
Encontros Regionais: A festa vai começar

Já está tudo pronto para os Encontros Regionais de Participantes 
Assistidos. O evento se inicia no Recife, no próximo dia 14 de 
outubro, no Clube da Aeronáutica. Depois segue para Caruaru 
e Petrolina. Os convites já foram enviados; e a programação, 
divulgada no jornal anterior. Qualquer dúvida, entre em contato 
pelo fone (81)3419 4600.

Que a Paz esteja com todos os nossos irmãos

Em 05 de setembro, data de aniversário do falecimento da Madre Teresa de Calcutá, celebra-se 
o Dia Internacional do Irmão. Sempre destacando um dia significativo do mês referente ao 
Jornal, homenageamos, nesta edição, a data mencionada, lembrando a visita do Arcebispo de 

Olinda e do Recife, Dom Fernando Saburido, 
à nossa Entidade, no dia 18 de agosto último. 
O religioso, trazido pelo seu irmão, Evaldo 
Saburido, assistido pela Bandeprev, veio também acompanhado do Padre Marcos do 
Carmo e o irmão deste, o Bandepreviano Anísio Ferreira do Carmo. Na oportunidade, 
o Arcebispo, igualmente mensageiro da Paz, como a Madre, a qual tratava todos como 
irmãos, conheceu as dependências da Organização, desejou vida longa à mesma e 
abençoou os presentes, representando a Entidade inteira. Paz a todos!!!

Ano XIII - nº 144 - Setembro de 2014 - Informativo da Bandeprev - Bandepe Previdência Social. Distribuição Gratuita.

Em sintonia com as melhores práticas de Governança 
do Sistema de Previdência Complementar, a 
Bandeprev busca contribuir com a educação 

financeira dos seus integrantes. 
Confira as dicas para equilibrar o 
orçamento doméstico oferecidas pelo 
nosso diretor de Seguridade, José 
Cândido Neto.

Nosso assistido desde 1992, Lucio 
Roberto Falcão, diretor financeiro 
da Asfabe, está na coluna Perfil 
deste mês. Também conhecido 
pelo seu talento artístico, muitas 
vezes compartilhado em eventos 
da Associação junto com outros 
colegas, conta um pouco de sua 
bela História bancária, 14 anos 
no Bandepe, e de seus planos 
destinados à música. 

Como cuidar das 
suas finanças

Perfil: Lucio 
Roberto Falcão
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Editorial

Vindo de uma família 
de afeitos à música e 
nascido em Olinda-PE, 

a Marim dos Caetés e do frevo, 
e Capital Brasileira da Cultura, 
nosso assistido Lucio Roberto 
Falcão tem um sonho: “terminar 
os meus dias na boemia”. 
Graduado em Letras, desistiu 
de lecionar para construir 
grande trajetória bancária. 
Ingressou no Bandepe em 
fevereiro de 1978, como gerente 
geral da Agência Belo Jardim. 
Foi para passar um ano, ficou 
por três, tamanha a afeição da 
população local ao funcionário, 
que chegou a receber o título de 
cidadão belojardinense. Ainda 
atuou em Paudalho e no Recife, 
nas Agências Santo Antônio, 
Boa Vista e Dantas Barreto. 
Aposentado pela Bandeprev 
desde 1992, está na diretoria 
financeira da Asfabe desde maio 
deste ano. Apaixonado pela 
serenata, já emprestou o som do 
seu clarinete e a sua voz para 
animar eventos da Associação, 
lembrando o saudoso boêmio 
Nelson Gonçalves, às vezes na 
companhia do também saudoso 
Joaquim Gonçalves. Divorciado, 

Luciana Andréa Freitas

Perfil: Lucio Roberto Falcão

Boemia aqui me tens de regresso
Após carreira bancária vitoriosa, assistido planeja voltar à música

NOME

ALDA Mª MELO DE FRANCA

DAYSE LUCIA E. GUIMARAES 

JUAREZ FERREIRA MARÇAL

Data de Início 
do Benefício 

- DIB

10/08

01/08

26/06

Setembro tem diversas 
datas importantes: Dia da 
Independência (07), Dia 

da Árvore (21) etc. Para lembrar 
uma visita muito especial que a 
Bandeprev recebeu, o Arcebispo 
de Olinda e do Recife, Dom 
Fernando Saburido, escolhemos 
homenagear, neste número do 
informativo, o Dia Internacional 
do Irmão (05). Fomos todos 
abençoados com sua mensagem 
de Paz.

Também para levantar o 
astral do nosso boletim, trazemos 
a entrevista com o assistido Lucio 
Roberto Falcão, que espanta 
os males levando a boa música  
aos amigos.

Ainda no clima de 
fraternidade, temos a última 
chamada para os Encontros 
Regionais dos Participantes 
Assistidos deste ano e a nossa 
Mensagem aos Aniversariantes.

Outra matéria de grande 
relevância aos participantes 
apresenta dicas de como elaborar 
um planejamento financeiro 
pessoal ou familiar eficaz.

No mais, acompanhe os 
Assuntos Jurídicos da Bandeprev, 
Novos Aposentados e Bandeprev 
em Números.

A Diretoria

está no segundo casamento, 
possui quatro filhos e dois netos, 
despertando em parte da família 
a sua paixão. Experiente na arte, 
tendo participado, inclusive, de 
uma orquestra e um conjunto 
chamado Bossa Ritmo, fala 
um pouco sobre sua História e 
planos de voltar à música.

Bandeprev Notícias (BN) – 
Resumo da carreira:   
Lucio Roberto Falcão (LRF) 
– Ingressei no Bandepe em 
fevereiro de 1978, como gerente 
geral da Agência Belo Jardim. 
Atuei em Paudalho, como gerente 
geral, e, no Recife, como gerente 
operacional, nas Agências Santo 
Antônio, Boa Vista e Dantas 
Barreto. Aposentei-me pela 
Bandeprev em 1992.

BN – Atividades após a 
aposentadoria:  
LRF – Participei da Diretoria do 
Santa Cruz Futebol Clube por 
07 anos. Atualmente sou diretor 
financeiro da Asfabe.

BN – Conquistas que marcaram 
a sua vida:  
LRF – Uma delas foi o meu 
querido Bandepe. Sempre com 
humildade e profissionalismo, 
conquistamos ótimos resultados. 

E o melhor: fizemos muitos 
amigos. Minha outra alegria 
foram meus filhos. Esforcei-
me bastante para que eles se 
formassem. Roni e Rômulo são 
os meus orgulhos e igualmente 
importantes para mim são os 
meus quatro netos.

BN – Conta um pouco da sua 
História na música:  
LRF – Meu avô tocava bandolim. 
Meu pai sempre gostou de 
música e cantava. Aos 11 anos, 
meu pai me deu um clarinete. 
Na mocidade, fui crooner da 
Orquestra de Panelas e toquei 
em vários clubes no conjunto 
Bossa Ritmo. Cheguei a gravar 
um LP de 45 rotações.  

BN – Próximos projetos:   
LRF – Pretendo me dedicar mais 
à música, formar o conjunto 
Lucinho e seus Netinhos.   

BN – Mensagem aos colegas:   
LRF – Desejo aos colegas 
a mesma felicidade que eu 
tenho hoje, agindo sempre 
com prudência, humildade e 
honestidade. Nos momentos 
difíceis, falo com Deus. Ele 
sempre me atende. Tenha fé, 
busque fazer o bem e o que o  
faz feliz.

Mensagem aos Aniversariantes

Que a vida lhe dê de presente força para seguir 
lutando, coragem para tentar algo novo e saúde 
para aproveitar os frutos do seu empenho. 
Parabéns!!! Esses são os votos da Diretoria, em 
nome de toda a Bandeprev. Confira em nosso site a 
relação completa dos aniversariantes.

“Recomeçar ainda que partido
Refazer o horizonte a cada passo
Buscar razões no que perdeu sentido
Mover-me sempre, embora o pouco espaço”

(Mário Lago)

Novos Aposentados

Nota de Falecimento
A Bandeprev registra, com tristeza, o 
falecimento de sua inscrita a seguir, 
deixando os sinceros pêsames a todos 
os entes queridos da mesma.

TERCIA LUNA
(+07/09/2014) 
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Bandeprev em Números

VOCÊ SABIA ?   Ativos de RENDA VARIÁVEL são aqueles cuja remuneração ou retorno de capital não pode ser dimensionado no 
momento da aplicação, podendo variar positivamente ou negativamente, de acordo com as expectativas do mercado.

O Patrimônio do Plano Básico, em agosto/2014, teve um crescimento mensal  
de 0,92%. Confira como ficaram distribuídos os investimentos.

Os Patrimônios dos Planos Especial 1 (G9), Especial 2 (G1G2) e PGA, no mês de 
agosto/2014, tiveram crescimentos mensais de 1,54%, 1,31% e 2,01% respectivamente. 

As rentabilidades das carteiras dos Planos Especial 1 (G9), Especial 2 (G1G2) e Plano 
de Gestão Administrativa, no mês de agosto/2014, superaram em 288,24% a Meta 
Atuarial/Meta de Rendimento (PGA). Motivadas, principalmente, pelo ganho significativo 
no Fundo FI Apolo (Renda Fixa) no qual os Planos aplicam 100% dos seus recursos.

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no mês de Agosto/2014, superou em 
144,07% a Meta Atuarial. Motivada, principalmente, pelos ganhos auferidos na Renda 
Variável e nos Investimentos Estruturados. 

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no acumulado do ano, até agosto/2014, 
superou em 14,15% a Meta Atuarial. 

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL - Agosto 2014BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE JULHO 2014   
(PLANOS BÁSICO, ESPECIAL 1 (G9), ESPECIAL 2 (G1G2) E PGA) 

(EM MILHARES DE REAIS - R$)

COMPOSIÇÃO RENTABILIDADES - Agosto 2014

As rentabilidades das carteiras dos Planos Especial 1 (G9), Especial 2 (G1G2) e Plano 
de Gestão Administrativa, no acumulado do ano, superaram em 47,38% a Meta Atuarial/
Meta de Rendimento (PGA), recuperando, assim, perdas ocorridas no ano de 2014.
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Educação  Financeira

Orçamento doméstico: dicas para viver melhor

e levar a sérios problemas no 
seu orçamento. O planejamento 
adequado carrega consigo a 
disciplina e a administração 
permanente dos recursos, na qual 
a estratégia precisa ser revista, 
a cada necessidade de um novo 
compromisso”. Ele foca nos 
objetivos e faz uma análise mês 
a mês dos resultados.

Dentre as dicas para 
equilibrar o orçamento, ou seja, 
providências as quais podem 
deixar você mais próximo da 
realização dos seus sonhos, 
José Cândido faz as seguintes 
sugestões.  “Poupe uma parte 
do que você ganha. Por menor 
que seja essa poupança, guarde 
algum recurso financeiro. Com 
respeito aos compromissos, 
avalie os gastos com temas 
supérfluos e não essenciais. 
Acompanhe a evolução de suas 
dívidas mensalmente. Se elas 
aumentaram é um sinal de que 
você precisa entender os reais 
motivos dessa elevação e tomar 
novas precauções”.

Um dos principais 
alertas é com relação ao cartão de 
crédito. “Determinadas pessoas 
costumam carregar o cartão de 
crédito com compras parceladas, 
cuja fatura mensal ultrapassa ou 
compromete sua capacidade de 
pagamento. Isso ocorre porque, 
ao fazermos compras parceladas, 
um fator atua, contribuindo 

Para diminuir o estresse, 
ter mais saúde e construir 
um futuro confortável 

para você e sua família, é 
necessário um orçamento 
doméstico equilibrado. A chave 
para esse equilíbrio é ter um 
planejamento financeiro e 
executá-lo com determinação. 
Consiste em estabelecer e seguir 
uma estratégia, visando atingir 
objetivos. Gerenciando as suas 
contas, você pode saber se há 
falta ou sobra de recursos e 
tomar providências, como adiar 
compromissos, cortar gastos, 
planejar investimentos. Os 
objetivos podem ser a compra de 
um carro, os estudos dos filhos, 
uma viagem ou, dentre muitos 
outros projetos, apenas progredir 
financeiramente. Tudo deve ser 
cuidadosamente pensado; e cada 
passo, definido com base nas suas 
aspirações e na sua realidade.

De acordo com nosso 
diretor de Seguridade, com 
larga experiência bancária, José 
Cândido Neto, existem vários 
tipos de planejamento, mas aquele 
em que há o acompanhamento do 
progresso da situação financeira 
é o mais eficaz. “Não basta ter 
apenas a visão do contracheque 
e o total dos compromissos. 
Isso pode ser uma grande cilada 

Luciana Andréa Freitas para que o 
cérebro decida 
favoravelmente 
pela aquisição 
do produto: uma 
c o m p a r a ç ã o 
entre nossa 
renda e o preço 
da mercadoria 
d i v i d i d o . 
P e n s a m o s : 
essa parcela é 
pequena, eu posso 
pagar. Também 
observamos que 
a compra por 
impulso acontece 
por a pessoa só 
se concentrar na 
prestação mensal, 
sem anualizar 
o valor, que no 
total se torna 
significativo. É 
r e c o m e n d á v e l 
ao menos uma 
vez por ano 
a v a l i a r m o s 
esses pequenos 
gastos, cujo 
somatório pode 
afetar nossas 
finanças pessoais, 
questionar sua 
v e r d a d e i r a 
i m p o r t â n c i a 
e se são 
imprescindíveis”, 
explicou. 

Acompanhe as orientações do nosso diretor de Seguridade sobre planejamento financeiro  

Cuidado com as dívidas
Siga alguns passos para manter o 

equilíbrio nas finanças

1. Faça um planejamento financeiro pessoal 
ou familiar, definindo, primeiramente, os seus 
objetivos e com base na sua realidade.

3. Realize um acompanhamento periódico 
das suas despesas e receitas, monitorando 
o progresso da situação financeira. Analise 
mensalmente se as metas para o montante 
final esperado estão sendo alcançadas. 
Em paralelo, acompanhe a evolução das  
suas dívidas. 

4.Poupe uma parte da sua renda. Evite 
comprometer todo o orçamento. Compare 
preços, usando a Internet. Pague à vista, 
quando tiver desconto. Quando comprar no 
cartão de crédito, tenha em mente o valor 
total do produto. 

2. Ao definir os objetivos, como a compra de um 
carro, uma casa etc., trace metas, valores a serem 
alcançados, e estratégias para atingi-los. Se sua 
estratégia é cortar gastos, por exemplo, avalie os 
supérfluos e as pequenas despesas feitas à vista, 
além da quantidade de compras parceladas.

Assuntos Jurídicos da Bandeprev

Dezenas de processos foram encerrados 
acréscimo de uma questão em 
que a Organização é considerada 
autor. Ao todo, encontram-
se em tramitação 503 ações  
(ver quadro).

Nos outros tópicos 
sempre apresentados nesta 
coluna, tanto acerca da 
segregação patrimonial dos 
Grupos G0/G1 do Grupo G2, 
quanto em relação à poupança 
previdencial, não houve 

Em setembro 2014, teve 
alteração na quantidade 
de ações judiciais 

envolvendo a Bandeprev, 
com respeito às duas partes. 
Comparando-se com os números 
divulgados em agosto 2014, 
houve uma baixa de 51 processos 
em que a Entidade é citada 
como réu e também ocorreu o 

Luciana Andréa Freitas

Processos 
Judiciais 

Autor : 17
Réu:  486 
Total  503 

alteração. O primeiro diz respeito 
ao processo administrativo 
nº 44.000.003043/2009-
69, instaurado pela 
Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar – 
Previc, a partir de denúncia de 
Participante, no exercício de 
2006.  O segundo consiste nas 
ações judiciais que questionam 
os índices das cadernetas 
relativos aos planos econômicos 

do Governo Federal das décadas 
de 80 e 90. A Bandeprev 
mantém-se à disposição para os 
esclarecimentos necessários.


