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Feliz 15 de
julho, Dia do
Homem!
Em vários países, comemorase uma data que há pouco
tem recebido alguma
atenção no Brasil: o Dia
Internacional do Homem.
Esta foi criada, dentre
outras razões, como um alerta
à saúde das pessoas do sexo
masculino. Os homens vivem, em
média, sete anos a menos que as
mulheres. Acredita-se que isso ocorra
porque estes são mais relutantes aos
acompanhamentos médicos e exames
preventivos. Celebre a data mudando
essa realidade.

Antenada com
as perspectivas
de investimentos
Empenhada na obtenção da melhor rentabilidade
possível e na minimização dos riscos inerentes
aos investimentos, a Bandeprev participou, com
toda a sua diretoria, de um importante seminário
de âmbito nacional. No Fórum Investidor –
Revisando os Portfólios 2011, ocorrido, dia 28
de junho último, no Recife, nossos dirigentes
adquiriram conhecimentos essenciais para
a tomada de decisões relativa à alocação de
recursos da Entidade. Foram discutidos os
cenários econômicos atuais e as perspectivas
para o segundo semestre.

Novo horário de atendimento
Com as suas portas sempre abertas para receber da melhor forma seus participantes
e assistidos e esclarecer todas as dúvidas, a Bandeprev tem um importante aviso. A
partir do próximo dia 01 de agosto, o horário de atendimento ao público, na Entidade,
será de 8h30 às 17h.

Acesso às atas de reunião
Conservando uma postura transparente, a Bandeprev permite aos vinculados
na Entidade, o acesso às atas de reunião dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, para consultas que se fizerem necessárias. Para tal, deverá ser realizado
prévio agendamento com a secretária da Diretoria Executiva, Kátia Melo,
pelo telefone (81) 3419 46 23.

A marca do participante
na administração da Entidade
Ele contribui na administração geral do patrimônio. Cuida da qualificação profissional, das comunicações, serviços gerais, dos cursos direcionados aos participantes
e assistidos e muitos outros assuntos. Estamos falando do Diretor Administrativo,
uma função de grande relevância na Diretoria da Bandeprev, delegada a um representante da coletividade. Buscando preservar sua iniciativa de valorização dos seus
inscritos, a Entidade estará realizando as Eleições 2011, com votação prevista para
16 de setembro, referente ao cargo em questão. Leia as principais informações sobre
o processo, incluindo quadro com orientações e lista dos candidatos homologados
pela Comissão Eleitoral.
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Aperfeiçoamento

ulho é um mês de
importantes
datas
comemorativas, tais como
o Dia de Proteção às Florestas
(17) e o Dia dos Avós(26)
– Parabéns a todos aqueles
que desfrutam da bela fase
de ser papais e mamães duas
vezes! Dentre várias opções,
escolhemos como foco de
nossa capa, por uma iniciativa
de conscientização, o Dia do
Homem (15). Nossa intenção
é alertar a comunidade
masculina dos riscos a sua
saúde e convocá-la a mudar
as estatísticas provenientes
de uma cultura de resistência
aos consultórios.
Tocando em vários
assuntos, este informativo
vem cheio de boas novas.
Tem o curso de Introdução à
Informática, que está de volta.
Traz uma matéria bem detalhada
sobre a eleição referente à
Diretoria
Administrativa,
com votação prevista para
setembro. Até mesmo, o
quadro Finanças da Bandeprev
ganhou nova roupagem, com
as rentabilidades discriminadas
por planos de benefícios.
Por
falar
nos
investimentos, saiba que toda
a diretoria está fazendo um
rigoroso acompanhamento do
mercado, tendo vista a segurança
do patrimônio da Entidade.
Recentemente, nossos gestores
estiveram em um significativo
evento que elucidou sobre
os cenários econômicos e
apontou
perspectivas
do
segundo semestre 2011. Confira
a reportagem.
Para complementar
o jornal, temos ainda a coluna
Aniversariantes e duas notas
de capa.
A Diretoria

Sempre atenta ao mercado para gerir seus recursos

J

Entidade participa de fórum sobre investimentos, atualizando-se acerca das perspectivas de 2011

Hotel, no Recife,
encerrou o circuito
de palestras voltadas
especificamente para
os fundos de pensão,
iniciado em maio,
com passagem por
São Paulo, Rio de
Janeiro, Brasília e
Florianópolis.
APRENDIZADO CONSTANTE - Toda a Diretoria da
O seminário,
Bandeprev esteve presente em evento com vistas a entender
os cenários econômicos e aprimorar a gestão financeira.
promovido pela Revista
Investidor Institucional,
Luciana Andréa Freitas
destinado a analisar os cenários
econômicos atuais e perspectivas
do segundo semestre, ofereceu
economia mudou. Países entrada franca para os dirigentes
desenvolvidos enfrentam de fundos de pensão. Dentre
dificuldades para re- vários patrocínios e apoios, contou
gistrarem uma recuperação com o respaldo da Associação
sustentada.
O
crescimento Brasileira das Entidades Fechadas
mundial é impulsionado pelas de Previdência Complementar
economias emergentes. Ciente (Abrapp).
da necessidade de constante
Na programação, que
atualização sobre tais cenários, os transcorreu entre 9h e 13h, os
quais influenciam as aplicações ouvintes puderam apreciar as
financeiras, a Bandeprev marcou exposições de cinco palestrantes.
presença, com toda a sua O economista-chefe da Mirae
diretoria, no Fórum Investidor Asset, Otávio Aidar, iniciou as
– Revisando os Portfólios 2011. apresentações, falando sobre
O evento, realizado dia 28 de Cenários de Investimento para
junho, no Internacional Palace médio e longo prazo. Em seguida,

A

Cursos

A volta das aulas de Informática
Luciana Andréa Freitas

J

á está confirmado. A
Bandeprev
voltará
a
utilizar o seu laboratório
de computadores com fins de
oferecer aulas de Introdução
à Informática para seus
participantes e assistidos. As
inscrições se encerraram no

início deste mês. Ao todo,
foram formadas seis turmas de
10 pessoas cada. O curso a ser
ministrado na sede da Entidade,
na R. Cais do Apolo, no Recife,
apresentará as principais noções
sobre manuseio do computador
e Internet, e possui previsão para
iniciar a partir de agosto.
O treinamento faz
parte de um projeto que teve
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o diretor de Investimentos da
Fachesf, Luiz da Câmara Lima,
demonstrou uma visão geral da
Fundação, entrando com o tema
Cenários Macroeconômicos e
Meta Atuarial.
Trazendo o tópico Como
investir bem os nossos recursos,
o sócio-diretor da Oceana
Investimentos, Alexandre Rezende,
discutiu sobre riscos e orientou
sobre qual deveria ser o foco da
gestão financeira de um fundo
de pensão. Após os debates, foi a
vez do diretor de Investimentos
da Faelba, Jeremias Xavier de
Moura, com o seu estudo O que
esperar das carteiras no segundo
semestre. Finalizando, o diretor da
BBM Investimentos, César Aragão,
com o painel Gestão de Recursos,
instruiu sobre a relação risco e
retorno.
No geral, os especialistas
trouxeram
algum
otimismo, como perspectivas de
melhoria no Ibovespa, principal
índice do mercado de ações
brasileiro e oportunidades de
investimento, a exemplo dos
projetos de infraestrutura para
eventos esportivos.
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andamento até o ano de 2006,
fornecendo
conhecimentos
sobre diversas áreas, tais como
Dança de Salão, Massoterapia,
Pintura em Tela etc., certificando
centenas de inscritos. Tendo em
vista a constante demanda em
Informática, a Entidade solicitou
que os interessados deixassem
seus nomes em listas de esperas
até a identificação de um número
de alunos viável para a formação
de novas turmas. O projeto
está sob a responsabilidade da
Coordenação Administrativa e
do diretor Antonio Ferreira.
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Eleições Bandeprev 2011

Visando o respeito aos princípios de igualdade

Dia 16 de setembro, a Bandeprev realizará novo pleito, para escolha do Diretor Administrativo

COMISSÃO ELEITORAL - Formada por Ana Celina (presidente), Valdemiro Sena (Asfabe) e Carlos Leandro (Bandeprev), equipe oferece todo o
apoio necessário.

Luciana Andréa Freitas

M

antendo o compromisso de seguir o seu
Estatuto e visando
respeitar os princípios de igualdade
recomendados para as entidades
de Previdência Complementar,
a Bandeprev está dando início a
mais um processo eleitoral. Desta
vez, será escolhido o representante
da coletividade na Gestão
Administrativa, cargo hoje ocupado
pelo diretor Antonio Ferreira,
cujo mandato, que, segundo o
Estatuto, é de quatro anos, está se
encerrando em 2011. De acordo
com a Resolução MPS/CGPC
Nº 8/19.02.2004, o Estatuto da
entidade deve prever composição
e mandato dos membros dos
órgãos gestores, observando os
termos da Lei Complementar
Nº 109/29.05.2001. Assim, é
permitido ao administrador atual
voltar a se candidatar, desde que
cumpra os requisitos mínimos
legais e atenda o Regulamento
Eleitoral. A votação ocorrerá, das
9h às 17 h, dia 16 de setembro
2011, nas sedes da Bandeprev
e Asfabe.
A legislação (LC Nº
109/2001) exige que se resguarde
a representação de participantes

e
assistidos
nos
Conselhos Fiscal e
Deliberativo da entidade. Desde
2003, a Bandeprev proporciona
aos seus inscritos a chance de
demonstrarem sua opinião nas
urnas, definindo também um
membro da Diretoria Executiva,
o gestor administrativo. Neste
caso, antecipou-se a uma
necessidade bastante difundida
no Setor atualmente, que
institui uma cultura de maior
valorização dos integrantes das
entidades e preservação dos
interesses destes.
O cargo em disputa
oferece a um representante
da maioria a possibilidade de
estar à frente do planejamento
e gerenciamento de atividades
relacionadas com a administração
de pessoal, material, comunicações e serviços gerais
da Bandeprev. Este poderá
contribuir
com
medidas
pertinentes à administração geral
do patrimônio da Instituição e
com projetos, como os programas
de qualificação dos funcionários
e os cursos direcionados aos
participantes e assistidos, dentre
outras coisas.
O Edital de Convocação
e o Cronograma Eleitoral
seguiram anexos ao nosso
informativo de junho. Quem
não recebeu poderá conferi-

los na sede da Bandeprev e na
Internet (www.bandeprev.com.
br), assim como o Regulamento
da Eleição 2011. Os candidatos
tiveram até as 17h do dia 14 de
julho para se inscreverem e a lista
definitiva dos concorrentes sairá,
provavelmente, em 31 de agosto.
ORGANIZAÇÃO “O pleito seguirá os moldes dos
eventos anteriores, conservando
a possibilidade do voto por
correspondência. Mais uma
vez, na comodidade de
sua casa, você
receberá o
kit para a
votação

p e l o s
Correios .
Existe
a
tolerância de
sete
dias para a chegada dos votos por
correspondência, os quais devem
ser postados até 17h do dia 16
de setembro. A novidade é que

não haverá a opção de entrega
nas agências do Banco”, orienta
um dos membros da Comissão
Eleitoral, o prestativo Valdemiro
Sena, conselheiro deliberativo da
Asfabe.
“Evoluindo o processo,
a Bandeprev constatou que a
recepção das cédulas nas agências
dificultava o controle e, a fim de
otimizar os trabalhos, cancelou
tal alternativa”, explicou outro
membro
da
Comissão,
C a r l o s
Leandro,
auxiliar
administrativo
da
Entidade.
“É uma satisfação
poder
contribuir.
Estamos
todos
à
disposição para quaisquer
esclarecimentos”, complementou
a
presidente
do
Órgão
constituído
exclusivamente
com o propósito de organizar o
pleito, nossa recente assistida
Ana Celina, antes coordenadora
de Atendimento da Agência
Cais do Apolo, do Santander.
A contagem dos votos e, logo
em seguida, a divulgação dos
resultados estão previstos para
26 de setembro; a posse do eleito,
para 30 de setembro 2011.

Antes de comparecer às urnas, fique sabendo:
Data da votação: 16 de setembro 2011
Locais: sedes da Bandeprev (R. do Apolo, 91 – Bairro do Recife) e Asfabe
(R. José Bonifácio, 339 – Torre)
Como votar: Vá a uma das entidades citadas acima ou, se preferir, vote
pelos Correios, até as 17h do dia 16 de setembro. Lembre-se: não há
recepção de cédulas eleitorais nas agências do Banco Santander.
Candidatos homologados pela Comissão Eleitoral (em ordem alfabética):
1.
2.
3.

Antonio José Ferreira Filho
Epaminondas Bezerra da Silva
João Nunes Rocha

Prazo limite para solicitação de impugnações de candidatos: 05 de
agosto 2011

