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A partir de 2010, as entidades fechadas de Pre-
vidência Complementar terão de se adaptar a um 
novo avanço no que diz respeito à gestão admi-
nistrativa e à área de Contabilidade. Acompanhe 
notícias recentes, evento sobre as mudanças da 
legislação e o depoimento de nosso superinten-
dente, Evandro Couceiro, sobre a importância das 
resoluções que acrescentam novidades ao Plano de 

Contas e ao Custeio Administrativo dos fundos 
de pensão.

PÁGINA 2

Você Sabia?
Comissão de Valores Mobiliários - CVM: é uma Autarquia vinculada ao 
Ministério da Fazenda do Brasil, com as atribuições principais de disciplinar 
e fiscalizar o mercado de valores mobiliários. Pela Comissão, passam desde o 
registro de companhias abertas até o credenciamento de auditores independentes 
que trabalhem junto a esse setor. Sua maior finalidade é coibir ou evitar fraudes e 
manipulações, que possam partir de qualquer agente da economia, garantindo o 
funcionamento regular e eficiente do mercado de bolsas de valores, no país.

Mudanças administrativas e contábeis: a pauta da vez 

PÁGINA 4

15 de novembro - Proclamação  
da República

Encantado com o clima e as pessoas do Brasil, um engenheiro es-
panhol ancorou na terra dos altos coqueiros e de verão permanente, 
este Estado. Para nosso enriquecimento cultural e satisfação, fez 
carreira no Bandepe, integrando, assim, o quadro da Bandeprev. 
Conheça ou reencontre, na coluna Perfil deste mês, nosso assistido  
Antonio de Rueda.

Um caloroso sotaque espanhol no 
Estado do verão constante
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Editorial

Explosão cultural, belas 
praias, culinária rica. 
Pernambuco e Espanha 

podem ter muito mais em comum 
do que imaginamos. E a mistura 
das qualidades dessas terras tão 
distantes uma da outra pode falar 
um pouco sobre nosso assistido 
Antonio de Rueda Marquez. A 
coragem do país das touradas 
e do Estado das vaquejadas. A 
vibração do ritmo do frevo e do 
flamenco. A personalidade forte 
presente no sotaque marcante 
de ambos os povos. Há 35 anos 
no Brasil, esse espanhol, natural 
de Madri, recebeu o caloroso 
abraço da terra do sol intenso. 
Apaixonou-se pelo clima e pelo 
povo, fincando raízes no Estado 
dos altos coqueiros. Formado em 
Engenharia, com pós-graduações 
no âmbito de Mestrado, fez 
longa história na área, inclusive 
inventando equipamentos. No 
Bandepe, atuou como engenheiro 
de avaliação de projetos e chefe 
de crédito. Incansável, ele possui 
aposentadoria pela Bandeprev, 
desde 1998, mas continua em 

Luciana Andréa Freitas

Perfil: Antonio de Rueda

O abraço do país do Olé com a terra do Oxente
Rueda: Misturando Espanha e Pernambuco para falar de um assistido de forte personalidade

grande ritmo, realizando novos 
trabalhos. Grato à pátria e às 
entidades que o acolheram, faz 
questão de homenagear nossa 
gente, retribuindo o abraço 
recebido, especialmente, a todos 
os Bandepeanos, funcionários 
e  d i re t o r i a  d a  A s f a b e  e  
da Bandeprev.   

Bandeprev Notícias (BN) – 
Resumo da carreira:   
Antonio de Rueda (AR) – 
Fui almirante, na Alemanha, 
onde também me empreguei 
na  Volkswagen ,  passando 
por praticamente todos os 
departamentos e chegando a 
diretor de Montagem e chefe de 
Controle de Qualidade. Também 
atuei em Siderurgia, implantando 
vários projetos. No Bandepe, 
exerci as funções de engenheiro 
de avaliação de projetos e chefe 
de crédito. 

BN – Realizações marcantes:   
AR – Além dos trabalhos já 
c i tados ,  tem a  cr iação de 
alguns equipamentos. Dentre 
eles, inventei um velocímetro, 
um indicador de velocidade 
para impedir que os veículos 
ultrapassem a marca dos 60km/
h; e um aparelho capaz de 
extrair a nicotina dos pulmões  
dos fumantes.

BN – Atividades paralelas à 
carreira profissional:   
AR – Fui atleta de futebol, 
participando das ligas espanhola 
e alemã, como ponta direita.

BN –  A t i v idades  após  a 
aposentadoria:   
AR – Recentemente, passei num 
concurso e faço parte de uma  
forte instituição.

O s e n t i m e n t o  d e 
brasilidade é o clima 
que envolve esta edição. 

O mote de nossa capa não 
poderia deixar de ser 15 de 
novembro, a Proclamação da 
República, trazendo o mascote 
da Bandeprev com a bandeira 
que temos o orgulho de hasteá-
la e consideramos uma das mais 
bonitas do mundo. O Brasil 
e o Estado pernambucano 
recebem a gratidão de um 
dos nossos assistidos, vindo 
de terras distantes, mas que 
também valoriza nossa pátria e 
nossa gente. Estamos falando de 
Antonio de Rueda, convidado da 
coluna Perfil deste mês.

Afora esta questão, 
um assunto que sempre nos 
empenhamos para colocá-lo em 
pauta no nosso informativo são as 
avanços das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar 
–  EFPCs .  Em cons t an t e 
crescimento, o Sistema possui 
como novidades legislações 
voltadas para as áreas de 
Contabilidade e Administração. 
As mudanças podem propiciar 
maior transparência, controle do 
patrimônio e acompanhamento 
da gestão das entidades. Veja 
reportagem detalhando-as. 

N e s t a ,  n o s s o 
superintendente fala sobre a 
importância de tais medidas 
para os fundos de pensão e 
os participantes. Tal matéria 
também apresenta cobertura 
de um evento voltado para 
capacitação acerca das novas 
regras. Além disso, criamos um 
quadro, para apresentação das 
principais resoluções referentes 
ao tema. 
  Temos, ainda, as colunas 
Você Sabia?, Aniversariantes, 
Finanças da Bandeprev e Nota 
de Falecimento.

A Diretoria

BN – O que o encanta nesta 
terra que escolheu para se 
aposentar, o Brasil?   
AR – Adoro o clima e admiro 
as pessoas, muito pacatas 
(pacíficas) e amáveis. O brasileiro 
é um povo maravilhoso e muito 
receptivo aos estrangeiros. Só 
tenho a agradecer ao Brasil 
e, em especial, a todos os 
Bandepeanos, pela acolhida.

BN – Mensagem aos colegas:   
AR  – Gostaria de render 
minha homenagem a todos 
os membros da Bandeprev e 
da Asfabe, desejando muitas 
felicidades a cada um. Dizer 
a  todos  os  aposentados , 
presentes e futuros, que não se 
esqueçam da competência dos 
funcionários e da atual diretoria 
dessas entidades. Ressaltar que 
todo o quadro funcional da 
Bandeprev está em constante 
reciclagem. Só tenho a agradecer 
a gestão em vigor. Espero que 
a Entidade permaneça com 
sua habilidade econômico-
financeira, mesmo em cenário 
adverso, como recentemente. 
Sou apolítico, mas faço questão 
de oferecer meu apoio para 
esta diretoria, reconhecendo 
a mesma como defensora dos 
nossos interesses.

Nota de Falecimento

A Bandeprev registra, com tristeza, o 
falecimento dos seus inscritos a seguir, 
deixando os sinceros pêsames a todos 
os entes queridos dos mesmos.

MARIA DA CONCEIÇAO VERISSIMO SOARES  
( + 21/10/2009)

SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA
( + 24/10/2009)
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Aniversariantes

Finanças da Bandeprev

A rentabilidade da carteira dos 
investimentos da Bandeprev, 
no acumulado do ano, superou 
em 23,88% a meta atuarial.

A rentabilidade da carteira dos 
investimentos da Bandeprev, no mês 
de outubro, superou a meta atuarial 
em 6,42%.
Alguns fatores que contribuíram 
para os investimentos da Bandeprev 
baterem a meta atuarial:
 
 - Rentabilidade positiva do Ibovespa 
Fechamento (0,05% am); 
- Rentabilidade positiva do IGP-DI* 
(0,25% em Setembro/2009), que 
corrige cerca de �1,6�% do patrimônio  
da Entidade;
- O INPC Outubro/2009 teve uma pequena 
variação em relação ao mês anterior.

*Os títulos securitizados são atualizados pelo IGP-DI do mês anterior ao mês de referência 
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Nova Legislação

Sintonia com as normas internacionais e transparência
Resoluções MPS/CGPC Nºs 28 e 29 podem representar melhor controle do patrimônio e da gestão das entidades 

contábeis internacionais, o melhor 
controle e transparência da gestão 
das entidades configuram entre os 
propósitos das legislações.
 A primeira regulamen-
tação citada dispõe sobre os 
procedimentos contábeis dos 
fundos de pensão, apresentando o 
novo Plano de Contas padronizado 
para estes, após anos de luta destas 
instituições. Tudo começou em 
2005, no Congresso da Associação 
Nacional das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar 

– Abrapp, em Porto Alegre, 
onde foram levantados alguns 
questionamentos. Em seguida, 
foi  proposta a composição 

de um grupo para levar o as- 
sunto adiante. 

“Em 2006, formamos a 
Comissão Temática 
do Plano de Contas, 
reunindo mais de 
20 organizações do 
Setor.  A pauta foi 
discutida amplamente 
e conseguimos o apoio 
do Secretário de Previdência 
Complementar, Ricardo Pena. 
Louvo a sua gestão, a qual 
tem se desenvolvido de forma 

d e m o c r á t i c a , 
preocupada com os 
fundos de pensão 
e  p o s s i b i l i t o u 
a v a n ç o s ,  c o m o 
a  p l a n i f i c a ç ã o 
m e n c i o n a d a ” , 
d e c l a r a  R o q u e 
Muniz de Andrade, 
p r e s i d e n t e 

da Associação Nacional dos 
Contabilistas das Entidades de 
Previdência – Ancep. Ele destaca 
que o novo plano é estruturado 
para o negócio (previdência, 
assistência à saúde e gestão); 
harmoniza os demonstrativos 
com as regras internacionais; 
e propicia a visualização do 
patrimônio da entidade numa 
única rubrica. Ainda sobre as 
mudanças, Roque afirma que o 
Plano de Gestão Administrativa, 
cuja cobertura de gastos possui 
critérios descritos na Resolução 
MPS/CGPC Nº 29, favorecerá o 
acompanhamento das receitas e 
despesas administrativas.

D e  a c o r d o  c o m  o 
superintendente da Bandeprev, 
Evandro Couceiro, as novas 
regulamentações representam uma 
relevante conquista para os fundos 
de pensão e seus participantes. 
“A Resolução MPS/CGPC Nº 
28 melhora a visibilidade das 

operações 
ativas e passivas, focando-
as no plano de benefício e 
gerando informações precisas e 
simplificadas para os públicos 
interno e externo. As rubricas 
foram reduzidas em 17% com 
relação ao plano anterior”, enfatiza. 
Evandro também evidencia a 
importância da Resolução MPS/
CGPC Nº 29, que trata do custeio 
administrativo, isto é, os recursos 
para cobertura das despesas 
administrativas das entidades. 
“Uma das grandes novidades 
é a possibilidade de utilização 
do resultado dos investimentos,  
como fonte”. 

Apoiando a capacitação 
técnica sobre o assunto,  a 
Bandeprev, em 27 e 28 de outubro 
deste ano, sediou o treinamento 
promovido pela Ancep e sistema 
Abrapp/ICSS/Sindapp ,  que 
tratou dessas resoluções, da 
Instrução Normativa MPS/SPC 
Nº 34, dentre outras legislações. 
O evento, direcionado a técnicos 
e dirigentes de entidades de toda 
a região, contou com a palestra 
da gerente econômico-financeira 
da Fachesf, Maria Elisabete da 
Silva, membro de conselhos da 
Ancep e da Abrapp. Visando a 
atualização de seu corpo funcional, 
a Bandeprev marcou presença 
com os seus conselheiros fiscais, 
Gilberto Lins e Albérico Branco, 
além de sua contadora, Polyana 
Aguiar e coordenador financeiro,  
Gilberto Figueiroa.

A cada novo avanço, a 
Previdência Privada 
F e c h a d a  v e m 

sedimentando a imagem de 
investimento seguro. Um dos 
temas em discussão no momento 
são importantes legislações 
criadas pelos órgãos máximos do 
Sistema, o Conselho de Gestão 
da Previdência Complementar 
– CGPC ,  e a Secretaria de 
Prev idênc ia 
Complementar 
– SPC ,  para 
as  á reas  de 
Contabilidade e 
Administração. 
Dentre elas, 
podemos citar 
as Resoluções 
M P S / C G P C 
Nºs 28, de janeiro de 2009 e 29, 
de agosto deste ano, ambas com 
vigência prevista para janeiro 
2010. A convergência às normas 
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Resolução MPS/CGPC Nº 28/ 
janeiro 2009

Dispõe sobre os procedimentos 
contábeis das entidades fechadas 
de previdência complementar, e dá 
outras providências.
- transparência
- convergência com as normas 
internacionais
- apresentação do Novo Plano de 
Contas
- visualização do patrimônio da 
entidade numa única rubrica
- redução das rubricas

Resolução MPS/CGPC Nº 29/ 
agosto 2009

Dispõe sobre os critérios e limites para 
custeio das despesas administrativas 
pelas entidades fechadas de 
previdência complementar, e dá 
outras providências.

- mais responsabilidade para o 
Conselho Administrativo
- definição de fontes e limites, no 
orçamento anual da entidade
- novas fontes para cobertura das 
despesas administrativas (utilização 
do resultado dos investimentos)
- obrigatoriedade da definição de 
critérios quantitativos e qualitativos 
das despesas administrativas, no 
Regulamento do Plano de Gestão 
Administrativa – RPGA.

“As novas regulamentações repre-
sentam uma relevante conquista 
para os fundos de pensão e seus 
participantes” 

Evandro Couceiro, superintendente da Bandeprev

Fique por dentro das regras atuais

“Louvo a gestão do secretário Ri-
cardo Pena, a qual tem se desen-
volvido de forma democrática, preo-
cupada com os fundos de pensão e 
possibilitou avanços, como a nova 
planificação contábil”

Roque Muniz de Andrade, presidente da Ancep


