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A Avaliação Atuarial e a sua importância
Para se obter os resultados a serem dispostos nos Relatórios é preciso realizar, dentre outras coisas, a avaliação atuarial da
Entidade. Procedimento anual na Bandeprev, consiste num estudo técnico, realizado pelo profissional da área, o atuário. Apoiando-se “em
levantamento de dados estatísticos da população analisada (participantes e assistidos) e em bases técnicas atuariais, avalia-se o valor dos
compromissos e os recursos necessários à garantia da solvência e equilíbrio do plano de benefícios”. Em outras palavras, se há reservas
suficientes para arcar com o pagamento dos benefícios e outras obrigações.
A avaliação atuarial pode constatar os seguintes resultados: equivalência entre recursos acumulados e compromissos
(equilíbrio); patrimônio superior às obrigações (superávit); ou compromissos maiores do que os recursos (déficit). Além de
apresentar a chamada situação atuarial, que traça o perfil de cada plano, culminando na identificação de um dos resultados
descritos acima, a avaliação revisa os cálculos, propondo estratégias a fim de manter a Entidade saudável financeiramente.
As bases técnicas atuariais às quais nos referimos são as chamadas hipóteses ou premissas atuariais.
Compreendem estimativas utilizadas como parâmetro para os cálculos, baseadas em estatísticas, tais como taxa de
mortalidade, taxa de sobrevida após aposentadoria, taxa de retorno esperada para os investimentos etc.
Fontes: [Dicionário de termos técnicos da Previdência Complementar – Sistema Abrapp/ICSS/Sindapp] [Jornais Bandeprev Notícias – Maio 2009 e Março 2010]

Um instrumento
que aproxima
Um dos principais compromissos da
Entidade, que permite aos integrantes
o acesso a uma visão geral desta,
apresentando situação patrimonial e
medidas gerenciais, o Relatório Anual
vem passando por uma série de mudanças
impostas pela legislação. Uma das
determinações mais recentes está adiando,
excepcionalmente este ano, o seu prazo
de entrega para maio, justamente para
possibilitar a adequação de seu conteúdo a
novas medidas. Conheça um pouco desse
instrumento e suas alterações.

PÁGINA 2

Coleta de lixo eletrônico:
É preciso evoluir nesse aspecto
A entrevista do participante, este mês, vai além de apresentá-lo, contar sua história ou
demonstrar seu talento. Vem repleta de informações cruciais à sobrevivência do ser
humano e do planeta, surgidas de uma iniciativa que vale ser registrada e de grande
contribuição a todos. O gerente de relacionamento da Agência Oswaldo Cruz, do
Santander, nosso participante Josias Amaral, concluiu pós-graduação em Gestão
Ambiental. Acompanhe pesquisa, na qual denunciou o crescimento e os riscos da
geração de resíduos eletrônicos; a falta de conhecimento do tema pela população; a
prática inadequada de descarte; e muitas outras faces do problema.
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O

Editorial

jornal deste mês inspirase no calendário Cristão,
fazendo da Páscoa um
alegre pano de fundo. Em clima
descontraído também, está a maior
reportagem desta edição, trazendo
a simpatia de nosso mascote para
tratar de modo ameno de um tema
preocupante, oferecendo importantes esclarecimentos. Contando com
a gentileza de nosso participante
Josias Amaral, que nos concedeu
rico material elucidativo, denunciamos a questão do lixo proveniente
da aquisição e reposição constante
de produtos de informática.
A outra matéria de destaque refere-se a um dos mais significativos meios de prestação de contas da Entidade, o Relatório Anual,
que vem sendo objeto de relevantes
mudanças. Por falar em alterações
no Setor de Previdência Complementar, também reservamos um
espaço especial para noticiar uma
decisão judicial recente: a penhora
de recursos de fundo de aposentadoria. Informe-se.
Complementa, esta publicação, as colunas Aniversariantes, Finanças da Bandeprev e Nota
de Falecimento.
A Diretoria

Nova Legislação

Prazo do Relatório Anual é prorrogado para maio

Resolução CNPC Nº 03/31.03.2011 protela, em caráter excepcional, data de entrega do documento
Luciana Andréa Freitas

D

evido
a
alterações
muito recentes nas
legislações que regem
o modo de apresentação das
demonstrações
contábeis,
bem como a divulgação das
informações dos fundos de
pensão aos seus inscritos, foi
criada a Resolução CNPC Nº
03/31.03.2011. Para garantir
às entidades tempo necessário
para cumprir tais determinações,
publicadas em março deste ano,
a Resolução prorroga o prazo de
algumas formalidades relativas
ao exercício 2010. Dentre estas,
está o Relatório Anual 2010,
que, em caráter excepcional e
exclusivo, este ano, teve data
de envio, aos participantes e
assistidos, protelada por mais
um mês. Assim, não virá anexo
a este jornal, em abril, como
sempre ocorre a cada ano, pois

possui prazo máximo de entrega
fixado em 31 de maio 2011.
Um dos instrumentos
da boa Governança, pondo em
prática, princípios desta, como
transparência e prestação de
contas, o Relatório Anual é um
compromisso das entidades
com os seus integrantes, que a
Bandeprev mantém mesmo antes
da determinação legal. Visando
gerar segurança aos vinculados
à Instituição, permitindo uma
análise clara e precisa de sua
situação patrimonial e de
medidas adotadas pela gestão no
exercício, apresenta seus aspectos
previdenciais, administrativos
e financeiros, incluindo as
demonstrações
contábeis.
A Resolução CGPC
Nº 23/06.12.2006, hoje em
vigor com algumas mudanças,
instituídas
pela
Resolução
CNPC
Nº
02/03.03.2011,
impôs aos Relatórios uma
nova dimensão, inserindo uma

exposição mais detalhada de
informações. Como efeito da
implementação da cultura da
boa Governança nos fundos de
pensão, a legislação estabeleceu
métodos mais rigorosos de
disseminação de informações
aos inscritos, definindo, para
os Relatórios Anuais, uma
estrutura mínima a ser seguida.
Por isso, passaram a ter,
obrigatoriamente,
em
seu
conteúdo: as demonstrações
contábeis;
Política
de
Investimentos; relatório resumo
das informações sobre o
demonstrativo de investimentos;
parecer atuarial; informações
segregadas das despesas dos
planos de benefícios; alterações
do Estatuto e do Regulamento.
Sem contar outros documentos
previstos em atos da Previc,
atual órgão de supervisão
e
fiscalização
do
Setor.
Fontes: [Resolução CGPC Nº 23/06.12.2006]
[Resolução CNPC Nº 02/03.03.2011]
[Resolução CNPC Nº 03/31.03.2011]

Últimas Notícias

O

Decisão do STJ: Penhora de previdência

s recursos acumulados
em fundos de previdência
complementar
são
passíveis de penhora, isso é, uma
apreensão judicial de bens. Essa
foi a decisão da Quarta Turma
do Superior Tribunal de Justiça
– STJ, que rejeitou pedido de exdirigente do Banco Santos para que
seu saldo constituído em plano de
aposentadoria fosse excluído da
indisponibilidade de bens a qual
recai sobre ele.
Nota de Falecimento
A Bandeprev registra, com tristeza, o
falecimento dos seus inscritos a seguir,
deixando os sinceros pêsames a todos
os entes queridos dos mesmos.
ERIBERTO MARTINS DE MELO
(+13/03/2011)
RAIMUNDO CELESTINO DE BARROS
(+29/03/2011)

A
indisponibilidade
consiste
numa
determinação
judicial que interrompe o direito
do indivíduo de dispor de suas
propriedades,
proibindo-o
de
aliená-las ou sujeitá-las a ônus. Ela
ocorre em diversas hipóteses, dentre
elas, conforme a Lei 6.024/1974,
aos administradores das instituições
financeiras
em
intervenção,
liquidação
extrajudicial
e/ou
falência, processos em que se
enquadra o Banco Santos, cuja
intervenção foi decretada em 2004.
Existem valores isentos
de penhora (Artigo 649 do Código

PGBL não
ostenta nítido
caráter alimentar, constituindo
aplicação financeira de longo prazo,
de relevante natureza de poupança
previdenciária, porém suscetível de
penhora”. Para o ministro, embora
“os valores depositados tenham
originalmente natureza alimentar,
perdem essa característica no
tempo, porque não foram utilizados
para manutenção do empregado
e de sua família, constituindo
investimento ou poupança”.
Fontes: [http://economia.uol.
com.br] [http://www.semaj.com.br] [http://www.
educartorio.com.br]
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de Processo Civil – CPC), como
os recursos de caráter alimentar,
utilizados para a manutenção do
trabalhador e da sua família. O
ex-dirigente alegou a natureza
alimentar do seu saldo provindo de
fundo da modalidade Plano Gerador
de Benefício Livre – PGBL.
Acrescentou que este não poderia
ser equiparado nem a aplicação
financeira nem a bem adquirido
com os proventos do trabalho, mas
ao próprio salário.
No entanto, segundo o
relator do processo, o ministro Raul
Araújo, “o saldo de depósito em
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Finanças da Bandeprev

A rentabilidade da carteira dos investimentos
da Bandeprev, no mês de março, superou em
8,41% a meta, em decorrência, principalmente,
dos seguintes fatores:
- Aumento do INPC (fev/11 = 0,54% am passando
para Mar/11 = 0,66% am), influenciando
diretamente a Meta Atuarial (INPC+5,00%aa);
- Rentabilidade positiva do Ibovespa Fechamento
(1,79% am);
- Rentabilidade positiva do IGP-DI* Fevereiro/11
(0,96% am), índice que corrige cerca de 26,66%
do patrimônio total da Entidade.
*Os títulos securitizados são atualizados pelo IGP-DI do mês
anterior ao mês de referência do cálculo da rentabilidade.

A rentabilidade da carteira dos
investimentos da Bandeprev,
no acumulado do ano, atingiu
73,02% da meta atuarial.
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Responsabilidade Social

O país e o mundo estão sujeitos aos riscos do lixo eletrônico
Nosso participante Josias Amaral, gentilmente, cedeu-nos sua pesquisa sobre o assunto, fazendo um importante alerta a todos
Luciana Andréa Freitas

M

uito se tem discutido
sobre sustentabilidade,
mas
existe
uma
parte desse assunto para a qual
os brasileiros, como também
pessoas de todo o mundo ainda
precisam voltar suas atenções,
com maior afinco e seriedade.
Trata-se das consequências
da vida informatizada, uma
realidade sem volta, que
apresenta benefícios crescentes
para diversas áreas, inclusive as
que salvam vidas, e, por outro
lado, quando mal administrada,
traz danos irreversíveis ao
homem e ao planeta. A cada dia,
aumenta a geração de resíduos
eletrônicos, sendo esse lixo,
de alta toxidez, muitas vezes,
descartado sem critério algum,
contaminando as pessoas e
a natureza. Um dos fatores
apontados
como
agravante
desse problema tem sido o
crescimento na comercialização
de computadores pessoais(PCs).
O alerta é de nosso
participante, Josias Amaral,
gerente de relacionamento da
Agência Oswaldo Cruz, do
Santander. Foi constatada “uma
evolução de 200% nas vendas
de PCs no Brasil, no período de
2004 a 2008, um índice superior
à média mundial (62%)”, que o
elevou a “5ª posição no ranking
internacional” (dados de 2008).
Daí, surgiu a preocupação de se
investigar de qual forma, uma das
principais metrópoles brasileiras
e pólos de informática, Recife,
sua moradia e terra natal, lida
com a destinação do crescente
entulho dessa procedência.
Tendo iniciado no
Bandepe, em 1983, Josias
passou por diversas áreas, tais
como Informática, Projetos,
Contabilidade,
Recursos
Humanos,
tendo
assumido
algumas gerências em setores
referentes às mesmas. Por
volta de 1998, foi assessor da
Diretoria de Administração do

Banco e, entre 2001 e 2003,
exerceu mandato de Conselheiro
Deliberativo na Bandeprev.
Formado em Agronomia, esse
bancário, que busca sempre estar
atualizado, concluiu, em 2009,
uma pós-graduação em Gestão,
Política e Educação Ambiental.
O estudo em questão, sobre o lixo
eletrônico no Recife, compôs
a monografia apresentada para
obtenção do grau de especialista.
O PROBLEMA - “Ao
observar o fascínio do mundo
pelos eletrônicos – no Recife,
você vê pessoas em casebres,
com a mínima condição de
subsistência, com TVs de
42 polegadas; computadores
modernos; videogames – comecei
a refletir e a questionar o que é
feito dos resíduos”, explicou.
Num estudo detalhado, composto
por pesquisas bibliográfica e de
campo, Josias compilou dados

preocupantes. Alguns
nos dão uma visão
universal do problema,
denunciando,
por
exemplo, a situação
da China, “destino de 70%” da
sucata tecnológica do planeta
e produtora de “mais de um
milhão de toneladas” de detritos
provenientes dos equipamentos,
por ano. Mostram-nos, inclusive,
o baixo nível de aproveitamento
da matéria prima das máquinas
antigas em países desenvolvidos.
“Segundo a Agência de Proteção
Ambiental dos EUA, dos 50
milhões de PCs descartados

Danos que envolvem o homem e o meio ambiente
Dentre os prejuízos provocados pelo descarte inadequado dos produtos
eletrônicos, podemos citar: falta de água potável; liberação de gás tóxico no ar; contaminação
do solo, vegetação, animais, pessoas; alto índice de absorção de substâncias tóxicas
no organismo.
Efeitos nocivos das substâncias empregadas na fabricação de um PC

Recados de Josias

Aproveite, ao máximo, os equipamentos,
que não são descartáveis. Não se deixe seduzir pelo apelo
visual. Analise se o produto atende às suas necessidades.
Em hipótese alguma, descarte eletrônicos
no lixo comum. Evite também enviar para empresas que
realizem destinação não revelada ou inadequada, isto é, que
direcionem os materiais para lixões, aterros, catadores de
lixo ou oficinas de desmanche.
Caso não encontre alternativa, a melhor
solução é conservar o produto em casa, devidamente
embalado e com indicativos de que há material tóxico. Se
preferir, entre em contato pelos meus fones 96768142 e
87228553, que eu faço o recolhimento.
Fontes: [entrevista com Josias] [Monografia
LIXO ELETRÔNICO GERADO PELA INFORMÁTICA:
Descarte e destinação na cidade do Recife, 2009]

anualmente naquele
país apenas 14%
são
reciclados”.
“Vale destacar que
80 a 90% do material
provindo do PC pode
ser
reaproveitável,
mas
precisa
ser
manipulado
com
prudência”, ressalta.
RESPOSTAS Quanto às informações
locais, Josias foi a fundo
no tema. Buscou respostas
em todos os ângulos, colhendo
mais de 200 depoimentos de
“usuários do produto e pessoas
diretamente envolvidas com
a comercialização, assistência
técnica, reciclagem, desmanche,
coleta seletiva e gestão pública
dos resíduos”. “O resultado
evidenciou: baixo nível de
informação das pessoas sobre
o tema; práticas inadequadas
de destinação dos resíduos;
desconhecimento da população
recifense, quanto à presença e
riscos das substâncias perigosas
nos PCs”. Demonstrou que todos
os tipos de coletas utilizados
dão margem para o lançamento
de, pelo menos, parte do lixo
na natureza. Identificou “a falta
de alternativas à população;
a inexistência de legislação
específica; ausência de políticas
públicas municipais destinadas a
reduzir ou eliminar os impactos
ambientais”.
PLANOS
As
conclusões instigaram Josias
a contribuir ainda mais com
a
comunidade.
“Pretendo
apresentar esse projeto à
Prefeitura do Recife, como
também ao Porto Digital, que
possui um trabalho voltado ao
assunto. Quero propor parceria
com empresas que abraçam a
causa, como o Santander. Planejo
trocar informações, visando
estruturar uma ONG direcionada
à arrecadação desses materiais,
além de proporcionar cursos à
comunidade e escolas públicas, a
fim de conscientizar a população
e ajudá-la a se proteger.

