Ano XI - nº 119 - Agosto de 2012 - Informativo da Bandeprev - Bandepe Previdência Social. Distribuição Gratuita.

Comunicado aos Participantes (ativos)

Feliz Dia dos Pais!

Por conta das políticas de sustentabilidade e preservação da natureza,
estamos reduzindo a tiragem do Jornal Bandeprev Notícias. A partir
do mês de setembro, o informativo impresso será apenas encaminhado
aos participantes (ativos) que se manifestarem expressamente
pelo e-mail canalaberto@bandeprev.com.br. Aos ativos que não
solicitarem o envio do jornal em papel, a publicação estará somente
disponível no formato online, no site da Entidade, pelo endereço
www.bandeprev.com.br. Os assistidos continuam recebendo-a por
meio de correspondência.

O seu maior presente é construir o futuro.
Parabéns a todos os participantes e
assistidos que cumpriram ou cumprem essa
importante etapa na vida!

12 de agosto – Dia dos Pais

Fundos de pensão e
Taxa básica de juros
Com a desaceleração econômica, a taxa do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – Selic, a qual define os juros oferecidos pelo
governo às instituições que adquirem seus títulos, atingiu em 11 de
julho, a marca histórica de 8% ao ano. Sendo referência para todas
as operações financeiras que envolvam juros, a taxa básica rege a
economia, podendo ser aumentada, para controle da inflação, ou
declinada, visando incentivar o crescimento do País, como agora.
O cenário de redução tem afetado os investimentos das entidades
de Previdência Complementar.
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Entrevistado do mês:
Reginaldo Dias
Uma de suas principais características
é a liderança. Confira entrevista
com Reginaldo Dias, assistido
pela Bandeprev desde 06 de junho
de 1991.
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Entrevista Especial

Editorial

m agosto, o país inteiro
vibrou com as finais
das Olimpíadas 2012
e Pernambuco se encheu de
orgulho com o desempenho
dos atletas da terra, os quais
realizaram
importantes
conquistas. Um dos destaques
foi a medalhista Yane Marques,
obtendo um bronze que valeu
ouro, no Pentatlo, competição
englobando cinco modalidades,
esgrima, natação, hipismo,
tiro esportivo e corrida. Ela
foi a primeira brasileira a ser
premiada nesse esporte numa
olimpíada. Por isso, nossa
capa faz referência aos jogos
de Londres.
Também
fizemos
questão de lembrar do Dia dos
Pais, sempre comemorado no
segundo domingo de agosto. Na
capa, ainda consta um importante
comunicado aos participantes
(ativos) acerca do jornal.
Dentre as reportagens,
temos uma matéria sobre a taxa
Selic, a busca do envelhecimento
saudável e uma entrevista com o
assistido Reginaldo Dias.
Complementando
o informativo, acompanhe
as colunas Aniversariantes,
Finanças da Bandeprev e Nota
de Falecimento.
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.
NIVALDO VIANA VARELA
(+06/08/2012)
GILSON CARNEIRO SILVA
(+23/07/2012)

Com a palavra, Reginaldo Dias

Este afirma seguir empenhando esforços em favor dos aposentados
Luciana Andréa Freitas

“Q

uando
fui
convidado para
encabeçar
uma
chapa a fim de representar uma
sociedade não tinha pretensões
quanto a isso, mas o fiz, por
admiração e respeito a quem me
delegou essa responsabilidade
e me dedicou sua confiança.
Estou falando, primeiramente,
de Alberto Amaral, que me
convenceu a disputar a eleição
e apoiou minha
candidatura
até
o
fim,
mesmo quando
este
estava
hospitalizado.
A cada êxito
nas
urnas,
vou para o
estacionamento
da associação,
isolo-me
e
ofereço a vitória
a ele. Também
sou grato a cada
bandepeano
que acreditou e acredita
na nossa luta por uma
entidade mais que recreativa,
destinada à defesa de direitos
e à promoção do bem-estar
dos associados.”
Com essas palavras,
Reginaldo Dias, presidente da
Associação dos Funcionários
Aposentados
do
Bandepe
– Asfabe, resgata parte da
História,
demonstrando
a
importância de uma organização
que, com perseverança, chega
aos seus 23 anos. Fundada
em 10 de julho de 1989,
essa entidade é mantida
pela união de bandepeanos,

obtendo, ao longo dos tempos,
significativas
conquistas.
Assistido pela Bandeprev desde
1991, Reginaldo ingressou na
presidência da associação, por
meio de votação, em julho de
1997, e conserva a vitória nas
urnas, assumindo atualmente o
seu sexto mandato.
Uma das principais
preocupações desse líder é
com a qualidade de vida dos
aposentados. Isso pode ser
notado pela estrutura crescente
de serviços oferecida pela
associação.
A instituição
p o s s u i
restaurante;
salões
de
beleza
e
estética;
ginástica;
c e n t r o
médico com
odontologia,
fisioterapia e
acupuntura;
pousadas.
Tudo
a
p r e ç o s
abaixo do mercado e extensivo
aos sócios e dependentes. A
valorização de cada integrante
é preservada, com a realização
de
confraternizações
e
homenagens, que destacam datas
importantes, como aniversários
natalícios e Dias dos Pais e
das Mães.
Ainda na parte social,
a Asfabe promove campanhas,
como as de arrecadação
de donativos para ajudar
aos que sofreram com as
enchentes de 2010 e 2011,
em nosso Estado, inclusive
os próprios associados. Agora
a entidade busca contribuir
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com moradores de cidades
atingidas pela seca. “É muito
bonito o comprometimento
dos bandepeanos com a
solidariedade. Todos a quem
estamos
pedindo
apoio
estão colaborando.”
Tendo
o
verbo
“cuidar” entre as palavras
de ordem, Reginaldo afirma
seguir favorecendo a proteção
do padrão de vida de seus
integrantes,
empenhando
esforços na área jurídica e na
preservação de sua entidade
de Previdência, a Bandeprev.
“Acompanhado
de
minha
equipe, em conjunto com
outras instituições e em diálogo
com a diretoria da Bandeprev,
participei
de
diversas
negociações importantes para
a manutenção de benefícios.
Estive presente, por exemplo,
em 1998, nas discussões
referentes à criação dos Planos
Especiais I e II, tendo como
fim receber os participantes
do Grupo 9 e Redutores, como
também nos debates para
a conservação do plano de
saúde”. Permanece vigilante
até hoje em questões, como
sinistralidade, mensalidades,
melhoria do atendimento.
“Fazemos
uma
política
sindical e partidária, não
necessariamente por sermos
parte desta, mas porque a
associação precisa de apoio
e de pessoas influentes que
nos abram as portas para
continuarmos nossa luta”.
“Podemos colocar a
cabeça no travesseiro e dizer que
temos a tranquilidade do nosso
sustento”, ressalta Reginaldo,
referindo-se
à
existência
da Bandeprev e ao papel da
Asfabe no destino desse fundo
de pensão. “Pedimos a todos
os colegas que prestigiem os
encontros da Bandeprev, pois,
nesse momento, a diretoria
expõe os resultados e a situação
patrimonial. Os gestores têm
feito um trabalho excelente,
mas é nosso dever acompanhar,
pois se trata da nossa casa.”

3

Agosto 2012
Aniversariantes

Finanças da Bandeprev
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O reflexo da queda da Selic para os fundos de pensão
Previdência Complementar poderá revisar, este ano, norma acerca de parâmetros atuariais

Luciana Andréa Freitas

A

tingindo a marca histórica
de 8% ao ano, publicada
pelo Banco Central,
dia 11 de julho 2012, o nível
mais baixo desde o início da
atual política monetária, a Selic
confirma seu cenário de queda. A
redução da taxa básica vem, nos
últimos anos, causando impacto
nos resultados das entidades, as
quais lidam com investimento
de longo prazo, sendo esta taxa a
referência para todas as operações
financeiras que envolvam juros

no país. Legislações
da
Previdência
Complementar
já
foram alteradas e
outras,
substituídas,
tendo em vista a
adequação da política
de
investimentos
à
nova
realidade.
Agora as autoridades
do Setor discutem
a possibilidade de
revisar outras normas, como as
relativas aos aspectos atuariais
e administração de superávits
e déficits.
A
Superintendência
Nacional
da
Previdência
Complementar – Previc, agência
supervisora do Setor, vem
alertando para que as entidades
não superestimem a rentabilidade
de suas aplicações, sob o risco
de gerar desequilíbrio no plano.
Segundo o diretor de assuntos
atuariais, contábeis e econômicos
da Previc, Edevaldo Fernandes da
Silva, a norma que limita os juros
da meta atuarial a 6% ao ano, em

vigor desde 2006, poderá passar
por revisão este ano. Conforme
o diretor, a proposta a ser
submetida ao Conselho Nacional
de Previdência Complementar –
CNPC, órgão regulador do Sistema,
“é fixar como teto a remuneração
dos títulos federais de 30 anos, o
que, hoje significa algo próximo a
5,5% ao ano”. Atualmente, mais de
50% dos planos já trabalham com
taxa inferior a 6% ao ano.
Outras hipóteses adotadas
nos cálculos dos benefícios
também poderão mudar. Será
necessário contar com uma maior
longevidade dos aposentados e
pensionistas, atuais e futuros. Hoje
a tábua de mortalidade mínima é
a AT 83, para a qual a sobrevida
média aos 60 anos de idade é de
22,6 anos. Especialistas indicam
que opções mais seguras deveriam
se basear em tábuas AT 2000, cuja
expectativa média de sobrevida
aos 55 anos é de 28,9 anos.
Com respeito aos dois assuntos
mencionados, a Bandeprev já se
antecipou à legislação. Mantendo

uma postura conservadora, alterou
sua meta atuarial para 5% ao ano e
passou adotar a tábua AT 2000.
Partindo do princípio de
que o cenário econômico prevê
menor remuneração de ativos no
futuro, buscam-se soluções para os
cálculos atuariais refletirem melhor
a capacidade de pagamento das
suplementações de aposentadorias
e pensões. Hoje as entidades têm
encontrado dificuldades para
que o retorno dos investimentos
representem a totalidade das suas
obrigações. De acordo com o
diretor da Previc, no exercício de
2011, na média, a rentabilidade dos
fundos de pensão ficou abaixo da
meta. A expectativa era 12,4% e
foram alcançados 9,8%.
Fontes:
[http://www.geocotidiano.xpg.com.br/
textos/selic.htm]
[http://www.nucleodaideia.com.br/
valiaemdia/index.php/secao/clipping/
queda-dos-juros-vai-mudar-resolucoes18-e-26/]
[http://www.anapar.com.br/noticias.
php?id=20208]

De Bem com a Saúde

Em busca do envelhecimento saudável
Luciana Andréa Freitas

D

e acordo com o Censo
do IBGE (2010), a
população idosa, com
mais de 60 anos, é a que mais
tem crescido no País, ficando
prestes a atingir a marca de
15 milhões de pessoas. Em
menos de duas décadas, poderá
representar quase 13% dos
brasileiros. Uma das notáveis
preocupações hoje diz respeito
a como chegar bem a essa faixa
etária. Especialistas alertam para
o risco de várias doenças, entre as
mais comuns, nessa população,
estão
as
cardiovasculares,
câncer, depressão, diabetes. No
entanto, o conceito de saúde
não está somente relacionado

à ausência de enfermidades.
Segundo estudiosos, um idoso
com uma ou mais doenças
crônicas pode ser considerado
saudável, se comparado a
alguém acometido dos mesmos
males, porém, sem controle
destes, com sequelas decorrentes
e incapacidades associadas.
Alimentação
balanceada, exercícios do corpo e da
mente, integração social e outras
atitudes indicadas pelos médicos
para cada caso específico são
os caminhos apontados para
viver bem. A ciência hoje
contesta a eficácia das práticas
de
antienvelhecimento.
“A
população precisa saber que na
verdade não há fórmula capaz de
evitar os impactos da idade sem
mudança de hábitos de vida e

acompanhamento
preventivo
ou
terapêutico, quando
necessário”,
diz a presidente
da
Sociedade
Brasileira
de
Geriatria
e
Gerontologia
(SBGG),
Silvia
Pereira. A entidade realizou
uma extensa revisão dos estudos
existentes sobre o tema e
concluiu que faltam evidências
científicas capazes de justificar
a prática anti-aging. A principal
crítica refere-se à reposição
hormonal e à suplementação
com antioxidantes, vitaminas
e sais minerais. Conforme o
Coordenador da Câmara Técnica
de Geriatria do Conselho

Federal de Medicina - CFM,
Gerson Zafalon, as técnicas
utilizadas causam mais danos que
benefícios, havendo, inclusive,
aumento no risco de câncer.
Fontes:
[http://noticias.uol.com.br/saude/ultimasnoticias/estado/2012/05/22/medicosvetam-terapia-antienvelhecimento.htm]
[http://refrescante.com.br/
envelhecimento-saudavel-e-tema-decongresso.html]

