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Encontros regionais: agora é a vez dos ativos

Pai é aquele ser que te dá a vida,
participa dela e te faz uma pessoa melhor.

Tendo realizado, em 2014, os Encontros Regionais de Participantes Assistidos, a
Bandeprev prepara agora a programação dos ativos. Já estão confirmados
data e horário, mas o local será definido com base no número de adesões.
O evento, que também promete vários momentos descontraídos, de
congraçamento entre os colegas, além da oportunidade de aproximação
com a diretoria da Bandeprev, conselheiros e funcionários, está previsto
para o sábado 14 de novembro 2015, a partir das 13h. Quem quiser
comparecer deverá confirmar presença até o dia 30 de setembro
próximo. Entre em contato pelo fone 3419 4600 ou pelo e-mail
canalaberto@bandeprev.com.br.

Salve 09.08.15, Dia dos Pais!

Bandeprev recepciona
representantes da Asfabe

Entrevista com
Gilca Silva
Nossa assistida desde 1991, Gilca
Silva, que atuou em agências do
Interior e no Departamento de
Contabilidade Geral do Bandepe –
Decon, foi a convidada desta edição
para nos contar a sua história.
Ela relembrou as suas lutas e nos
respondeu a seguinte pergunta: por
onde anda você?

PÁGINA 2
Atendendo solicitação da Associação dos Funcionários Aposentados do
Bandepe – Asfabe, a diretoria da Bandeprev se reuniu com integrantes da
referida organização de classe, para esclarecimento de dúvidas. No encontro,
realizado em 30 de julho último, na sede da nossa Entidade, os gestores fizeram
uma ampla explanação sobre a Bandeprev e sua situação atual, tocando nos
aspectos administrativos, previdenciais e financeiros. A superintendente Isolda
Jardelino fez a abertura do evento.
PÁGINA 4
Eleições Bandeprev 2015

Confira as informações do próximo pleito, que será em 27 de outubro 2015, para escolha
do Diretor Administrativo. A exemplo das eleições anteriores, circulará edição extra do
Bandeprev Notícias, apresentando perfil/entrevista com os candidatos.

PÁGINA 4
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Por Onde Anda Você

Editorial

o segundo domingo
de agosto, comemorase o Dia dos Pais,
o qual este ano foi celebrado
no dia 09 do referido mês.
Nós não poderíamos deixar
de lembrar a data, a fim de
homenagearmos todos os
papais, especialmente os
integrantes da Bandeprev e
do Sistema de Previdência
Complementar.
Desejamos
muita saúde e felicidade
a todos!
Além da mensagem
referente ao assunto, ganham
destaque no nosso informativo,
uma nota acerca do encontro
dos ativos, a entrevista com
a assistida Gilca Silva e um
evento proporcionado pela
Bandeprev à Asfabe. Foi
realizada uma apresentação
conduzida pela diretoria, com
o intuito de esclarecer dúvidas.
Ainda dentro do
conteúdo deste jornal, temos
um lembrete quanto à eleição
para o cargo de Diretor
Administrativo, os Assuntos
Jurídicos da Bandeprev, o
quadro Novos Aposentados
e a coluna Bandeprev em
Números.

A Diretoria

Assuntos Jurídicos da Bandeprev

Houve redução na
quantidade de processos
Processos Judiciais

Autor : 11
Réu: 433
Total 444

Novos Aposentados
NOME

Data de Início
do Benefício
- DIB

MARCOS A. B. ALCOFORADO

01/06/2015

LUCIANO AZEVEDO R. LIMA

20/06/2015

DANIEL MENEZES BARROS

18/06/2015

JOSE R. DE AZEVEDO NERI

10/06/2015

FRANCISCO J. DE MENDONÇA

30/06/2015

O otimismo foi o caminho escolhido

Nossa assistida Gilca Silva conta-nos por onde passou e aonde chegou
Luciana Andréa Freitas

N

ascida em Bodocó – PE,
ela começou a trabalhar
com seis anos de idade,
ajudando na mercearia do pai.
Conservando o otimismo como
marca principal, sonhou alto.
Quis estudar na cidade grande
e ser executiva, numa época em
que poucas mulheres galgavam
cargos de chefia. Estamos
falando da nossa assistida,
desde 1991, Gilca Silva, que
gentilmente, contando
um pouco de sua
história, aprendizados
e sonhos, respondeunos
a
seguinte
pergunta: por onde
anda você?
Gilca
foi
admitida em 1966,
na Agência Araripina,
do Bandepe, como
escriturária. Passou
em torno de seis
anos na unidade,
onde aprendeu os
serviços das mais
diversas áreas. Foi transferida
para Vitória de Santo Antão e,
depois, para a Contabilidade,
na Agência Centro. Atuou no
Departamento de Contabilidade
Geral do Banco – Decon, no
Setor de Centralização de
Impostos e Tributos – Secit,
no qual fez carreira chefiando
a referida seção. “No Estado,
nós éramos o Banco que mais
arrecadava.
Tínhamos
42
funcionários no setor. Não
possuíamos a facilidade da
informática de hoje. Virávamos
noite fazendo conferências e
tudo era organizado em mapas
enormes”, lembra.

Por participar de muitos
treinamentos da área bancária,
Gilca foi adiando o sonho
da faculdade. Mas, sempre
empenhada em colher o melhor
das experiências da vida e do
trabalho, acredita que obteve
significativos ganhos no decorrer
dessa caminhada. “Ganhei em
aprendizado e amizades. O
Banco foi muito importante
para mim, proporcionou-me
bastante e eu também busquei
oferecer o retorno.” Sua função
era de muita responsabilidade,

incluindo administração das
relações da Instituição com
executivos de altas instâncias
de órgãos públicos. “É preciso
senso de responsabilidade e
respeito pelas pessoas. Cada um
tem a sua maneira de pensar,
os seus sentimentos. Temos de
levá-los em conta no momento
de nos dirigirmos a alguém”, diz.
NOVOS SONHOS
– Respondendo a pergunta do
início, Gilca hoje é solteira, tem
duas filhas, um neto. Mora no
Recife, em Boa Viagem. Optou
por não exercer uma atividade
profissional
no
momento,
exceto sua atuação no Conselho

Deliberativo da Asfabe, como
membro e secretária do mesmo.
Depois que se aposentou pela
Bandeprev, a assistida finalmente
realizou seu sonho e concluiu a
graduação em Administração e
Marketing. Também passou um
tempo, 10 anos, como assessora
do secretário de coordenação
geral, na Câmara Municipal
do Recife. Sua meta agora é
se dedicar aos entes queridos.
“Sou muito agradecida. Tenho
uma filha arquiteta e outra,
administradora. Meu novo sonho
é ver meu neto formado”,
declara
com
lágrimas
nos olhos.
“Amo a vida;
minhas lindas filhas e meu
netinho; meus idolatrados
pais José e Maria (Kalu)
‘in memoriam’; e minha
família. Eles foram e são
a esperança e o otimismo
do decorrer da minha
existência”, revela em que
buscou forças para chegar
aonde chegou. “Todos os
objetivos que tracei, eu
conquistei.” Para alcançar
a longevidade, ela se cuida
bastante. Recentemente, fez
academia, pilates, dança de
salão. Caminha no calçadão
da praia da Boa Viagem, bebe
bastante água e toma apenas
os remédios receitados pelo
médico. Com muita fé, espera ir
muito mais além. “O otimismo
pode nos levar a lugares que o
medo jamais levaria. Ter medo
é uma questão de sobrevivência
e ser otimista é uma questão
de coragem” (Maria Angélica
Carnevali Miquelin)
Quem quiser encontrar
Gilca, pode entrar em contato
pelo gilca_fg@hotmail.com.

Conselho Deliberativo Presidente: FERNANDO CALHEIROS DE SIQUEIRA Membro Efetivo: ALEXANDRE CÉSAR BARROS VASCONCELOS
Membro Efetivo: SÉRGIO JOSÉ DE LIMA LEMOS Membro Efetivo: MAURÍLIO DE SOUZA LUNA Membro Efetivo: AGOSTINHO BATISTA CRISÓSTOMO
Membro Efetivo: JOÃO CARLOS CAMPOS DE MELO
Conselho Fiscal Presidente: ALEXANDRE VERÍSSIMO VILELA Membro Efetivo: ALBÉRICO JOSÉ DA G. BRANCO Membro Efetivo: ALUIZIO PAZ DE LIRA
Membro Efetivo: MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA M. CALADO
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Bandeprev em Números
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 30 DE JUNHO 2015
(PLANOS BÁSICO, ESPECIAL 1 (G9), ESPECIAL 2 (G1G2) E PGA)
(EM MILHARES DE REAIS - R$)

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL - junho 2015
O Patrimônio do Plano Básico em junho/2015 teve um crescimento mensal de 0,43%.
Confira como ficaram distribuídos os investimentos.

Os Patrimônios dos Planos Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº 2 (G1G2)
e PGA, do mês de junho/2015, tiveram as variações de -8,24%, -0,11%
e 0,43%, respectivamente.

COMPOSIÇÃO RENTABILIDADES - junho 2015
A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no mês de junho/2015, atingiu 78,81% da
Meta Atuarial. Motivada, principalmente, pela alta do INPC ao mês.

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no acumulado do ano, atingiu 79,53% da
Meta Atuarial.

As rentabilidades das carteiras do Plano Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº 2 (G1G2)
e do Plano de Gestão Administrativa, no mês de junho/2015, atingiram 50,91% da Meta
Atuarial/Meta de Rendimento. Motivadas, principalmente, pela alta do INPC ao mês.

As rentabilidades das carteiras do Plano Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº2 (G1G2),
no acumulado do ano, atingiram 81,24% da Meta Atuarial / Meta de Rendimento.

VOCÊ SABIA ? Iniciamos uma série sobre os Títulos de Renda Fixa - 1. Títulos Públicos (Pré-Fixado) - São títulos quando
a taxa de juros e o rendimento do investidor são conhecidos no momento da compra do título.
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Governança Corporativa

Diretoria da Bandeprev faz apresentação para a Asfabe
Evento, ocorrido em 30 de julho último, demonstrou os números desta Entidade de Previdência

que
buscou
esclarecimentos
acerca da situação
desta Entidade de
Previdência. Toda
a diretoria esteve
a postos, fazendo
as
devidas
elucidações, com
uma
detalhada
apresentação.
FINANÇAS – Conduzindo apresentação aos membros da
Asfabe, o diretor Eudes Lins discorreu sobre a Bandeprev e
O evento
seus investimentos.
teve abertura da
superintendente da Bandeprev,
Luciana Andréa Freitas
Isolda Jardelino. “Esse momento
é uma oportunidade muito boa,
antendo postura de visando a sintonia da Entidade
transparência, um dos com os nossos participantes.
princípios essenciais Mesmo que enviemos os dados
da boa Governança Corporativa, periodicamente
para
vocês
a Bandeprev, na pessoa dos e também à Previc, órgão
seus gestores, reuniu-se com supervisor e fiscalizador da
representantes da Associação dos Previdência Complementar, pode
Funcionários Aposentados do surgir alguma dúvida e estamos
Bandepe – Asfabe. O encontro, à disposição para oferecermos
ocorrido em 30 de julho último, as explicações necessárias”,
na sede da Bandeprev, no disse. Dentre os ouvintes,
Recife, das 15h às 17h30, foi estavam, além do presidente da
um atendimento à solicitação da Associação, Reginaldo Dias, de
referida organização de classe, diretores e conselheiros desta,
os conselheiros da
Bandeprev eleitos
pelos
ativos
e
assistidos Albérico
Branco,
João
Carlos
Campos
e
Agostinho
Crisóstomo.
A
a
p
r
e
s
e
ntação,
SEGURIDADE - O diretor José Cândido Neto falou sobre
os empréstimos.
conduzida
pelo

M

diretor financeiro,
Eudes Lins, contou
com um amplo
conteúdo, incluindo
desde o conceito
de
Previdência
C o m p l e m e n t a r,
características desta
e dos nossos planos
de
benefícios, ASFABE – O presidente Reginaldo Dias agradeceu realização
até
aspectos do encontro.
administrativos,
conseguimos fechar contrato
atuariais e de investimentos para o prédio histórico da
da Bandeprev. “Tem alguns Bandeprev, conhecido como
professores da minha vida de ‘Ferro de Engomar’ ”. O diretor
bancário aqui. Então, não me sinto de Seguridade, José Cândido
ensinando a vocês. Na verdade, Neto, abordou os empréstimos.
vamos tentar dialogar e esclarecer “Hoje são 1.200 contratos
esses pontos em conjunto”, e lutaremos para preservar
declarou, permitindo que os esse importante benefício aos
presentes fizessem perguntas participantes”. O presidente da
e comentários no decorrer de Asfabe, Reginaldo Dias, fez
sua explanação.
uso da palavra, agradecendo a
Foram
discutidos, realização do evento e solicitou
principalmente,
cálculo
do a possibilidade de outro,
benefício; hipóteses atuariais; ainda neste semestre, com a
superávits
e
regras
para participação de representantes da
distribuição;
rentabilidades; Consultoria Atuarial Mercer, que
metas;
composição
do presta serviçoes à Bandeprev.
patrimônio;
e
cenário
econômico.
Com
relação à gestão
dos investimentos,
uma boa notícia foi
dada pelo diretor
administrativo,
Antonio Ferreira.
“Mesmo em crise,
temos 28 dos nossos
30 prédios alugados. ADMINISTRAÇÃO – O diretor Antonio Ferreira apresentou
R e c e n t e m e n t e , boa notícia sobre os imóveis.

Eleições Bandeprev 2015

Pleito será realizado para escolha do Diretor Administrativo
Luciana Andréa Freitas

F

ique atento. Em breve,
você
será
chamado
novamente para exercer
a sua cidadania, na Bandeprev.
A próxima eleição visa escolher
o Diretor Administrativo, pois
o mandato do atual gestor se
encerra em 30 de setembro

2015. O pleito acontecerá dia
27 de outubro 2015, nas sedes
da Asfabe e Bandeprev, de 9h
às 17h. Mas o voto também
poderá ser encaminhado por
correspondência, como sempre
ocorre nos processos anteriores.
Todos os assistidos e participantes
(ativos) em pleno gozo de seus
direitos estatutários estão aptos a
fazerem parte.

Até as 17h do dia 11 de
setembro, serão recebidos dos
candidatos os Requerimentos de
Inscrição dirigidos à Comissão
Eleitoral. O órgão é composto
dos seguintes membros: Gilberto
Figueirôa (presidente), Hilton
Gaioso, Marciano Faustino
e Sebastiana Tenório Pinto.
O Edital de Convocação, o
Cronograma Eleitoral e o

Regulamento já estão disponíveis
no site www.bandeprev.com.br. e
afixados nas sedes da Bandeprev
e Asfabe.

