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Dando continuidade a sua iniciativa de valorização ao aperfeiçoamento das enti-
dades de Previdência Complementar e tendo em vista a excelência nos serviços, a 
Bandeprev apoiou um importante treinamento voltado para instruir na análise da 
avaliação atuarial. O estudo que interpreta os resultados das entidades, visando a 
manutenção do equilíbrio entre recursos e compromissos, é crucial para a segurança 
e sobrevivência destas. O nosso diretor de Finanças, Evandro Couceiro, realizou a 
abertura da cerimônia, representando Roque Muniz de Andrade, diretor da Ancep, 
instituição que promoveu o evento.

Conheça a história de um homem que começou 
o período laboral aos oito anos de idade e, com 
36 anos de contribuição à Previdência, possui 
toda a disposição para continuar na ativa. A lei 
permite a aposentadoria integral com 35 anos 
de contribuição. Este é o nosso participante 
Geraldo Fradique, atuante na Regional Recife, 
como suporte para o Departamento Jurídico-
Trabalhista do Santander, localizado em São 
Paulo. Ele é uma daquelas pessoas merecedoras 
de toda a nossa admiração por oferecer o 
máximo de si e por permanecer lutando pelos 
seus sonhos.

Programa de qualificação
debate resultados das entidades

Trabalhador desde menino
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Bovespa fecha maio 2011 em queda

Fique atento ao mercado para entender aspectos que 
podem influenciar na carteira de investimentos das 
entidades. Depois de fechar negativo em abril deste 
ano (-3,58% am), o Ibovespa, principal índice do mer-
cado de ações brasileiro, referente à Bolsa de Valores de 
São Paulo – Bovespa, voltou a cair em maio (-2,29%). 
Em 2011, o índice acumula queda de 6,76%. Maio foi 
marcado por vários eventos internacionais de peso 
negativo, por exemplo, as preocupações com a situação 
fiscal de países europeus, como Grécia e Portugal; 
a fragilidade da recuperação americana etc. 
Economistas apostam na queda da inflação 
brasileira como chance de melhoria no 
cenário, mas alguns acreditam que as 
mudanças só trarão efeitos a partir do fim 
do terceiro trimestre. 

O São João já chegou, mas muita gente nem pulou fogueira, nem soltou balões. Pela 
sobrevivência do planeta e da humanidade, vale rever até as tradições mais antigas. A 
festa pode ter a mesma alegria, mas com um maior sentido de coletividade. Evitando 
fogueiras e balões, evitamos a destruição de árvores, as queimadas e também os 
acidentes. Neste mês, temos ainda mais uma razão para lembrar a preservação da 
natureza: em 05 de Junho, comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente.

Fazendo Juntos 
um São João 

sustentável
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Esta edição acompanha Edital de Convocação e Cronograma para a Eleição referente ao cargo de 
Diretor Administrativo da Bandeprev, que ocorrerá dia 16 de setembro de 2011. 
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Editorial

Desde muito cedo, 
Geraldo Fradique 
saiu de sua terra 

natal, Gravatá-PE. Aos oito 
anos de idade, já auxiliava seu 
cunhado, dono de restaurante na 
época, a quem é imensamente 
agradecido, por ter lhe dado 
a chance de contribuir para o 
sustento da família simples que 
o acolheu. “Tenho orgulho de 
reconhecer que sou filho adotivo, 
e sempre muito amado. Não 
esqueci meu povo, nem quem me 
fez ser gente. Principalmente, 
minha saudosa Mãe Dedé; meu 
saudoso cunhado, Edson; e 
minha irmã, Zita.” A História 
do garoto trabalhador estava só 
começando. Aos 15 anos, atuou 
numa grande gráfica, iniciando 
como ajudante de encadernação 
e saindo, aos 18, como a segunda 
pessoa encarregada do setor. E se 
manteve buscando perspectivas 
de crescimento, tendo exercido 
várias funções, inclusive na 
Aeronáutica e numa construtora. 
Nesta nasceu o sonho de 
ser consultor imobiliário, 
para o qual implementou 
esforços, certificando-se 
em curso da Secretaria de 
Educação do Estado. Evoluiu 
profissionalmente, casou-se, teve 
uma filha, hoje aluna de Direito. 
Ele é o nosso participante 
Geraldo Fradique, o qual 
atuou nos Recursos Humanos 
e Departamento Jurídico do 
Bandepe e atualmente é peça 
fundamental, na Regional Recife, 
para o Departamento Jurídico-
Trabalhista do Santander, 
localizado em São Paulo. 
Com 36 anos de contribuição 

Luciana Andréa Freitas

Perfil: Geraldo Fradique

Ele começou cedo e não pretende parar
Menino que cresceu trabalhando, Fradique permanece lutando pelos seus sonhos

à Previdência, sente-se 
privilegiado de permanecer na 
ativa. Dentre os seus projetos 
futuros está o de resgatar aquele 
antigo sonho, de ser corretor. 
O menino, que mal conheceu a 
infância, não perdeu a essência 
de quem continua acreditando 
nos seus sonhos.

Bandeprev Notícias (BN) – 
Resumo da carreira:   

Geraldo Fradique (GF) – 
Aos oito anos, já auxiliava 
meu cunhado, Edson, dono de 
restaurante na época, a quem 
sou imensamente agradecido. 
Aos 15, passei a dar minha 
contribuição numa grande 
gráfica, da Rede Cassimiro 
Fernandes. Depois, alistei-me 
na Aeronáutica e fiz curso para 
cabo, mas pedi desligamento e fui 
trabalhar numa construtora, em 
Salvador-BA. Com a saudade, 
fiquei apenas nove meses e 
resolvi voltar ao Recife, atuando 
ainda em outras empresas. 
Em busca de estabilidade, 
participei de concurso público 
para o Bandepe, sendo admitido 
em 1980, como contínuo, e 
passando, com menos de dois 
anos, a escriturário. Logo fiz 
parte dos Recursos Humanos e, 
em seguida, do Departamento 
Jurídico. Atuei como procurador; 
preposto; supervisor de serviços, 
na retaguarda. Hoje 
dou suporte na 
Regional Recife, 
ao Departamento 
Jurídico-Trabalhista 
do Santander, loca-
lizado em São Paulo.

BN – Uma conquista:   
GF – Com 29 anos de 

Em junho, existe muita 
festança bonita em toda 
a parte do nosso rico 

país. Mas, como a Bandeprev 
tem orgulho do seu estado, não 
poderíamos deixar de mencionar 
a cidade que se intitula detentora 
do Maior São João do Mundo. 
Caruaru faz um São João 
grandioso em todos os aspectos. 
Tem quadrilha, banda de pífano, 
muito forró e, a cada fim de 
semana junino, oferece mais de 
50 atrações, para um público de 
mais de 200 mil pessoas. Entre os 
dias 23 e 26, época de fechamento 
deste jornal, a Capital do Forró 
estava esperando a presença de 
jornalistas de diferentes países, 
convidados para confirmarem 
oficialmente se a festa realmente 
é uma das maiores. Vamos torcer!
 Como o clima é 
junino, nosso informativo 
aproveita o tema como mote 
de sua capa, trazendo também 
uma consciência sustentável. A 
ilustração mostra nossos mascotes 
montando uma decoração 
com materiais reciclados e em 
harmonia com a natureza.
 Nosso jornal vem 
repleto de novidades. Para 
começar, uma entrevista com um 
participante muito simpático e 
determinado, Geraldo Fradique. 
A outra matéria de destaque 
demonstra mais uma iniciativa da 
Bandeprev em prol da Educação 
Previdenciária, o apoio a um 
evento de âmbito nacional, na 
área de Seguridade. 
 Temos ainda notícias 
importantes sobre o mercado 
financeiro e ações judiciais, além 
das colunas Aniversariantes, 
Nota de Falecimento e Finanças  
da Bandeprev.

A Diretoria

casado e com uma filha noiva, 
estudante de Direito, sinto-me 
realizado. Cresci com muita 
luta e perseverança, construindo 
minha história profissional tendo 
o orgulho de nunca ter passado 
mais de seis meses sem ocupação 
e deixando as portas abertas por 
onde passei.

BN – Próximos projetos:  
GF – No Banco, meu projeto 
atual é direcionar todos os 
esforços visando reduzir 
o passivo trabalhista. Isso 
é importantíssimo para o 
fortalecimento da Instituição. 

BN – Um sonho:  
GF – Meu projeto futuro é ser 
consultor imobiliário, um sonho 
antigo.

BN – Mensagem aos colegas:   
GF –  Viva lutando pelos 
seus objetivos e refletindo no 
que errou. Passei por muitos 
desafios, mas tenho vontade de 
viver muito mais. A quem me 
ajudou, meus agradecimentos. A 
quem me conhece, que Deus seja 
por nós. Felicidades a todos!

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.

GUILHERME AMELIO MULLER DA SILVA
(+17/05/2011)

CLELIO ALDO DE CARVALHO
(+29/05/2011)

ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO
(+02/06/2011)

CERTIFICAÇÃO : Como projeto futuro, Fradique 
deseja resgatar seu antigo sonho, de ser corre-
tor, para o qual buscou qualificação profissional. 
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Aniversariantes

Finanças da Bandeprev

A rentabilidade da carteira dos 
investimentos da Bandeprev, 
no acumulado do ano, atingiu  
65,18% da meta atuarial.

A rentabilidade da carteira dos 
investimentos da Bandeprev, no mês 
de maio, atingiu 75,51% da meta, 
em decorrência, principalmente, da:

-  Rentabi l idade negat iva do 
Ibovespa Fechamento (-2,29% am). 



Junho 20114

Aperfeiçoamento

Equilíbrio entre recursos e obrigações em pauta
Bandeprev promove Educação Previdenciária, apoiando evento sobre avaliação atuarial 

profissionais do Nordeste 
o acesso a um treinamento 
importante de âmbito 

nacional, é mais uma iniciativa em 
favor da Educação Previdenciária. 
Há tempos que a Bandeprev 
contribui para descentralizar 
eventos antes oferecidos no eixo 
Sul e Sudeste, permitindo o 
aperfeiçoamento para entidades 
de outras regiões, reduzindo 
as despesas das mesmas com 
viagens. O seminário, organizado 
pela Associação Nacional dos 
Contabilistas das Entidades de 
Previdência – Ancep, também 
obteve o apoio da Rodarte 
Nogueira e Associados; Fachesf; 
e Associação Brasileira das 
Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar – Abrapp. 
 Um dos principais 
objetivos do evento consistiu em 
orientar na análise e interpretação 
dos resultados da avaliação 
atuarial, estudo que constata se 
há reservas suficientes para o 
cumprimento das obrigações. 
Foram discutidos desde os tipos 
de planos de benefícios, hipóteses 
para os cálculos, procedimentos 

da avaliação até os resultados. Nestes 
estão inseridos temas significativos 
para o cumprimento da legislação 
e sobrevivência das organizações, 
como equacionamento de déficit 
e destinação de superávit, e as 
Demonstrações Atuariais.

 A capacitação contou 
com os palestrantes João Roberto 
Rodarte e Paulo Josef Gouvêa 
da Gama, diretores da Rodarte 
e Associados. O treinamento 

acumula oito pontos no Programa 
de Educação Continuada, o qual 
garante a certificação exigida 
legalmente para executivos do Setor. 
Entidades de Pernambuco, Alagoas, 
Ceará, Rio Grande do Norte e 
Paraíba, inclusive integrantes 
do escritório de supervisão da 
Previc, no Recife, participaram da 
qualificação. A Bandeprev marcou 
presença com seus diretores e mais 
três funcionários.

A cada dia, a segurança 
e a credibilidade dos 
fundos de pensão têm 

sido assuntos que vêm movendo 
todos os âmbitos do Setor, em prol 
do fortalecimento do Sistema e 
consequente bem-estar de milhões 
de brasileiros. A manutenção do 
equilíbrio financeiro-atuarial, 
que compreende a equivalência 
entre os recursos acumulados e 
os compromissos, responsável 
por garantir o pagamento das 
suplementações de uma entidade, 
é um dos pontos essenciais que 
vêm recebendo esse empenho. 
Esse foi o principal assunto da 
mais recente capacitação apoiada 
pela Bandeprev, realizada dia 03 
de junho, em sua sede, no Recife. 
 A inclusão do Seminário 
Entendendo uma Avaliação 
Atuarial, na agenda da Bandeprev, 
propiciando a cerca de 40 

Luciana Andréa Freitas

Últimas Notícias

Decisão do STJ: contribuição de aposentados e pensionistas
(STJ), que negou recurso especial 
movido por beneficiários da 
Previ, entidade de Previdência 
Complementar do Banco do 
Brasil. Os recorrentes, Brasil Forti 
e outros dez assistidos haviam 
ajuizado ação requerendo isenção 
da contribuição e repetição de 
indébito, o que significaria, além 
da interrupção da cobrança, a 
restituição dos valores já pagos.
  Os beneficiários 
protestavam contra o desconto de 
8% dos seus proventos, alegando 
que o mesmo caracterizava 
confisco e redução do benefício 
contratado.  Eles utilizavam 
como um dos principais 
fundamentos o artigo 1º da 
Lei 7485/86, a qual isenta de 
contribuição as aposentadorias 

e pensões pagas pelo Sistema 
Nacional de Previdência e 
Assistência Social – Sinpas. 
Conforme o Acórdão, datado 
de 17 de maio de 2011, o STJ 
julgou inviável a extensão desta 
isenção a integrantes de fundo de 
Previdência Privada, que, desde a 
adesão dos participantes, previa a 
contribuição.
 Segundo o relator, 
ministro Luis Felipe Salomão, 
“embora as regras aplicáveis 
à Previdência Oficial possam, 
eventualmente, auxiliar na 
solução de questões relativas 
à Previdência Complementar, 
estes são dois regimes 
jurídicos distintos, com 
regramentos específicos, 
tanto em nível constitucional 

quanto infraconstitucional”. 
O acolhimento da tese dos 
recorrentes, que contestavam 
decisão da Sexta Vara 
Cível de Campo Grande e, 
posteriormente, do Tribunal de 
Justiça do Mato Grosso do Sul, 
“colocaria em risco o custeio dos 
benefícios, causando prejuízo” 
a terceiros.  De acordo com a 
Lei Complementar Nº 109/2001, 
os fundos de pensão apenas 
administram os planos, não sendo 
detentores do patrimônio. “A 
indevida isenção poderia resultar 
em déficit, que, pela referida lei, 
teria de ser equacionado pelos 
patrocinadores, participantes e 
assistidos”.

Fonte: www.stj.jus.br

A cobrança de contribuições 
de aposentados e 
pensionistas, que pode 

ser realizada por fundos de 
Previdência Complementar, 
visando o equilíbrio atuarial dos 
planos, é admissível.  Essa foi a 
compreensão da Quarta Turma 
do Superior Tribunal de Justiça 

Luciana Andréa Freitas

Assuntos abordados:
- Tipos de Planos de Benefícios
- Premissas e hipóteses 

atuariais
- Regimes financeiros
- Avaliação Atuarial
- Resultados dos Planos de 

Benefícios

Palestrantes:
- João Roberto Rodarte (Diretor-Geral da 

Rodarte Nogueira e Associados – Consultoria 
em Estatística e Atuária, consultor, estatístico e 
professor)

- Paulo Josef Gouvêa da Gama (Diretor Técnico 
da Rodarte Nogueira e Associados, responsável 
por avaliações atuariais, financeiras, econômicas)

Seminário Entendendo uma Avaliação Atuarial

BANDEPREV – Toda a Diretoria marcou presença 
no treinamento. 


