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Um dia, você entenderá
Haverá um tempo no qual você
compreenderá, pelo menos, parte
dos motivos daquele homem que
pode ter assumido tantos papéis ao
longo de sua vida. Fez-se de palhaço,
para vê-lo sorrir; tomou a postura
de professor, a fim de lhe indicar um
caminho; usou a máscara de vilão, para
você entender as consequências de
cada erro; transformou-se num herói,
buscando fazê-lo se sentir seguro...
Haverá um tempo no qual você saberá
que a tarefa desse homem engloba ser
várias pessoas numa só e que isso não
é nada fácil. Feliz 14 de agosto 2011,
Dia dos Pais!!!

Conheça os candidatos para
a Diretoria Administrativa

Lembrar: Recadastramento
Bandeprev – Outubro/2011
No próximo mês de outubro, a Bandeprev
estará remetendo, a todos os seus participantes
e assistidos, os formulários de recadastramento.
Conservar o cadastro atualizado, além de ser
uma obrigação legal, é essencial para que a
Entidade possa se comunicar com os seus
inscritos, preservando o direito de todos de
receber o contracheque, relatórios, alterações
do regulamento, jornais e correspondências
diversas. Também é com base nesse
procedimento que a Bandeprev obtém dados,
a fim de revisar seus cálculos para continuar
honrando o pagamento dos benefícios. Nosso
compromisso depende da colaboração de todos.
Faça a sua parte, mantenha, em dia, os seus
dados cadastrais.

Projeto de Educação
Previdenciária: um
novo debate

Estamos na reta final das Eleições Bandeprev 2011, voltadas para definir um representante dos
participantes e assistidos na Diretoria Administrativa da Entidade. A votação está prevista para
16 de setembro próximo. Com o intuito de manter o processo pautado na lisura e transparência,
publicamos um resumo do perfil de cada candidato, com suas respectivas fotografias.

PÁGINA 4

No dia 09 de agosto, fundos de
pensão de todo o Nordeste estiveram
reunidos na sede da Bandeprev,
no Recife. A discussão teve como
foco um projeto de Educação
Financeira
e
Previdenciária,
apresentado por uma empresa
especialista em relacionamentos
entre companhias e seus públicos. A
proposta, que está sob análise, visa
unir várias fundações num mesmo
programa, partindo da integração de
dados destas.
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Educação Previdenciária

mar, ensinar, repreender, proteger. Este
mês, a Bandeprev está
prestando uma homenagem
a cada um destes seres que
acumulam todas essas tarefas,
tendo um papel fundamental
na formação da sociedade. Em
agosto, tem uma data especial
para eles. Estamos falando do
Dia dos Pais, comemorado
sempre no segundo domingo do
referido mês.
Como está próximo
o dia da votação para diretor
administrativo da Bandeprev
(16.09.2011), o jornal de
agosto traz um espaço
dedicado aos candidatos, a fim
de que os eleitores possam ter
uma referência para tomarem
suas decisões.
Dentre as notícias,
acompanhe
um
evento
destinado ao Projeto de
Educação
Financeira
e
Previdenciária. A Bandeprev
tem se engajado no mesmo,
realizando
treinamentos,
discutindo termos relativos ao
assunto nas suas comunicações.
A novidade é que uma empresa
propôs que as fundações se
unissem num único projeto,
para executarem tal programa,
sugerindo ainda que fosse criada
uma integração de dados entre
as entidades.
Confira
também
uma matéria sobre desistência
dos aposentados com relação
a ações judiciais, uma
nota de lembrete acerca do
recadastramento, além das
colunas
Aniversariantes,
Finanças da Bandeprev e Nota
de Falecimento.

EFPC’s estudam implantação de programa integrado

A

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.
MARIA DA CONCEIÇÃO VIDAL
DE NEGREIROS DE OLIVEIRA
(+13/07/2011)

Evento, realizado na Bandeprev, discutiu projeto visando Educação Financeira e Previdenciária

Luciana Andréa Freitas

H

á alguns anos, desde
que o Setor instituiu
legislações, como a
Recomendação CGPC Nº 01,
de 28 de abril 2008, visando
a elaboração de projetos
de Educação Financeira e
Previdenciária
dentro
dos
fundos de pensão, esse assunto
vem sendo alvo de debates.
Várias instituições, inclusive a
Bandeprev, têm se empenhado
nessa campanha. Esta tem em
vista a solidez e a confiança no
sistema financeiro, a partir de um
programa de aproximação das
entidades com os seus públicos
por meio de esclarecimentos
sobre o tema.
No dia 09 de agosto
último, a Bandeprev cedeu suas
instalações, no Recife, para uma
reunião entre fundações de todo o
Nordeste. Na pauta, foi discutida
uma proposta de um programa
integrado unindo organizações
de Previdência Complementar
do país.

Assuntos Jurídicos

Desistência de ações judiciais
Luciana Andréa Freitas

A

propósito da matéria
relativa à administração
de conflitos no âmbito
da Previdência Complementar,
publicada no jornal Bandeprev
Notícias – Janeiro 2011, estamos
divulgando uma questão muito
importante. Começam a gerar
efeito, nas fundações, as iniciativas
de esclarecimentos acerca das

ações judiciais, sendo verificado
que diversos aposentados têm
compreendido a improcedência
de demandas, como o auxíliocesta e auxílio-alimentação, e têm
desistido dos referidos processos.
A atitude, segundo
os dirigentes das entidades,
mostra um amadurecimento dos
participantes e assistidos com
respeito às regras de um fundo de
pensão, conscientizando-se de que
a indevida concessão de benefícios

pode desequilibrar o plano.
Entendem que somente a solidez de
uma entidade permite que a mesma
continue honrando com os seus
compromissos. Tais auxílios, como
vimos, no jornal de maio 2011,
constituem verbas indenizatórias,
previstas em norma coletiva,
restritas aos trabalhadores da ativa.
Nossa diretoria está à disposição
para quaisquer esclarecimentos.
Fonte: Informativo Banestes - Dez 2010
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MARCOS BARBOSA LINS E SILVA
(+15/08/2011)
SEVERINO GERVÂNIO DE OLIVEIRA
(+12/08/2011)

O
evento
foi uma iniciativa
da
Associação
Brasileira
das
Entidades Fechadas
de
Previdência
Complementar
–
Abrapp, que trouxe
uma palestra de uma
empresa especialista INTERCÂMBIO – Fundações de várias partes do
em
relacionamento Nordeste trocaram ideias acerca de proposta de empresa
especializada no assunto.
entre
companhias
e os seus públicos. A empresa, lino, deram as boas vindas
representada pelo seu diretor, aos presentes e demonstraram
Leonardo Silva, propôs a extensão seus agradecimentos a todos,
de um projeto já implementado nas principalmente, à Abrapp, pelas
fundações dos Correios (Postalis) oportunidades de crescimento.
e da Caixa Econômica Federal Nossa superintendente mencio(Funcef). A proposta, ainda em nou que a diretora da Regional
análise, inclui a elaboração de Nordeste, da Abrapp, Jussara
pesquisas e o oferecimento de Carvalho Salustino, tem sido
simpósios, consultorias financeiras, uma importante aliada na
livretos instrutivos etc. Para isso, descentralização de eventos
contará com uma integração de antes promovidos no eixo Sul e
dados entre as entidades inscritas Sudeste. “O papel da Associação
no programa, disposta num portal é ser uma facilitadora”, disse
Jussara, uma das principais
da Internet.
Abrindo a cerimônia, incentivadoras do encontro, que
nosso diretor de Finanças, proporcionou mais um relevante
Evandro Couceiro, e nossa intercâmbio entre os fundos
superintendente, Isolda Jarde- de pensão.
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Eleições Bandeprev 2011

Confira cada face de quem pode gerir a Entidade
Veja foto, histórico e opinião de cada candidato ao cargo de diretor administrativo

O

cronograma aponta: estamos muito perto de concluir mais um processo democrático na Bandeprev. No próximo dia 16 de setembro,
ocorrerá a votação na qual participantes e assistidos indicarão um representante para a Diretoria Administrativa da Entidade. Buscando
contribuir de modo transparente e isento, a fim de que você tenha informações para fazer uma escolha consciente, estamos apresentando
cada candidato com base em dados fornecidos pelos mesmos. Os pontos de vista expostos a seguir também são de exclusiva responsabilidade
de tais concorrentes. Os quadros, contendo histórico, opinião e foto de cada candidato, estão dispostos atendendo enumeração por
ordem alfabética.

Antonio Ferreira

Epaminondas

João Nunes

(Antonio José Ferreira Filho)

(Epaminondas Bezerra da Silva)

(João Nunes Rocha)

Graduado em Ciências Contábeis,
Antonio Ferreira construiu sua trajetória
como auditor, atuando, inclusive, em
empresa multinacional, e ingressando,
por concurso, no Bandepe, onde ficou
por 20 anos. Uma parte desse período, foi
designado para funções administrativas,
dentre elas, as Superintendências da
Bandeprev, de 1990 a 1993, e de Recursos
Humanos do Banco, de 1994 a 1996, quando
entrou para o quadro dos aposentados.
Em 2003, foi eleito para a Diretoria
Administrativa da Bandeprev, na qual se
encontra encerrando o segundo mandato,
sempre com o apoio da Asfabe, onde é
Presidente do Conselho Deliberativo. Sua
bandeira, na Bandeprev, é a manutenção
dos
direitos
conquistados
pelos
participantes e assistidos, e a retomada
de projetos, como o curso de Informática.
Detentor da certificação de dirigentes,
voltada aos executivos que lidam com
o patrimônio, exigida pela legislação do
Setor, discorre sobre o tema.“A crescente
regulamentação, imposta pelo Governo, à
Previdência Complementar é um avanço,
mas também é um desafio ao gestor. Por
possuir o conhecimento técnico específico
necessário, sinto-me qualificado para o
cargo e conto com o voto de todos.”

Bacharel em Direito, com pós-graduação nas
áreas bancária e financeira, Epaminondas
iniciou, profissionalmente, no setor
jornalístico. Quando o Bandepe mudou
de caixa de crédito para banco, apresentou
seu currículo e foi aceito, começando,
em maio de 1968, como gerente adjunto
administrativo, na Agência Centro.
Posteriormente, foi gerente administrativo e
chefe do Departamento Financeiro, tendo se
aposentado, pela Bandeprev, nesta atividade,
em janeiro de 1983, e sendo readmitido até
setembro de 1983. Depois da aposentadoria,
chegou a ser diretor financeiro do Tribunal
de Justiça do Estado de Pernambuco e da
Secretaria do Governo (PE). Em 1994,
foi eleito diretor financeiro da Bandeprev,
de onde já havia sido conselheiro fiscal.
Apresenta documentos, com os quais
afirma ter sido um dos que contribuíram na
reinvidicação de aportes para a Entidade.
Com mais oito colegas, foi fundador da
Asfabe, associação da qual assumiu a
Presidência, por um mandato de dois anos.
Assegura que trabalhará para preservar
os direitos dos aposentados, possuindo
pleitos para a condição superavitária da
Bandeprev. “Vocês me conhecem e sabem
que eu sou um executor. Por isso, espero que
referendem essa confiança, nesta eleição.”

Com ampla formação acadêmica, incluindo
graduações em Economia, Administração
de Empresas e Ciências Contábeis, pósgraduações e cursos de extensão na área
bancária e de Finanças, João Nunes iniciou
sua carreira em cooperativa de crédito
rural. Também foi eleito vereador, pelo seu
município, São José da Laje – AL, onde
participou da diretoria da Câmara, como
primeiro secretário. Por concurso, foi
admitido, no Bandepe, em 1977, passando
15 anos na Instituição, exercendo funções,
como escriturário, chefe de Carteira
Agrícola, chefe de Seção Rural e analista
contábil, cargo em que se aposentou
pela Bandeprev, em 1992. Após esse
período, trabalhou nas áreas de Tributos
e Contabilidade de grandes instituições.
Seu anseio é zelar pelo patrimônio dos
aposentados, massa da qual faz parte, o
que o motiva a ser vigilante. Declara que
mergulhará nos números, controles etc.
para, a partir daí, elaborar seus projetos.
“Ponho meu nome em pauta nesta eleição,
pois me considero apto ao cargo de diretor
administrativo, assim como os demais
candidatos, os quais são pessoas dignas
e capazes. Deixo meus agradecimentos e
procurarei honrar a confiança depositada,
com muita dedicação e honestidade.”

