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Que 2014 venha repleto de coisas boas!
A chegada de um novo ano nos remete aos bons momentos vividos em 2013,
às conquistas das quais todos vocês, participantes e assistidos, instituições
parceiras, profissionais da Previdência Complementar, são parte. Instantes
de alegria, entrosamento, aprendizado, desafios. Que venha 2014, renovando
nossas esperanças de dias melhores, nossa amizade e nosso empenho. Toda a
Diretoria da Bandeprev, representando também os seus funcionários, deseja,
a cada um, tudo de bom neste ano que se inicia. Felicidades, Sucesso, Amor
e Paz!!!

Por melhorias nas Finanças
e adequação às legislações
Com o intuito de debater formas de otimizar os resultados dos fundos de pensão e
de adaptação às novas exigências legais, foi promovida a 5ª Reunião do Grupo de
Trabalho dos Diretores e Técnicos Financeiros das EFPC’s do Norte/Nordeste. O
evento ocorreu, dia 08 de novembro, em Salvador. O diretor financeiro da Bandeprev,
Evandro Couceiro,
e o coordenador
da área, Gilberto
Figueirôa, marcaram
presença. Um dos
temas abordados
foi a divulgação
de informações
sobre a Entidade,
aos participantes
e assistidos.
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Perfil do Mês:
Zito Alves
Zito Alves, nosso assistido desde
1992 e que hoje realiza consultorias
nas áreas de economia e finanças em
projetos para empresas industriais
e de serviços, é o convidado da
coluna Perfil deste mês. Para ele, é
importante continuar na ativa. Mas
também vê a aposentadoria como
um tempo a mais para curtir a vida
e estar perto dos entes queridos.
Confira a entrevista.
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Perfil: Zito Alves

Editorial

este mês, para os amantes
da cultura, tivemos os 101
anos de Luiz Gonzaga, o
famoso Rei do Baião, nascido
em 13 de dezembro de 1912
e falecido em 02 de agosto de
1989; e o Dia Nacional do Samba
(02). Para os cristãos, a data mais
importante é sempre o Natal (25),
pela celebração do nascimento de
Jesus e momento de renovação da
fé e da paz. No ciclo natalino, no
folclore pernambucano, o maior
representante é o pastoril. Mas
também se comemora tal festejo
com o reisado, a cavalhada e o
bumba-meu-boi. Sem falar que a
chegada do Ano Novo dá sempre
o tom do Carnaval. É neste clima
de festa, então, que encerramos
mais um ano. Confira, na capa, os
nossos votos de um excelente 2014
a todos.
Numa das reportagens,
apresentamos a entrevista com
o assistido Zito Alves, que nos
mostra a importância de manter
esse espírito, de valorizar a vida,
a família, os amigos. Entrando
no universo da Bandeprev e da
Previdência Complementar, a
outra matéria fala do empenho das
Entidades na busca de melhorias,
relatando evento direcionado à
área de finanças.
Complementando
o
informativo,
temos
a
coluna Assuntos Jurídicos da
Bandeprev; e os quadros Novos
Aposentados,
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.
ANTONIO DE RUEDA MARQUES
(+19/11/2013)
ERIC PINHO QUEIROZ
(+08/12/2013)

Não parar, mas aproveitar os bons momentos

Assistido, que chegou ao topo da carreira no Bandepe, fala do valor da família e dos amigos
Luciana Andréa Freitas

É

sempre bom conhecer
pessoas com o astral
de Zito Alves, nosso
assistido desde 1992, que nos
faz entender a aposentadoria,
não como um momento de
parada, mas de desaceleração
e de oportunidade para
desfrutar as delícias da vida.
Graduado em Economia, com
duas pós-graduações, esse
recifense iniciou sua trajetória,
em 1964, como auxiliar
técnico,
no
Conselho
de Desenvolvimento de
Pernambuco – Condepe.
Dentre
muitos
cargos,
foi chefe de gabinete
da Secretaria Geral do
Condepe,
assessor
da
Presidência e chefe do
Setor Finep da Diretoria
de Crédito Industrial do
Bandepe. Com um extenso
currículo de pesquisas,
planejamentos,
análises
de mercado, assessorias
nas áreas de economia e
finanças, tendo, em 12 anos no
Bandepe, chegado ao topo de
sua carreira, desenvolve hoje
consultorias para empresas
industriais e de serviços.
Casado, com quatro filhos,
Zito considera importante
continuar em atividade, para
ocupar a mente, mas desde que
também se dedique um tempo
especial à família e aos amigos.
Apreciador da boa mesa e de
vinhos, planeja viajar mais,
conhecer novos restaurantes
e curtir os bons momentos ao
lado de quem ama.

Bandeprev Notícias (BN) –
Resumo da carreira:
Zito Alves (ZA) – Iniciei a
minha trajetória, em 1964,
como auxiliar técnico, no
Conselho de Desenvolvimento
de Pernambuco – Condepe.
Neste, atuei também como
assessor técnico do Setor de
Pesquisas Econômicas, em
1965; chefe de gabinete da
Secretaria Geral, em 1966; e
assessor técnico do Conselho,
em 1967. Fui assessor da
Presidência da Companhia

de
Desenvolvimento
de
Pernambuco – Comper, de
1967 a 1970, e do Bandepe,
de 1970 a 1972. Dentre outros
cargos, chefiei o Setor Finep da
Diretoria de Crédito Industrial
e a assessoria desta. Hoje faço
consultorias para projetos
econômico-financeiros.
BN – Uma conquista:
ZA – Primeiramente minha
família. Sou casado, pela
segunda vez, com uma mulher
maravilhosa, minha amiga
e companheira Sabine, com
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quem estou há 27 anos. Tenho
quatro filhos, os quais amo
muito.
Profissionalmente,
minha experiência no Bandepe,
tendo, em 12 anos, chegado ao
topo da carreira. Na juventude,
o esporte foi uma relevante
conquista. Cheguei a campeão
universitário de futsal pela
Unicap. Também foi importante
o meu período militar. Em todas
essas etapas, fiz boas amizades.
BN – Momentos marcantes
no Bandepe:
ZA – Dos períodos marcantes,
cito o começo, quando
contei com Vinícius
Guerreiro de Lucena,
que me ensinou a
escrever, norteou meus
primeiros
passos,
sendo meu amigo em
toda a caminhada. A
minha melhor fase no
Bandepe foi quando
passei de chefe do
Setor Finep para a parte
operacional.
Cresci
muito profissionalmente
e aprendi bastante sobre
relações sociais.
BN – Próximos projetos:
ZA – Dedicar um tempo maior
à família, aos amigos; viajar;
relaxar em Gravatá; apreciar
uma boa culinária e um bom
vinho ao lado dos queridos,
inclusive os Bandepeanos.
BN – Mensagem aos colegas:
ZA – Que 2014 seja de
prosperidade e alegrias. E, em
qualquer tempo, aproveite a
vida; curta os filhos, os netos, a
esposa, os amigos!
Novos Aposentados
ARNALDO BEZERRA URQUISA
DIB.: 08/10/2013
DELLY FERREIRA LIRA
DIB.: 05/12/2013
LUIZA ASSIS MACEDO COSTA
DIB.: 18/10/2013
MARIA GORETTE NEVES BRITO
DIB.: 07/11/2013
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Em Prol das EFPC’s

Fundos de pensão discutem aspectos financeiros para 2014
Perspectivas de mercado e adequação às legislações estiveram entre as abordagens de encontro voltado à área

Luciana Andréa Freitas

C

om
um
cenário
econômico desfavorável
em 2013, refletindo
aspectos externos
e internos, como
o
colapso
das
empresas do Grupo
EBX, confirma-se
a importância de
que os fundos de
pensão
busquem
soluções modernas
e flexíveis, mas
intensificando
sua
gestão
de riscos. Para pensar 2014,
analisando os resultados de
2013 e discutindo perspectivas
do mercado, estratégias de
investimento e adequação ao
marco
regulatório,
foi realizado mais
um
importante
fórum envolvendo
os profissionais das
Entidades Fechadas
de
Previdência
Complementar.
Ocorreu no dia 08
de novembro último,

na Sede da Odebrecht, em
Salvador - BA, a 5ª Reunião do
Grupo de Trabalho dos Diretores
e Técnicos Financeiros das
EFPC´s do Norte/Nordeste.
Incentivando a busca
das
EFPC´s
por melhorias e
visando
atualizar
os conhecimentos
da
sua
equipe,
a
Bandeprev
compareceu
ao
evento, representada
pelo seu diretor
financeiro, Evandro
Couceiro, e pelo coordenador da
área, Gilberto Figueirôa. Coube
ao diretor Evandro Couceiro
detalhar a Instrução Normativa
PREVIC n° 5, de 1° de novembro
de 2013. Esta dispõe sobre os
procedimentos
a
serem observados
pelas
Entidades
na divulgação de
informações
aos
participantes
e
assistidos. Dentre
os assuntos, estão
os
conteúdos
que devem ser

obrigatoriamente
veiculados
em impresso ou internet e seus
prazos. A transparência com
respeito à situação da Entidade
e sua gestão tem sido uma
exigência cada vez maior dos
órgãos do Sistema, como meio
de reduzir os riscos.
“A Bandeprev já está
com as suas rotinas adequadas

ao cumprimento da IN referida.
Inclusive, na reunião dos
Diretores e Coordenadores, para
discutir o tema, apresentamos o
material desse encontro”, afirmou
Evandro Couceiro. O próximo
será no Recife, em fevereiro
de
2014,
provavelmente,
coordenado
pela
diretora
financeira da Celpos.

Assuntos Jurídicos da Bandeprev

Quantidade de processos foi alterada
Luciana Andréa Freitas

C

omparativamente
aos
números
divulgados
no jornal de novembro
2013, a quantidade de processos
judiciais
em
tramitação,
envolvendo a Bandeprev, foi
alterada. Ajuizamos uma ação
e fomos citados em outra,
totalizando 599 (ver quadro).
Com
respeito
ao
Processo Admininstrativo nº
44.000.003043/2009-69, instaurado pela Superintendência
Nacional de Previdência Com-

plementar – Previc, não houve
movimentação no cronograma
contido no Plano de Ação, no
mês de novembro. Este, que
é decorrente de denúncia de
participante, trata da desunificação dos Grupos G0, G1 e G2.
Relativamente às ações
judiciais acerca de depósitos de
poupança, referentes à época
dos planos econômicos, iniciouse, no mês de novembro, o
julgamento de tais processos. A
alegação comum nestas ações é
de que tais depósitos, inclusive
os de poupança previdencial,

teriam sido sub-remunerados
nos
meses
iniciais
dos
mencionados planos, em função
de mudanças nos critérios por
eles introduzidos.
Entretanto,
o
andamento dos trabalhos poderá
ser adiado, devido ao recesso
judicial, previsto para o fim
do ano e para o próximo mês
de janeiro. A expectativa é de
que, somente após o referido
recesso, o assunto volte a
ser discutido. A Bandeprev
permanece
à
disposição
para esclarecimentos.

Processos Judiciais
Autor : 15
Réu: 584
Total 599

