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“Um Pai tem a sabedoria de um mestre e a sinceridade de um amigo” (Autor desconhecido)
Parabéns a todos os pais pelo seu dia.

Segundo domingo de agosto, Dia dosPais

Expectativa de vida: brasileiro ganha mais tempo
Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que, atualmente, há, no país,
cerca de 21 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, representando, aproximadamente,
11% do total da população. Segundo estudo divulgado no último dia 05 de agosto 2013, pela Instituição, a
expectativa de vida do brasileiro cresceu 11,24 anos entre 1980 e 2010. O crescimento entre as mulheres
chegou a 11,69 anos, enquanto os homens atingiram elevação de 10,59 anos. A Região Nordeste foi a que
apresentou maior aumento nesse indicador de longevidade.

Começa novo mandato
do Conselho Deliberativo
No dia 31 de julho, foi encerrada a última etapa do processo eleitoral para nomeação dos
membros do Conselho Deliberativo da Bandeprev, culminado com a solenidade de posse
dos integrantes eleitos e indicados. A cerimônia, que anunciou o início do novo mandato, de
2013 a 2018, reuniu toda a diretoria da Bandeprev, conselhos, equipes envolvidas nas várias
fases do pleito, convidados e a representante do Patrocinador, Cristina Carvalho.

PÁGINA 4

Fomentando
a Educação
Previdenciária
Ciente da importância de propiciar
o entendimento acerca do Setor
no qual estamos inseridos, a
Bandeprev prossegue com a coluna
Educação Previdenciária. Desta
vez, o tema é a Carta de Serviços
ao Cidadão, disponibilizada pela
Superintendência
Nacional
de
Previdência
Complementar
–
Previc, por meio de sua página
na Internet. Saiba de que se trata e
como acessá-la.
PÁGINA 2
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Educação Previdenciária

Editorial

gosto é o mês
deles. Os nossos
guerreiros, pessoas,
muitas vezes, simples, as
quais independentemente do
seu grau de instrução ou da
escolha profissional, possuem
o dom de se tornarem a nossa
referência para a vida. Neste
mês, a Bandeprev homenageia
o Dia dos Pais. Confira
a mensagem.
No conteúdo das
notícias, temos a Carta
de Serviços ao Cidadão,
divulgada pela Previc, a qual
constrói uma importante
relação
entre
o
órgão
fiscalizador da Previdência
Complementar e os integrantes
do Sistema. A reportagem
principal traz a consolidação
do processo eleitoral para
composição do Conselho
Deliberativo, culminado com
a posse dos membros eleitos
e indicados pelo Patrocinador.
Complementando o
informativo, seguimos com as
colunas Assuntos Jurídicos da
Bandeprev, Aniversariantes,
Finanças da Bandeprev e
Nota de Falecimento. Além
disso, acompanhe nota de capa
com dados sobre o aumento
da expectativa de vida
do brasileiro.
A Diretoria
Errata

Nos jornais de junho e julho de
2013, houve um equívoco no
quadro Finanças da Bandeprev.
A linha registrada como
empréstimos era relativa à renda
variável e a de renda variável, por
conseguinte, era de empréstimos.
Agradecemos ao colega assistido
Luciano Oliveira, que identificou
o equívoco.

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.
ETIENE LINHARES RODRIGUES
(+18/08/2013)
ISRAEL ALVES BARBOSA
(+20/07/2013)

Previc apresenta Carta ao Cidadão

Órgão fiscalizador e supervisor dos fundos de pensão informa seus serviços
Luciana Andréa Freitas

Como acessar

U

m
dos
principais
aliados no combate ao
risco e no incentivo
ao
desenvolvimento
das
organizações, a Governança
Corporativa é um assunto que, a
cada dia, vem sendo levado a sério
no Sistema de Fundos de Pensão.
Seguindo os princípios desta, a
Superintendência Nacional de
Previdência Complementar –
Previc, está disponibilizando, no
seu website, a Carta de Serviços
ao Cidadão, direcionada a
todos os integrantes do Setor,
participantes,
assistidos,
entidades,
instituidores
e
patrocinadores. A Bandeprev, em
consonância com tais princípios,
divulga a todos os interessados
os tópicos do referido documento
e os caminhos para adquiri-lo.
A Previc é uma entidade
governamental
autônoma,
autarquia especial vinculada
ao Ministério da Previdência
Social, instituída pela Lei Nº

Entre no website da Previc,
digitando este endereço
www.mpas.gov.br/previc.
php
No quadro
“Superintendência
Nacional de Previdência
Complementar”, clique no
link “Carta de Serviços ao
Cidadão”, que é o último
tópico do box “Destaque”.

12.154, de 23 de novembro
de 2009. Foi criada com fins
de fiscalizar e supervisionar
as entidades fechadas de
Previdência Complementar e
executar políticas voltadas ao
mencionado Regime. A Carta,
com um link disposto logo na
primeira página do website, visa
informar, ao cidadão, os serviços
prestados pela autarquia, a forma
de acessá-los, os compromissos
e padrões de qualidade de
atendimento ao público.
O conteúdo começa
com uma breve exposição

dos objetivos do documento,
seguindo com uma apresentação
institucional, que inclui uma
descrição sobre a Previc,
sua missão, visão e valores.
Em continuidade, vem o
tópico relativo aos serviços
prestados, o qual informa sobre
denúncias ou representações e
procedimentos para executá-las.
No item sobre os compromissos
de qualidade, a autarquia
discorre,
principalmente,
acerca dos prazos e meios de
resposta da mesma à demanda
dos manifestantes.

Assuntos Jurídicos da Bandeprev

Alteração em apenas um tipo de processo
Luciana Andréa Freitas

N

o mês de agosto 2013,
foi mantida a quantidade
de ações judiciais em
que a Bandeprev é parte como
réu, sendo apenas alterado o
número de processos nos quais
atua como autor, de 13 para 14.
(ver quadro)
Com
respeito
ao
Processo
Administrativo

nº
44.000.003043/2006-90,
instaurado pela Superintendência
Nacional
de
Previdência
Complementar – Previc, em face
desta Entidade, foram iniciados
os procedimentos administrativos
referentes ao cumprimento
da Etapa 2 do Plano de Ação.
Atendendo às exigências de
tal Processo, decorrente de
denúncia de participante e
que trata da desunificação
patrimonial dos grupos G0, G1

Processos
Judiciais
Autor : 14
Réu: 583
Total 597
e G2, foi protocolado expediente
nesse sentido junto ao Escritório
Regional da Previc, no Recife,
no dia 29 de julho último.
A diretoria da Bandeprev
encontra-se à disposição para o
esclarecimento de dúvidas.
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Aniversariantes
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Eleições Bandeprev 2013

Bandeprev realiza posse do Conselho Deliberativo
Solenidade aconteceu no dia 31 de julho, prestigiando membros eleitos e indicados

anos, permitidas reconduções, (Superintendência),
Maurílio Comissão Eleitoral
desde que respeitadas
de
Souza
Luna Ana Tenório (presidente); Marciano
condições dispostas
( S e g u r i d a d e ) , Faustino Vila Nova; Paulo Jorge de
nos parágrafos 2º, 3º,
Evandro
Couceiro Andrade Filho.
strutura
máxima
de 4º e 5º do Artigo 19.
(Finanças)
e
decisão e orientação da Para cada nomeado,
Antonio
Ferreira Mesas receptoras
Paulo Domingues de Andrade; Ana
Bandeprev, o Conselho há um suplente com
( A d m i n i s t r a ç ã o ) . Celina da Costa Batista; Vera Lúcia
Deliberativo é um dos mais igual mandato, que
Os
referidos Lopes Barros; Maria das Dores
importantes órgãos estatutários, o substitui em seus
diretores integraram Rodrigues; Francisco José Patrício
cabendo
a
impedimentos
a
mesa,
junto Bezerra; Giselda Magalhães Santos;
Suzana Caldas Falcão; Lenice Martins
este desde a
e v e n t u a i s . Fernando Calheiros com o presidente de Santana.
aprovação
da
C o m o - Presidente
do
Conselho
política geral de
titulares,
D e l i b e r a t i v o , Mesa apuradora
administração
foram eleitos e
Fernando Calheiros Gilberto Figueirôa; Gilberto Lins
da
Entidade
empossados José Honório de Siqueira, e a representante Araújo; Aloísio Feijó de Melo Filho;
Anízio Ferreira do Carmo.
até
a
parte
de Morais, Maurílio de da Superintendência do Banco
orçamentária
Souza Luna e João Carlos Santander, Cristina Carvalho.
e
de
Campos de Melo; como Também
compareceram
Ferreira.
investimentos. João Carlos
suplentes,
Agostinho ao evento, os conselheiros
Os
mesmos
Em 31 de julho - Membro eleito
Crisóstomo,
Carlos fiscais Eudes Carneiro
deram as boas
último,
foi
Lindberg
(presidente),
vindas a todos,
consolidado o processo eleitoral Lins
e
Josias
Albérico Branco
parabenizaram
referente à composição do órgão Amaral. Indicados
e Aluizio Paz
os empossados
citado, para o mandato de 2013 a pelo Patrocinador,
de
Lira;
o
e agradeceram
2018, ocorrendo, em nossa sede, foram
também
representante
a
o
s
às 16h, a solenidade de posse dos empossados, como
da
Federação
colaboradores
membros eleitos e indicados. O titulares, Fernando
de
Estabele- José Cândido
envolvidos
evento contou com a presença Calheiros
de
c i m e n t o s - Membro indicado no
processo
de toda a diretoria da Bandeprev, Siqueira,
José
Bancários, Luiz
eleitoral. Após
conselhos, equipes envolvidas Cândido Neto e Honório Morais
Gustavo de Pádua
as assinaturas
nas fases do pleito, representantes Sérgio José de - Membro eleito
Walfrido; o conselheiro dos nomeados, Isolda Jardelino
de
entidades
L i m a
da Asfabe, Milton franqueou a palavra aos presentes,
associativas, do
Lemos; como suplentes, Paraíso; e membros da
dentre eles, a
Patrocinador
e
Alexandre
Verissimo Comissão Eleitoral e
superintendente
outros convidados.
Vilela, Luciano Azevedo das mesas receptoras
C r i s t i n a
Segundo
Rego Lima e Joseilton e apuradora.
Carvalho e o
o Estatuto da
Salvador da Cruz.
A
solenidade
conselheiro
Bandeprev,
os
Na cerimônia, apresentou abertura da
Albérico Branco,
membros efetivos
a Diretoria Executiva nossa
superintendente
que
também
do
Conselho
da Bandeprev fez-se Isolda
Jardelino,
falou em nome
D e l i b e r a t i v o Maurílio Luna
representar com todos sendo,
em
seguida,
do
presidente
Sérgio Lemos
possuem
o - Membro eleito
os seus componentes, conduzida pelo diretor
da
Asfabe,
- Membro indicado
mandato de cinco
Isolda
Jardelino administrativo Antonio
Reginaldo Dias.
Luciana Andréa Freitas

E

Alguns depoimentos

“Recordo que entrei no Conselho Deliberativo em 2010. Eu parti do zero e passei a conhecer os diretores, a equipe
da Bandeprev, os conselheiros. Foi uma trajetória muito rica. Pude entender a História da Organização e contribuir com
minha experiência administrativa. Lembramos que nossas decisões são pautadas nos interesses dos participantes e estamos
sempre abertos ao debate.”
Fernando Calheiros (presidente do Conselho Deliberativo)
“Todos os candidatos ao Conselho Deliberativo da Bandeprev estão de parabéns. Comportaram-se de forma
excelente e detém grande bagagem para o cargo. Os que foram eleitos possuem total merecimento. Parabenizo a todos pelos
resultados, como também pela Eleição, a qual transcorreu de forma limpa, repleta de respeito e também solidariedade.”
Albérico Branco (conselheiro fiscal da Bandeprev e representante da Asfabe)

“É com bons olhos que vemos o empenho de todos para conduzir esta Entidade com eficiência,
qualidade administrativa. Pode-se observar a paixão nos olhos de vocês por esta casa, que possui 33 anos
de existência e vamos continuar dialogando para estarmos em consonância com os participantes, com a
legislação e os objetivos do Patrocinador.”
Cristina Carvalho (superintendente do Banco Santander)

