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Salve a
fé do
sertanejo!
Todo mês de
julho, é realizada
a
Missa
do
Vaqueiro,
em
Serrita, no Sertão
Pernambucano.
O evento, que envolve apresentações culturais,
vaquejada, procissão, culminando com a tradicional
celebração religiosa, em homenagem ao vaqueiro
Raimundo Jacó, conduzida ao ar livre, por diversos
padres, é um dos maiores festejos do povo nordestino.
Recebe em torno de 70 mil pessoas durante os quatro
dias de festa. A 44ª edição ocorreu entre os dias 24 e
27 de julho 2014.

Perfil do Mês:
Antonio Cerqueira
Antonio Cerqueira, nosso assistido
desde 1994 e ex-vice-presidente do
Conselho Deliberativo da Asfabe,
muito conhecido como Totonho,
é o entrevistado da coluna Perfil
deste mês. Bastante ligado à família
e aos amigos, sua mensagem é de
agradecimento e de valorização da
coletividade.
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Amizade dará o tom dos
Encontros Regionais da Bandeprev
Momentos festivos, congraçamento com os colegas, elucidações de dúvidas com
a Diretoria. Está de volta um dos projetos mais solicitados pelos Bandeprevianos.
Estamos falando da versão 2014 dos Encontros Regionais de Participantes
Assistidos. Com previsão para outubro, a programação enfoca o respeito da
Bandeprev à amizade, com o intuito de fortalecê-la cada vez mais dentro da
Organização. Já estão articulados eventos nos principais polos do Estado: Recife,
Caruaru e Petrolina. Em breve, os convites
serão remetidos às residências dos assistidos.
Para prestigiar a iniciativa, é necessária a
confirmação até o dia 20 de agosto 2014, pelo
e-mail canalaberto@bandeprev.com.br ou
pelo fone (81) 3419 4600. A não confirmação
implica automaticamente em desistência.

Entendendo as
Hipóteses Atuariais
Um dos principais termos necessários para a compreensão do funcionamento
de um plano de benefício chama-se hipótese atuarial. Para se montar um fundo
de previdência complementar e ter uma base técnica de acompanhamento de
sua saúde financeira, são projetadas várias estimativas, fundamentando-se
em análises de riscos e expectativas. Compreenda o que são tais estimativas,
a importância destas e conheça exemplos de hipóteses que influenciam os
resultados da Entidade.
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Perfil: Antonio Cerqueira

Editorial

ulho é um mês emblemático
para o nordestino. Durante
esta
época
do
ano,
ocorre a tradicional Missa do
Vaqueiro,
homenageada
na
capa deste informativo, pela sua
grandiosidade e importância para
a cultura do nosso povo.
No âmbito nacional,
outra data comemorativa merece
destaque: o Dia do Amigo (20).
Quem nos ajuda a compreender o
espírito do coletivo, a doce alegria
de estar junto, é o nosso assistido
Antonio Cerqueira, entrevistado
do mês.
A amizade também
dará o tom dos próximos eventos
da Bandeprev. Veja nota de capa
sobre os Encontros Regionais de
Participantes Assistidos.
Falando a respeito
de Previdência Complementar,
abordaremos, neste jornal, as
hipóteses atuariais, buscando
facilitar a assimilação desse
assunto. Também listamos os
membros da diretoria do Sindapp,
significativo órgão do Sistema.
Ainda visando a Educação
Previdenciária,
temos
uma
matéria que dá dicas sobre o uso
do nosso site.
Complementando
esta edição, acompanhe as
colunas Assuntos Jurídicos da
Bandeprev, Novos Aposentados,
Nota de Falecimento e Finanças
da Bandeprev.
A Diretoria

Nota de Falecimento

A Bandeprev registra, com tristeza, o
falecimento de seus inscritos a seguir,
deixando os sinceros pêsames a todos
os entes queridos dos mesmos.
OSWALDA LUIZA GOMES BEZERRA
(+12/06/2014)
SEVERINO LUCAS DA SILVA
(+20/06/2014)

Felicidade é ter um milhão de amigos

Assistido conta a sua história e fala da importância do sentido da coletividade
Luciana Andréa Freitas

P

rocurando palavras para
resumir uma conversa
descontraída que esta
reportagem teve com o nosso
assistido Antonio Cerqueira,
muito conhecido como Totonho,
resolvemos pegar emprestados
os versos dos poetas Erasmo
e Roberto Carlos. “Quero
meu filho pisando firme.
Cantando alto, sorrindo livre.
Quero levar o meu canto
amigo a qualquer amigo
que precisar”. Este parece
ser o lema desse recifense,
aposentado pela Bandeprev
desde 1994, que relaciona,
entre os grandes êxitos de sua
vida, a união com a família e
a conquista de um “milhão”
de
amizades.
Formado
em Economia, com vários
cursos nas áreas de apoio
administrativo ao longo da
carreira, ele iniciou trajetória
profissional, no Bandepe,
em 1967, como auxiliar,
no antigo Almoxarifado.
Galgou cargos, assumindo
diferentes chefias e chegando a
substituto de superintendente,
quando se aposentou. Hoje,
casado, prestes a completar 35
anos de matrimônio, com cinco
filhos e seis netos, aproveita a
aposentadoria para ficar mais
perto dos queridos, dentre
família e outras parcerias para
um bom bate-papo. As horas
profissionais no momento estão
dedicadas como apoio aos
projetos das suas crias. “O
sentido de coletividade foi uma
herança que tive de meu pai e
minha mãe. Tudo se resolve com
paz, amor e carinho.”

Bandeprev Notícias (BN) –
Resumo da carreira:
Antonio Cerqueira (AC) – Iniciei
no Bandepe, em 1967, como
auxiliar, no antigo Almoxarifado.
Com o crescimento, foi
criado
o
Departamento
de
Apoio
Administrativo,
depois
transformado
em

Superintendência.
Galguei
cargos, assumindo diferentes
chefias, a de Almoxarifado, a da
Divisão de Materiais, coordenei
também Gráfica e Compras.
Por fim, cheguei a substituto
de superintendente, quando
me aposentei.
BN – Conquistas especiais na
sua vida:
AC – Dentre os êxitos
profissionais, minha formação
acadêmica, a conclusão dos
cursos ao longo da carreira,
o crescimento dentro da
empresa e o dever cumprido no
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desenvolvimento do trabalho. Já
no âmbito pessoal, a conquista
de muitos amigos, sendo a minha
maior vitória a união com a
família. Somos preocupados uns
com os outros. Foi herança que
eu tive de meu pai e minha mãe.
Tudo se resolve com paz, amor
e carinho.
BN – Atividades após
a aposentadoria:
AC – Depois da aposentadoria,
fui conselheiro da Asfabe,
por muitos anos. Meu último
mandato foi como vicepresidente
do
Conselho
Deliberativo.
Eu
sugeri
a renovação. As horas
profissionais
hoje
são
dedicadas para ajudar meus
filhos nos seus trabalhos.
Quando eles precisarem. No
mais, estou aproveitando para
descansar, viajar, curtir os
amigos e a família.
BN – O que significa a
aposentadoria para você?
AC – É o fim de um estágio
e o começo do outro. É
um prêmio, uma recompensa
merecida em forma de um
tempo a mais para você ficar
mais perto dos queridos. Use
com sabedoria!
BN – Mensagem aos colegas:
AC – Só tenho a agradecer aos
meus colegas. Pessoa alguma
conquista algo sozinha. No
Bandepe, você tinha que ter
muita ajuda. E foi uma ajuda
imensa que recebi e que
doei. O sentido de empresa é
coletivo. Coletividade é troca,
honestidade, companheirismo.
Sou muito feliz porque deixei
um passado de amigos!
Novos Aposentados
NOME

Data de Início
do Benefício
- DIB

CARLOS JOSE DE SOUZA

28/05

GLAUCILDA CARMO SANTOS

23/04

IVANISE DA SILVA REIS

29/05

LEONIDAS H. DE OLIVEIRA

29/05
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A Bandeprev na Internet

C

om a intenção de facilitar a comunicação com os participantes, permitindo que
os mesmos resolvam diversas situações sem sair de casa, a Entidade criou uma
página na Internet, cujo endereço é www.bandeprev.com.br. Como a Diretoria
tem percebido que algumas pessoas muitas vezes se deslocam de suas residências
para obterem informações ou serviços os quais poderiam ter acesso de uma forma
mais
confortável,
elencamos
algumas dicas.
A Bandeprev apresenta na
Internet um vasto conteúdo
informativo acerca do Setor
de Previdência Complementar,
da Entidade, suas notícias, seu
funcionamento. Estão no site, o
Guia do Participante, o Estatuto
do Idoso, o Estatuto da Entidade,
os Regulamentos dos Planos de
Benefícios, o Jornal Bandeprev
Notícias, os Aniversariantes etc.
Na parte de benefícios, estão à
disposição vários formulários e
requerimentos. Quem quiser ter
acesso à área restrita da página
pela primeira vez, deve clicar
no item “não tenho senha”, na parte superior direita e preencher os dados para se
cadastrar. Munido de senha, o participante pode acessar, inclusive, o seu contracheque,
disponível em aproximadamente 48 horas após o fechamento da folha de pagamento.
A Diretoria
Finanças da Bandeprev

Fique por dentro
O Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar – Sindapp, é um órgão
de estudo, coordenação, proteção e representação
legal dos fundos de pensão. Trata-se de uma entidade
com representatividade em todo o país e de extremo
significado para o Sistema. Sua missão é promover
a ética do Regime e defender os atos regulares dos
seus gestores, preservando os valores sociais. Nossa
superintendente faz parte da governança dessa
importante organização, sendo diretora de comunicação
da mesma. Conheça toda a Diretoria.
Diretoria do Sindapp
Nelia Pozzi – Aceprev/MG
(Presidente)
Jarbas de Biagi – Banesprev/SP
(Vice-presidente)
Marcos Moreira – Fundação São Francisco/DF
(membro efetivo)
Isolda Jardelino – Bandeprev/PE
(membro efetivo)
José Luiz Rauen – Fusan/PR
(membro efetivo)
Carlos Alberto Pereira
Sociedade Ibgeana de Assistência
e Seguridade – SIAS/RJ
(membro efetivo)
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Hipóteses atuariais: estimativas que visam o equilíbrio

A Bandeprev utiliza uma série de parâmetros para prever seus custos e manter a estabilidade dos planos de benefícios
Luciana Andréa Freitas

S

egundo o Guia do
Participante, do Ministério
da Previdência Social,
“é com base em um conjunto
de informações técnicas que os
custos para financiar um plano
de benefício são mensurados.
O
profissional
responsável
por essa avaliação chama-se
‘atuário’. Trata-se de um técnico
especializado, de nível superior
que, fazendo uso de cálculos
matemáticos,
estatísticos
e demográficos, define as
chamadas hipóteses ou premissas
atuariais.”
São
elementos
fundamentais na concepção do
plano e acompanhamento de sua
solidez, apresentando extrema
relevância, pois são estabelecidas
visando a estabilidade deste.
Correspondem a um conjunto de
estimativas, projetadas a partir de
estudos de riscos e expectativas,
tendo como base de dados

a massa de participantes e
análises de ambientes externos,
como os cenários econômico
e financeiro.
Na Bandeprev, o
valor
dos
compromissos
é calculado levando em
conta a remuneração média
dos participantes ativos e o
benefício pago aos assistidos.
É necessário estimar, por
exemplo, as provisões futuras
destinadas a quem atualmente
está em fase laborativa ou o
período em que será pago o
benefício para um assistido.
Para estipular estes e outros
aspectos que vão impactar
financeiramente o fundo, é
preciso observar uma série
de informações acerca dos
componentes do plano, como
datas de nascimento, estado
civil, quantidade de filhos,
salário, contribuição. Veja a
seguir alguns exemplos de
hipóteses nas quais a Bandeprev
se norteia para prever custos e
programar seus resultados.

Principais premissas que impactam
na saúde financeira dos planos
Hipóteses Econômico-financeiras
Taxa atuarial de juros: É o índice adotado no cálculo do fator
de desconto financeiro dos compromissos do plano. Quanto
maior a taxa atuarial, menor será o valor atual das obrigações.
Ela representa a taxa mínima esperada para o retorno dos
investimentos (meta atuarial). A Bandeprev utiliza 5% a.a., no
Plano Básico; e 4% a.a., nos Planos Especiais I e II.
Indexador do plano: É o indicador econômico utilizado para fixar a meta atuarial.
O indexador da Bandeprev é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.
Assim, para o Plano Básico, a meta atuarial fica estipulada em INPC + 5% a.a.,
enquanto para os Planos Especiais I e II, em INPC + 4% a.a.
Crescimento salarial: Hipótese que prevê para os participantes
ativos o crescimento de salário acima da inflação ao longo da
carreira, pois o benefício de aposentadoria é definido a partir da
média salarial.
Hipóteses Demográficas
Premissas biométricas: Supõem, por métodos estatísticos
e matemáticos, quantas pessoas de um determinado grupo
irão sobreviver (Expectativa de vida), falecer (Tábuas de
mortalidade), invalidar-se (Entrada em Invalidez) num
determinado período de tempo.
Taxa de Rotatividade: Mede a expectativa de desligamento ou de desistência do
participante do plano de benefícios.

Assuntos Jurídicos da Bandeprev

Número de ações fica equivalente ao do mês anterior
Luciana Andréa Freitas

E

m julho, a quantidade de
processos judiciais em
tramitação envolvendo
a Bandeprev permaneceu a
mesma, comparando-se com os
números divulgados no jornal
de junho 2014, totalizando 553
ações (ver quadro).
Quanto à segregação
patrimonial
dos
Grupos
G0/G1
do
Grupo
G2,
processo administrativo nº
44.000.003043/2009-69,
instaurado pela Superintendência
Nacional
de
Previdência
Complementar – Previc, a partir
de denúncia de Participante, em
2006, a Diretoria da Bandeprev

apresentou o texto seguinte.
“Informamos que recebemos
Ofício da sua Diretoria de
Fiscalização,
solicitando a
base técnica utilizada para
os cálculos efetuados para a
segregação patrimonial dos
Grupos G0/G1 do Grupo G2,
integrantes do Plano Básico de
Benefícios, apresentados àquele
Órgão Fiscalizador em reuniões
presenciais com a Diretoria
Colegiada, ocorrida em 12
dezembro de 2013; e com o
Escritório Regional da Previc,
em 20 de dezembro 2013.
 	
Por entender, esta
Entidade, que a solicitação não
caracteriza o descumprimento
da
liminar, concedida em
março de 2014,
nos autos

do
processo
judicial nº
0804355-19.2013.4.05.83-00,
em tramitação na 1ª. Vara da
Justiça Federal de Pernambuco,
ação ordinária movida pela
Associação dos Funcionários
Aposentados
do
Bandepe
– Asfabe, por preceder, em
seu conteúdo e essência, o
quanto já havia sido exposto
à Previc, desconstituindo-se,
portanto, em providência nova,
foi a solicitação atendida e
a documentação remetida em
correspondência datada de 27
de junho último, assim como
juntamos a informação no
referido processo judicial.”
Na questão acerca
da
poupança
previdencial,
continuam em pauta no Supremo

Tribunal Federal, porém sem data
de julgamento, as ações judiciais
sobre os índices das cadernetas
relativos aos planos econômicos
do Governo Federal das décadas
de 80 e 90. A Bandeprev
mantém-se à disposição para os
esclarecimentos necessários.

Processos
Judiciais
Autor : 16
Réu: 537
Total 553

