
Salve a Páscoa!

Páscoa, do hebraico Pessach, significa passagem. Para os cristãos, é a festa da 
ressurreição, renascimento. Que, independentemente de crenças, ganhem novas forças 
dentro de nós, a paz, a tolerância, o amor e o desejo de fazer um mundo melhor!
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Com o avanço das tecnologias, 
sobretudo o advento da Internet, a 
vida melhorou em muitos aspectos. A 
Previdência Complementar também 
tem aproveitado os benefícios, 
principalmente para o controle de 
gestão das Entidades, transparência 
e aproximação com os participantes, 
fazendo valer as boas práticas de 
Governança Corporativa. Também 
dentro de tais princípios, tudo precisa 
ser feito com muita segurança. A 
Bandeprev toma as medidas necessárias 
para se proteger dos riscos e oferece 
algumas dicas sobre o assunto.

Milton Paraíso, nosso assistido 
desde 1986, um dos sócios-
fundadores da Asfabe e atualmente 
diretor-secretário da referida 
Associação, é o convidado da 
coluna Perfil deste mês. Presença 
marcante nos salões de dança, 
defende que é preciso preservar a 
qualidade de vida e fazer o que se 
gosta pode ser um caminho para a 
melhoria da saúde.

Esta edição acompanha Relatório Anual da Bandeprev – Exercício 
2013, incluindo Demonstrativos dos Resultados da Avaliação Atuarial e 
Demonstrativos Contábeis, além das demais documentações exigidas 
pela legislação. 

Aproveitando os benefícios
da Internet com segurança

Perfil do Mês:  
Milton Paraíso
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Editorial

Da Páscoa, dependem 
as datas de todas as 
outras festas móveis 

do calendário cristão, o que 
mais vigora no nosso país. 
Sendo o cálculo da data desta 
influenciado pelas fases da 
lua, oscila entre 22 de março 
a 25 de abril e, este ano, 
comemora-se no dia 20 deste 
mês. Assim, tal celebração é o 
foco da capa da nossa edição 
de abril deste informativo.

Para compor um 
jornal que fala de renascimento, 
nossa coluna Perfil traz um 
assistido que valoriza a vida e 
nos dá a receita para curti-la e 
preservá-la. O entrevistado do 
mês é o diretor-secretário da 
Asfabe, Milton Paraíso. 

Sobre as questões 
relacionadas à Previdência 
Complementar e à 
Bandeprev, concebemos uma 
reportagem acerca dos 
avanços da tecnologia no 
Setor, demonstrando nossos 
cuidados com a segurança 
na Internet e sugerindo  
meios preventivos. 

Complementando 
o informativo, temos a 
coluna Assuntos Jurídicos 
da Bandeprev; e os quadros  
Aniversariantes e Finanças 
da Bandeprev.

Devido aos feriados e 
à importância de entregarmos 
o Relatório Anual – Exercício 
2013, anexo a este número, 
em prazo estabelecido pela 
legislação, não circulam, 
neste mês, as demais colunas  
deste jornal.

 A Diretoria

Das lições sobre a 
vida, a máxima do 
escritor Fernando 

Sabino consiste numa das que 
mais combinam com o nosso 
entrevistado do mês. Devemos 
“fazer da interrupção, um 
caminho novo; da queda, um 
passo de dança; do medo, 
uma escada; do sonho, uma 
ponte; da procura, 
um encontro”. Esse é 
o espírito de Milton 
Paraíso, segundo o 
qual as pessoas devem 
aproveitar o tempo da 
melhor forma. Para 
ele, nosso assistido 
desde 1986, fazer o 
que se gosta também é 
um modo de cuidar da 
saúde. Paraíso iniciou 
no Bandepe em 1972, 
como caixa, passando 
por várias unidades 
da Instituição, desde 
a Agência Centro à Agência 
Arruda, onde se aposentou. 
Graduado em Direito, não 
exerceu a profissão, tendendo 
mais para a área de Relações 
Públicas. Desde 2005, é 
diretor-secretário da Asfabe, 
atuando na parte comercial 
e com planos a fim de 
incrementar as atividades de 
lazer da Associação, uma vez 
que é presença marcante nos 
momentos festivos e turísticos 
da classe. Hoje, separado, 
com dois filhos, um netinho 
chegando, une alegria e 
bem-estar, curtindo a vida e 

Luciana Andréa Freitas

Perfil: Milton Paraíso

É urgente fazer bem ao corpo e à alma
Assistido contagia com sua animação e dá dicas de como conservar a qualidade de vida 

desfrutando da companhia da 
sua Maria de Fátima, a bela 
que o encantou nas rodas de 
dança. A seguir, revela um 
pouco da sua receita para  
viver bem.

Bandeprev Notícias (BN) – 
Resumo da carreira:   
Milton Paraíso (MP) – Comecei 
a trabalhar com 16 anos. Iniciei 
na década de 50, no Banco 
Mercantil de Pernambuco, 

passando pelo Banco dos 
Franceses e Brasileiros, 
Bacipe e Banco da Bahia. 
Assumi várias funções, como 
assistente de gerente, chefe de 
seção, chefe de desconto etc. 
No Bandepe, entrei, em 1972, 
como caixa, no Posto PR, 
situado no Porto do Recife. 
Atuei no controle das baterias 
de caixa, na Agência Centro; 
na Compensação; Desconto e 
Cobrança. Depois, fiz concurso 
interno para assistente externo 
de gerência, exercendo o cargo 
em Agências, como Olinda e 
Arruda, onde me aposentei.

BN – Atividades após a 
aposentadoria:  
MP – Trabalhei um tempo como 
Relações Públicas. Desde 2005, 
sou diretor-secretário da Asfabe, 
fazendo um papel comercial. 
Controlo os estoques, organizo 
compra e venda. Também 
tenho planos de incrementar 
as atividades sociais da  
referida Entidade.

BN – Próximos projetos:   
MP – Tenho muita vontade 
de conhecer Gramado. 
Recentemente, fomos, com 
um grupo da Asfabe, visitar 
Paulo Afonso. Pretendemos, 
além de estimular as festas, 
promover mais excursões, 
como um incentivo à 
qualidade de vida.

BN – Dizem que você é 
peça fundamental nas 
festas. Fale do seu apreço 
pela dança e como faz para 
manter esse pique:   
MP – Para você desfrutar 

dos seus dias de forma digna, 
é preciso ter qualidade de vida. 
Estou sempre presente nas 
rodas de dança, nas festas dos 
Aniversariantes do Mês lá da 
Asfabe. Gosto muito de dançar. 
Minha paixão é um bom bolero. 
A dança consiste num meio 
de me exercitar e preservar a 
saúde. Eu me cuido também 
fazendo pilates e consumindo 
uma alimentação balanceada. 
De manhã, minha refeição 
vem profundamente à base 
de frutas, principalmente, a 
banana. Rica em carboidratos, 
ferro, potássio e proteínas, 
torna-se uma forte aliada de 
quem pratica atividades físicas,  
fornecendo energia. 

BN – Mensagem aos colegas:   
MP – Não se abata com a 
idade. Viva a vida com alegria, 
garra, entusiasmo, amor e, 
principalmente, pratique 
exercícios, como dançar, pois 
faz bem ao corpo e à alma.
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Governança Corporativa

A Internet como facilitadora e os seus riscos
Os cuidados com a segurança fazem parte das práticas de Governança adotadas pela Bandeprev  

Institutos estatísticos também têm 
seus procedimentos otimizados, 
proporcionando importantes 
estudos, que podem ser utilizados 
para a excelência nos serviços. 
Os Fundos de pensão, por sua 
vez, possuem mais um meio 
de aproximação com os seus 
integrantes e transparência, 
publicando na Web, uma página 
institucional, que compartilha 

arquivos de interesse comum e 
propicia atendimento.
 O site www.bandeprev.
com.br disponibiliza o Estatuto 
da Entidade, os Regulamentos 
dos Planos de Benefícios, o Jornal 
Bandeprev Notícias e muitos 
outros conteúdos. Tudo isso 
seguindo as melhores práticas 
de Governança Corporativa, que 
são exigidas para a Previdência 

Complementar. Mantendo a 
postura dos demais órgãos do 
Regime, a Bandeprev utiliza 
sistemas e procedimentos os 
quais visam proteger dados e 
preservar a privacidade de todos. 
Por exemplo, adota o sistema 
SSL, que consiste numa chave de 
segurança para a área restrita do 
site, impedindo que dados sejam 
interceptados ou alterados. 
 São inúmeras as 
ameaças: golpes; furtos de 
identidade; furto e perda de dados, 
pela ação de ladrões, atacantes e 
códigos maliciosos (Malware); 
invasão de privacidade e 
outras. É preciso que todos 
tenham uma postura preventiva 
independentemente do ambiente 
em que se encontrem. Diversas 
atitudes podem contribuir com a 
segurança, como não entrar em 
sites suspeitos, manter o antivírus 
e o navegador atualizados, 
nunca abrir anexos de e-mails 
desconhecidos, evitar fornecer 
senhas a terceiros etc.

É cada vez mais necessário 
utilizar a Internet como 
mecanismo facilitador 

do nosso cotidiano particular 
e no trabalho. A Rede já 
interconectou todas as áreas. 
Através dela, podemos fazer 
compras, pesquisas, realizar 
pagamentos, participar de 
cursos, cultivar relacionamentos, 
compartilhar conteúdos etc. Mas, 
assim como no chamado mundo 
real há perigos, é fundamental 
se prevenir contra os riscos 
inerentes a tal ferramenta.
 Para a Previdência 
Complementar, a Internet vem 
proporcionando inúmeros 
benefícios. Os órgãos 
fiscalizadores podem obter, com 
maior detalhamento e rapidez, 
os dados relativos às Entidades, 
contando com isso para um maior 
controle destas e preservação do 
patrimônio dos participantes. 

Luciana Andréa Freitas

Assuntos Jurídicos da Bandeprev

Quantidade de ações tem forte redução
instaurado pela Superintendência 
Nacional de Previdência 
Complementar – Previc, 
face  denúncia formulada por 
Participante no exercício de 
2006. Conforme publicado no 
Bandeprev Notícias, de março 
2014, nosso Fundo de Pensão 
recebeu, em 17 de março último, 
liminar impedindo que fossem 
adotadas as providências quanto 
à referida desunificação.

A decisão foi proferida 
nos autos do  Recurso de 
Agravo de Instrumento 
( processo  nº 0800812-
42.2014.4.05.0000), em 
decorrência do processo judicial 
nº 0804355-19.2013.4.05.83-
00, em tramitação na 1ª. vara da 
Justiça Federal de Pernambuco, 
Ação Ordinária, movida pela 

Neste mês, a quantidade 
de ações judiciais 
envolvendo a Bandeprev 

teve uma significativa redução, 
sendo encerrados 32 processos. 
Como a Entidade também foi 
citada em três processos, ao 
compararmos com os dados 
divulgados no informativo de 
março 2014, foram minimizadas 
as ações em que a Bandeprev é 
considerada réu, de 569 para 540 
(ver quadro).

Relativamente à 
segregação patrimonial dos 
Grupos G0/G1 do Grupo G2, não 
houve, em abril, movimentação 
no processo administrativo 
nº 44.000.003043/2009-69, 

Luciana Andréa Freitas

Processos 
Judiciais 

Autor : 16
Réu:  540 
Total  556 

Associação dos Funcionários 
Aposentados do Bandepe – 
Asfabe. Foram agravados a 
Previc, o Banco Santander S/A e 
a Bandeprev. Em virtude disso, 
a Bandeprev contratou escritório 
especializado, visando proceder 
ao que lhe diz respeito, com 
eficiência e de modo justo.

Quanto à poupança, 
continuam em pauta, no 
Supremo Tribunal Federal, 
porém sem data de julgamento, 
ações judiciais  que questionam 
os índices de correção das 
cadernetas referentes aos planos 
econômicos do Governo Federal 
das décadas de 80 e 90. Conforme 
informado em edição anterior, 
o julgamento foi iniciado no 
mês de  novembro de 2013,  
suspenso em face do recesso, 

não tendo ainda retornado à 
pauta. A Bandeprev permanece à 
disposição para esclarecimentos 
necessários.


