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Nesta época do ano em que recentemente 
foi celebrado o Dia Nacional do Idoso (01 
de outubro), nada mais oportuno do que 
instruções de uma especialista para viver 
mais e melhor. Na coluna De Bem com a 
Saúde, entrevistamos a fisioterapeuta Karine 
Louise, a qual lembra as principais doenças 
que precisam desta área e dá algumas dicas 
de prevenção.

Nosso assistido desde janeiro 
2013, Gilvan Valença, que passou 
pelas agências Afogados, Caxangá, 
Moreno, Paudalho e Posto de 
Atendimento do Detran, conta sua 
trajetória profissional e pessoal, 
respondendo nossa pergunta: por 
onde anda você?

Bandeprev sedia importante evento de gestão atuarial

Reunindo 28 representantes dos fundos de pensão da Região Nordeste,  a Bandeprev sediou mais 
um importante evento promovido pela Associação Nacional dos Contabilistas das Entidades de 
Previdência – Ancep. O Seminário Gestão Atuarial na Administração dos Planos, ocorrido em 
nossa sede, dia 25 de setembro 2015, de 8h às 18h, foi ministrado pelo consultor em Previdência 
Complementar, João Roberto Rodarte, e pelo atuário Paulo Gama. O objetivo foi apresentar de 
forma simples e clara os procedimentos de uma avaliação atuarial, que é uma obrigação anual, em 
que é feito um retrato da situação da Entidade. A Bandeprev se fez representar pelos diretores José 
Cândido (Seguridade), Eudes Lins (Financeiro) e Antonio Ferreira (Administrativo). Também 
marcaram presença os conselheiros Maurílio Luna, Aluizio Lira, João Carlos Campos, Agostinho 
Crisóstomo e Albérico Branco, além do funcionário da área de Benefícios, Romulo Medeiros.

Existem mil maneiras de continuar se 
sentindo útil na aposentadoria. Uma 
delas é descobrir novos conhecimentos. 
No Projeto Brincando com Vitalino, 
13 participantes da Bandeprev estão 
se descobrindo verdadeiros artistas, 
aprendendo a confeccionar bijuterias, 
recipientes e bonecos de barro.  

Desenvolvendo novas habilidades

Salve 01 de outubro,  
Dia Nacional do Idoso

Dicas para um  
envelhecer saudávelEntrevista com  

Gilvan Valença
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“ C u i d a r 
bem do idoso 
é respeitar 
nosso futuro”
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Editorial

O tema escolhido para 
abrir esta edição de 
setembro/outubro 2015 

foi o Dia Nacional do Idoso. 
Celebrada em 01 de outubro, a 
data nos relembra a importância 
de preservarmos o bem-estar 
da nossa população, que a cada 
dia ganha mais vida. Parabéns a 
todos que conseguiram chegar  
nessa fase!
 Nesse contexto, 
trouxemos, na coluna De Bem 
com a Saúde, dicas fundamentais 
de uma fisioterapeuta visando um 
envelhecer com mais qualidade de 
vida. Tem também uma matéria 
sobre um novo curso direcionado 
aos assistidos, promovido pela 
Bandeprev: o Projeto Brincando 
com Vitalino.
 Na entrevista, o 
participante Gilvan Valença, 
recém-chegado na aposentadoria, 
fala de sua trajetória e de futuro.
 No mais, temos uma 
matéria acerca de um evento 
de gestão atuarial, um lembrete 
quanto às telas dos participantes 
deixadas na Entidade, os Assuntos 
Jurídicos da Bandeprev, o 
quadro Novos Aposentados 
e a coluna Bandeprev 
em Números.

A Diretoria

Houve redução na 
quantidade de processos

Processos Judiciais 
Autor : 13
Réu:  418 
Total  431 

Assuntos Jurídicos da Bandeprev

Natural de São Bento 
do Una, Gilvan 
Valença veio para 

o Recife ainda jovem. A 
vontade de vencer e de ir 
cada vez mais longe guiou 
os seus passos. Nosso 
assistido desde janeiro 
2013, Gilvan iniciou 
carreira no Banco do Brasil, 
onde estagiou por três anos, 
tendo passado um tempo 
também no Bradesco e no 
Banco Mercantil, em ambos 
como chefe de seção. De modo 
muito gentil e demonstrando 
toda energia positiva, que lhe é 
peculiar, contou-nos um pouco 
dos caminhos percorridos na sua 
carreira no Bandepe, dos frutos 
colhidos. Essa prazerosa viagem 
parte da nossa pergunta: por 
onde anda você?

Admitido no Bandepe, 
em dezembro de 1981, passou 
11 anos na Agência Afogados, 
iniciando como escriturário, 
galgando cargos até coordenador 
de caixa. Em seguida, percorreu 
as unidades de Caxangá, Posto 

Luciana Andréa Freitas

Luciana Andréa Freitas

Por Onde Anda Você

A vontade de ir longe guiou seus passos
Nosso assistido Gilvan fala dos caminhos que seguiu na carreira e na vida

Lembrete

Última chamada para recebimento dos quadros

de Atendimento do Detran, 
Moreno e Paudalho. Nestas 
últimas, como gerente geral. 

Conquistou importantes 
premiações. A primeira e a 
mais marcante foi pela Agência 
Moreno. Ganhou junto à equipe 
uma viagem para prestigiar a 
Copa do Mundo da Alemanha 
em 2006, sendo primeiro lugar 
no Brasil em atendimento, 
fazendo parte de um projeto 
piloto para implementação do 
internet banking.

Na Agência Paudalho, 
também se destacou em 
campanha de Previdência 
Privada e, em outra campanha de 
resultados do Banco, alcançou 

maior performance da Regional 
Interior, em 2010. “É chegado o 
momento de agradecer a todos 

que contribuíram para essas 
conquistas e muito me 
ensinaram. Dizer também 
que os meus chefes foram 
muito importantes nessa 
caminhada, oferecendo-me 
informações essenciais.”

Hoje Gilvan mora 
no Recife, é casado, tem 
duas filhas. Está feliz com 
a aposentadoria, por ter 
construído uma base para 
poder aproveitar mais a 
família, os amigos – a cada 

mês se encontra com um grupo 
do Banco. Além de desfrutar os 
seus dias conhecendo o mundo 
junto a sua esposa. Já passou pela 
Inglaterra, Espanha, Argentina, 
Portugal. “Apaixonei-me 
pela Espanha, suas igrejas e 
história”. Depois, com calma, 
pretende voltar à ativa, mas num 
projeto empreendedor, como 
representante comercial, no qual 
ele mesmo ditará o seu ritmo de 
trabalho. “Com o tempo você 
aprende que não importa onde 
já chegou, mas onde está indo”. 
(Veronica Shoffstall)

Em 2005 e 2006, esta 
Entidade promoveu 
oficinas de Pintura 

em Tela para os assistidos, 
realizando, em seguida, uma 
exposição. Tendo encerrado a 
referida mostra, a Bandeprev 
decidiu devolver os quadros 
aos autores, convocando-os 

neste jornal para comparecerem 
à nossa sede e recebê-los. Hoje 
ainda restam 08 telas e mais 
uma vez pedimos que venham 
buscá-las. As fotos mostram os 
quadros de G. lima/05 e Cleide 
Souza 2006. Outras assinaturas 
nas obras:  Lourdes 11/07/2006; 
Renato June; Magal Ferreira; 
Rocha 2006; e G. Lima 05. 
A diretoria agradece e está à 

disposição para esclarecimentos.
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Bandeprev em Números

VOCÊ SABIA ? Iniciamos uma série sobre os Títulos de Renda Fixa - 2. Títulos Públicos (Pós-Fixados) - São títulos quando o indexador e os juros são conhecidos no momento 
da operação. Entretanto, o rendimento final do título será conhecido apenas no vencimento ou resgate, pois não se sabe previamente qual será o comportamento desse indexador.

O Patrimônio do Plano Básico em relação ao mês de Julho/2015 teve uma variação  
de -0,14%.

Os Patrimônios dos Planos Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº 2 (G1G2) e PGA, em 
relação ao mês de Julho/2015, tiveram as seguintes variações: de -1,11%,  -1,33% e 
-0,90%, respectivamente.

As rentabilidades das carteiras dos Plano Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº 2 (G1G2) 
e do Plano de Gestão Administrativa, no mês de Agosto/2015, atingiram  -113,79% 
da Meta Atuarial/Meta de Rendimento. Motivadas, principalmente, pela rentabilidade 
negativa FI Apolo.

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no mês de Agosto/2015, atingiu 53,03% da 
Meta Atuarial. Motivada, principalmente, pela rentabilidade negativa dos investimentos 
em Renda Variável.

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no acumulado do ano, atingiu 79,63% da 
Meta Atuarial. 

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

(EM MILHARES DE REAIS - R$)

COMPOSIÇÃO RENTABILIDADES - agosto 2015

As rentabilidades das carteiras dos Plano Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº2 (G1G2) 
e do Plano de Gestão Administrativa, no acumulado do ano, atingiram 70,37% da Meta 
Atuarial/Meta de Rendimento.
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De Bem Com a Saúde

Cursos aos Participantes

Fique alerta quanto às doenças que precisam de Fisioterapia

Descobrindo o Vitalino que há em cada um

traumato-ortopédica e esportiva, 
e curso de formação completo 
em pilates clínico, tal ciência 
pode auxiliar de modo a 
evitar problemas ou atuar na 
reabilitação. “A fisioterapia está 
presente em praticamente todas 
as áreas que envolvam patologias, 
contribuindo tanto na prevenção 
quanto no tratamento”. Dentre 
as enfermidades em questão, as 
principais são Lesões por esforço 
repetitivo/Doenças ortopédicas 
relacionadas ao trabalho - 

A fisioterapia é a ciência 
que previne e trata os 
distúrbios ocasionados 

por alterações genéticas, 
traumas, doenças e vícios de 
postura adquiridos pelo ser 
humano. Um dos profissionais 
mais requisitados para atuarem 
com os idosos, o fisioterapeuta 
utiliza técnicas, como massagens 
e ginástica, a fim de restaurar 
e manter a capacidade física 
e funcional do paciente. A 
fisioterapeuta Karine Louise, 
uma das proprietárias da Clínica 
Harmonic Fisio, alerta sobre as 
principais doenças que precisam 
dessa referida área da saúde, suas 
causas, tratamentos e oferece 
algumas dicas de prevenção.

Já é uma realidade que 
a expectativa de vida no mundo e 
no Brasil vem aumentando. Além 
da longevidade, a busca agora 
é por qualidade de vida. Com o 
envelhecimento, naturalmente, 
ossos, tendões e músculos 
tendem a ficar mais frágeis e isso 
costuma dificultar a prática de 
atividades físicas e do cotidiano. 
Segundo a profissional graduada 
em fisioterapia, com pós-
graduação nas especialidades 

Luciana Andréa Freitas

Luciana Andréa Freitas

LER/DORT, as paralisias e o 
parkinson.  

“As primeiras surgem 
por excesso de uso da musculatura 
de forma repetitiva, gerando dor 
e, em muitos casos, incapacitando 
a funcionalidade do membro. Já 
as paralisias que mais atingem 
a população são as hemiplegias, 
causadas por Acidente Vascular 
Encefálico – AVE(o antigo 
AVC), e a paralisia facial. Nos 
dois casos, não existem um único 
mecanismo de desenvolvimento 

da doença, é um conjunto de 
fatores relacionados ao estilo de 
vida, alimentação e controle das 
taxas. Problemas dentários, como 
a presença de bactérias em um 
canal, podem inflamar o nervo 
trigêmeo, que é o responsável 
por movimentos faciais. O 
parkinson atinge geralmente 
pessoas idosas. É uma doença 
neurológica degenerativa, sem 
causa conhecida, que atinge 
o sistema nervoso central e 
compromete os movimentos”.  

Quanto ao tratamento 
da LER/DORT, a fisioterapeuta 
aconselha retirar o movimento 
que está causando a dor, fazer 
compressas de gelo durante 20 
minutos umas 3 vezes ao dia, 
procurar um médico para o 
tratamento medicamentoso e um 
fisioterapeuta para o tratamento 
funcional. No caso das paralisias, 
o tratamento consiste em 
manutenção da musculatura, 
recuperação da função motora, 
com a evolução gradativa de 
movimentos, ou a readaptação 
funcional. No Parkinson, a 
fisioterapia atua para minimizar 
sintomas relacionados ao sistema 
músculo-esquelético, como 
tremores, rigidez muscular, falta 
de equilíbrio etc.

Dicas de prevenção

Melhorando a qualidade de vida
Fisioterapia preventiva para idosos: utiliza exercícios respiratórios e físicos 
de baixo impacto, incluindo terapias alternativas, como o Pilates. Esta ajuda a 
prevenir doenças, tais como diabetes, osteoporose, doenças cardíacas, artrose,  
LER/DORT etc.  

Serviço: 
Clínica Harmonic Fisio – oferece serviços de Fisioterapia, Massoterapia e Estética, 
de 8h às 18h. End: rua Honório Correia, 46-Cordeiro – Recife/PE
Fone: (81) 32287446 (atendimento c/ hora marcada)

LER/DORT: parar durante a jornada de trabalho; alongar a 
musculatura; descansar uns 5 minutos após os alongamentos 
para voltar à atividade. Pode-se também adaptar o ambiente 
ergonomicamente.

Paralisias: alimentação mais saudável, pobre em gorduras; 
realização de atividade física; e exames preventivos(tanto 
sanguíneos quanto os dentários).

Parkinson: Estudos apontam que o uso de antioxidantes, como a vitamina E e 
vitamina C, ajudam a prevenir o estresse oxidativo e a degeneração dos neurônios.

“Transformar é criar! 
E todo ser é dotado 
desse valor, basta 

Fisioterapeuta fala de causas e tratamentos, fornecendo orientações visando a qualidade de vida e longevidade

‘extrair’ das ideias e transformar 
através da composição e da 
modelagem” (Jacira Lucena) 
Com esse espírito, está sendo 
realizado, com o apoio da 
Bandeprev, até dezembro 

próximo, o Projeto 
Brincando com 
Vitalino, direcionado 
aos assistidos.  O 
curso de Modelagem 
e Pintura a frio em 
Cerâmica, inspirado 
na maior expressão do 
barro, que nasceu em 
Caruaru-PE e ganhou 

destaque mundial, 
o mestre Vitalino, 
foi divulgado 
neste informativo, 
formando um 
grupo de 13 
p a r t i c i p a n t e s . 
É coordenado 
pelo diretor 
admin i s t r a t ivo 
Antonio Ferreira 
e ministrado 
pela artista 
pernambucana Jacira Lucena, 
com mais de mil trabalhos 
espalhados pela Europa e África. 

As atividades tiveram início em 
10 de setembro 2015, sendo 
desenvolvidas no ateliê desta, 
em Olinda. 


