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Entidades do Norte/Nordeste
em conferência na Bandeprev
Mês das Mães:
Carmen Dolores
é nossa homenageada

Carmen Dolores, nossa assistida desde
1993, foi a escolhida deste ano com
vistas a representar nossa homenagem
a todas as mamães Bandeprevianas. Ela
conta um pouco de sua trajetória de 20
anos no Bandepe, as alegrias de ser mãe e
avó e o segredo para adquirir conquistas
importantes, enfrentar as adversidades e
ser feliz.

PÁGINA 2

No último dia 05 de abril, a Bandeprev recepcionou e contribuiu na realização
do fórum 3ª Reunião do Grupo de Trabalho dos Diretores e Técnicos
Financeiros das EFPC´s do Norte/Nordeste. Cerca de 17 fundos de pensão,
totalizando 30 convidados inscritos, trocaram experiências, debatendo os
desafios da Previdência Complementar e formas de otimizar os resultados
das organizações, visando manter o compromisso de preservar o patrimônio
dos seus participantes e assistidos.
PÁGINA 4

Errata do Relatório Anual
Nas páginas 55 e 59 do Relatório Anual da Bandeprev - Exercício 2012, nos Pareceres
Atuariais dos Planos Especiais 1 e 2 de aposentadoria suplementar, foi registrado que a Tábua
de Mortalidade Geral sofreu agravamento em três anos, quando o correto é desagravamento
em três anos.

Encarte Eleições 2013
Esta edição acompanha Encarte referente às Eleições 2013, contendo históricos acadêmicos
e profissionais dos candidatos ao cargo de Conselheiro Deliberativo, homologados
pela Comissão.
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Perfil: Carmen Dolores

Editorial

m maio, comemora-se
o dia delas, guerreiras
que geram e estruturam
o amanhã com todo o seu amor.
Parabéns a todas as mamães
que fazem parte do setor de
Previdência, as nossas ativas,
assistidas e funcionárias!
Nossa homenagem de capa vai
para vocês. A coluna Perfil do
mês também reverencia todas
as mamães Bandeprevianas,
sendo
escolhida
a
assistida Carmen Dolores
para representá-las.
Dentro
das
reportagens
especiais,
conforme o prometido, temos
a cobertura do fórum de
diretores e técnicos financeiros
dos fundos de pensão,
realizado na Bandeprev. A
iniciativa é uma parceria entre
as Entidades, cujo objetivo
é a troca de experiências
em prol da gestão do
patrimônio destas.
Este mês, trazemos
uma coluna nova: Assuntos
Jurídicos da Bandeprev. A
mesma visa a transparência
acerca
dos
processos
judiciais e a redução de riscos
à Entidade.
No
conteúdo
restante, constam uma errata
do Relatório Anual e o
Encarte das Eleições 2013.
Além das demais colunas
do informativo.
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 FERREIRA FILHO
(+19/04/2013)
AROLDO VALOIS
(+31/03/2013)
EDIPOLO VIANA DE LIRA
(+03/05/2013)
MARIA ZILMA DE SOUZA BRADLEY
(+01/05/2013)

É preciso saber viver com amor
Mãe batalhadora e dedicada, Carmen dá a dica para ser feliz

Luciana Andréa Freitas

A

força de vontade; a fé,
não importa qual seja a
sua religião; o amor à
família e aos amigos. Eis alguns
segredos que Carmen Dolores
Andrade, nossa assistida desde
1993, revela-nos sobre como
vencer as adversidades, ser
feliz e reviver. Natural de Belo
Jardim-PE, atualmente no
segundo casamento, com dois
filhos e duas netas, entrou no
Bandepe, sendo aprovada no
primeiro concurso externo da
Instituição, em 1968. Ingressou
na função de recepcionista.
Um ano depois, passou a
caixa, em seguida, marcando
sua trajetória como secretária
de várias diretorias e da
Presidência. O dia a dia agitado
não a impediu de ser uma mãe
dedicada. “Eu, praticamente,
criei meus filhos sozinha,
porque, durante a separação,
eles ainda eram crianças. Além
de muito carinho, o que eu mais
queria dar a eles era uma vida
digna, uma chance de futuro.
Hoje não tenho do que reclamar.
Tanto o rapaz, quanto a moça
estão muito bem-estruturados e
vivo a alegria de possuir duas
netas maravilhosas”. Depois do
Banco, Carmen continuou na
ativa, porém, desde março do
ano passado, deu uma pausa nas
atividades profissionais. Ela foi
acometida de um câncer, mas o
seu espírito batalhador e o apoio
da família e amigos a fizeram ter
uma recuperação surpreendente.
Bela, sorridente e livre das
terapias, aponta como projetos
viver intensamente e desfrutar da
companhia dos entes queridos.

Bandeprev Notícias (BN) –
Resumo da carreira:
Carmen Dolores (CD) – Sou
formada em Serviço Social,
mas desde cedo meus caminhos
tomaram o rumo bancário.
Ingressei no Bandepe, em 1968,
como
recepcionista,
sendo
aprovada no primeiro concurso
externo realizado pelo Banco.

durante a separação, eles ainda
eram crianças. Além de muito
carinho, o que eu mais queria
dar a eles era uma vida digna,
uma chance de futuro. Hoje não
tenho do que reclamar. Tenho um
marido adorável. Conquistamos
a nossa estabilidade. Tanto o
rapaz, quanto a moça estão
muito bem-estruturados e vivo a
alegria de possuir duas
netas maravilhosas.

BN – Quanto ao seu
problema recente, qual
o segredo para você ter
tido uma recuperação
tão rápida e estar
sempre assim radiante?
CD – Eu descobri a
doença em março do
ano passado e, em 02 de
abril último, terminei
a radioterapia. Nesses
momentos, é preciso
ter muita força de
ALEGRIA DE VÓ – Carmen desfrutando da companhia
vontade e fé. A família
das suas netinhas, nascidas de sua filha Manuela.
e os amigos foram
fundamentais, inclusive
Um ano depois passei a caixa. Daí as amizades do Banco, que
em diante, segui carreira como levavam uma pitada de humor
secretária, de departamento, de a um ambiente tão hostil. O
várias diretorias e da Presidência. segredo é este, acreditar na vida
Depois do Banco, abri uma e seguir com muito amor.
agência de turismo, atuando
nessa área por sete anos. Com BN – Próximos projetos:
o segundo casamento, passei CD – Tudo o que eu desejo agora
a dar uma força a meu marido, é viver intensamente o dia de
que é representante de uma firma hoje e curtir, ao máximo, meus
de importação.
entes queridos. Já estou voltando
à sociedade.
BN – Para você, o que significa
ser mãe?
BN – Mensagem aos colegas:
CD – Ter filhos é uma realização. CD – Nunca deixe de ter fé, nem
A coisa mais gostosa que existe é de lutar para viver. A vida mostra
quando você pega o seu bebê no o que realmente importa. Então,
colo. E ser avó é a continuidade aproveite cada momento e curta
dessa alegria. Eu, praticamente, com amor as coisas e as pessoas
criei meus filhos sozinha, porque, das quais você gosta.
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VICENTE SCHETTINI FILHO
(+10/05/2013)
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Finanças da Bandeprev
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Em prol das EFPC’s

Previdência Complementar: o futuro em construção

Bandeprev abriu as portas para diretores e técnicos financeiros discutirem o destino e os desafios das Entidades
experiências, visando contribuir
com a otimização dos resultados
das Entidades, discorrer sobre as
novas exigência legais, esclarecer
dúvidas e acrescentar sugestões.”,
cada dia, surgem novos
explicou. A reunião, que ocorreu
desafios às Entidades
das 9h às 17h, abriu espaço para
Fechadas de Previdência
cada
organização
Complementar
–
demonstrar
sua
EFPC´s, com o
situação e explanar
mercado financeiro
suas estratégias.
instável e mudanças
Na abertura,
no marco regulatório.
a Bandeprev, por
A
solução
que
meio de sua diretora
as
organizações
superintendente,
têm encontrado é
Isolda
Jardelino,
manter a parceria há
deu as boas vindas
tempos sedimentada,
a todos, ressaltando
intensificando
o
a importância de
debate e a busca
reuniões
dessa
por melhorias em
natureza.
Evandro
conjunto, por meio
Couceiro agradeceu
do intercâmbio de
aos
colegas,
e,
ideias. A Bandeprev,
em especial, aos
que sempre incentiva
que ajudaram na
a
disseminação
preparação do evento
do
conhecimento,
e enviando sugestões.
sediou, no último dia
O passo seguinte
05 de abril, o fórum
3ª Reunião do Grupo CUIDANDO DO PATRIMÔNIO – Diretores e técnicos financeiros foi a apresentação
de Trabalho dos de 17 fundos de pensão reúnem-se visando a otimização de resultados, na
dos resultados.
qual cada fundo de
Diretores e Técnicos
Financeiros das EFPC´s do a participação de membros de pensão abordou os principais
Norte/Nordeste. Cerca de 17 diretorias e demais executivos pontos com respeito a sua gestão
fundos de pensão, totalizando que lidam com a gestão dos de investimentos, tocando em
como
estratégia,
30 pessoas inscritas no evento, investimentos e do patrimônio das aspectos,
representando quase todos os EFPC´s. “Esse momento possui rentabilidade e estudos de Asset
Estados da referida regional, a principal finalidade de trocar Liability Management – ALM.
Luciana Andréa Freitas

A

estiveram
em
conferência,
discutindo os caminhos de um
sistema que protege o futuro de
milhões de brasileiros.
O encontro, coordenado
por nosso diretor financeiro,
Evandro Couceiro, contou com

Este último traduzido do inglês,
significa gestão de ativo e
passivo e envolve controle de
risco dos planos e a maximização
da probabilidade de formação
de superávit. Na sequência, foi
registrado um estudo da Faelba
sobre os perfis de investimentos
dos planos de benefícios.
Houve ainda uma palestra com
o consultor financeiro, Marcelo
Moraes, acerca de Private Equity,
um tipo de atividade financeira
realizada por instituições que
aplicam essencialmente em
empresas não listadas em bolsa
de valores.
A
segunda
etapa
correspondeu
à
Reunião
da Comissão Regional de
Investimentos da Associação
Brasileira
das
Entidades
Fechadas
de
Previdência
Complementar
–
Abrapp,
para a qual todos os presentes
também foram convidados. A
coordenação do encontro passou
para a representante da Fabasa,
Wanda Rodrigues. Este teve
início com a palestra relativa
a “Investimentos no Exterior”,
ministrada pelo consultor Arthur
Mizne, prosseguindo com o
painel “Outros Investimentos
Estruturados”, sob o comando
dos representantes da Fachesf,
Câmara Lima e Luiz da Penha.

Assuntos Jurídicos da Bandeprev

Transparência quanto a processos judiciais
Luciana Andréa Freitas

A

partir deste mês de maio,
o Bandeprev Notícias
manterá uma coluna
relativa a assuntos jurídicos,
específica sobre a Entidade,
baseando-se
nos
princípios
da Governança Corporativa,
que incluem Transparência e
Prestação de Contas. Haverá
espaço, tanto para esclarecimentos
com respeito aos processos
em curso, quanto informações

referentes à quantidade de ações
impetradas na justiça nas quais a
Bandeprev é parte como autor ou
réu. Estes dados serão atualizados
mensalmente. Tendo em vista
a manutenção da Entidade, a
diretoria se coloca à disposição
a fim de tirar dúvidas e buscar
alternativas conciliadoras para
a resolução de problemas, que
poderiam gerar prejuízo a todos.
Desta vez, daremos
continuidade ao assunto voltado
à desunificação patrimonial dos
grupos G0, G1 e G2, exigida

pela
Previc,
órgão
fiscalizador do Sistema,
em
decorrência
do
Processo Administrativo
nº
44000.003043/200690. Mais uma etapa foi
cumprida. A Bandeprev
protocolou
junto
ao
Escritório Regional da
Previc, correspondência
referente a item com
vencimento em 30 de abril,
conforme Plano de Ação
encaminhado em janeiro
de 2013.

Processos Judiciais
Autor : 13
Réu: 613
Total 626

