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Sonha sempre!
Sonha sempre, menino. Porque, a
todo tempo, somos crianças a
esperarmos que uma estrela caia
do céu, para um desejo, assim,
realizarmos. Um beijo, uma
palavra, um presente... Acredita
que podes conseguir. Um desejo
de criança tem muita força. A
idade, seja qual for, não te nega
o espírito, o sorriso, a pureza de um desejo
sincero, o entusiasmo, se quiseres. Então, não
tem medo de imaginar uma vida melhor, um mundo mais humano...Faze o teu desejo e luta por ele.

Nosso planejamento na Internet
No dia 17 de dezembro 2009, o Conselho
Deliberativo, em sua reunião ordinária, analisou
e aprovou as Políticas de Investimentos dos
Planos de Benefícios e de Gestão
Administrativa da Bandeprev para
o exercício 2010. A partir de janeiro
do ano que se inicia, você já pode
conferi-la na página da Entidade na
Internet www.bandeprev.com.br.

Que, em 2010, consigas tudo tudo que anseias sempre!
Ótimas Festas!

Você Sabia?

Bovespa- Bolsa de Valores de São Paulo - Bovespa: Trata-se de uma associação sem fins
lucrativos, com a finalidade de manter local ou sistema de negociação eletrônico adequado à
realização de transações de compra e venda de títulos e valores mobiliários registrados na
Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Tais operações podem ser executadas
em mercado livre e aberto, especialmente organizado e fiscalizado pelos
membros da referida associação, pela autoridade monetária e pela própria CVM.
A autoregulação da Bolsa de Valores se propõe a preservar elevados
padrões éticos de negociação e divulgar as operações executadas
com rapidez, amplitude e detalhes.

Temos uma Diva para
iluminar nossos caminhos

No jornal deste mês, temos uma
mulher forte, como as divindades,
e doce, como um belo ser humano,
para nos oferecer o seu exemplo de
luta e perseverança. Estamos falando de Diva Ribas, nossa assistida
desde 2005, que hoje continua na
ativa como psicóloga e nos instrui a
acreditarmos nos nossos sonhos.

PÁGINA 4

Recadastramento
É por meio do recadastramento que a Bandeprev
mantém o seu endereço atualizado e pode ter
em mãos os dados necessários para calcular os
benefícios e garantir o equilíbrio da Entidade.
Não esqueça. As informações
devem ser entregues até 31 de
janeiro 2010.

Decifrando
o Sistema de
Previdência Brasileiro
Em 2009, você aprendeu bastante sobre
a Previdência no Brasil. Então, é hora
de unir os seus conhecimentos para
compreender a estrutura desse Sistema
criado com o propósito de proteger o
trabalhador das adversidades.
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Editorial

Educação Previdenciária

proxima-se o fim do ano
e se renova o espírito de
paz, solidariedade, votos
de felicidades e de realizações.
E o tema inspira mais uma
capa deste informativo, cuja
mensagem para 2010 possui
foco nos sonhos. Confira. Ela
foi concebida com muito carinho
com o intuito de oferecermos um
estímulo a todos os integrantes
da Entidade.
Por falar em palavras de
incentivo, desfrute da companhia
simpática e iluminada de nossa
colega Diva Ribas, entrevistada
do Perfil deste mês, a qual reforça
nossa mensagem, impulsionando
todos a apostarem nos seus
sonhos. Exemplo de quem
compreende o que Diva quer
dizer, nosso assistido Paulo
Fernando Craveiro tem feito
história como jornalista e escritor.
Uma matéria divulga o seu novo
romance, O Boneco Íntimo.
Para concluir 2009, após
uma longa jornada de discussões
sobre a temática referente ao
Sistema Previdenciário brasileiro,
criamos um resumo para melhor
conhecimento de toda a sua
estrutura. Uma reportagem que
você também não pode perder.
Te m o s a i n d a d u a s
notas de capa e as colunas
Você Sabia?, Aniversariantes,
Finanças da Bandeprev e Nota
de Falecimento.

Um resumo da estrutura da Previdência no Brasil

Entendendo o funcionamento do nosso Sistema, vamos conhecer suas principais características
Luciana Andréa Freitas

A

o longo deste ano, a
Educação Previdenciária
esteve em evidência no
trabalho dos fundos de pensão.
Através desta coluna, nós, da
Bandeprev, buscamos apresentar
diversos esclarecimentos, sempre
acerca do referido tema. Agora
que os nossos termos parecem
mais familiares, propomos a
seguir um resumo da estrutura
da Previdência no Brasil. Para
começar, lembramos que a
mesma é baseada numa tríade,
a qual é formada por pilares já
amplamente discutidos neste
informativo: as Previdências
Oficial, Complementar Fechada,
setor em que estamos inseridos, e
Complementar Aberta.
Recordando alguns
ensinamentos, a Seguridade
Oficial do país é representada
pela Previdência Social, o
antigo Instituto Nacional de
Seguridade Social – INSS. Esta
é mantida pelo Governo Federal
e administrada pelo Ministério

da Previdência Social. Difere
das Complementares, que se
dividem em dois tipos. A Fechada
oferece suplementações de
aposentadoria e de pensão, sendo
promovida pelas empresas aos
seus funcionários e associações de
classes aos associados/vinculados.
A mesma é regulada e fiscalizada
pelo mencionado Ministério,
através do Conselho de Gestão
e da Secretaria de Previdência
Complementar. A Aberta envolve
a venda de planos indenizatórios e
de capitalização, comercializados
por seguradoras e instituições
financeiras a qualquer pessoa
física. Sua supervisão está nas
mãos do Ministério da Fazenda,
através de seus órgãos, dentre
eles, a Superintendência dos
Seguros Privados - Susep.
A Previdência Social é
obrigatória para os trabalhadores
com vínculo empregatício
formal. As Complementares

são opcionais, em ambas se
estabelece uma relação
contratual. Outra característica
que as distingue é o sistema de
administração do plano, utilizado
pelas instituições, para prover
a concessão do benefício. Na
Oficial, emprega-se a repartição
simples, a qual funciona em
regime de caixa, fazendo com
que a receita obtida com as
contribuições dos trabalhadores
ativos sirva para o pagamento
dos benefícios dos já aposentados.
As Complementares se valem do
regime de capitalização, como
o próprio nome diz, a operação
adiciona juros ao capital. Assim,
as contribuições capitalizadas
de cada participante, em contas
individuais ou coletivas, formam
uma reserva que, na aposentadoria
destes, será transformada em
renda mensal para os mesmos.
Fontes:
www.abrapp.org.br
www.susep.gov.br/menususep/historiadoseguro.
asp
drprevidencia.terra.com.br/area_previdenciaBrasil.
php

A Diretoria

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.
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Aniversariantes

Finanças da Bandeprev

A rentabilidade da carteira dos investimentos da Bandeprev, no
mês de novembro, superou a meta atuarial em 48,72%, motivada,
pricinpalmente, pela rentabilidade positiva do Ibovespa
Fechamento (8,93% am).

A rentabilidade da carteira
dos investimentos da
Bandeprev, no acumulado do ano, superou
em 26,54% a meta
atuarial.
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Perfil: Diva Ribas

Palavras de quem não desiste dos sonhos
Ela é Diva até no nome e nos inspira a perseguirmos nossos objetivos na vida

Luciana Andréa Freitas

O

próprio nome já nos
inspira, nos faz imaginar
uma mulher bela,
confiante, forte, determinada. E
ela é a união dessas características
com outros aspectos louváveis
do ser humano, como
simplicidade, doçura,
bom humor. Nossa
assistida desde
2005, Diva Ribas
vem, nesta edição,
nos contemplar
com o seu carisma,
demonstrando
a todos o
seu exemplo.
Com quase
30 anos de
Bandepe e duas graduações, essa
recifense é referência de alguém
que permanece na luta e nunca
desiste dos sonhos. Diva iniciou no
Bandepe, muito jovem, em 1976,
como telefonista, e não parou de
crescer profissionalmente. Foi
recepcionista de diversas unidades
e secretária do Departamento
de Recursos Humanos e das
D i re t o r i a s F i n a n c e i r a e

BN – Uma conquista:
DR – Uma de minhas maiores
conquistas foi ter me formado
em Psicologia Clínica. Era
um sonho antigo, que eu vinha
adiando, porque antes o curso era
ministrado pela manhã, horário
no qual eu trabalhava no Banco.
Mesmo quando consegui vaga
em horário propício, foi uma luta
muito grande conciliar minha vida
Bandeprev Notícias (BN) bancária com os estudos. Eram
– Resumo da carreira no dois expedientes no Bandepe.
Depois ainda tinha de ir para a
Bandepe:
faculdade. Passava
noites sem dormir,
“Acredito que devemos ter metas lendo, pesquisando, e
na vida. Com determinação, o meu estágio ocorria
realizamos nossos sonhos”. aos sábados. Enfrentei
muita coisa para
alcançar esse título,
mas tudo que começo
Diva Ribas (DR) – Iniciei termino. Outra conquista muito
n o B a n d e p e , e m 1 9 7 6 , importante foi a aposentadoria.
como telefonista. Depois fui Acredito que devemos ter metas
recepcionista na Diretoria de na vida. Com determinação,
Administração, na Agência realizamos nossos sonhos.
Afogados e na Gerência Regional.
Em 1986, fui para o Departamento B N – A t i v i d a d e s a p ó s a
de Recursos Humanos, onde atuei aposentadoria:
como secretária até 1996. Também DR – Hoje faço atendimento
exerci esta função nas Diretorias psicológico para adultos e
adolescentes, às tardes.
Financeira e Administrativa.
Administrativa. Formada em
Secretariado e atuando como
bancária, ainda encontrou
disposição para ingressar numa
nova faculdade, Psicologia
Clínica, um desejo antigo e
ofício exercido no momento. A
quem procura saber como seguir
adiante, ela dá a dica para a
conquista dos seus objetivos.

BN – Próximos projetos:
DR – Quero fazer uma
especialização em Gestão de
Pessoas. Precisamos nos reciclar
a cada dia, para nos adaptarmos
a este mundo que se encontra em
constante mudança.
BN – Mensagem aos colegas:
DR – Acredite sempre em
você. Tenha fé e esperança e,
parafraseando Augusto Cury,
“nunca desista dos seus sonhos”.
Os nossos objetivos nos mantêm
vivos. Aproveitando a proximidade
do Natal e Ano Novo, desejo muita
luz e paz a todos que fazem a
Bandeprev e a Asfabe! Que a
mensagem de Natal vá além de
simples votos de felicidades, mas
nos inspire a colocarmos o nosso
Deus acima de todas as coisas,
porque tudo depende da vontade
Dele e da nossa fé!
SERVIÇO:

Para conversar com Diva ou
contratar seus serviços como
psicóloga:
diva.maria@oi.com.br
fone: (081) 9942 4991
Diva atende no consultório situado na
Rua Bispo Cardoso Ayres, nº 72 – Boa
Vista – Recife/PE.

Novidades

Luciana Andréa Freitas

U

nindo poesia e narrativa,
reflexões humanas
e descrições de viva
imaginação, que se completam ou
se confundem, preenche, de estilo,
as livrarias, o novo romance do
aclamado escritor e nosso assistido,
Paulo Fernando Craveiro. O
Boneco Íntimo, divulgado no seu
blog como lançamento da VII
Bienal Internacional do Livro
de Pernambuco, ocorrida em
outubro último, tem rendido bons
comentários de personalidades

do cenário jornalístico e cultural
da cidade.
A obra conta a história
de um boneco de ventríloquo,
Buzău, que parece não ter muita
autonomia, mas possui bem mais
conteúdo que muitos humanos.
Sobre o livro, o jornalista
João Alberto disse: “Dono de
um belíssimo texto, com um
impressionante poder de concisão,
Paulo Fernando Craveiro, que
trocou o jornalismo pela literatura,
lança seu 12º livro, O Boneco
Íntimo, um romance daqueles que
a gente começa a ler e não tem
mais vontade de parar.”

Jornalista durante vários
anos, com curso de estilo literário,
na Faculdade de Filosofia da
Universidade de Madri, dentre
outras formações, o autor
já publicou obras de gêneros
variados, entre estes, fábulas,
contos e romances. “Escrever não
depende de inspiração, mas de um
obstinado processo de trabalho e
de distanciamento, à maneira de
Brecht. No caso específico do
personagem principal do meu
último romance, a compreensão
das ações que envolvem seu
comportamento dependerá menos
do olhar exterior do que da visão

DIVULGAÇÃO

Craveiro enche de estilo as livrarias, com novo romance

interior de cada um, método
que revisitará as lições de Max
Weber”, declara Craveiro. A obra
já está nas principais livrarias,
como Cultura, Saraiva etc.
Informações:

http://obonecointimo.blogspot.com/

