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“Fazer, da queda, um passo de dança; do
medo, uma escada; do sonho, uma ponte;
da procura, um encontro”. (baseado em
texto de Fernando Sabino)
Cada idade possui suas alegrias. Chegar a além dos
60, resguardando o que há de mais bonito de todos
os momentos vividos, vale um reconhecimento e um
dia especial. Primeiro de outubro, Dia da Melhor Idade.
Parabéns a todos que vivenciam essa etapa da vida!

Viva o Securitário!
O Securitário, classe de profissionais na
qual estão incluídos os trabalhadores das
instituições de seguros e de previdência,
possui o importante papel de cuidar de
você, da sua família e do seu patrimônio.
Por isso, ele merece os Parabéns! 18 de
outubro 2010, Dia do Securitário*.

*O Dia do Securitário se comemora toda 3ª
segunda-feira de outubro

Conselho Fiscal:
Solenidade de Posse
A simpatia de um
colaborador
Com simplicidade e bom humor, mas
prezando sempre pela idoneidade, ele foi
uma das atuações importantes no recente
pleito eleitoral da Bandeprev. Conheça
mais sobre o presidente da Comissão das
Eleições 2010, Aloísio Feijó.
A cerimônia referente à posse (foto) dos integrantes do Conselho Fiscal da Bandeprev, para
o mandato de 2010 a 2013, ocorreu no último dia 04 de outubro, na sede social da Entidade.
PÁGINA 4

Educação Previdenciária
Dando continuidade à coluna Educação
Previdenciária, que sempre discute assuntos
ligados aos fundos de pensão, trazendo
informações úteis e explicando termos, o tema
da vez é o Patrimônio Social. Entenda o que
significa esse item o qual a partir de agora estará
sempre presente nos nossos relatórios anuais e
demonstrações contábeis.
PÁGINA 4

PÁGINA 2
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Editorial

Perfil: Aloísio Feijó

O

utubro é mês de parabenizar muita gente,
de diferentes faixas
etárias, diversas ocupações
profissionais. Pela importância
que damos aos nossos inscritos, iniciamos o jornal com
uma homenagem, pelo primeiro
de outubro, Dia Nacional e
Mundial da 3ª Idade. E, não
por acaso, escolhemos as palavras de Fernando Sabino (in
memoriam), para enaltecer o
significado dessa etapa da vida.
Nascido em 12 de outubro(Dia
das Crianças), de 1923, eis o
escritor e jornalista brasileiro,
que, com o passar dos anos,
como costumava falar, voltou
a ser menino, demonstrando o verdadeiro espírito da
boa idade.
Também reservamos
um espaço merecido aos securitários, classe de trabalhadores
na qual, funcionários de instituições de previdência, como a
Bandeprev, estão posicionados.
Dentre as matérias de
destaque, temos a cobertura
do evento referente à posse do
Conselho Fiscal da Entidade,
consolidando
o
processo
relativo às Eleições 2010.
Esse trabalho contou com a
cooperação do participante
Aloísio Feijó, presidente da
Comissão Eleitoral, nosso
entrevistado da coluna Perfil
deste
mês.
Acompanhe
ainda a coluna Educação
Previdenciária, que, desta
vez, esclarece sobre Patrimônio Social.
Complementando
o informativo, temos os
Aniversariantes e Finanças
da Bandeprev.
A Diretoria

Um trabalhador disposto a colaborar sempre

Presidente da Comissão, Aloísio Feijó emprestou seus valores pelo êxito das Eleições 2010
Luciana Andréa Freitas

S

impatia, humildade, colaboração,
perseverança.
Essa é a imagem que, logo
no primeiro contato, podemos
constatar a respeito de Aloísio
Feijó. Numa conversa na qual
enuncia desde sua história de
vida, até o time de coração,
esse participante revela-se
um entusiasta de tudo o que
faz, contando-nos, inclusive,
sobre sua experiência como
Presidente
da
Comissão
Eleitoral 2010, da Bandeprev.
Nascido em Gameleira – PE,
o gerente de Atendimento
da Agência Jaboatão dos
Guararapes, do Banco Real,
percorreu muitos caminhos
para chegar aonde se encontra.
Na carreira profissional, para
os que não acreditam em
coincidências, parecia prédestinado a dedicar-se ao Grupo
Institucional hoje pertencente
ao Santander, iniciando sua
trajetória no Banco Real, em
1982, e passando em concurso
para o Bandepe, em 1988.
“Saí do Real e voltei, mesmo
mudando de empresa”, brinca,
por ter sido um Bandepeano
mantido no Grupo que passou
a administrar o antigo Banco
do Estado, após a privatização.
Efetivado, em 1989, circulou
por várias agências e galgou
diversos cargos, aproveitando
as oportunidades para crescer
pessoal e profissionalmente.
Com essa base, formou família,
casando-se e tendo três filhos;
buscou o estudo, graduandose em Administração; traça as
linhas do hoje, sendo atuante e
cooperativo em seu trabalho; e

permanece na luta, planejando
um futuro ainda melhor.
Bandeprev Notícias (BN) –
Resumo da carreira:
Aloísio Feijó (AF) – Iniciei
minha trajetória no Banco Real,
em 1982 até 1988, quando
passei num concurso para o
Bandepe. De certa forma, saí do
Real e voltei, mesmo mudando

de empresa. No Bandepe, fui
efetivado, em 1989, como
caixa, na Agência Palmares,
percorrendo outras unidades
no interior; de volta ao Real,
inaugurei a Agência Escada,
em 2004, e, desde 2005, estou
como gerente de atendimento em
Jaboatão dos Guararapes.
BN – Uma conquista:
AF – Foram muitas. Todo o meu
percurso profissional me marcou,
porque cada caminho me levou à
ascensão. Fui caixa, procurador,
coordenador, supervisor de
operações, participei de várias
gerências até ser promovido a
gerente de atendimento.
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BN – E sua atuação como
presidente
da
Comissão
Eleitoral 2010:
AF – Ah, foi uma experiência
única e muito feliz. Colocome à disposição para participar
de outras. Foi a primeira vez
que me envolvi nesse tipo de
trabalho para a Instituição e o
fiz, porque me sinto honrado de
contribuir com uma Entidade tão
séria, como a nossa Bandeprev.
Fiquei maravilhado com a
organização do pleito eleitoral,
fruto de um empenho conjunto,
pelo qual toda a equipe está de
parabéns. Fomos perseverantes
na apuração, a qual, por
motivos de força maior, levou
um tempo bem mais extenso
do que o previsto. Saímos da
Organização às 23h30, mas
fizemos questão de irmos até
o fim, conduzindo a tarefa
no mesmo dia, para manter a
lisura do processo.
BN – Atividades de lazer:
AF – Minha paixão é o
futebol, acompanho todos os
jogos, inclusive indo a campo.
Orgulho-me de dizer que meu
time é o Santa Cruz, porque faço
parte da torcida mais apaixonada
do país.
BN – Próximos Projetos:
AF – Pretendo me engajar
em projetos sociais, como
o Amigo de Valor, realizado
pelo Banco. Também tenho
vários projetos profissionais,
dentre eles, fazer uma pósgraduação em Administração,
visando atualizar-me na área em
que atuo.
BN – Mensagem aos colegas:
AF – Gostaria de aproveitar a
oportunidade para convidar os
colegas a conhecerem melhor
nossa Entidade. Faz 21 anos
que sou participante e só agora
me dou conta de como temos
uma estrutura excelente e
muito bem conduzida. Visite
a Bandeprev, participe dos
seus projetos, acompanhe
as notícias.
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Aniversariantes

Finanças da Bandeprev

A rentabilidade da carteira dos investimentos da
Bandeprev, no mês de setembro, superou, em
208,42%, a meta, em virtude de alguns fatores:
- Rentabilidade positiva do Ibovespa Fechamento
(6,58% am);
-Reavaliação patrimonial
da carteira de investimentos
imobiliários;
- Aumento da rentabilidade do
IGP-DI* (de 0,22%am em Julho/10
para 1,10%am em Agosto/10), o
qual corrige cerca de 29,21% 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, superou,
em 23,08%, a
meta atuarial.
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Eleições Bandeprev 2010

Eudes Carneiro

Evento consolida processo eleitoral

Posse do Conselho Fiscal ocorreu dia 04 de outubro, contemplando eleitos e indicados
Luciana Andréa Freitas

E

m solenidade realizada em
nossa sede, ocorreu, no dia
04 de outubro, a posse dos
componentes do Conselho Fiscal
da Bandeprev, para o mandato
de 2010 a 2013. Esse órgão é
composto por dois membros
indicados pelo Patrocinador,
atualmente o Banco Santander
Brasil S/A.; e dois eleitos pelos
participantes e assistidos. A
Entidade montou toda a estrutura
a fim de efetivar o pleito, o qual
teve início com a formação de uma
comissão especial, aprovada pelo
Conselho Deliberativo. Composto
pelo participante Aloísio Feijó de
Melo Filho (Presidente), Valdemiro
Bernardino de Sena (assistido) e
Gilberto Figueiroa (funcionário da
Bandeprev), o grupo, com dedicação e muito trabalho, conduziu os
procedimentos, sob a coordenação
do Diretor Antonio Ferreira.
Como titulares, foram
eleitos e, empossados, na referida
cerimônia, Albérico Branco e
Aluizio Lira; e, como suplentes,
Luiz Gustavo de Pádua Walfrido
e Marciano Faustino Vila Nova.
Indicados pelo Patrocinador, fo-

Aluizio Lira

Albérico Branco

CERIMÔNIA – No encerramento da posse dos conselheiros, nossa superintendente,
Isolda Jardelino, afirmou só ter palavras de agradecimento aos colaboradores.

ram também empossados, como
titulares, Eudes Carneiro Lins
Filho e Maria do Rosário de Fátima Mascarenhas Calado; e, como
suplentes, Isnard Gonçalves da
Silva e José Alberto Pequeno
de Aguiar Campos. Todos os
indicados
possuem
atuação
gerencial na Superintendência
do Banco Santander, Rede 14,
localizada no Recife.
No evento, a Diretoria
Executiva da Bandeprev fez-se
representar por meio dos seus
integrantes, Isolda Jardelino e
Antonio Ferreira; o Conselho Deliberativo, pela pessoa de Honório
Morais. Também marcaram presença, o Advogado da Asfabe,

Dr. Volgran Correia Lima, bem
como representantes de classe,
funcionários da Bandeprev, amigos
dos empossados e os componentes
das equipes colaboradoras das
Eleições 2010.
Conduzida pelo diretor
Antonio Ferreira, a abertura foi
realizada por volta das 16h. Ele
iniciou dando as boas vindas a
todos e ressaltando que a posse
consistiu na última fase do
processo eleitoral. Concretizando
essa etapa, abriu a ata de leitura
da cerimônia, convidando os
nomeados a assinarem a mesma.
Após a apresentação de tais
conselheiros, nossa superintendente, Isolda Jardelino, franqueou a

Maria do Rosário Calado

palavra aos presentes. Finalizando,
definiu o seu trabalho como
um aprendizado, um desafio e
agradeceu a todos, principalmente
aos funcionários e envolvidos
no pleito.

Educação Previdenciária

O que é Patrimônio Social?

O

Patrimônio Social, que
denomina “os recursos
acumulados para fazer
frente às obrigações de cada
plano de benefícios”, surgiu
com o novo Plano de Contas
das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar –
EFPCs, nas quais está inserida
a Bandeprev. A Planificação,
em vigor desde janeiro 2010,
foi criada tendo em vista a
convergência às normas con-

tábeis internacionais e o melhor
controle e transparência da
gestão das fundações.
Uma das rubricas mais
importantes, o Patrimônio Social
permite a visualização, num único
campo, de todo o patrimônio
líquido
dos
participantes
referente a determinado plano
de benefícios. É composto das
Provisões Matemáticas (antigo
Exigível Atuarial), do Equilíbrio
Técnico e dos Fundos.
As Provisões Matemáticas são valores relativos
aos
compromissos
com
participantes,
assistidos
e
beneficiários, segregados em

contas distintas. Estas podem
incluir três tipos: as destinadas ao
pagamento de benefícios atuais;
as voltadas às contribuições,
reservadas para pagamentos
futuros; e as referentes a
amortizações de dívidas. O
Equilíbrio Técnico diz respeito
ao resultado do exercício, o
excedente (superávit) ou o
débito (déficit), ao compararmos
os recursos acumulados e os
mencionados compromissos. Os
Fundos são valores constituídos
com finalidades específicas,
de acordo com sua origem
previdencial, administrativa e
de investimentos.

A designação anterior,
que qualificava as provisões
matemáticas como um exigível,
é decorrente da antiga concepção
segundo a qual os recursos
pertenciam à Entidade que, por
sua vez, tinha como credores
os seus inscritos. Com a nova
legislação contábil, o plano de
benefícios ganhou identidade
própria, passando a ser o titular
de bens e direitos. À Entidade
cabe administrá-los em prol dos
seus filiados.
Fontes:
[Resolução CFC Nº 1272/ jan2010]
[Resolução MPS/CGPC Nº 28/ jan2009]
[www.facepe.com.br]

