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Cada História tem sua importância
Não importa o tamanho da conquista. Ela te faz um vencedor.
Não há como medir a tua honra, o teu empenho, tuas renúncias.
Tu é quem sabes o que passaste, sentiste, perdeste, ganhaste.
É pretensão querermos contar a tua História e dizermos da
importância dela.
Limitemo-nos a oferecer-te os sinceros parabéns.
Pois o que vale é a coragem para cumprir uma jornada.
Feliz Dia 24 de janeiro, Dia do Aposentado!

Reajuste do mínimo e dos benefícios

Nova Sede

Bandeprev chega aos
40 em plena forma
Treinamentos

Experiente com as adversidades, fortalecida
financeiramente e repleta de conquistas, a
Bandeprev completa quatro décadas de existência, disposta a ir mais além. Confira
um pouco de sua História e relembre seus
principais avanços, como os Encontros
Regionais de Participantes, a nova sede,
o incentivo ao aperfeiçoamento profissional para fundos de pensão de todo o país
e muito mais.

Em dezembro 2009, o Governo Federal assinou duas medidas
provisórias, reajustando o salário mínimo para R$ 510,00 e os
benefícios da Previdência Social que possuem valor acima do mínimo
(em 6,14%). O novo teto das aposentadorias e pensões do INSS passou de
R$3.218,90 a R$ 3.416,54, a partir de 1º de janeiro 2010. Seguindo seu regulamento,
a Bandeprev também aumentou o valor das suplementações. Os assistidos que tiveram
o início da concessão
dos benefícios em
datas até fevereiro
2009 receberão o
reajuste no percentual de 3,45%, relativo ao acumulado
do INPC no período
de 11 meses. Os
demais receberão o
acréscimo proporcional, também baseado
no INPC e na Data de
Início do Benefício
– DIB
(ver tabela).

Um novo amanhã para as EFPCs
Prometendo ambiente propício à expansão do Sistema, foi criada
a Superintendência Nacional de Previdência Complementar
– Previc, órgão supervisor e de fiscalização deste, com grande
estrutura funcional.

Encontros
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Editorial

Nova Legislação

ano de 2010 iniciou com
boas perspectivas. É o que
se pode deduzir ou esperar
diante de algumas notícias recémchegadas, que temos nesta edição.
A provável retomada da economia
brasileira, o reajuste do salário
e dos benefícios da Previdência
Social. Leia nota de capa, a qual
traz também a tabela de reajuste
das suplementações da Bandeprev.
Para os fundos de pensão, a
criação de um órgão nacional
de fiscalização, que muitos
afirmam proporcionar estrutura
mais adequada ao crescimento
do Setor. Veja matéria sobre
o assunto.
É nesse cenário propício
a comemorações que a Bandeprev
celebra os seus 40 anos, dedicando
agradecimentos a personagens
de sua História; dona de um rico
acervo de melhorias; e com muita
força para ir adiante. Esse é o tema
da nossa reportagem especial e
você não pode perder.
Também não esquecemos
de homenagear nossos assistidos,
pelo Dia do Aposentado, 24 de
janeiro. Além disso, como fazemos
todos os anos, estamos publicando,
logo abaixo, o calendário referente
aos pagamentos dos benefícios
destes. Complementando o jornal,
incluímos, ainda, as colunas
Aniversariantes, Finanças da
Bandeprev e Nota de Falecimento.

Supervisão das Entidades ganha maior estrutura

O

A Diretoria

Calendário de pagamento dos
nossos assistidos - 2010:
jan
20
fev + adiant. 50% do abono anual
19
mar
19
abr
20
mai
20
jun
18
20
jul
ago
20
set
20
out
20
nov + 50% do abono anual
19
dez
20
Nota de Falecimento
A Bandeprev registra, com tristeza, o
falecimento de sua inscrita a seguir,
deixando os sinceros pêsames a todos
os entes queridos da mesma.

SPC dá lugar à Previc, órgão com patrimônio próprio e raízes em todo o território nacional

Luciana Andréa Freitas

N

uma época de significativos sinais da recuperação da economia – os
shoppings brasileiros fecharam
2009 com faturamento de R$
78,81 bilhões, 10% a mais que
em 2008 – o Setor dos fundos
de pensão, antes afetado pela
crise, reacende expectativas de
crescimento. A investida agora é
a expansão de órgãos que regem
o Sistema, impulsionada pela
criação da Superintendência
Nacional de Previdência Complementar – Previc. Instituída pela
Lei Nº 12.154, sancionada pelo
Governo Federal e publicada no
Diário Oficial da União em 23
de dezembro 2009, esta possui
a finalidade de supervisionar
e fiscalizar as entidades do
Segmento. Vem substituir a
Secretaria de Previdência
Complementar – SPC, em
suas principais atribuições.
Por apresentar maior estrutura,
espera-se que potencialize a
eficácia das referidas ações, sendo
atuante no âmbito de Estado.
Vinculada ao Ministério
da Previdência Social - MPS, a
Previc foi concebida como forma
de “autarquia especial dotada
de autonomia administrativa e
financeira e patrimônio próprio,
com sede e foro no Distrito
Federal” e atuação em todo o
país. Até o fechamento deste
jornal (18 de janeiro 2010), houve
previsão de que seria instalada no
próximo dia 21 deste mês, com a
nomeação da primeira diretoria.
Dentre as suas competências
(ver quadro), chama a atenção
uma novidade. A conciliação,
mediação e resolução de conflitos

entre as Entidades Fechadas
de Previdência Complementar
– EFPCs e entre estas e seus
participantes, assistidos,
patrocinadores ou instituidores
passam a ser previstas em
legislação. A responsabilidade de
promovê-las, quando necessário,
caberá à Previc, fundamentada na
Lei nº 9.307, de 23 de setembro de
1996(Lei da Arbitragem).
Além de criar a Previc, o
Governo prevê o estabelecimento
de metas de gestão e de desempenho para a mesma e determina outras alterações na
composição do mencionado
Sistema. O Conselho de Gestão
da Previdência Complementar –
CGPC, passa a ser denominado
Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC,
mantendo este a função de órgão
regulador do Regime. A legislação,
ainda, inclui, na estrutura básica
do MPS, a Câmara de Recursos
da Previdência Complementar,
instância recursal e de julgamento
de decisões relativas a processos
de que tratam os incisos III e IV
do art. 7º da mesma.

Especialistas afirmam
que, com a Previc, um orçamento
de R$ 43 milhões está previsto
para ser destinado à supervisão
e fiscalização do Sistema em
2010, contra os atuais R$ 6
milhões destinados pela União
à Secretaria. Pela atribuição
do poder de polícia referente à
área, à Previc, foi implantada a
Taxa de Fiscalização e Controle
da Previdência Complementar
– Tafic, a ser paga quadrimestralmente pelas EFPCs e a ser
cobrada a partir de maio deste
ano. “A retomada do crescimento
econômico prevista para 2010
ampliará as perspectivas para
o Setor, com novas empresas
interessadas em implementar
planos de aposentadoria. Isso
reforça a importância da criação
da Previc”, declarou o relator do
projeto na Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE), o líder do
governo, senador Romero Jucá
(PMDB-RR).
Fontes:
LEI Nº 12.154 DE 23.12.2009
http://www.senado.gov.br
http://www.cdlestancia.com.br/noticia.
php?id=369
http://previcja.wordpress.com/

Algumas das principais atribuições da
nova entidade
- proceder à fiscalização das atividades das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar – EFPCs, e
de suas operações;
- apurar e julgar infrações e aplicar as penalidades
cabíveis;
- expedir instruções e estabelecer procedimentos
para a aplicação das normas relativas à sua área
de competência, de acordo com as diretrizes e leis
vigentes;
- autorizar: a constituição e funcionamento das EFPCs,
bem como a aplicação dos estatutos e regulamentos
de planos de benefícios; as operações de fusão, de
cisão, de incorporação ou de qualquer outra forma de
reorganização societária, relativas a tais fundações;
a celebração de convênios e termos de adesão por
patrocinadores e instituidores etc.;
- promover a mediação e a conciliação entre
EFPCs e entre estas e seus participantes, assistidos,
patrocinadores ou instituidores, além de dirimir os
litígios que lhe forem submetidos na forma da Lei nº
9.307, de 23 de setembro de 1996(Lei da Arbitragem).
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Finanças da Bandeprev

A rentabilidade da carteira dos
investimentos da Bandeprev, no mês
de dezembro, superou a meta atuarial
em 30,77%, motivada, pricinpalmente,
pelos seguintes fatores:
- Rentabilidade positiva do Ibovespa
Fechamento (2,30% am);
- Redução do INPC ( Nov/09 = 0,37% am
passando para Dez/09 = 0,24% am );
- Rentabilidade positiva do IGP-DI* (0,07% em nov/2009), o qual corrige cerca de 31,62% do patrimônio (Títulos
Securitizados).
*Os títulos securitizados são atualizados pelo IGP-DI do mês anterior ao mês de referência.

A rentabilidade da carteira
dos investimentos da
Bandeprev, no acumulado
do ano, superou em 26,98%
a meta atuarial.
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participando da sua vida

Bandeprev comemora quadragésimo aniversário com sentimento de dever cumprido e disposição para ir em frente
Com fins de promover o bemestar social dos trabalhadores
do principal Banco do Estado,
á quem acredite que o a Entidade surgiu da união de
“40” guarde importantes vários empregados na adesão
mensagens aos seres e propagação dessa idéia, os
humanos. Para uns, a idéia de s ó c i o s - f u n d a d o re s . F o r a m
geração ou período completo; épocas de esperança e também
segundo outros, uma trajetória de aprendizado, afinal a primeira
de preparação para algo novo. lei brasileira de Previdência
Quarenta dias e 40 noites passa Complementar (Lei n.º 6.435/77)
Moisés no monte (Ex 24,18; possui pouco mais de 30 anos.
34,26; Dt 9,9-11; 10,10); a
Houve momentos
Ascensão de Jesus acontece 40 difíceis. Antes da Privatização
dias depois da Ressurreição (Act do Bandepe, fim da década de
1,3). Repleto de significados de 90, a Entidade enfrentou déficit
grandiosidade, o número que atuarial (compromissos maiores
marca a chegada da Bandeprev que recursos) superior a R$ 300
ao seu quadragésimo aniversário milhões, quase quatro vezes o seu
representa o sentimento de missão patrimônio na época, em torno
cumprida, como também o orgulho de R$ 85 milhões. Foi preciso um
de se manter sólida, pronta para esforço conjunto novamente, desta
os desafios que estão por vir.
vez, de entidades representativas,
Criada
diretorias,
em 23 de janeiro
conselhos,
de 1970 (data
patrocinadores,
de registro em
a fim de
cartório), na
re c u p e r á - l a .
gestão do então
Na gestão dos
presidente
atuais diretores
do Bandepe,
E v a n d r o
Aristóphanes
Couceiro e
Pereira, a
Maurício Luna,
Bandeprev teve CURSOS: uma porta aberta para quem a p a r t i r d e
optou por continuar se reciclando ou
o r i g e m c o m desenvolvendo uma atividade.
1998, derama Caixa de
se importantes
Previdência e Assistência dos a v a n ç o s , i n i c i a d o s c o m a
Funcionários do Banco do Estado Capitalização da Bandeprev e
de Pernambuco S.A – Capre. um trabalho de reorganização
interna. Incentivos
Agradecimentos
e capacitações
Primeiramente a Deus, em respeito aos religiosos
aprimoraram a
ou aqueles que acreditam em quaisquer seres
qualificação dos
supremos;
Luciana Andréa Freitas

H

Aos participantes e assistidos, sem os quais não
existiríamos;
Aos órgãos maiores do Setor, incluindo entidades
associativas, que norteiam nossos passos, nos
instruem na tarefa diária, contribuindo para a
qualidade dos serviços;
Aos fundos de pensão de todo o país, sempre
enriquecedores, favorecendo a troca de experiências
e nosso crescimento;
Aos nossos diretores, conselheiros, funcionários,
que fizeram e fazem parte de nossa História e
conquistas;
Às entidades de representação de classes, que,
muitas vezes, atuaram em prol dos nossos inscritos;
Aos patrocinadores e executivos destes que
tiveram alguma relação com o surgimento e/ou
evolução da Bandeprev.

empregados. Foram realizadas a Entidade agora renasce forte
adaptações nas instalações físicas. e experiente para enfrentar
E o principal: foi inaugurado cenários políticos, econômicos
o processo de restauração e figurar num Setor maduro, com
da autoestima dos inscritos, estrutura maior de fiscalização e
desestimulados pela situação legislações mais exigentes.
de incerteza
da Organização.
Seguiramse, então, os
E n c o n t ro s
Regionais e cursos
voltados aos
“Participantes”; o
jornal; o website;
a nova sede; os
t r e i n a m e n t o s DIRETORES: evento de celebração dos 35 anos homenageou
destinados aos toda uma geração que contribuiu para a Bandeprev.
fundos de pensão
de todo o Brasil. À frente de
seu tempo, a Organização foi
Diretores 1970 – 2010
uma das primeiras a promover
Por ordem alfabética,
a eleição de um representante
atuaram ou atuam na
dos ativos e assistidos para sua
gestão da Bandeprev:
Diretoria Administrativa, hoje
Aécio Maia
ocupada por Antonio Ferreira, o
Alberto Galvão
qual muito tem contribuído para
Albino Folhadela
Alfredo Gomes
várias conquistas.
Alfredo Santos
Na parte financeira, desde
Ana Carolina
1998, todos os resultados anuais
Antonio Ferreira
passaram a ser superavitários,
Armando Sales
Bráulio Brayner
inclusive os de 2008, época em
Elba Teixeira
que grande parte dos fundos de
Epaminondas Bezerra
pensão fecharam no vermelho,
Evandro Couceiro
por conta da crise mundial.
Fernando Nunes de Souza
Francisco Ananias
Ultrapassando a marca de R$ 1
Garret de Moura
bilhão no patrimônio, desde 2006,
Graça Monteiro de Almeida
a Bandeprev está hoje entre as
Heleno Mendonça
maiores entidades do país, em
Helio Pitanga
Joatas de Souza
capital e rentabilidade. Vencendo
José Mário Cavalcanti
inclusive uma solicitação de
Jurandy Bezerra
retirada de patrocínio (com
Leonides Diógenes Gurgel
desistência em junho de 2008),
Lourenço Guilherme
Lucian Interaminense
Luiz Henrique
Manoel Gaia
Márcio Esteves
Marconi Pierre
Marcos Coimbra
Maurício Luna
Nazaré Albuquerque
Nelson de Castro
Nilton Lemos
Ricardo Maciel
Rinaldo Sousa
Romualdo da Silva
Ruth Ferreira
Sérgio de Oliveira
Tertuliano Maranhão
Umberto Frias
Valdemiro Bernardino

