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Sua opinião é importante para nós

Lêda: Mãe, avó e artista
Lêda Neves, nossa assistida, é um
exemplo de mãe, avó, de um ser dedicado
à família, como tantas mulheres existentes
neste país. Mas, merecidamente, ela
foi escolhida para representar nossa
homenagem a todas mamães, as quais
acreditamos serem verdadeiras guerreiras
neste mundo. Ela mostrou que, com
garra, você pode ir atrás do seu sonho.
Hoje brilha nos palcos, presenteando os
apreciadores da dança e da música.

Cursos

Encontros

Opine sobre os próximos
cursos a serem promovidos
pela Bandeprev no segundo
semestre deste ano, dedicados
aos participantes e assistidos.
Envie sua sugestão, até o
dia 30 de junho 2012, para
o
e-mail
canalaberto@
bandeprev.com.br.

A Entidade pretende voltar a realizar os Encontros Regionais
de Participantes, a partir de julho 2012. O que você, da Capital
pernambucana prefere? Um evento único para representar toda a
Região Metropolitana do Recife, com uma maior quantidade de
pessoas em relação ao formato dos anteriormente organizados?
Ou várias reuniões, com quantidade menor de público, a exemplo
das já ocorridas? Lembre-se: a questão é só para a Capital. Diga o
que pensa. Entre em contato pelo e-mail canalaberto@bandeprev.
com.br ou ligue para 3419 4600 (Edenilze).

Previdência Complementar
rumo ao fortalecimento

PÁGINA 2

Importantes autoridades do Sistema afirmam que a Previdência Complementar possui todo potencial para o crescimento e a fase atual da economia do país pode gerar o
momento propício a isso. Eis o impulso lançado no mais recente Encontro Regional
Nordeste, organizado pela Abrapp, neste mês de maio, no Recife. O evento, que reuniu
mais de 70 profissionais dos fundos de pensão, vindos de vários Estados da Região,
mostrou essa possibilidade e debateu os caminhos para o fortalecimento, trazendo assuntos cruciais, como a gestão de riscos. Nosso diretor de Finanças, Evandro Couceiro,
apresentou palestra relativa a esse tópico.
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edicar
uma
vida
a outras vidas é,
sobretudo, um ato de
coragem. A fim de parabenizar
todas as mamães atuantes
na Previdência, pelo seu dia,
comemorado este ano em 13 de
maio, fizemos um informativo
bem direcionado a elas. A capa
traz o nosso pequeno mascote
com uma declaração: “Mãe,
meu amor eterno”. A coluna
Perfil apresenta uma mamãe
forte e persistente nos seus
sonhos, a assistida Lêda Neves.
Dentre os outros
assuntos, temos a participação da
Bandeprev em evento que prevê
possibilidades de crescimento à
Previdência Complementar; e
uma nota acerca da decisão da
Justiça, favorável à preservação
do contrato previdenciário.
Com respeito às
notícias internas, o próximo
semestre promete: possibilidade
de novos cursos para os
participantes e assistidos, e
a volta dos encontros. Opine
a respeito.
Para complementar
o
jornal,
as
colunas
Aniversariantes,
Finanças
da
Bandeprev
e
Nota
de Falecimento.
A Diretoria

A pura expressão da arte e da alegria

Mantendo o sonho de ser mãe, Lêda cumpriu seu destino: ser uma estrela
Luciana Andréa Freitas

D

esde
os
primeiros
passos, Lêda Neves
já sabia aonde queria
chegar. Natural de Caruaru
– PE, a menina apaixonada
pelos holofotes, costumava se
maravilhar, quando era levada
para uma das raras diversões
populares da cidade, na época:
o circo. Atenta, decorava os
movimentos dos artistas, para
mais tarde, simulá-los dentro de
casa. Sem qualquer treinamento,
dentre outras performances, abria
um espacate perfeito. Do italiano,
spaccata, é um movimento
ginástico que consiste em abrir as
pernas de modo que estas formem
180º e fiquem paralelas ao solo.
A música também fez parte da
sua vida, desde cedo. Da escola,
os professores enviavam
bilhetes aos responsáveis,
assegurando o talento nato de
Lêda no piano. Mas, segundo
seus pais, o futuro estava nos
livros, não, nas partituras.
Lêda se formou em Geografia
e fez carreira como secretária
no Bandepe, levando sempre
sua alegria de viver, que
inspirou o capítulo de um
livro de um professor e amigo,
Padre Mosca, da Unicap.
Um dos seus maiores sonhos
era ter muitos filhos, com fins de
distribuir tanto amor existente
no seu coração. Casou-se com
um poeta, cantor e compositor
e construiu uma relação repleta
de música, dança e felicidade.
Teve cinco filhos. Hoje, viúva,
é assistida pela Bandeprev há
22 anos. A aposentadoria tem
lhe permitido desfrutar antigos
sonhos, o de ser mãe novamente,

através dos seus quatro netos, e o
de ir a fundo na arte, cumprindo
o destino reservado a uma estrela,
o de brilhar.
Bandeprev Notícias (BN) –
Resumo da carreira:
Lêda Neves (LN) – Ingressei na
então Caixa de Crédito Mobiliário
de Pernambuco, em janeiro de
1960. Após três meses no setor de
Cooperativa, fui designada para o
Departamento Jurídico, fazendo
carreira como secretária. De lá,
fui transferida para a Carteira
Industrial, na qual me aposentei.
Tenho saudades do Banco. Havia
muita união e harmonia, como
numa verdadeira família.

DIVULGAÇÃO

D

Perfil: Lêda Neves

Editorial

SAMBA – Fazendo bonito, no espetáculo
Cadeira do Samba, em 2011, no Clube
dos Oficiais Militares.

LN – Só agora estou tendo tempo
para voltar a estudar piano. Em
outras épocas, já cheguei a me
apresentar no Clube Internacional.
Outro sonho é a dança. Já me
apresentei por diversas vezes nos
teatros do Recife: Parque, Barreto
Júnior e Boa Vista. São 11 anos
de bolero e samba; cinco anos
de tango.

BN – É verdade que você dançou
tango na Argentina e arrasou
corações?
LN – Sim. Foi num restaurante
em Buenos Aires. Um bailarino
profissional me levou ao
DIVULGAÇÃO
palco. Fui aplaudida em
quatro momentos distintos.
Eles gritavam: “a brasileira
muy buena!!!” Ah, quanto
ao pretendentes? Tem um
argentino me perseguindo...
Eu, nem um pouco interessada.
Também tem um português,
que viu uma foto minha e
TANGO – Lêda integrando a equipe da
Casa de Dança Everaldo Lins, em 2010,
diz que vem me buscar...eu
no Teatro Boa Vista.
não vou. Prefiro mesmo um
Nota de Falecimento
pernambucano, que faça uma
muito importante da minha vida. loucura por mim. [risos]
A Bandeprev registra, com tristeza, o
falecimento de seus inscritos a seguir,
Meu sonho era ter 16 filhos. Tive
deixando os sinceros pêsames a todos
cinco. Além disso, tenho quatro BN – Próximo evento:
os entes queridos dos mesmos.
noras lindas e maravilhosas, LN – Eu vou me apresentar no
ELISEU RAYMUNDO BARRETO
verdadeiras filhas. Meu genro espetáculo Nordeste em Dança,
(+24/03/2012)
também é o mais lindo do mundo. pela Casa de Dança Everaldo
JAIRO DE ARAUJO PIRES
(+ 22/04/2012)
Estou vivendo uma nova fase, de Lins, no Teatro Boa Vista, em 15
MARIA DAS DORES SILVA BARROS
ser mãe novamente, através dos de junho 2012, às 19h.
(+ 03/05/2012)
meus quatro netos.
MARIA DE FATIMA CANDEIA DE SOUSA
(+ 18/04/2012)
BN – Mensagem aos colegas:
ZACARIAS EDUARDO FERREIRA
BN – Atividades após a LN – Vá atrás do que você quer,
(+ 29/04/2012)
aposentadoria:
com garra. Viva com entusiasmo,
amor e sem medo de tomar
decisões. Nunca é tarde. “Nós
Conselho Deliberativo Presidente: FERNANDO CALHEIROS DE SIQUEIRA Membro Efetivo: JOSÉ MAURO G. LIMA Membro Efetivo: JOSÉ EDSON C.
BARBOSA Membro Efetivo: MAURÍLIO DE SOUZA LUNA Membro Efetivo: JOSÉ HONÓRIO DE MORAIS Membro Efetivo: JOÃO CARLOS C. DE MELO
somos as escolhas que fizemos”
Meryl Streep.
Conselho Fiscal Presidente: EUDES CARNEIRO LINS FILHO Membro Efetivo: ALBÉRICO JOSÉ DA G. BRANCO Membro Efetivo: ALUIZIO PAZ DE LIRA Membro
BN – Para você, o que representa
ser mãe?
LN – Para mim, foi tudo de bom.
Eu me realizei e cumpri uma parte

Efetivo: MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA M. CALADO
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SERVIÇO
Para conversar com Lêda:
mledaneves@hotmail.com
celular:(81) 91428936
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Previdência Complementar: chances de crescimento
Encontro Regional discute desafios e soluções para o Setor, com um olhar profissional e otimista

Luciana Andréa Freitas

C

aminhos para o fortalecimento da Previdência
Complementar e otimismo quanto às perspectivas de
crescimento. Essas questões
estiveram muito presentes no
Encontro Regional Nordeste,
realizado, pela Abrapp, no dia
03 de maio último, no Recife. Ao
todo, 74 profissionais de fundos de
pensão associados compareceram,
visando discutir os desafios
e soluções do Setor, assuntos
importantes da atualidade, e
acompanhar as ações da atual
gestão da Abrapp. A Bandeprev
participou, com toda a sua
diretoria, do evento, promovido
sem ônus para as organizações.
Nosso diretor de Finanças foi um
dos palestrantes.
Composta de painéis
expositivos,
a
programação
trouxe importantes autoridades
do Sistema, tais como o diretor
presidente da Abrapp, José de
Souza Mendonça, e o diretor de
Assuntos Atuariais, Contábeis

e Econômicos da PREVIC,
Edevaldo Fernandes. O primeiro
comentou a boa fase econômica
do Brasil e disse que este é
o momento de aproveitar as
oportunidades que estão surgindo.
“Nós temos muito trabalho pela
frente, 92 milhões de pessoas
economicamente ativas e menos
de três milhões hoje com plano
de previdência” afirmou, ao dar
início ao evento.
José de Souza Mendonça
ainda alertou quanto à necessidade
de se administrar a questão dos
riscos das empresas, conciliando-a
com a assistência ao trabalhador,
como também reduzindo custos
e desburocratizando processos.
Com respeito a esse assunto,
o diretor Edevaldo Fernandes
apresentou alguns avanços do
órgão maior de supervisão e
fiscalização do Setor. Podemos
citar a diminuição no tempo das
autorizações de benefícios e
algumas propostas apresentadas
aos gestores dos fundos de
pensão acerca da administração
do patrimônio dos participantes
e assistidos.

O encontro contou
também com representantes
da Secretaria de Políticas da
Previdência Complementar SPPC, das Comissões Técnicas
Nacionais da Abrapp, dentre
outros. Debateu temas, como a
Funpresp, fundo instituído pela
União; o desafio da diversificação
dos ativos de investimentos;
novos patamares de gestão de
resultados; e a proteção dos atos
regulares. Este foi o assunto
abordado pelo nosso diretor de
Finanças, Evandro Couceiro,
que representou o Sindicato

das Entidades Fechadas de
Previdência
Complementar
– Sindapp, do qual é diretor.
Ele ressaltou a participação
dos sindicatos na proteção dos
fundos de pensão, enfatizando a
importância da atuação de tais
órgãos nos processos legais,
um dos principais riscos às
entidades. “Apesar de sermos
um segmento muito jovem,
muita coisa mudou e muita
coisa ainda está mudando”,
referiu-se ao marco regulatório
do Sistema e à relevância de
estar atualizado.

Assuntos Jurídicos

Decisão do TJ – SP: contrato previdenciário

A

preservação do contrato
previdenciário vem sendo
levada em conta por
importantes órgãos do Direito no
país. O Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo – TJ-SP,
julgou recurso de apelação de
aposentada, referente à restituição
de quantia paga à entidade fechada
de Previdência Complementar
da qual é assistida. Este manteve
sentença
de
improcedência
apresentada
anteriormente,

observando que o requerido pela
autora da ação “violaria todo o
sistema, prejudicando os demais
participantes
pelo
evidente
descontrole atuarial gerado”.
Segundo o acórdão de
02 de abril 2012, tendo encerrado
vínculo com a patrocinadora
do seu fundo de pensão antes
da elegibilidade, a requerente
havia solicitado o recebimento
antecipado de sua suplementação
de aposentadoria, o que foi
efetivado.
Posteriormente,
requisitou resgate integral do seu
saldo e houve recusa, devido à
opção anterior, da qual a mesma

afirmou não ter sido informada.
Sendo assim, impetrou ação de
restituição dos valores pagos,
descontadas as parcelas recebidas
como benefício, como também
requerendo indenização por
danos morais.
Houve prova documental de que a assistida requereu
a primeira opção. Confirmouse também ter recebido o
Regulamento do plano de
benefícios existindo, neste, uma
cláusula expressando que o
resgate só pode ser solicitado por
ativos. De acordo com o relator
Oscild de Lima Júnior, quando

a autora postulou a antecipação
do benefício, realizou-se cálculo
para obter o valor do mesmo,
considerando a contribuição
feita pelo participante e pela
patrocinadora.
Tal
cálculo
levou em conta fatores atuariais
no momento da liberação do
benefício (idade, expectativa
de vida etc.), tudo para que se
possa honrar com o pagamento
daquele na forma contratada.
Tudo foi feito para constituir,
então, uma reserva matemática a
qual compreende não apenas os
recursos da beneficiária, mas de
todos os integrantes do sistema.

