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Parabéns pela linda missão, Papai!
Um dia, o poeta cantou “Pai, você é muito mais que um amigo” e, com essas
palavras, exprimiu o que todo filho gostaria de dizer a esse guerreiro. A sua
missão não é fácil, porque Pai não é somente quem está sempre junto, dá a
mão nos momentos difíceis, faz tudo para o filho sorrir. Pai também, às vezes,
de coração apertado, tem de dizer “não”, tem de corrigir o erro e, assim,
mostrar os melhores caminhos. No fundo, no fundo, ele é capaz de abrir mão
da própria felicidade pelo nosso bem. Preparar-nos para a vida é o seu papel.
Ele faz mais do que isso: ama-nos desde antes de nascermos.

Perfil do mês
Eraldo Nogueira
Nosso entrevistado do mês
é o gerente geral da Agência
Caruaru, do Banco Santander,
e suplente do Conselho Fiscal
da Bandeprev, Eraldo Nogueira
Sobrinho. Sua História ensina
que, mesmo com dificuldades,
você pode concretizar seus
sonhos. É preciso determinação
e coragem.
PÁGINA 2

É hora de reviver!
Os nossos Encontros
estão de volta!

Costuma-se falar: “recordar é viver”! Estar perto dos queridos é viver
mais! É apostando nessa receita para fazer os seus integrantes felizes que a
Bandeprev vai resgatar os Encontros Regionais de Participantes Assistidos,
promovendo, em outubro deste ano, a oitava versão do projeto. Com o tema
Amizade, a Organização pretende propiciar reencontros, realizar momentos
de confraternização e comemoração,
também deixando o seu recado de
que se encontra à disposição de
todos. Estaremos de braços
abertos para recebê-lo. De
acordo com nova decisão da
Diretoria, visando aumentar as chances
de quem deseja comparecer, cada um
poderá confirmar presença até o dia 19
de setembro. Não perca!
PÁGINA 4
Nova coluna: Bandeprev em Números
Agora, você vai acompanhar as finanças da Bandeprev e os
números que demonstram a situação da Entidade de forma mais
detalhada e com mais ilustrações, facilitando o entendimento. É a
coluna Bandeprev em Números, a qual estamos inaugurando este
mês. Confira.
PÁGINA 3

2

Agosto 2014

O

Perfil: Eraldo Nogueira

Editorial

informativo deste mês
traz duas homenagens
numa só. A capa faz
alusão ao Dia Nacional da Arte
(12), reverenciando todos aqueles
que nos presenteiam com suas
expressões, tornando o mundo
mais bonito e criativo. O mote
foi utilizado para ilustrar a nossa
mensagem do Dia dos Pais,
comemorado no segundo domingo
de agosto. Aproveitamos aqui a
oportunidade para parabenizar
todos os papais, em especial, os
integrantes da Bandeprev e do
Sistema de Fundos de Pensão.
O enfoque cultural
também se encontra na entrevista
do mês. Conversamos com um
participante do interior, natural
de Serra Talhada-PE. Eraldo
Nogueira Sobrinho honra a
História do seu povo dando-nos
lições de muita garra.
Com relação às notícias
da Bandeprev, a grande novidade
são os encontros de assistidos.
Temos uma página inteira com
todas as informações.
Acompanhe ainda os
Assuntos Jurídicos da Bandeprev,
Novos Aposentados, Nota de
Falecimento e a nova coluna das
áreas de contabilidade e finanças,
Bandeprev em Números.

A Diretoria

A bravura de um sertanejo

Participante do Interior inspira novas gerações com sua coragem
Luciana Andréa Freitas

N

a obra “Os Sertões”,
Euclides da Cunha
afirma “o sertanejo é,
antes de tudo, um forte”. Sai
descrevendo um homem com
aspecto de quem vive cansado.
Mas, em seguida, complementa.
“Entretanto, toda esta aparência
de cansaço ilude. Nada mais
surpreendedor do que vê-la
desaparecer
de
improviso.
Naquela organização combalida
operam-se,
em
segundos,
transmutações
completas.”
Eraldo Nogueira Sobrinho,
gerente geral da Agência
Santander Caruaru e suplente do
Conselho Fiscal da Bandeprev,
nasceu na região anteriormente
citada, onde a principal marca do
povo é a coragem. Serra Talhada
– PE, a capital do xaxado, uma
alegre dança muito lembrada
pelo saudoso Gonzagão, é terra
de gente festiva, acolhedora,
mas,
sobretudo,
valente,
como Lampião, o Rei do
Cangaço. Gente que vence as
adversidades para lutar por um

objetivo, como Eraldo enfrentou
momentos longe da família nas
suas andanças pelo interior,
buscando construir um futuro.
Hoje, casado, com três filhos, é
graduado em Letras e possui uma
carreira bancária de 29 anos,
coroada com vários prêmios.
Nesta breve entrevista, conta um
pouco da sua História, dizendose feliz, especialmente, porque
contribuiu para a formação de
diversas pessoas.
Bandeprev Notícias (BN) –
Resumo da carreira:
Eraldo Nogueira Sobrinho
(ENS) – Iniciei no Bandepe,
em Serra Talhada, onde
nasci. Comecei como auxiliar
administrativo, na seção de
Controles, Registros etc. Em
1995, fui promovido a gerente
administrativo; e, em 2001,
gerente de relacionamento.
Ainda em 2001 fui transferido
para Salgueiro. Em 2007, fomos
a única agência em Pernambuco
a ganhar uma viagem internacional, como prêmio das campanhas
de resultados do Banco. Viajamos
para o Chile. Com Garanhuns,

fomos para a China, África do
Sul e Uruguai. Também atuei
em Arcoverde e hoje estou na
gerência geral de Caruaru. Ao
todo, foram sete premiações.
BN – Outros momentos
marcantes na sua vida:
ENS – A formação acadêmica
dos meus filhos, na qual a minha
esposa Helena Soraia teve
um papel fundamental, pois,
por conta da profissão, muitas
vezes, eu ficava longe de casa.
Uma conquista profissional e
uma realização pra mim foi ter
contribuído com a formação de
diversas pessoas.
BN – Um lazer:
ENS – Praticar esportes.
BN – Próximos projetos:
ENS – Viajar, principalmente na
companhia da família.
BN – Mensagem aos colegas:
ENS – Nunca desista dos seus
sonhos. Procure sempre fazer
o que gosta. Permaneça firme,
com determinação, em busca dos
seus objetivos.

Processos
Judiciais

Assuntos Jurídicos da Bandeprev

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.
JORGE HAMILTON QUIDUTE DE GOES
(+24/07/2014)
RICARDO TADEU FERNANDES LOPES
(+15/08/2014)
VALFREDO CHIANCA FILHO
(+28/07/2014)

Questões judiciais mantêm-se inalteradas
Luciana Andréa Freitas

Em agosto 2014, a
quantidade de ações judiciais envolvendo a Bandeprev mantevese inalterada, com relação aos
números divulgados no jornal
de julho 2014, totalizando 553
processos (ver quadro).
Quanto à segregação
patrimonial
dos
Grupos

G0/G1
do
Grupo
G2,
processo
administrativo
nº
44.000.003043/2009-69,
instaurado pela Superintendência
Nacional
de
Previdência
Complementar – Previc, a partir
de denúncia de Participante, em
2006, não houve alteração na
tramitação do processo.
Poupança previdencial
- Continuam em pauta, no
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Supremo Tribunal Federal,
porém sem data de julgamento,
as ações que questionam os
índices das cadernetas relativos
aos planos econômicos do
Governo Federal nas décadas de
80 e 90. A Bandeprev permanece
à disposição para esclarecimentos necessários.
Novos Aposentados

NOME

Data de Início
do Benefício
- DIB

ARLENE LEAL SANTOS

14/06

RIDINALVA FARIAS DE MELO

06/02
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Bandeprev em Números
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 30 DE JUNHO 2014
(PLANOS BÁSICO, ESPECIAL 1 (G9), ESPECIAL 2 (G1G2) E PGA)
(EM MILHARES DE REAIS - R$)

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL - Julho 2014
O Patrimônio do Plano Básico do mês de julho/2014 teve um crescimento mensal
de 0,27%. Observe como ficaram distribuídos os investimentos no citado mês.

Os Patrimônios dos Planos Especial 1 (G9), Especial 2 (G1G2) e PGA, no mês de
julho/2014, tiveram crescimentos mensais de 0,56%, 0,34% e 0,16% respectivamente.
Estes possuem 100% dos seus ativos investidos em Renda Fixa.

COMPOSIÇÃO RENTABILIDADES - Julho 2014
A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no mês de Julho/2014, superou em 37,04%
a Meta Atuarial. Motivada, principalmente, pelo ganho auferido na Renda Variável.

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no acumulado do ano, até julho/2014,
superou em 2,31% a Meta Atuarial.

As rentabilidades das carteiras dos Planos Especial 1 (G9), Especial 2 (G1G2) e Plano
de Gestão Administrativa, no mês de julho/2014, superaram em 108,70% a Meta
Atuarial/Meta de Rendimento. Motivadas, principalmente, pelo ganho significativo no
Fundo FI Apolo (Renda Fixa) no qual os Planos aplicam 100% dos seus recursos.

As rentabilidades das carteiras dos Planos Especial 1 (G9), Especial 2 (G1G2) e Plano
de Gestão Administrativa, no acumulado do ano, superaram em 26,38% a Meta Atuarial/
Meta de Rendimento, recuperando, assim, uma perda ocorrida em janeiro/2014.

VOCÊ SABIA ? RENDA FIXA é um investimento cuja taxa de juros é determinada no ato da compra do título,
podendo o rendimento ser pré-fixado ou pós-fixado.
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Valorização do Participante

Encontros da Bandeprev: vamos rever os amigos!
Os eventos, que aproximam os nossos assistidos e elevam a autoestima, voltam em outubro

busca fortalecer os laços com
os seus inscritos e, ao mesmo
tempo, ser o “abrigo” que
poeta Renato Teixeira mantém vivos os contatos entre
deu a dica. “A os colegas de trabalho. “Em
amizade sincera é sintonia com a letra da música
um santo remédio”. De fato, que ilustra o nosso convite,
os especialistas em saúde a Bandeprev quer deixar esta
confirmam. Dentre as receitas mensagem de que todos podem
para viver melhor, uma das contar conosco. Por meio
principais é o convívio com dos nossos serviços e portas
os amigos. Nossa Entidade abertas, estamos à disposição
reconhece
sua
função para ouvirmos, sermos um
primordial de zelar pelo bem- ombro amigo, darmos atenção,
estar social de seus integrantes oferecermos esclarecimentos
e, atendendo aos anseios dos e
propormos
soluções
mesmos, estará trazendo de volta aos problemas”, explica a
uma das iniciativas que mais diretora
superintendente,
aproximam os Bandeprevianos: Isolda Jardelino.
os Encontros Regionais de
Segundo o diretor
Participantes Assistidos. Com administrativo,
Antonio
previsão para outubro deste Ferreira, os eventos são pensados
ano, serão realizados eventos com o intuito de estimular a
em pontos estratégicos visando elevação da autoestima dos
contemplar o maior número participantes. “A Bandeprev é a
de pessoas possível em todo nossa casa. Somos uma grande
“A amizade sincera é um santo remédio família. Estamos
unidos pelo bem
É um abrigo seguro
de todos. É muito
É natural da amizade
O abraço, o aperto de mão, o sorriso bom se sentir
abraçado no seu
Por isso, se for preciso,
lar e estar perto
Conte comigo, amigo, disponha
Lembre-se sempre que mesmo modesta dos queridos. Faz
Minha casa será sempre sua”
bem para a alma
e alonga a vida. É
(Renato Teixeira)
esse clima de acolhimento
o Estado: Recife, Caruaru e que queremos perpetuar com
Petrolina. Os convites já foram reuniões de grandes grupos
remetidos juntamente com os e contamos com vocês para
jornais de Julho, às residências fazermos uma festa bem
de todos os assistidos. É animada”, convidou.
preciso confirmar a presença
De acordo com o diretor
antecipadamente (ver quadro).
de Seguridade, José Cândido
O tema dos encontros Neto, tudo está sendo preparado
deste ano, a Amizade, reflete o com fins de proporcionar o
espírito do projeto. A Entidade máximo de conforto, bem-estar

Luciana Andréa Freitas

Programação

O

RECIFE

Data: 14 de Outubro 2014
Hora: A partir das 12:00 - Início
com almoço
Local: Clube da Aeronáutica do
Recife
Endereço: Av. Boa Viagem, 6838 Boa Viagem, Recife - PE

CARUARU

Data: 23 de Outubro 2014
Hora: A partir das 10:00 - Término
com almoço
Local: Caruaru Park Hotel
Endereço: BR 232, Km 128 Distrito Industrial de Caruaru,
Caruaru - PE

PETROLINA

Data: 29 de Outubro 2014
Hora: A partir das 14:00 - Término
com jantar
Local: Petrolina Palace Hotel
Endereço: Av. Cardoso de Sá, 845
- Centro, Petrolina – PE
Lembrete:

Confirme sua presença através do email canalaberto@bandeprev.com.br ou pelo
fone (81)3419 4600. A não confirmação implica automaticamente em desistência.

e satisfação aos convidados.
“Nos eventos de Recife e
Caruaru,
promoveremos
um almoço. Em Petrolina,
encerraremos com um jantar.
Em todas as programações,
haverá coffee break, entrega de
brindes a todos, além de alguns
sorteios. Serão momentos
descontraídos, de reencontro
e
muita
comemoração.
Estaremos escrevendo uma
página importante da nossa
História. Venha fazer parte
e reviver também outras
etapas que já passamos
juntos”, complementou.

Além da parte festiva, a
gestão também fará a prestação
de contas dos resultados atuais da
Bandeprev. “A razão da nossa
existência é a preservação
do patrimônio de cada um.
Com
muito
cuidado,
compilaremos
todos
os
dados
que
representem
uma fotografia da situação
da Entidade. A intenção é
demonstrar a solidez do
nosso Fundo de Pensão,
tranquilizando a todos quanto
à garantia do seu futuro”,
declarou o diretor financeiro,
Eudes Lins.

Mensagem aos Aniversariantes

“Felicidade é a certeza de que a nossa vida
não está se passando inutilmente.”
(Érico Veríssimo)

A Bandeprev deseja a todos os
aniversariantes
do
mês
muitas
felicidades, saúde e renovados êxitos em
sua vida. Confira em nosso site a relação
completa dos aniversariantes.

