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Nova coluna oferece 
dicas sobre a atualidade

Este mês, estamos inaugurando a coluna Di-
cas aos Participantes, um espaço reservado à 
informações úteis, cujo objetivo é prestar um 
serviço aos nossos inscritos a fim de mantê-los 
atualizados. A professora Graça Silva, coor-
denadora dos Cursos de Extensão do Instituto 
para Capacitação Profissional – IPCP, foi a 
nossa entrevistada desta edição, oferecendo  
relevantes orientações.

PÁGINA 2

Olha só quem caiu na nossa rede este mês, para fazer 
parte da coluna Curiosidades, um espaço que 

vem dando o que falar, porque resgata 
valiosas participações de nossos inscri-
tos na História do Estado e do país. 
O talento em questão é Bruno de 
Faria, gerente de muitas conquistas 
no Bandepe, nosso assistido desde 
1989, ou o goleiro Bruno, que deixou 
sua marca comportando-se como um 
dos mais fortes escudos dos clubes por 
onde passou. Foi destaque do futebol 
no Sport desde o juvenil ao profis-
sional; na Seleção Pernambucana de 

Bancários, três vezes campeã brasileira; 
e peça fundamental da equipe Bandepe, 

campeã bancária invicta de 1966. 

PÁGINA 4

Você sabia?
Meta Atuarial é o percentual mínimo exigido para 
a rentabilidade dos investimentos. No caso da 
Bandeprev, a meta é o INPC ( Índice  
Nacional de Preços ao Consumidor ) 
mais a taxa de juros de 6,00% 
ao ano, percentual este que 
garante a cobertura dos 
compromissos futuros 
com todos os partici-
pantes (ativos e assistidos ).

Plano de Contas é tema  
de Workshop na Bandeprev

Dando continuidade à sua iniciativa de valorização do aper-
feiçoamento profissional dos fundos de pensão, a Bandeprev 

apoiou a realização de um importante evento da 
área contábil, promovido pela Ancep e pela Abrapp. 
Dia 07 de maio, das 9h às 13h, aconteceu, nas de-
pendências da nossa Entidade, o Workshop sobre 
Plano de Contas, ministrado pelas representantes da 
Fachesf, Maria Elisabeth; e da Faelba, Enecila.
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Editorial

Estreitar os nossos laços 
com os participantes e 
permitir a integração 

entre os mesmos. Essa é uma 
das principais finalidades do 
Bandeprev Notícias. Por isso, 
estamos orgulhosos de, nesta 
edição, trazermos uma entrevista 
com um Bandepreviano que mora 
em São Paulo e, em passagem 
no Recife, deu-nos a honra de 
figurar na reportagem destaque 
do nosso jornal. 

A pessoa a quem nos 
referimos é Bruno de Faria, o 
conhecidíssimo goleiro Bruno, 
do Sport, da Seleção Bancária e 
da equipe Bandepe, campeã da 
categoria em 1966. A indicação 
veio de outro assistido, Geraldo 
Wanderley, o querido Gêca, 
campeão pernambucano de 
1954. Eis, então, a chance deste 
e de cada um de vocês revererem 
o amigo e suas conquistas.

Também preocupados 
com os participantes, estamos 
b u s c a n d o  n o v a s  f o r m a s 
de mantê-los informados. 
Lançamos,  recentemente , 
a coluna Você Sabia?,  que 
apresenta conceitos importantes 
sobre a área de previdência e, 
neste mês, esclarece o termo 
Meta Atuarial. Além disso, 
estamos inaugurando a coluna 
Dicas aos Participantes. Esta 
seleciona informações úteis, as 
quais podem servir como dicas 
de sobrevivência para você e 
seus entes queridos. A professora 
Graça Silva é a entrevistada 
que oferecerá tais orientações  
neste número. 

Ainda, estamos di-
vulgando neste informativo, 
os treinamentos realizados 
na Bandeprev; nossos dados 
financeiros, com comentários; e 
os Aniversariantes.

A Diretoria

O mercado de trabalho e 
o mundo de hoje em 
geral  vem exigindo 

bem mais informação e preparo 
do ser humano. Para conviver 

numa sociedade 
influenciada pelo 
rápido avanço 
das tecnologias 
e pela compe-

t i t iv idade 
a c i r r a d a , 
as pessoas 
estão bus-
c a n d o 

formas de se atualizar, visando 
manter o perfil adequado aos 
seus objetivos profissionais ou 
simplesmente para aprimorar seus 
conhecimentos. O Bandeprev 
Notícias selecionou algumas 
dicas as quais podem ser úteis 
a pessoas de diferentes anseios. 
Podem ser aposentados que 
pretendam permanecer na ativa, 
seja como empregado, seja como 
empreendedor, ou mesmo sem 
uma obrigação profissional, 
desejem estar antenados nas 
novidades. Pode ser quem está em 
atividade, ou ainda seus filhos e 
netos, que estão começando.
 Inicialmente, a regra 
básica é: seja o melhor no que 
você faz e busque o crescimento 
sempre. Não importa qual sua 
atividade, preocupe-se com o 
seu trabalho. Porque ele é o seu 
principal cartão de visitas. Invista 
em você. Acredite no seu poten-
cial e aperfeiçoe ainda mais o que 
tem de bom. Tenha, pelo menos, 
um objetivo de vida, mesmo que 
não possua um trabalho. Sonhe, 
idealize projetos, termine o que 
começou, recicle-se.

Luciana Andréa Freitas

Dicas aos Participantes

Para sobreviver no mundo de hoje
O que estudiosos sugerem como atitudes necessárias ao homem atual 

 Esteja  sempre bem 
informado. Aprenda a manusear o 
computador e navegue na Internet. 
Essas ferramentas lhe abrirão 
um leque de possibilidades, 
de melhor comunicação com 
pessoas de diversas faixas etárias; 
maior entendimento das novas 
tecnologias; acesso ilimitado às 
informações. Mas, lembre-se: 
não acredite em tudo que lhe 
enviam por e-mail. Habitue-se 
a pesquisar a veracidade das 
coisas em páginas especializadas  
no assunto.  
  O QUE O MERCADO 
PRECISA – A professora Graça 
Silva, coordenadora dos Cursos 
de Extensão do Instituto para 
Capac i tação  Pro f i s s iona l 
– IPCP, oferece orientações 
a quem deseja entrar, como 
também permanecer no mercado 
de trabalho. Educadora desde 
1991, afirma que as empresas 
vêm dando valor significativo 
ao aspecto comportamental. 
S e g u n d o  a  i n s t r u t o r a ,  a 
inteligência emocional, a qual 
não está diretamente ligada à 
intelectualidade, mas ao modo 
de um indivíduo reagir diante 
do  mundo e  das  pessoas , 
t em s ido  bas tan te  l evada  
em consideração.
 “Se o indivíduo não tiver 
o desenvolvimento da percepção, 
da criatividade, motivação, 
habilidade de se relacionar e 
uma auto-estima elevada, o 
mercado não quer”. Ela ressalta 
que uma das qualidades mais 
apreciadas pelo empregador hoje 
é o coeficiente de adversidade. 
“Antes as organizações lhe davam 
um limão e almejavam o suco. 
Hoje exigem o musse”. Mas não 
se intimide. Se eles pedem, é 
porque você é capaz.

Cursos do IPCP com 
inscrições abertas

Com previsão para início 
em Junho 

- Operação de Call Center
-  Matemát ica  Finance ira  
(Módulo 1)
- Secretária Júnior
- Assistente Administrativo
-  I n t ro d u ç ã o  d e  G e s t ã o  
em Hotelaria
- Redação Empresarial

Com previsão de início 
em Agosto

- Marketing Pessoal (Módulo 2)

Local: o IPCP fica na Rua Monte 
Castelo – 166, Boa Vista, Re-

cife (próximo 
à  C e l p e ) . 
O s  q u a t r o 

p r i m e i -
ros cur-

s o s  t ê m 
turmas durante 

a semana e aos 
sábados. As tur-
mas de sábado 
terão aula na 
Escola Técnica 
Regional (Rua 
G e r v á s i o 

Pires, 741, Boa Vista). Os três 
restantes ainda não têm horários, 
nem locais definidos. Informe-se 
pelos fones 3223 3312 (IPCP) 
e  9906 7492 (Professora Graça 
Silva) ou envie e-mail para  
graça_silva2005@yahoo.com.br 

Obs: A professora Graça também 
presta consultoria in company (den-
tro de organizações), oferecendo 
treinamentos com aspectos comporta-
mentais em diversas áreas de atuação, 
tendo recentemente participado do 
Programa de Desenvolvimento das 
Secretárias, na Fachesf.
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Aniversariantes

Finanças da Bandeprev

A rentabilidade da car-
teira dos investimentos 
da Bandeprev, no acu-
mulado do ano, atingiu 
89,43% da meta atuarial.

A rentabilidade da carteira dos investimentos da Bandeprev,  
em abril/2008, superou a meta atuarial em 31,86%. 

Alguns fatores que contribuíram para os investimentos  
da Bandeprev superarem a meta atuarial do mês foram :  

- Rentabilidade positiva do Ibovespa Médio (7,68% 
am);

- Posição do IGP-DI, que corrige 33,94% do patrimônio, acima 
do INPC;

- Concessão, pela agência de risco norte-americana Standard & 
Poor’s, do grau de investimento para o Brasil.
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atuando como goleiro titular do 
Sport Clube do Recife, na equipe 
juvenil. Mas meu pai, José Bruno 
de Faria, hoje falecido, que sem-
pre teve importante participação 
nas minhas decisões, buscando 
o melhor para mim, orientou-me 
a ingressar no Banco, para abrir 
meus horizontes” lembra.  
 Com destreza, ele agar-
rou a oportunidade. “Na época, a 
diretoria da Associação Atlética 
Bandepe – AAB, procurava for-
mar uma equipe forte, a fim de 
destacar a imagem do Banco nos 
certames de futebol do Estado. 
Isso, de certa forma, acelerou 
minha contratação”, complemen-
ta. Daí em diante, Bruno, que, 
segundo ele, era o funcionário 
de menor idade da Instituição, 
na época, passou dois anos na 
Inspetoria, como escriturário. 
Foi informante de cadastro e 
iniciou sua promissora carreira 
de gerente na Administração do 
Porto do Recife, em seguida, 
trabalhando em diversas 
agências. Em 1981, a 
Agência Arruda, da 
qual era gerente 
adjunto, foi 
campeã 
n a   

I 
C o n -

quista de 
P o u p a n ç a , 

campanha insti-
tuída pelo Bandepe 

com o objetivo de 
estimular a captação 

Nas batalhas, ele é uma 
arma indispensável. Ab-
sorve o golpe adversário, 

contribuindo para preservar a in-
tegridade física dos combatentes. 
Um escudo forte pode tornar o 
guerreiro imbatível. Também 
é assim no futebol. Utilizando 
o próprio corpo, o goleiro efi-
caz protege todo o exército da 
indesejável derrota. E foi desta 
forma que Bruno de Faria, nosso 
assistido desde 1989, deixou sua 
marca no futebol. Conquistou 
não apenas inúmeros títulos, 
mas vitórias inesquecíveis. Por 
exemplo, agarrou o bicampeonato 
do Sport, no Torneio Início de Ju-
venis, em 1966, sem levar tentos. 
Também foi crucial na equipe 
Bandepe, campeã bancária in-
victa, no mesmo ano, revelando-
se, mais uma vez, um impecável 
arqueiro, não tomando um gol 
sequer em toda a campanha. A 
força que utiliza para desviar os 
obstáculos e perseguir o sucesso 
vem de dentro.
 “O que mais enaltece e 
dá valor aos títulos e às glórias é o 
sacrifício das renúncias,  o querer 
vencer”, ressalta, ao contar sua 
história, a qual envolve coragem 
em momentos de escolhas difí-
ceis, emoção e perseverança na 
busca de um amanhã melhor. 
Nascido no Recife, em 08 de 
maio de 1946, José Bruno 
de Faria Filho começou 
cedo a batalhar na vida. 
“Eu iniciei na Carteira 
de Crédito Rural, como 
amostra grátis, uma espé-
cie de estagiário, em 1965, no 
Bandepe. Estava em plena forma, 

Luciana Andréa Freitas

Curiosidades

de poupança. Foram inúmeras 
conquistas no Banco, in-
clusive exercendo a 
função de diretor 
de Esportes e 
vice-presidente 
da AAB, tendo 
montado  o 
departamen-
to  médico 
da Associa-
ção e levado 
importantes 
profissionais, 
como o treina-
dor Toni, para in-
tegrar a equipe.
ESPÍRITO DE LUTA 
– Bruno orgulha-se de ter 
convivido com inúmeros craques 
d e s d e  o começo de sua 
c a m i - nhada como 
des- p o r t i s t a . 

“Ainda jo-
vem, aos 14, 

15 anos, 
tive a 
h o n r a 

de  ba t e r 
pelada no Colé-

gio São Luiz, na década 
de 60, com jogadores ex-

perientes, que já alegravam 
as torcidas de times de peso. 
Eram verdadeiras feras do Náu-
tico e Sport, como Gêca, Vaduca, 
Lilica, Ilo Caldas etc.” Inspirado, 
em 1962, Bruno foi defender o 
leão, a princípio, como reserva 
de Ferrari, e, a partir de 1964, 
já era titular da equipe juvenil, 
garantindo, em 1966, o bicampe-
onato na chamada “miniatura de 

clássico das multidões”, sem  
levar tentos.  

Para Bruno, sua 
melhor atuação foi em 1967, 

como titular, na equipe profis-
sional do Sport. “Foi num jogo 
em Maceió, contra o CSA, cujo 
rendimento pagaria o passe de 
alguns jogadores rubro-negros, 
dentre eles, Canhoto, Lourival. 
Ganhamos de 1X0, quando na par-
tida anterior, com outro goleiro, 
havíamos perdido de 4X0”, recor-
da. Essa não foi a única prova de 
fogo pela qual teve de passar nessa 

época. “Uma vez, 
o clube so-

licitou ao 
Banco 

a 

libe-
r a ç ã o 

p a r a  e u 
viajar durante 

40 dias e esta não foi 
concedida. Recebi, então, uma 
proposta do Sport, de aumento 
de salário, para deixar o Bandepe. 
Aconselhado pelo meu pai, não 
aceitei. Foi uma decisão muito 
difícil, mas sou grato a ele até 
hoje por garantir o meu futuro”, 
revela, com lágrimas nos olhos.
 Ficando no Bandepe, 
também fez jus à confiança de-
positada no seu talento esportivo, 
laureando a equipe com o famoso 
primeiro lugar invicto na Copa 
Bancária de 1966, dentre muitos 
outros títulos. No total, mais de 
15, incluindo as modalidades de 
futebol de campo, futsal e futebol 
society. Só no salão, obteve três 
tricampeonatos bancários e um 
vice-campeonato no certame 
estadual. E ainda foi destaque 
da Seleção Pernambucana de 
Bancários, abraçando, inclusive, 
três primeiros lugares brasileiros 
nas competições da categoria, em 
futebol society. Após a aposen-
tadoria, Bruno chegou a montar 
vários empreendimentos, que 
deram certo por algum tempo. Já 
divorciado, com dois filhos, foi 
a São Paulo para visitar a filha e 
se apaixonou por uma paulista, 
Maria Inez, com quem casou, 
iniciando vida nova na referida 
cidade. Seja como um forte 
escudo, ou como o próprio guer-
reiro, mantém até hoje o espírito 
de luta.

A mais importante arma de um guerreiro é a sua força interior
Inspire-se na história de um goleiro cheio de vitórias inesquecíveis e de um gerente repleto de conquistas: o assistido Bruno de Faria 


