
Olinda, Recife (Petrúcio Amorim)
Pernambuco Pernambuco
Pernambuco meu
Me conta em um frevo quente
Como é que pode a gente
Ter dois amores no peito
Eu amo o Recife
E adoro Olinda
Mas não sei ainda
Quem fica em meu coração

Salve 12 de Março. Aniversário de Olinda e Recife!

Na ponte da boa vista
Quem passa conquista
Quem vê também quer
Subir o alto da sé
Atrás de um bloco maluco
Olinda monumental
Recife fenomenal
Orgulham meu Pernambuco

Ano XIII - nº 138 - Março de 2014 - Informativo da Bandeprev - Bandepe Previdência Social. Distribuição Gratuita.

Com mais de 25 anos de casa, a gerente 
de Atendimento da Agência Cais do 
Apolo, do Santander, Rosimery Dias, é 
a nossa representante no tributo ao Dia 
Internacional da Mulher. A reportagem, 
que mostra o valor da mulher para a 
sociedade, conta a trajetória da nossa 
participante como um exemplo de 
prosperidade e amor.

É cada vez mais  importante 
lembrarmos o dia 08 de março, Dia 
Internacional da Mulher. Veja a nossa 
homenagem, que inclui os avanços 
femininos, fundamentais para o 
desenvolvimento da sociedade, no 
país e no mundo.

No dia 17 deste mês, foi recebido 
pela Bandeprev, mandado de 
c i tação / in t imação  re la t ivo 
ao processo 08000812-42-
2014.4.05.000, ação ordinária 
ajuizada pela Associação dos 
Funcionários Aposentados do 
Bandepe - Asfabe. Tal ação em 
andamento no Tribunal Regional 
Federal da 5a. Região, sediado no 
Recife - PE, trata da desunificação 
patrimonial do Plano Básico de 
Benefícios. Confira as demais 
informações a seguir.

Perfil de março: Rosimery Dias

Nossa homenagem ao  
Dia Internacional da Mulher

Bandeprev recebe
Liminar sobre

Segregação patrimonial
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Editorial

Quem é daqui ou 
conhece as cidades 
irmãs separadas 

por uma distância de sete 
quilômetros, com certeza, 
entende nossa manifestação 
de carinho apresentada na 
capa deste jornal. Nascidas 
no período colonial, Recife 
e Olinda celebraram, no 
último 12 de março, 477 
anos e 479 anos de História, 
respectivamente. Para come-
morar, ilustramos nossa 
primeira página com a bela 
música de Petrúcio Amorim 
e as bandeiras das apaixo- 
nantes cidades.

Ainda com respeito 
às homenagens referentes 
ao mês de publicação do 
informativo, temos uma 
reportagem especial relativa 
ao Dia Internacional da 
Mulher, mostrando evoluções 
femininas essenciais para 
a sociedade. Com esse 
espírito, entrevistamos uma 
de nossas participantes a fim 
de representar a força e a 
sensibilidade do ser feminino: 
a gerente Rosimery Dias.

Outro tema muito 
importante desta edição são os 
últimos acontecimentos sobre 
a segregação patrimonial no 
Plano Básico de Benefícios 
da Bandeprev. Recentemente, 
fomos intimados a interromper 
o processo. Veja os detalhes 
nesta página 2.

Complementando 
este informativo, acompanhe as 
colunas Assuntos Jurídicos da 
Bandeprev, Aniversariantes, 
Finanças da Bandeprev e 
Novos Aposentados.

 A Diretoria

Novos Aposentados

EDILENE COUTO DE LIMA SOUZA
DIB.: 15/02/2014 

SANDRA TEREZA B. V. DA CUNHA    
DIB.: 15/02/2014

Preservando  compromisso 
de transparência, 
a  Bandeprev traz as 

últimas notícias acerca do 
Processo Administrativo 
4 4 . 0 0 0 . 0 0 3 0 4 3 / 2 0 0 9 - 6 9 , 
instaurado pela Superintendência 
Nacional de Previdência 
Complementar – Previc. 
Sobre este, que é decorrente 
de denúncia de partipante e 
solicita segregação dos Grupos 
G0/G1 e Grupo G2 do Plano 
Básico, a Bandeprev protocolou, 
no Escritório Regional dessa 
autarquia, recebimento de 
um Mandado de Intimação, 
interposto pela Asfabe. Por 
liminar, foi estabelecido que 
o Fundo de Pensão deixasse 
de realizar desunificação até 
decisão contrária.

Luciana Andréa Freitas

Transparência

Liminar interrompe segregação patrimonial
Bandeprev tem que deixar de promover desunificação até decisão contrária

O Mandado 
de Intimação, 
encaminhado a 
nossa Entidade, no 
dia 17 de março 
último, foi expedido 
nos autos do 
Recurso de Agravo 
de Instrumento 
(processo nº 
0 8 0 0 8 1 2 -
42.2014.4.05.0000), 
em tramitação no 
Tribunal Regional 
da 5ª. Região. Os 
Agravados, a Previc, 
a Bandeprev  e o 
Banco Santander S/A, foram 
intimados por meio de despacho 
com as seguintes palavras: 

“Defiro  a liminar, 
para  determinar  que os 
agravados se abstenham de 
promover a desunificação do 
Plano Básico de Benefícios da 

Assuntos Jurídicos da Bandeprev

Número de ações continua reduzindo
também foram encerrados  
três processos.  

Sobre segregação 
patrimonial no Plano Básico, 
determinada por  processo 
administrativo nº 44.000. 
003043/2009-69,  instaurado 
pela Previc, face  denúncia de 
participante no exercício de 
2006,  a Bandeprev recebeu 
uma intimação que é objeto de 
matéria  nesta edição do jornal.   

Referentes à poupança, 
processos judiciais continuam 
em pauta no  Supremo Tribunal 
Federal, porém sem data de 

No mês de março, a 
quantidade de ações 
judiciais envolvendo 

a Bandeprev foi alterada 
novamente. Comparando com 
fevereiro 2014, houve mais 
uma redução, totalizando 585 
processos, diante dos 587 
registrados no mês anterior 
(ver quadro). Embora tenhamos 
ingressado com solicitação de 
anulação de débito fiscal, na 
Justiça Federal de Brasília, 

Luciana Andréa Freitas

Processos 
Judiciais 

Autor : 16
Réu:  569 
Total  585 

julgamento, tendo sido suspensos 
temporariamente por conta 
do recesso do Tribunal. Estes 
questionam o índice da correção 
das cadernetas devido aos 
planos econômicos do Governo 
Federal, nas décadas de 80 e 
90. A Bandeprev permanece 
à disposição para os esclare-
cimentos necessários.

Bandeprev até decisão judicial 
posterior em sentido contrário.

Dessa forma, 
procedemos  comunicação 
ao ERPE/PREVIC para 
conhecimento da decisão judicial 
e aguardamos orientação à esta 
Entidade sobre os próximos 
passos relativos ao cronograma”.
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Aniversariantes

Finanças da Bandeprev
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Perfil: Rosimery Dias

Homenagem

A sensibilidade e a força da Mulher de hoje

Parabéns, Mulher! Uma saga de evolução e amor

Gerente Rosimery Dias nos empresta sua história para dizermos da importância da Mulher

bem-encaminhados. Para ela, 
a melhor palavra que define 
a mulher nos tempos atuais 
é polivalência. “Somos mãe, 
amante, psicóloga, professora...” 
Repleta de amor no coração, 
ela ainda se dedica ao próximo, 
atuando como catequista. “Acho 
que a gente está nesta vida para 
fazer o bem”, ensina.

Bandeprev Notícias (BN) – 
Resumo da carreira:
Rosimery Dias (RD) – Ingressei 
no Banco, em 1988, a partir de 
um dos últimos concursos do 
Bandepe, exclusivo para caixa. 
Segui um plano de carreira muito 
bom: caixa, assistente de vendas, 
coordenadora, gerente...Passei 
pelas agências Caxangá, Ceasa, 
Casa Amarela, Cais de Apolo, 
Boa Viagem. Agora voltei, como 
gerente de Atendimento, para Cais 
do Apolo, que é a maior agência  
do Estado.

BN – Momentos marcantes na 
sua vida:  
RD – Profissionalmente, foi 
marcante o período em que fui 
chamada pela primeira vez para 
gerenciar a Agência Cais do 
Apolo. Na época, eram cerca 

de 80 funcionários, existiam 
problemas de relacionamento. 
Venci esse e outros desafios com 
muita dedicação e por ter tido 
ao longo da carreira o apoio de 
ótimos gestores. Mas as maiores 
conquistas da minha vida são os 
meus filhos e a certeza de vê-los 
bem-encaminhados.

BN – Fora do trabalho, quais 
atividades gosta de praticar?  
RD – Gosto de cinema, teatro, 
conversar com os 
amigos, praia, 
e x e r c í c i o s 
f í s i c o s . 
T a m b é m 
p r e p a r o 
jovens para 
C r i s m a , 

desenvolvendo atividades lúdicas 
com eles na Igreja de Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro 
da Várzea e Capela de São  
João Batista.

BN – O que é ser mulher hoje 
em dia?  
RD – A palavra que melhor define 
a mulher hoje é polivalência. 
Somos mãe, amante, psicóloga, 
professora...Eu, quando me 
aposentar, pretendo fazer um 
mestrado. Estamos sempre 

realizando novos avanços. 
Tenho muito orgulho de ser 
mulher, porque acho que 
Deus colocou todo o amor 
que conseguiu para fazer 
esse ser tão especial.   

BN – Mensagem aos 
colegas:  

RD – Acho que estamos 
nesta vida para fazer 

o bem. Ame sem 
olhar a quem, pois 
essa é a nossa 
esperança de 
um mundo mais 
feliz. Esse era o 
ensinamento e o 
desejo do nosso 
líder maior.

A escolhida para representar 
todas as integrantes da 
Bandeprev e demais 

pessoas do sexo feminino 
merecedoras de admiração e 
respeito, na nossa homenagem 
ao Dia Internacional da Mulher, 
é Rosimery Dias. Gerente de 
Atendimento da Agência Cais do 
Apolo, do Banco Santander, essa 
recifense une as qualidades que 
mais retratam as brasileiras nos 
dias de hoje: conquistas e amor. 
Formada em Administração, 
com habilitação em Marketing, 
Rosimery entrou no Bandepe, 
em1988, aprovada como caixa 
num dos últimos concursos 
deste. Galgou cargos e passou 
por várias agências, como 
Caxangá, Boa Viagem e Cais 
de Apolo. Hoje figura à frente 
desta que é a maior agência 
do Estado, líder em número de 
clientes e em receita. Com tantas 
vitórias profissionais, Rosimery 
prefere citar como uma de suas 
mais importantes conquistas a 
alegria de ser mãe e a satisfação 
de ver hoje seus dois filhos 

Luciana Andréa Freitas

O Dia Internacional da 
Mulher, comemorado 
em 08 de março, 

possui várias versões sobre 
sua origem. Uma das mais 
lembradas remete a 1857, 
quando, em Nova Iorque, cerca 
de 130 operárias morreram 
queimadas dentro de uma 
fábrica por estarem fazendo 
reivindicações trabalhistas. 
Graças a essas guerreiras, 
que lutaram e inspiram a 
busca pelos direitos do ser 
feminino é que, no Brasil e no 

Avanços femininos

Lei Maria da Penha – A Lei 11.340, de 2006, aumentou o rigor nas punições para 
violência doméstica ou familiar no Brasil, inspirada no caso da farmacêutica cearense 
Maria da Penha Maia Fernandes. 

Anticoncepcional – A comercialização da pílula em 1961, desenvolvida com o 
incentivo de feministas, causou revolução sexual e foi um marco para o planejamento 
familiar.

Voto feminino – A bióloga Bertha Lutz é a principal articuladora do direito das 
mulheres brasileiras ao voto, em 1932. Na política, atuou para mudar a legislação 
trabalhista acerca do trabalho feminino e infantil.

Primeira deputada eleita - Em 1934, Carlota Pereira de Queiroz é eleita a primeira 
deputada do Brasil.
Fonte: http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/fatos-historicos-conquistas-dia-da-mulher-735607.shtml#ad-image-0

DIVULGAÇÃO

mundo, a mulher tem 
realizado inúmeras 
conquistas, muitas 
valorosas para toda 
a sociedade. A data 
é essencial porque 
traz campanhas e 
discussões sobre 
as causas do ser 
feminino. Além de 
uma chance para 
mostrar seu exemplo 
de amor, estimulando 
a humanidade a fazer 
o bem.


