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Com transparência e descontração, a Bandeprev atendeu a reivindicações de 
seus integrantes, concretizando mais uma etapa dos Encontros Regionais, 
desta vez, contemplando os participantes ativos. O evento aconteceu dia 12 
de novembro último, às 18h, no restaurante Sal e Brasa, no Recife, após a 
Entidade solicitar sugestões de seus inscritos quanto à organização. O Encon-
tro, elogiado por muitos, trouxe momentos de aproximação com a diretoria 
e diversas surpresas.

No dia 30 de novembro último, foi 
concluído mais um processo eleitoral, 
culminando com a solenidade de posse 
do diretor administrativo Antonio 
Ferreira. A cerimônia, que marcou 
o início do seu quarto mandato, 
reuniu toda a Diretoria Executiva da 
Bandeprev, membros dos Conselhos, 
integrantes de entidades representativas 
de classes, dentre outros convidados. 

Os melhores votos de Boas Festas e Feliz Ano Novo para todos! 

Que a gente não espere o amigo ficar triste para fazê-lo sorrir.
Nem a velhice chegar para enxergar a beleza da vida.
Que o ser humano queira para o outro o que deseja para si.
O amor, a família e as amizades permaneçam, apesar das adversidades.
A prosperidade chegue como fruto de todas as lutas.
E todos os desejos de felicidade se concretizem, perpetuando a paz e a
harmonia em cada dia do ano que começa e por todos os outros 
anos vindouros.
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NOME

NELSON R M. JUNIOR 
JUAREZ C. S. JOHNSON 
SILVIO B. P. ALBUQUERQUE
LUCILIA SILVA ROSENDO 
CASSIO MAIA DUARTE
HUMBERTO MELO DE ARAUJO
MARIO JORGE M. MELO 
NORMA ILKA PEIXE
JOSE ANANIAS ARAGÃO 
MARIA DO S. S. OLIVEIRA
MARIA DO CARMO ANDRADE
ROMULO JOSE DA SILVA 
MARIA HELENA M. GIAQUINTO

Data de Início 
do Benefício 

- DIB

24/07/2015
06/10/2015
23/09/2015
24/09/2015
04/09/2015
25/11/2015
28/11/2015
12/11/2015
31/08/2015
10/11/2015
11/11/2015
25/08/2015
25/11/2015
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Editorial

Foi com muito trabalho, 
estudo, conquistas e a 
satisfação de termos 

as portas abertas aos nossos 
participantes que concluímos 
mais um ano. Nossa gestão mais 
uma vez renova o compromisso 
de fortalecermos a Entidade em 
todos os aspectos, preservando, 
sobretudo, o bem-estar de seus 
integrantes. O Natal e o Ano Novo, 
como sempre, são a inspiração 
de capa deste informativo. 
Confira a mensagem e receba os 
sinceros votos de toda a equipe 
Bandeprev de ótimas festas e de 
um maravilhoso 2016.
 Por falar em conquistas, 
este ano foi realizado o Encontro 
dos Participantes Ativos, 
cumprindo com o princípio 
do tratamento igualitário a 
todos. Veja reportagem. Na 
mesma página, acompanhe 
o nosso empenho em prol do 
aperfeiçoamento profissional. 
Em 2015, Pernambuco sediou 
um relevante seminário da área 
de benefícios e a Bandeprev 
esteve presente na organização. 
A outra matéria de destaque trata 
da posse do diretor administrativo 
Antonio Ferreira, eleito de forma 
democrática pelos participantes.
 C o m p l e m e n t a n d o , 
temos os Assuntos Jurídicos 
da Bandeprev, o quadro 
Novos Aposentados e a coluna 
Bandeprev em Números.

A Diretoria

Processos Judiciais 
Autor : 13
Réu:  419 
Total  432 

Assuntos Jurídicos da Bandeprev

Com um histórico de 
20 anos de Bandepe, 
uma Superintendência 

na Bandeprev e três gestões 
como diretor administrativo da 
Entidade, o assistido Antonio 
Ferreira recebeu o aval da 
maioria para o seu trabalho, 
obtendo mais uma vitória nas 
urnas. Consolidando o processo 
eleitoral, a cerimônia de posse 
se deu em 30 de novembro 
último, na sede da Organização, 
no Recife. O auditório, com 
capacidade para mais de 50 
pessoas, lotou, havendo o 
comparecimento de toda a 
Diretoria Executiva, integrantes 
dos Conselhos, membros de 
entidades representativas, 
funcionários, colaboradores da 
eleição e diversos participantes.

Ele estará novamente 
à frente do planejamento 
e gerenciamento de ações 
relacionadas a administração 
de recursos humanos, 
comunicações, patrimônio e 
serviços gerais. Como diretor 
administrativo também se 
envolve na coordenação de 
projetos de aproximação com os 
participantes, como os Encontros 
Regionais e os Cursos. A eleição 
aconteceu dia 27 de outubro 

Luciana Andréa Freitas

Eleição 2015

Novo mandato da Diretoria Administrativa
Em 30 de novembro último, o diretor Antonio Ferreira foi empossado para o seu 4º mandato

2015, nas sedes da Bandeprev e 
Asfabe, e por correspondência.

Na solenidade de posse, 
além de Antonio Ferreira, todos 
os demais componentes da 
Diretoria Executiva da Bandeprev 
marcaram presença: Isolda 
Jardelino (Superintendência), 
José Cândido Neto (Seguridade) 
e Eudes Lins (Financeiro). Estes 
integraram a mesa, junto com 
o presidente da Associação 
dos Funcionários Aposentados 
do Bandepe, Reginaldo Dias; 

a presidente do Sindicato dos 
Bancários de Pernambuco, 
Suzineide Rodrigues; e os 
conselheiros da Bandeprev, 
Aluizio Lira, Albérico Branco 
e Agostinho Crisóstomo. 
A Diretoria parabenizou o 
empossado, agradeceu a todos 
os colaboradores envolvidos no 
processo eleitoral, incluindo os 
membros da Comissão Eleitoral, 
mesas receptoras e apuradora, 
franqueando, em seguida, a 
palavra aos presentes.  

“Gostaria de agradecer imensamente os votos e apoios 
recebidos. Eles demonstram a confiança no trabalho que 
se renova e que no dia a dia vem se consolidando no intuito 
de zelar pela Bandeprev. Não poderia esquecer o apoio 
incondicional da Asfabe e seus membros, do Sindicato dos 
Bancários e a manifestação através de telefonemas e e-mails 

recebidos de colegas durante a campanha. 
Meu muito obrigado a todos. Num 
pleito dessa natureza, não existem 
vencedores ou vencidos. Existem um 
eleito e não eleitos, porém todos são 
participantes de uma instituição que 
tem um papel fundamental em nossa 
aposentadoria e assistência médica. 
Portanto, desarmemos os palanques 

e vamos trabalhar para fortalecer 
cada vez mais a Entidade. 

Somos todos Bandeprev” 

(Antonio Ferreira)
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Bandeprev em Números

VOCÊ SABIA ? A LTN é um título do tesouro nacional prefixado, o que significa que sua rentabilidade é definida no momento da compra. A rentabilidade é dada pela diferença 
entre o preço de compra do título e seu valor nominal no vencimento, sempre R$ 1.000,00. Essa diferença é conhecida como deságio do título.

O Patrimônio do Plano Básico em relação ao mês de Setembro/2015 teve uma variação 
de 1,09%.

Os Patrimônios dos Planos Especial nº 1 (G9), Especial nº 2 (G1G2) e PGA, em 
relação ao mês de Setembro/2015, tiveram as seguintes variações: 1,51%, 1,34%  
e 0,94%, respectivamente.

As rentabilidades das carteiras dos Planos Especial nº 1 (G9), Especial nº 2 (G1G2) e do 
Plano de Gestão Administrativa, no mês de Outubro/2015, atingiram 178,18% da Meta 
Atuarial/Meta de Rendimento. Motivadas, principalmente, pela rentabilidade positiva do 
FI Apolo.

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no mês de Outubro/2015, atingiu 133,05% 
da Meta Atuarial. Motivada, principalmente, pela rentabilidade positiva dos investimentos 
em Renda Fixa.

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no acumulado do ano, atingiu 83,58% da 
Meta Atuarial. 

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL - outubro 2015BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE OUTUBRO 2015   
(PLANOS BÁSICO, ESPECIAL 1 (G9), ESPECIAL 2 (G1G2) E PGA) 

(EM MILHARES DE REAIS - R$)

COMPOSIÇÃO RENTABILIDADES - outubro 2015

As rentabilidades das carteiras dos Planos Especial nº 1 (G9), Especial nº2 (G1G2) e 
do Plano de Gestão Administrativa, no acumulado do ano, atingiram 78,60% da Meta 
Atuarial/Meta de Rendimento.
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Nossos Projetos

Aperfeiçoamento

Participantes ativos presenciam os Encontros Regionais

Bandeprev atua no 18º Encontro de Profissionais de Benefícios

do mesmo. Compareceram à 
confraternização, toda a diretoria, 
membros dos conselhos e 40 
participantes.

A cerimônia foi aberta 
por nossa superintendente, 
Isolda Jardelino, que agradeceu 
as presenças e deu as boas-
vindas a todos. Depois foi 
passado um vídeo institucional 
da Bandeprev, seguido das 
apresentações de todos os 
dirigentes acerca das atividades 
de cada área, composição da 
Diretoria Executiva e Conselhos, 
situação atual da Entidade e 
visão dos próximos passos 
desta. Em conjunto com a 
superintendente Isolda Jardelino, 

Depois do sucesso dos 
Encontros Regionais de 
Participantes Assistidos, 

realizados, em 2014, com alto 
grau de aceitação nas pesquisas, 
a Bandeprev cumpriu, neste ano, 
o compromisso de promover 
reuniões também com os 
participantes ativos. O evento, 
ocorrido em 12 de novembro 
último, às 18h, no restaurante 
Sal e Brasa, no Recife, foi 
fruto de postura democrática 
da Entidade, que abriu espaço 
para os integrantes desta darem 
sugestões quanto à concretização 

Luciana Andréa Freitas

Luciana Andréa Freitas

integraram as palestras os 
diretores José Cândido Neto 
(Seguridade), Antonio Ferreira 
(Administrativo) e Eudes Lins 
(Financeiro). A partir desse 
momento, houve interação 
com os participantes por meio 
de perguntas e respostas sobre 
temas de interesse dos mesmos 
e esclarecimento de dúvidas. No 
encerramento, houve sorteios de 
prêmios e um jantar. 

Um fato peculiar 
ocorrido nesse evento foi que, 
além da entrega de brindes aos 
participantes ativos, a Entidade 
inovou aproveitando o momento 
de cerimônia pública para 
anunciar quem será o próximo 
homenageado pelo Dia do 
A p o s e n t a d o . 
A cada ano, 
a Associação 
Brasileira das 
Entidades Fechadas 
de Previdência 
Complementar – 
Abrapp, promove, em 
janeiro, solenidade com vistas 
a lembrar essa data e convida 
cada organização a indicar 
um participante para receber 

diploma alusivo ao assunto. 
Como o evento é, normalmente, 
realizado em São Paulo ou Rio de 
Janeiro, geralmente integrantes 
da Bandeprev residentes dessas 
capitais são convocados a 
prestigiarem a cerimônia em 
nome da nossa Instituição e de 
todos os participantes. Desta 
vez, a Bandeprev executou 
sorteio eletrônico com todos os 
aposentados do seu cadastro, 
sendo sorteado o assistido 
Agnaldo Nunes de Souza, que 
representará nosso Fundo de 
Pensão e a classe em tal evento, 

previsto para 
acontecer em 

São Paulo. 

Todos os anos, 
colaboradores das 
entidades de Previdência 

Complementar da nossa Região 
e parte do Norte se reúnem 
com o intuito de discutirem as 
atualidades e desafios do Sistema, 
com foco na área de Seguridade. 
Este ano, de 27 a 28 de agosto, 
Pernambuco sediou a 18ª edição 
desse evento, intitulado Encontro 
dos Profissionais de Benefícios 
dos Fundos de Pensão do 
Nordeste e Centro-Norte – EPB. 
A Bandeprev participou da 
organização juntamente com a 

Evento realizado em 12 de novembro último foi fruto de postura democrática da Bandeprev

Celpos, Compesaprev e Fachesf, 
sendo esta última responsável 
pela coordenação executiva. 
Os debates foram realizados 
no Enotel Resort e Spa Porto 
de Galinhas, em Ipojuca, 

contando com a presença de 
290 funcionários dos setores 
de benefícios das corporações, 
incluindo técnicos e dirigentes.

Autoridades de entidades 
nacionais e consultores reno-

mados prestigiaram 
o evento. Diversos 
temas em sintonia 
com a área de 
Seguridade foram 
objeto de diálogo. 
Dentre eles, pode-
se destacar “Fundos 
de Pensão no Brasil: 
cenário atual e suas 
p e r s p e c t i v a s ” ; 
“Aspectos jurídicos 
das operações de 

empréstimos com participantes”; 
“Precificação do passivo com 
foco na Instrução Normativa 
Nº 23”, além de relevantes 
palestras motivacionais. Outro 
painel que mereceu atenção foi 
“Direito Preventivo X Indústria 
do Contencioso: A importân-
cia da sinergia entre as áreas de 
Seguridade e Jurídica”, minis-
trada pela gerente jurídica da 
Braslight, Renata Borges, e  
mediada pelo nosso diretor de 
Seguridade, José Cândido Neto. 
A Bandeprev também esteve 
representada no encontro pelos 
funcionários Rômulo Medeiros, 
Kátia Melo, Rosimary Vicente  
e Eduardo Santos. EMPENHO - Equipe da Bandeprev no 18º EPB

VISÃO GERAL – Encontro dos participantes ativos ocorrido no Recife


