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No dia 16 de setembro 2010, foi encerrada a apuração referente às Eleições para o Conselho Fiscal 
da Bandeprev. A fim de respeitar o direito dos participantes e assistidos de nomearem a sua voz 
nesse importante órgão, que zela pela solidez da Entidade, a Organização cuidou com seriedade 
de toda a estrutura para a votação. Ao todo, 1.222 pessoas demonstraram a sua escolha. Confira 
os resultados (quadro abaixo) e veja a cobertura do evento.

Conselho Fiscal: saem os 
números que representam a
escolha dos Bandeprevianos 

PÁGINA 4

Bem-vindo à mais bela estação do ano

Uma das quatro estações do ano, a Primavera acontece após o inverno e antes do verão. 
No hemisfério Sul, onde o Brasil se concentra, ela se inicia em 23 de setembro e se 
encerra no dia 21 de dezembro. Nesta época, que anuncia a reprodução de muitas árvores 
e plantas, a natureza se enfeita de flores de várias espécies, como rosas, girassóis, 
orquídeas, jasmins e diversas outras. 

O mundo está mudando. As pessoas 
e as empresas também. A crescente 
demanda por qualidade de vida e as 
exigências nas mais diversas esferas 
referentes a ações coletivas visando 
a proteção do planeta e das gerações 
futuras têm disseminado o pensamento 
sustentável em organizações de 
todo o país. Dentro desse contexto, 
estão inseridos os fundos de pensão, 
inclusive a Bandeprev.

PÁGINA 2

Consciência 
Sustentável
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Editorial

O m e i o  a m b i e n t e ,  o 
nosso desenvolvimento 
e as gerações futuras 

dependem da união de toda a 
sociedade no desempenho de 
ações conjuntas, solidárias, 
educa t ivas  e  consc ien tes . 
Esse pensamento vem sendo 
expandido no mundo e no país, e a 
demanda crescente por qualidade 
de vida e a exigência do mercado 
por mudanças em favor desse 
aspecto têm impulsionado as 
organizações a se adaptarem a 
essa realidade. Ainda há muito 
por fazer, porque várias empresas 
restringem a visão sustentável 
à redução de desperdícios, mas 
inúmeros passos foram dados por 
diferentes segmentos, inclusive os 
fundos de pensão, dentre estes, a 
Bandeprev.

Não é de hoje que se 
fala em preservação do planeta 
e atitudes em prol da evolução 
humana. Um dos marcos para o 

Luciana Andréa Freitas

Responsabilidade Social

Pensamento sustentável avança no Brasil
Iniciativas partem de organizações de diversos segmentos, dentre estas, a Bandeprev 

pensamento susten-
tável mundial foi 
a Conferência das 
Nações Unidas so-
bre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento, 
realizada, no Rio de Ja-
neiro, em junho de 1992, a R i o 
92, quando foi aprovada a Agenda 
21. Esta consiste num plano de 
ação de âmbito universal, que 
elegeu uma série de prioridades a 
serem observadas. Dentre as abor-
dagens, podemos destacar: coope-
ração internacional, combate à 
pobreza, mudanças dos padrões 
de consumo, integração entre 
meio ambiente e desenvolvimento 
na tomada de decisões etc.

A Responsabilidade So-
cial das empresas está prevista na 
legislação brasileira. Isso acon-
tece, tanto na Constituição Fede-
ral, datada de 1988, através do seu 
artigo 225, quanto nas chamadas 
normas infraconstitucionais, que 
são documentos hierarquicamente 
abaixo da Carta Magna, mas não 
menos importantes, desde que 
atuem em consonância com a 
mesma. Com base em regimentos, 
como a Agenda 21 e estas legisla-
ções, foram despontando as estra-
tégias das empresas, voltadas para 
a minimização de riscos ambien-

No Brasil, Setembro 
é um mês de renas-
cimento, época em 

que a natureza embeleza e 
perfuma os ambientes, trazendo 
a promessa da reprodução de 
diversos vegetais. A Primavera, 
homenageada em nossa capa, 
também nos inspira a criação 
de mais uma reportagem para 
a coluna Responsabilidade 
Social. Confira matéria que fala 
sobre as estratégias sustentáveis 
das organizações, inclusive 
de um significativo projeto da 
Bandeprev direcionado ao tema.
 A outra matéria 
especial faz a cobertura das 
Eleições para o Conselho 
Fiscal, divulgando os resultados 
de 2010. Acompanhe todo 
o andamento do processo, 
elogiado pelos bons métodos e 
pela transparência.
 Temos ainda os 
Aniversariantes, as Finanças 
da Bandeprev e a Nota 
de Falecimento.

A Diretoria

t a i s 
e ou-
tras ações 
com foco so-
cialmente respon-
sável. 

Entre diversos exem-
plos, podemos citar reciclagem 
de embalagens e outros recursos; 
produção de eletrodomésticos que 
consomem menos energia elétri-
ca; promoção de reflorestamento 
e muito mais. O segmento das 
Entidades Fechadas de Previdên-
cia Complementar – EFPCs, no 
momento, concentra-se em quatro 
vertentes de atuação. Apoia o Car-
bon Disclosure Project (Projeto 
de Transparência do Carbono); 
desenvolve Relatório específico 
do setor; organiza seminários so-
bre o tema; e planeja, para 2011, 
cursos para instruírem os fundos 
de pensão a elaborarem seus 
próprios relatórios individuais. 
“Afeita a todas essas iniciativas, 
a Bandeprev, também busca cum-
prir o seu papel, disseminando, 
informações de cunho educativo 
e cultural, em suas publicações, 
além de dar andamento a um 
programa interno de proteção ao 
planeta e às futuras gerações”, 
afirma nossa superintendente, 
Isolda Jardelino, uma das maio-
res incentivadoras do Projeto  
(ver quadro).  

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.

CELSO GONÇALVES DE ARAÚJO 
(+28/08/2010)

LUIZ MARCELINO FERREIRA 
(+03/09/2010)

MANOEL ANTÔNIO DA FRANCA 
(+14/09/2010)

Fontes: [www.catalisa.org.br]  
[www.abrapp.org.br]

[www.uj.com.br] 
[Cartilha Meio Ambiente – A Legislação 

Brasileira e a Responsabilidade Social das 
Empresas ]

Projeto Reciclar: Para Preservar o 
Meio Ambiente

Articuladores: Gilberto Figueiroa (funcionário) e 
Thiago Souza (ex-funcionário)

Justificativa: “Proporcionar aos funcionários a oportunidade de preserva-
rem a natureza, tendo mais responsabilidade com o lixo que gerarem, conscientizando-

os de que, a cada 50kg de papel reaproveitado, evita-se o corte de uma árvore”.  

Alguns objetivos: 
- reduzir o consumo de papel;
- motivar, no funcionário, atitudes de cooperação, solidariedade, respeito e valorização do meio ambiente;
- incentivar reflexões e desenvolver a atitude crítica do funcionário quanto à necessidade do consumo racional dos 

recursos e o reaproveitamento dos mesmos.

Ações já desenvolvidas: 
- separação do lixo, pela natureza dos recursos;
- redução do uso do papel nas atividades diárias;
- reaproveitamento do papel, com a utilização do verso de documentos antigos;
- estoque de recursos, como papel e plástico, para envio a organizações que executem projetos 

de reciclagem.
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Aniversariantes

Finanças da Bandeprev

A rentabilidade 
da carteira dos 
investimentos 
da Bandeprev, 
no acumulado 
do ano, atingiu, 
em 95,50%, a 
meta atuarial.

A rentabil idade da carteira dos 
investimentos da Bandeprev, no mês 
de agosto, superou, em 55,88%, a 
meta, em virtude de alguns fatores:

 
- Rentabilidade negativa do INPC 
(-0,07% am); 

- Rentabilidade positiva do IGP-DI*  
Julho/10 (0,22%am),  o qual corrige 
cerca de 29,15% do patrimônio total 
da Entidade.
 
* Os títulos securitizados são atualizados 
pelo IGP-DI do mês anterior ao mês de 
referência do cálculo da rentabilidade.
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dos ativos Paulo Domingues 
(presidente) e Dayvison Costa, e 
dos assistidos Anizio Ferreira e 
Evaldo Saburido, na Bandeprev; 
além do ativo Francisco Patrício, 
e dos assistidos Maria das Dores, 
José Aragão e Ana Tenório 
(presidente), na Asfabe.
 A declaração de uma 
das eleitoras entrevistadas 
parece confirmar a aceitação do 
público com relação aos métodos 
utilizados. “Foi tudo fácil, rápido 
e a gente vê que é jogo limpo, 
pois confia na idoneidade dos 
componentes da mesa”, ressalta 
a economista Sônia Menezes, 
nossa assistida desde 1993. Ela 
foi uma das 1.222 pessoas que 
valorizaram o seu direito de se 
fazer presente na construção 
do fortalecimento da Entidade. 
“Escolher um representante 
nosso, tanto entre os ativos, 
quanto entre os assistidos, é 
muito importante, porque essas 
pessoas conhecem os nossos 
anseios e lutam por estes”, atesta.

Ativo
Aluizio Lira

Formado em Direito, Aluizio está 
lotado na Regional Pernambuco 

Interior. Atualmente, é 
Conselheiro Fiscal da Bandeprev, 

eleito em 2007.

Assistido
Albérico Branco

Graduado em Ciências 
Econômicas e Contábeis, 

Albérico é Diretor Financeiro da 
Asfabe e Conselheiro Fiscal da 

Bandeprev, eleito em 2007.

Mais uma vez, a 
Bandeprev conferiu 
a importância devi-

da aos seus participantes e 
assistidos, proporcionando to-
das as condições para que cada 
um possa emitir a sua opinião 
e fazer parte das decisões 
da Entidade. A Organização 
mantém esse compromisso, 
sempre resguardando o direito 
dos seus integrantes, previsto na 
legislação, de apontar pessoas da 
confiança destes para comporem 
a equipe gestora. Neste ano, 
essa porta aberta se deu com as 
Eleições para o Conselho Fiscal, 
cuja votação aconteceu em 08 
de setembro último e cujos 
resultados (ver quadro capa) 
acabaram de ser compilados. 
(Fechamos este jornal no dia 
16 de setembro 2010, dia da 
apuração dos votos.) Foram 
eleitos dois titulares (ver quadro 
abaixo), sendo um representante 
dos ativos e um dos assistidos, 
além de dois suplentes, sendo um 

de cada categoria. 
Os membros 
e s c o l h i d o s 
assumirão o 
mandato que vai 
de 2010 a 2013.
 C o m 
posse prevista 
para o próximo 1º de outubro, 
os conselheiros atuarão num 
dos órgãos mais importantes da 
Instituição, que contribui para 
a proteção do patrimônio dos 
inscritos. Dentre suas atribuições, 
estão análise e aprovação de 
balancetes; emissão de parecer 
sobre o balanço anual da 
Bandeprev, bem como sobre 
as contas e demais aspectos 
econômico-financeiros dos 
atos da Diretoria; denúncia de 
irregularidades e sugestão de 
medidas saneadoras etc. 
 Reconhecido, pelos 
inscritos na Entidade, pela 
transparência notada desde 
a clareza das instruções, 
propiciando facilidade e 
rapidez do procedimento, até 
a distribuição de tarefas e 
informações, o pleito contou com 

toda a estrutura necessária. Com 
urnas nas sedes da Bandeprev e 
Asfabe, a votação, que ofereceu 
ainda as alternativas de entrega 
da cédula em quaisquer agências 
do Banco Real e envio gratuito 
pelos Correios, foi amplamente 
divulgada. “Todos tiveram 
acesso às informações de 
maneira igualitária, tendo as 
mesmas chances de se inscrever 
como candidatos e de eleger 
seus representantes, desde que 
respeitassem o Regulamento, 
criado por uma comissão 
qualificada e imparcial”, enfatiza 
um dos diretores da Entidade, 
Evandro Couceiro. 
 Em todas as etapas do 
processo, estiveram envolvidas 
pessoas representativas dos 
diferentes lados interessados, 
cuidando para que sejam levados 
em consideração os direitos e 
deveres de ambas classes. A 
Comissão Eleitoral foi composta 
por três membros, um indicado 
pela Patrocinadora (Aloísio 
Feijó), um da Asfabe (Valdemiro 
Sena) e um da Bandeprev 
(Gilberto Figueiroa). As mesas 
receptoras tiveram a colaboração 

Veja os vencedores (titulares)

VOTAÇÃO NA 
BANDEPREV 
– Eleitores 
e n c o n t r a r a m 
toda a estrutura 
para fazerem 
valer o seus 
direitos.

Luciana Andréa Freitas

Eleições Bandeprev 2010

Reconhecida pela transparência, votação definiu os representantes dos ativos e assistidos para atuarem no Conselho Fiscal 

“A gente vê que é 
jogo limpo, pois confia 
na idoneidade dos 
componentes da mesa.”

Sônia Menezes, nossa 
assistida desde 1993


