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Juntos, podemos construir
anos cada vez melhores!
A Diretoria da Bandeprev, a qual demonstrou todo o
empenho para que a Entidade permanecesse fortalecida,
a fim de cumprir seu papel perante os inscritos, em 2012,
reafirma o seu compromisso para o ano que se inicia.
Também, em nome de toda a equipe, deseja os melhores
votos de boas festas a cada um e de prosperidade em 2013.
Que este momento de comemorações e celebração da vida
seja fundamental para compreendermos a importância
da paz, do amor, da união. Cada um possui o seu valor
e, juntos, podemos construir a felicidade tão sonhada por
muitos. Luz, sucesso, saúde e tudo de melhor a todos!!!

Bandeprev divulga
informações sobre
processo administrativo
A boa Governança é um dos principais caminhos para que uma entidade de Previdência
Complementar possa inspirar segurança aos seus integrantes. Pensando nisso, com a transparência que
sempre norteia as informações prestadas pela
Bandeprev aos seus participantes e assistidos, o Fundo de pensão, de forma prévia,
comunica o desfecho do processo
administrativo referente a auto
de infração.
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Compreendendo e
vivendo a longevidade
Uma das palestras que tiveram forte
aceitação pelos integrantes da Bandeprev
presentes no Encontro Regional de
Participantes foi a do médico geriatra,
professor e pesquisador da área de saúde
coletiva, Marcos Cabrera. O especialista
discorreu sobre o envelhecimento e a
qualidade de vida. Dando continuidade
ao tema abordado no jornal anterior,
trazemos outros enfoques do assunto
discutidos pelo palestrante e essenciais
para convivermos com a longevidade
de um jeito saudável. Confira também
dicas de alimentos que prolongam
a vida.
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De Bem com a Saúde

Editorial

stamos finalizando mais
um ano com a certeza do
dever cumprido e com a
esperança de novas realizações.
Confira a mensagem da Diretoria,
na capa, com os nossos votos de
boas festas, remetidos a todos
os participantes e assistidos, em
nome de toda a equipe Bandeprev.
Em 2012, registramos
notáveis
conquistas.
Uma
das principais foi o retorno
dos Encontros Regionais de
Participantes, promovidos em
outubro. Um dos assuntos mais
comentados nos eventos ainda
merece ser bastante explorado:
a longevidade. Diante disso,
estamos
apresentando
mais
dicas do médico palestrante,
selecionando também algumas
opções de alimentação aliadas do
bem-estar e da vida longa. Ainda
sobre a iniciativa de aproximação
da Bandeprev com o seu
público, já temos os resultados
das pesquisas, confirmando a
aceitação dos nossos inscritos
com respeito ao projeto.
Outra
importante
novidade foi o fechamento
do
processo
administrativo,
relativo a auto de infração.
Disponibilizamos, neste número,
uma matéria com as primeiras
notícias referentes à questão
mencionada. Além das demais
colunas do jornal.
A Diretoria

Errata

Informamos que, no jornal anterior
(novembro), deixamos de registrar
os seguintes aniversariantes de
dezembro:
09/12 - THEREZINHA DE MAGALHÃES PAES
09/12 – VANIA AUGUSTA DE OLIVEIRA M FERREIRA
10/12 – PAULO MARQUES DE OLIVEIRA
13/12 – JOSE CARLOS COSTA SOUTO MAIOR
22/12 – RENATO DE LEMOS PAIVA

Publicamos, no jornal anterior, a
inscrita a seguir com duas datas de
aniversário, sendo esta a correta:
20/12 – ZULEIDE RODRIGUES DA SILVA

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.
FRANCISCA HELENA DE LUNA
(+11/11/2012)

Entenda o envelhecer e como lidar com essa fase
Segundo especialista, há perdas e ganhos. É preciso desfrutar as vantagens com sabedoria.

Luciana Andréa Freitas

C

omo diria o poeta
Gonzaguinha,
“viver/
e não ter a vergonha
de ser feliz/cantar e cantar e
cantar/a beleza de ser um eterno
aprendiz”. No fundo, isso é tudo
o que queremos: ter cada vez
mais a possibilidade de desfrutar
dos nossos dias aqui na Terra e ter
inúmeras chances de recomeçar,
como também de descobrir
coisas novas. O aumento da
expectativa de vida no país e no
mundo é uma realidade. Tal fator
implica numa série de reflexões.
Faz-se necessário entender
o envelhecimento e como
aproveitar melhor essa fase.
De acordo com o médico
geriatra Marcos Cabrera, em
palestra no Encontro Regional
de Participantes, da Bandeprev,
a natureza é generosa. A mesma
que retira algo de nós, também
nos dá alguma recompensa.
Dessa forma, busca explicar a
fase idosa. Diminuímos o ritmo,
nos escapam alguns traços de
beleza, mas não se trata só de
perdas. Segundo o especialista,
há perdas externas, mas
muitos ganhos internos, maior
tolerância, compreensão, maior
capacidade de afeto. A alma fica
mais preparada para incorporar
outros valores, os anos trazem
um amadurecimento, as pessoas
se sentem mais capazes de
compreender e viver o amor em
toda a sua plenitude.
Além das vantagens
emocionais, o próprio tempo
a mais, concedido com a
aposentadoria, contribui com a
qualidade de vida. Diminuir as
obrigações profissionais pode

reduzir a fadiga mental. Isso
não significa que se deva deixar
de desenvolver uma atividade.
Pois possuir um objetivo
sempre faz bem. “A felicidade é
conquistar”, diz o médico. Para
ele, “o idoso tem o dia maior,
isso propicia bom astral, e este
deve administrar suas horas de
um modo que lhe traga bemestar”. O aposentado tem mais
tempo para encontrar a família e
amigos. Conforme o palestrante,
está cientificamente comprovado
que a socialização pode aumentar
significativamente o bem-estar
nessa fase.

Essa atitude afasta
a pessoa de mais idade da
depressão, um dos fatores
que podem encurtar os anos.
Segundo o geriatra e pesquisador
da área de saúde coletiva, é
possível prolongar os anos e
vivenciar a fase idosa com mais
saúde, dependendo do estilo de
vida adotado. Pode-se somar à
socialização e aos momentos de
utilidade e lazer, o abandono de
vícios, como o álcool e o fumo; a
prática de exercícios físicos; e o
cuidado com a alimentação.

Alguns aliados para viver melhor
Tomate: É rico em licopeno, um antioxidante aliado contra o câncer e a formação do mau
colesterol. Possui ácido ferúlico, que preserva os neurônios, protegendo contra os males de
Alzheimer, de Parkinson e a demência senil.
Amora, framboesa e morango: São fontes de ácido elágico, que evita o envelhecimento
precoce das células e previne tumores. Possuem flavonóides, com propriedades antiinflamatórias e anticancerígenas; e o mirtilo, que auxilia as funções cerebrais e previne
cataratas e glaucoma.
Castanha-do-pará: Contém vitamina E e selênio, que podem inibir a produção de radicais
livres, retardar o envelhecimento e reduzir riscos de doenças do coração. O mineral pode ser
um aliado contra o câncer, atua no equilíbrio do hormônio da tireóide e fortalece a imunidade.
Linhaça: Repleta de ômega 3, baixa o colesterol ruim e a taxa de triglicérides. Também
ajuda a controlar os hormônios e a revitalizar as funções físicas e mentais.
Fonte:http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/saude/conteudo_238080.shtml
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Prévia sobre desfecho de processo administrativo
Câmara de Recursos da Previdência Complementar opta por anulação de auto de infração

Luciana Andréa Freitas

C

onforme
divulgado
nos
Relatórios
Anuais
de
2009,
2010 e 2011, foi instaurado
o processo administrativo nº
4400003024/2006-90,
pela
Superintendência Nacional de
Previdência Complementar Previc. Em decorrência desse
processo, o mencionado Órgão
havia lavrado auto de infração
envolvendo
os
membros
do
Conselho
Deliberativo
e da Diretoria Executiva da
Bandeprev
que
exerciam
mandatos no ano de 2002. Em 21
de novembro 2012, foi julgado o
recurso dos autuados, na Câmara
de Recursos da Previdência
Complementar – CRPC, última
instância administrativa, cujo
resultado foi pela anulação
do auto de infração referido,
à unanimidade.
O
resultado
do
julgamento, concluído na 31ª
reunião ordinária da CRPC, foi
publicado na edição de 06 de

dezembro 2012 do Diário Oficial
da União – DOU. O processo
foi consequência da unificação
patrimonial dos grupos G0,G1
e G2, no Plano Básico, ocorrida
também no ano de 2002. Nos
próximos números de nosso
informativo, retornaremos com
o assunto.

O que é auto de infração?
“No âmbito da Previdência Complementar, é o documento destinado ao registro de ocorrência de infração, dá início aos processos
administrativos para apurar responsabilidade por infração à legislação.”
Fonte: Dicionário de Termos e Conceitos mais usados no Regime de Previdência Complementar – Ministério da Previdência Social

O que é CRPC?
Câmara de Recursos da Previdência Complementar – CRPC. “Órgão recursal colegiado no âmbito do Ministério da Previdência Social”
a quem “compete apreciar e julgar, encerrando a instância administrativa, os recursos interpostos contra decisão da Diretoria Colegiada da
Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc”.

Fonte: Decreto Nº 7123/03.03.2010

Nossos Projetos

Pesquisa comprova êxito dos Encontros Regionais
Luciana Andréa Freitas

M

antendo a tradição de
buscar o atendimento
aos anseios dos seus
inscritos, a Bandeprev realizou,
durante os Encontros Regionais
de Participantes de 2012, uma
pesquisa de satisfação com os
presentes. Os eventos ocorreram,
em outubro, dias 17 (Caruaru),
18 (Recife) e 30(Petrolina),
totalizando mais de 500 ouvintes.
A animação destes, assim como
a alegria de rever os colegas

e a sensação de tranquilidade,
pelo acesso à diretoria e
esclarecimento dos assuntos do
Setor, se refletiram nos resultados
da avaliação.
Com 100% de aprovação
nas cidades de Caruaru e
Petrolina, e 96,84%, no Recife, os
encontros tiveram uma avaliação
geral muito positiva, sinalizando
uma
importante
aceitação
dos integrantes da Bandeprev
quanto ao projeto. A iniciativa
conquistou classificações entre
“ótimo” e “excelente” de 87,50%
dos respondentes, em Caruaru;

95,24%, em Petrolina; e 71,05%,
no Recife. Consideramos como
favoráveis à imagem do evento,
as classificações “bom”, “ótimo”
e “excelente”; desfavorável, a

opção “regular”. No Interior,
ninguém marcou a alternativa
“regular”, para o tópico avaliação
geral. Na Capital, apenas 3,16%
das pessoas o fizeram.
RECIFE

