
Rei Reginaldo Rossi está entre os reverenciados 
na folia pernambucana

Este ano, a abertura oficial dos dias de Momo, no Recife, acontece dia 28 de 
fevereiro. Como ocorre todos os anos, será uma grande festa no Marco Zero, aberta 
por Naná Vasconcelos e seus maracatus, seguindo até o amanhecer, com inúmeras 
atrações do Estado e do país. Vai ter Gilberto Gil, Lenine, Elba Ramalho, Geraldo 
Azevedo etc. Os homenageados da cidade são o frevo e o multiartista Antonio 
Nóbrega, o Tonheta, que difunde os ritmos pernambucanos no mundo inteiro. 
Uma das grandes surpresas da noite fica por conta da apresentação de Silvério 
Pessoa e a Banda Sir.Rossi, que fará um tributo ao saudoso Reginaldo Rossi. 
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A solenidade de posse dos executivos que zelarão pela gestão econômico-financeira 
da Entidade no triênio de 2014 a 2017 ocorreu na nossa sede, no último dia 04 de 
fevereiro. O evento, que anunciou quatro conselheiros fiscais efetivos e quatro su-
plentes, reuniu a diretoria da Bandeprev, conselhos, equipes envolvidas no pleito 
eleitoral, representantes de instituições associativas e outros convidados.   

O assistido Osmar Davidson foi o 
escolhido da Bandeprev este ano 
para representar os seus colegas 
na homenagem da Abrapp ao 
Dia do Aposentado, comemorado 
em 24 de janeiro. Anualmente, o 
sistema Abrapp/Sindapp, composto 
pelos órgãos associativos de 
âmbito nacional da Previdência 
Complementar, convidam entidades 
de todo o país com fins de marcar 
a data e lhes orientam a indicar um 
integrante para ser contemplado 
com um diploma. O Bandepreviano 
recebeu a placa das mãos da 
superintendente executiva do Banco 
Santander Brasil, Maria Cristina 
Carvalho. A solenidade ocorreu, dia 
23 de janeiro, às 13h30, no teatro do 
Hotel Maksoud Plaza, em São Paulo.

Bandeprev celebra novo 
mandato do Conselho Fiscal

Presença da 
Bandeprev em 
homenagem
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Editorial

Fevereiro em Pernambuco 
é sempre festa. A data 
mais marcante para a 

cultura do Estado é o Carnaval, 
que este ano tem abertura oficial 
no Recife no dia 28. Nossa capa 
entrou no clima, trazendo, desta 
vez, nosso mascote fantasiado 
de Reginaldo Rossi, um dos 
reverenciados na folia.

Neste mês, não 
teremos Perfil, porque 
tivemos de utilizar uma das 
principais páginas do jornal 
para divulgarmos a coluna 
de Finanças, a qual virá com 
os dados de dezembro 2013 
juntamente com os de janeiro 
2014. Esta não circulou no mês 
anterior devido a problemas 
técnicos nos equipamentos de 
informática da Entidade.

Um dos mais 
relevantes assuntos desta edição 
é a posse do Conselho Fiscal. 
Confira a cobertura do evento 
e fique por dentro de quem irá 
zelar pelo seu patrimônio.

Ainda temos duas 
notas importantes, uma 
sobre a homenagem ao 
Dia do Aposentado e outra 
acerca dos assuntos jurídicos 
da Bandeprev. Além das 
outras colunas permanentes 
deste jornal: Nota de Fale-
cimento, Novos Aposentados 
e Aniversariantes. 

A Diretoria

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.

ANTONIO LUIZ CARNEIRO DA SILVA
(+04/02/2014)

JOSE CARLOS DE SIQUEIRA
(+15/02/2014)

VALDEMIRO BERNADINO DE SENA
(+03/02/2014)

O ano está só começando, 
mas a Bandeprev já 
está em total atividade, 

a postos para os próximos 
desafios, a fim de manter 
seus compromissos com os 
participantes e assistidos. Em 
04 de fevereiro último, foi 
consolidado o processo eletivo 
referente à composição do 
Conselho Fiscal, para o triênio de 
2014 a 2017, sendo realizada, em 
nossa sede, às 17h, a solenidade 
de posse dos eleitos e indicados. O 
evento, o qual celebrou a escolha 
dos executivos que zelarão pela 
gestão econômico-financeira da 
Entidade, contou com a presença 
da diretoria da Bandeprev, 
conselhos, equipes envolvidas 
no pleito, representantes de 
entidades associativas e outros 
convidados.

A renovação dos 
mandatos do Conselho Fiscal, 
a qual deve acontecer a cada 
três anos, segue as orientações 
do Estatuto da Bandeprev, 
sendo permitidas reconduções, 
respeitando-se condições 
dispostas nos parágrafos 2º, 3º, 
4º e 5º do Artigo 19. Ao todo, são 
quatro membros efetivos e quatro 
suplentes. Como titulares, foram 
eleitos e empossados Aluizio 
Lira e Albérico Branco; como 
suplentes, Gustavo Walfrido e 
Marciano Faustino. Quanto aos 
indicados pelo Patrocinador, 
foram nomeados os efetivos 
Eudes Carneiro (presidente) e 
Maria do Rosário Calado, além 
dos suplentes Alexandre César 
e Eraldo Nogueira. Integraram 

Luciana Andréa Freitas

Eleições Bandeprev 2013

Entidade inicia o ano em grande atividade
Empossando o Conselho Fiscal, em 04 de fevereiro, Bandeprev prepara-se para os próximos desafios

a Comissão Eleitoral: Paulo 
Andrade (presidente), Penha 
Amorim, Lúcio Roberto e 
Alcidésio Santos.

Na solenidade de 
posse, a Diretoria Executiva 
da Bandeprev esteve 
representada por três dos seus 
componentes: Isolda Jardelino 
(Superintendência), Evandro 
Couceiro (Finanças) e Antonio 
Ferreira (Administração). 
A mesa foi composta pelos 
mencionados diretores; o 
membro efetivo do Conselho 
Deliberativo, José Cândido; e o 
presidente da Asfabe, Reginaldo 
Dias. Também compareceram 
à cerimônia, os conselheiros 
deliberativos Fernando Calheiros  
(presidente), Agostinho Crisós-
tomo, Maurílio de Souza Luna e 
João Carlos Melo; e o secretário 
de Cultura, Esportes e Lazer do 
Sindicato dos Empregados em 
Estabelecimentos de Crédito no 
Estado de Pernambuco, Adeílton 

Filho. Ainda prestigiaram o 
evento, membros da Comissão 
Eleitoral, e das mesas receptoras 
e apuradora.

A cerimônia teve 
abertura da nossa superintendente 
Isolda Jardelino, sendo sucedida 
pelo diretor administrativo 
Antonio Ferreira, que havia 
conduzido os procedimentos para 
as eleições e leu a ata da reunião, 
secretariada pelo assessor 
jurídico Silvio Ronado Melo. 
Tais diretores parabenizaram 
os empossados e franquearam 
a palavra aos presentes. 
Finalizando, Isolda Jardelino 
lembrou que a Bandeprev 
poderá passar por adversidades, 
referindo-se ao Processo 
Administrativo nº 00343/2009-
69. Este trata da segregação dos 
Grupos G0/G1 do Grupo G2, 
cujas etapas foram detalhadas no 
informativo anterior. “Vamos às 
últimas instâncias para tentarmos 
ser justos, porque a Bandeprev foi 
constituída por todos”, declarou.

Novos Aposentados

LECY GRANJA FALCAO 
DIB.: 01/01/2014 

MARIA DO CARMO F. GOMES    
DIB.: 12/02/2014

NOEL DE HOLANDA 
DIB.: 01/01/2014

Eudes Carneiro

Rosário Calado

Aluizio Lira

Albérico Branco
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Aniversariantes

Previc, registradas no Ofício 
Previc n 001/2014, datado 
de 06.01.2014. Para isso, 
conta com o apoio técnico  da 
Consultoria Atuarial Mercer, 
contratada, pela Entidade,  para 
este propósito.

Quanto aos processos 
relativos às cadernetas 
de poupança, inclusive 
previdencial,  o Supremo 
Tribunal Federal , prova-
velmente, julgará o assunto 
nos próximos dias 26 e 27 de 
fevereiro. As ações judiciais 
questionam o índice da correção 
dos referidos investimentos, 
devido aos planos econômicos 
editados pelo Governo Federal, 
nas décadas de 80 e 90. Já 
informado em edição anterior, 
o  julgamento foi iniciado em 

Assuntos Jurídicos da Bandeprev

Quantidade de ações é reduzida novamente

que,  até o fechamento 
desta edição, não houve 
modificação  na  tramitação  
do  processo administrativo 
nº 44.000.003043/2009-
69, relativo à segregação 
patrimonial dos Grupos G0/
G1 do Grupo G2. Conforme 
divulgado anteriormente, 
este foi instaurado pela 
Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar 
– Previc, face  denúncia 
formulada por participante junto 
àquele órgão governamental, no 
exercício de 2006.

Enfatizamos, entretan-
to, que a  Bandeprev permanece 
desenvolvendo  trabalhos inter-
nos relativos ao Plano de Ação, 
visando o cumprimento, no 
prazo, das determinações da 

No mês de fevereiro 
2014, houve nova 
redução no número de 

ações judiciais em tramitação, 
envolvendo a Bandeprev. 
Comparando com dados 
difundidos no jornal do mês 
anterior, as alterações dizem 
respeito àquelas em que a 
Entidade é considerada parte 
como réu, mudando de 578 
para 572, sendo encerrados 
seis processos. A totalidade de 
ações, incluindo as 15 das quais 
a Organização participa como 
autor, soma 587 (ver quadro). 

Mantendo o compro-
misso de transparência dos atos 
da Bandeprev,  informamos 

Luciana Andréa Freitas

Processos Judiciais 

Autor : 15
Réu:  572 
Total  587 

novembro do ano passado e 
suspenso por conta do recesso 
do mencionado Tribunal 
Superior. A Bandeprev, 
permanece à disposição para os 
esclarecimentos necessários.
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Finanças da Bandeprev (Dados de dezembro 2013)

Finanças da Bandeprev (Dados de janeiro 2014)


