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Salve a Mulher! Hoje e sempre!
Estudante, trabalhadora, mãe, amiga, esposa, namorada. Elas inspiraram Vinicius de
Moraes, Tom Jobim, Milton Nascimento, Pixinguinha, Roberto Carlos e tantos outros
ícones da música brasileira e mundial. Houve quem cantasse a sua beleza, delicadeza,
feminilidade, generosidade, alegria, sonhos e, acima de tudo, a sua força. O Dia
Internacional da Mulher remete a 8 de março de 1857, data em que cerca de 130
operárias de uma empresa têxtil, em Nova Iorque, morreram queimadas dentro desta,
por lutarem por seus direitos. Homenagear a mulher é uma forma de valorização,
como também de combater o preconceito e as injustiças no mercado de trabalho e
na sociedade. Portanto, é um tributo que não pode ser esquecido e que deveria se
perpetuar em todos os dias do ano.

Exercício 2011: Saúde financeira
em época de adversidades

Seja também um
Agente contra
a Dengue

Inflação acima da meta, queda na taxa básica de juros e fortes oscilações em Bolsa. O ano de
2011 apresentou desafios aos investidores institucionais, segmento em que estão inseridos os
fundos de pensão. Mesmo assim, a Bandeprev acumulou recursos suficientes para cumprir
com seus compromissos. Esses resultados foram tema de uma reunião entre os gestores da
Bandeprev e a Mercer, empresa atuária, que avalia a situação do nosso fundo de pensão, ano
a ano. O evento ocorreu em 09 de março, na sede da Entidade, e contou com a presença dos
consultores da Mercer, Luciana Dalcanale e Alexandre Iotti (foto).

PÁGINA 4
Historicamente, o período de
maior incidência da Dengue, em
Pernambuco, ocorre em março e
abril. Então, é hora de ficar ainda
mais alerta. Mas a doença não
é apenas um problema de saúde
pública do Estado, bem como
do Brasil e do Mundo. É uma
enfermidade grave, que causa
mortes e necessita de uma ação
conjunta para ser afastada. Veja as
suas características, estatísticas,
modos de tratamento e prevenção,
e entre conosco nessa campanha.
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De Bem Com a Saúde

arço é um mês
de
importantes
comemorações. Aqui
em Pernambuco, celebramos
o aniversário de Recife e
Olinda (dia 12). As cidades
irmãs, símbolo de gente
guerreira, belezas naturais e da
diversidade cultural, cresceram
juntas e dividem a data de
aniversário, sendo Olinda (477
anos) mais velha dois anos em
relação ao Recife (475 anos).
Em março, também se festeja o
Dia Mundial da Água (22). Vale
um alerta a todos: economizem
esse bem tão precioso e
indispensável à sobrevivência
do planeta. O Dia Internacional
da Mulher (08), que faz menção
aos direitos humanos, foi a data
escolhida para o foco principal
da capa deste informativo.
Fizemos questão, mais uma
vez, de mostrar a importância
da quebra do preconceito
e aproveitamos ainda para
parabenizar todas as nossas
funcionárias,
participantes
e assistidas, parentes dos
nossos inscritos e mulheres
atuantes no setor de Previdência Complementar.
Nossas reportagens
principais trazem notícias
internas, o fechamento do
exercício 2011 com superávit em
todos os planos; e informações
de utilidade pública, engajando
a Bandeprev na campanha
contra a Dengue, buscando
alertar, esclarecer e proteger a
população. Complementando
a edição, publicamos as
colunas
Aniversariantes,
Finanças da Bandeprev e Nota
de Falecimento.
A Diretoria

Conheça e combata esse problema de saúde pública mundial que afeta o país e o Estado

As cidades crescem e a Dengue se prolifera

M

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.
ICI ARAUJO DE MORAES LIMA
(+22/02/2012)
SAMPSON DE ALENCAR PEREIRA
(+24/02/2012)

Luciana Andréa Freitas

T

endo como condições
para propagação, meios
simples, como o acúmulo
de água, e dependendo da
integração de diversas ações
para um controle efetivo, a
Dengue é um problema de
saúde pública mundial que
preocupa o país e o Estado.
Transferida pelo mosquito Aedes
aegypti, é considerada “a mais
importante das arboviroses
instaladas em humanos nas
áreas urbanas”. Arboviroses
tratam-se de infecções virais que
possuem como transmissores
os artrópodes, classificação de
animais na qual está inserido o
inseto africano, introduzido no
Brasil durante a colonização. A
Dengue expande-se em virtude
da “urbanização acelerada,
deficiência de abastecimento
de água e de limpeza das
cidades,
intenso
uso
de
material
descartável
e
mudanças climáticas”.
O ranking nacional
da Dengue relativo a 2011 é
liderado pelo “Rio de Janeiro,
seguido
por
São
Paulo,
Minas
Gerais,
Amazonas,
Ceará, Espírito Santo, Bahia,
Goiás, Acre e Paraná”. Dados
preliminares do Ministério da
Saúde correspondentes aos casos

notificados no início de 2012, de cabeça, dor atrás dos olhos,
com base até 18 de fevereiro, nas costas, náuseas e manchas
registram em todo o país “cerca vermelhas no corpo. Há quatro
de
contrair
de 57 mil ocorrências. Em possibilidades
2011, foram 166 mil, no mesmo Dengue. Através dos vírus DENperíodo”. Apesar da redução 1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4,
no número de diagnósticos da não necessariamente na ordem.
doença no âmbito nacional, “Do ponto de vista clínico, são
“os estados de Mato Grosso, absolutamente iguais, vão gerar
Pernambuco
e
Tocantins o mesmo quadro”, esclarece
apresentaram crescimento de Marcelo Litvoc, infectologista
casos, em comparação ao ano do Hospital Sírio-Libanês, em
passado”. Com um aumento São Paulo. O problema é que a
de “238% nas notificações, reincidência da doença aumenta
Tocantins já se encontra o risco de lesões nos vasos
em quadro de epidemia”. sanguíneos e cada episódio tende
Em
Pernambuco,
houve a ser mais grave.
um acréscimo de “43,77%,
confrontando
janeiro 2012 e
2011.
Foram
identificadas
1.800 ocorrências em janeiDiga Não à Dengue
ro
último,
distribuídas
Tratamento:
Os sintomas podem ser aliviados com hidratação, repouso e
no Recife e,
uso de antitérmicos. Evite medicamentos à base de ácido
principalmente,
acetil salicílico e antiinflamatórios, como aspirina e AAS, pois
podem aumentar o risco de hemorragias.
no Sertão do
Estado”.
Prevenção:
Não há vacinas. A única forma de evitar a Dengue é eliminar
De orios criadouros do mosquito, que coloca ovos nos mais diversos
gem espanhoobjetos, no lixo e no chão das casas e jardins, que retenham
la, a palavra
água. Os ovos grudam nos objetos e podem durar meses em
ambiente seco, até possuírem contato com a água onde se
“dengue” quer
transformam em larvas.
dizer
“melinCada município realiza um plano de contingência, com
dre”, “manha”,
orientações do Ministério da Saúde, contando com vigilância
lembrando
dos casos e dos focos, uso de larvicidas, limpeza urbana,
assistência ao paciente, eventos educativos etc. A prevenção
o estado de
exige um esforço conjunto de governos, empresas, entidades,
enfraquecimento
escolas e de cada cidadão. Faça sua parte em casa, cobrindo
no qual fica o
latões, galões, caixas d’água; colocando baldes e garrafas
de boca para baixo; retirando sujeiras das calhas, que estão
paciente. Preoimpedindo o escoamento da água; e contendo quaisquer
cupa
porque
concentrações de água parada.
pode
causar
Fontes:
hemorragias e
[http://noticias.uol.com.br/ultnot/cienciaesaude/] [http://www.medclick.
com.br/slides] [www.g1.globo.com] [http://www.dengue.org.br/dengue.
levar ao óbito. A
htm] [PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA DE AÇÕES
DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ENTOMOLÓGICA E
Dengue clássica
ASSISTENCIAIS EM EPIDEMIAS POR DENGUE.]
é caracterizada,
geralmente, por
febre alta, dor
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Bandeprev e os seus planos frente à crise global
Entidade encerra mais um ano com superávit em todos os seus planos de benefícios

Luciana Andréa Freitas

D

ois mil e onze foi o ano
no qual, pela primeira
vez, o risco de investir
no Brasil ficou menor do que
nos Estados Unidos. Em 14
de junho, fechou em 39.974
pontos, abaixo dos 40.349
pontos do norte-americano.
O Brasil é um dos principais
destinos
dos
investidores,
segundo os economistas, porque
possui
reserva
financeira,
compromisso com suas metas
fiscais e manteve
desenvolvimento
econômico
em
posição
positiva.
Mas, para o Brasil,
2011 também foi o
ano de inflação alta,
redução da Selic e
uma das maiores
quedas dos últimos tempos em
Bolsa. Os mercados receberam
influência da instabilidade
econômica dos Estados Unidos,
continuidade da crise do Euro e
problemas no setor imobiliário
da China. No dia 09 de março,
a Bandeprev realizou reunião,
em sua sede, visando avaliar os
resultados do último exercício.
Constatou-se que, mesmo em
ano de adversidades para os
investidores
institucionais,
nestes incluídos os fundos de

pensão, a Entidade conservouse com superávit em todos os
seus planos de benefícios.
Todos os anos, a
Mercer, empresa atuária, que
analisa a situação da Entidade,
traça uma fotografia dos
planos de benefícios, tratandoos
separadamente,
para
acompanhamento das diretorias
e conselhos. Fundamentados no
perfil da massa de participantes
e assistidos e em ambientes
externos,
os
consultores
verificam a saúde financeira
da Bandeprev e revisam
os cálculos. É a
avaliação
atuarial.
“Os
planos
da
Bandeprev
são
bastante
saudáveis
e possuem reservas
suficientes
para
o pagamento dos
benefícios”, declarou
a atuária Luciana Dalcanale. Os
números serão conhecidos em
detalhes, neste mês de abril, por
meio do Relatório Anual 2011 e
das Demonstrações Contábeis,
referentes a tal exercício, que
virão anexos à próxima edição
deste informativo.
Dentre
os
pontos
apresentados
na
reunião,
destaca-se a alteração do
Regulamento do Plano Básico,
aprovada pela Previc, a qual
previu
fechamento
para

FECHAMENTO 2011 – Diretorias e membros dos conselhos da Bandeprev presenciaram
a reunião para apresentação dos resultados referentes à avaliação atuarial da Entidade.

novas adesões a partir de 15
de dezembro 2011. Na parte
financeira, os debates giraram
em torno dos superávits. No
Plano Básico, houve discreta
redução no nível deste,
15%, em 2011, com relação
à marca de 18%, em 2010.
Em compensação, os Planos
Especiais atingiram superávits
acima de 25%, valor de
segurança para a constituição
de liquidez para a Entidade.
OS MERCADOS E AS
R E N TA B I L I D A D E S
- De acordo com
Dalcanale,
o
Plano
Básico
possui
uma
carteira mais alongada.
Diante da redução da
Selic, que encerrou 2011
em 11%, depois de alcançar
12,50% em julho, as entidades
estão precisando cada vez mais
diversificar os investimentos,
não podendo contar somente
com os ganhos em Renda Fixa,
os quais tendem a diminuir. A
Renda Variável, que seria uma
das principais alternativas para
a recuperação das entidades,
surpreendeu a todos, com o
seu pior resultado desde a
crise mundial de 2008. No
acumulado de 2011, o Ibovespa,
principal índice do mercado de
ações brasileiro, referente à
Bolsa de Valores de São Paulo
– Bovespa, registrou uma
queda de 18,11%, afetando as
rentabilidades dos fundos de
pensão. Então, o Plano Básico

recebeu reflexo dessa situação
de mercado. Mesmo assim,
manteve superávit, porque
a Bandeprev agiu de modo
conservador, tendo aplicado
apenas 7,1% do seu patrimônio
em Renda Variável.
“A Mercer realizou
pesquisa sobre as rentabilidades
de quase 50 fundos de
pensão com características
semelhantes, dentre elas, a
Bandeprev. O Plano Básico
alcançou o 40º
lugar,
com
8,64%;
e
os
Planos Especiais
I e II, o 22º, com
11,82%,
todos
apresentando
rendimentos
acima
da
média registrada pelas outras
organizações (8,23%)”, afirmou
Alexandre Iotti. Os Planos
Especiais,
da
Bandeprev,
ultrapassaram a meta, a qual foi
de 11,39%. Foram resultados
considerados
importantes
pelos consultores, pois o
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor – INPC, usado
como referência para a meta
atuarial (INPC mais 5% aa),
ficou em 6,08%, no acumulado
de 2011, bem acima do previsto
(4,5%).
Fontes:
[http://economia.uol.com.br/cotacoes/
ultimas-noticias/2011/]
[http://clippingmp.planejamento.gov.br/
cadastros/noticias/2012/]
[Instituição: IBGE]

