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Nossa assistida desde 1997, Maria Eunice Monteiro de Souza, que atuou 
nas agências Palmares, Prazeres e Boa Viagem, conta sua trajetória de lutas 
e conquistas, resgata bons momentos e nos atualiza sobre os seus caminhos. 
Para isso, responde a nossa pergunta: por onde anda você?

Com fins de continuar melhorando 
o desempenho de suas funções, a 
Bandeprev mantém-se presente em 
diversos eventos voltados ao Sistema 
de Previdência Complementar. Na 
foto, os diretores Eudes Lins e Antonio 
Ferreira, e os conselheiros Albérico 
Branco e João Carlos Campos, no 11º 
Congresso Nacional da Ancep.   

Cronograma referente à mudança de Sede da Bandeprev
Conforme foi informado no jornal anterior e como forma mais adequada de gestão dos seus imóveis, a 
Bandeprev será transferida para Boa Viagem. A partir do dia 06 de julho 2016, já estaremos funcionando na 
nova Sede. Confira o cronograma abaixo.

01/07/2016 –  Atendimento ao público na sede atual (Rua do Apolo) das 8h30 às 12h.     
  –       A partir das 14h – desligamento dos sistemas e início da mudança física.
02 a 05/07/2016 – Período em que a Bandeprev ficará fechada ao público, mudança física dos 
equipamentos, pabx,  patrimônio e parque de informática. Nesse período, os sistemas de informática, inclusive, o site,  
ficarão indisponíveis.
06/07/2016 – Reabertura ao público em NOVO HORÁRIO das 8h30 às 16h30.

NOVO ENDEREÇO:  EDIFÍCIO EMPRESARIAL CENTER I: 
Rua Padre Carapuceiro, 733 –7º. Andar - Boa Viagem – Recife - PE – CEP 51020-280
Telefone disponível durante e após a mudança: 81 -3424-8937
ERRATA: desconsiderar o número do edifício publicado no jornal anterior

Salve 24 de junho,  
Dia de São João!! 

Entrevista com Maria Eunice 
Monteiro de Souza

Bandeprev mantém 
aperfeiçoamento
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NOME

DJALMA ALVES CAMELO 
JEFERSON LINS TAVARES 
JOSE VALDY ALVES FERREIRA 
MARCIANO FERRAZ LEAL   
MARIA LUIZA B. DE MELO 
PAULO A. DE CARVALHO 
FERNANDA MARIA C. NUNES 
LIANE SOARES DE FRANÇA

Data de Início 
do Benefício 

- DIB

26/04/2016 
20/04/2016 
13/04/2016 
02/04/2016 
02/04/2016 
28/04/2016 
25/05/2016 
10/05/2016
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Editorial

Como as festas 
juninas ocorrem 
o mês inteiro aqui 

no Estado, este é o foco da 
nossa capa. Assim como 
nossos folguedos, o jornal 
de maio e junho 2016 vem 
bastante variado.
 Temos uma 
entrevista com a assistida 
Maria Eunice Monteiro 
de Souza, contando suas 
lutas e por onde anda tanta 
simpatia.
 Falamos sobre 
eventos destinados à 
qualificação dos nossos 
profissionais, como 
também da previsão para 
os próximos Encontros 
Regionais de Partici- 
pantes Assistidos.
 Trazemos uma nota 
acerca das alterações nas 
regras de Empréstimos e 
uma matéria detalhando o 
cronograma da mudança de 
Sede para Boa Viagem.
  Com relação aos 
quadros fixos, acompanhe 
os Assuntos Jurídicos 
da Bandeprev, os Novos 
Aposentados e a coluna 
Bandeprev em Números. 

A Diretoria

Processos Judiciais 
Autor : 13
Réu:  375 
Total  388 

Assuntos Jurídicos da Bandeprev

Aperfeiçoamento

Entidade valoriza qualificação técnica
Recentemente, a Bandeprev esteve em vários eventos ligados aos fundos de pensão

Luciana Andréa Freitas

Tendo em vista 
capacitar e atualizar 
seus funcionários e 

dirigentes acerca da Previdência 
Complementar, no propósito 
de otimizarem seus trabalhos, 
a Bandeprev sempre busca 
estar presente em eventos do 
Sistema. Recentemente, a 
Entidade compareceu a várias 
qualificações de âmbitos 
regional e nacional.

 Com o tema central 
A Importância crescente da 
ciência contábil na gestão dos 
planos de previdência, o 11º 
Congresso Nacional da Ancep 
– Conancep, ocorreu de 01 a 03 

junho, em Maceió – AL. A 
conferência é promovida 
pela Associação Nacional 
dos Contabilistas 
das Entidades de 
Previdência – Ancep. 
Nesta, os representantes 
da Bandeprev foram 
os diretores Antonio 
Ferreira e Eudes Lins; os 
conselheiros João Carlos 
Campos de Melo e Albérico 
Branco; e a contadora  
Polyana Aguiar. 
 Constituindo uma 

oportunidade da Associação 
Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência 
Complementar – Abrapp, 
ouvir demandas específicas 
de cada região e permitir 
a troca de experiências 
entre organizações com 
realidades semelhantes, 
são realizados os 
Encontros Regionais. 
Trazendo assuntos, como 
o fomento da Previdência 
Complementar, novas 

regras de solvência, governança 
corporativa e perspectivas da 
economia, aconteceu, em 08 
de junho, em Natal – RN, o 
Encontro Regional Nordeste, 
da Abrapp. Prestigiaram esse 

evento os seguintes integrantes 
da Bandeprev: os diretores 
Eudes Lins e José Cândido Neto; 
e os conselheiros Maurílio Luna 
e Agostinho Crisóstomo.
 Como o atual momento 
econômico vem exigindo um 
maior alinhamento entre as 
áreas de seguridade e finanças 
dentro das Entidades, surgiu a 
necessidade da realização em 
conjunto de dois eventos. Dias 
09 e 10 de junho, em Natal – RN, 
ocorreram, simultaneamente, 
o Encontro dos Profissionais 
de Investimentos do Nordeste – 
Epinne, e o Encontro dos Profis-
sionais de Benefícios – EPB. 
A Bandeprev esteve 
representada por diretores 
e funcionários dos setores  
em questão.

Nossos Projetos

Começam os preparativos dos Encontros Regionais
Luciana Andréa Freitas

Tendo realizado em 2015 
o Encontro Regional 
voltado aos ativos, a 

Bandeprev agora começa os 

preparativos para organizar os 
eventos destinados aos assistidos. 
Sempre preocupada em se 
aproximar dos seus integrantes, 
promovendo momentos de 
informação e congraçamento, 
a Entidade promoverá, 

provavelmente, em novembro 
deste ano, dois encontros: um 
no Recife e outro em Caruaru. 
Ainda não foram reveladas as 
novidades da programação. 
Em breve, divulgaremos  
mais detalhes. 

Encontro Regional Nordeste – Presença 
de Maurílio Luna, Eudes Lins, José Cândido 
Neto e Agostinho Crisóstomo.

Epinne – Bandeprev representada por seu 
diretor financeiro, Eudes Lins, ladeado pelos 
funcionários Gilberto Figueirôa e Pedro Melo.
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Bandeprev em Números

VOCÊ SABIA ? NTN-B (principal) – Notas do Tesouro Nacional são títulos pós-fixados, cujas rentabilidades são compostas por uma taxa anual pactuada no momento da compra mais a variação do IPCA (Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo), índice de inflação oficial do governo brasileiro, calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O Patrimônio do Plano Básico em relação ao mês de Março/2016, teve uma variação de 
0,55%.

Os Patrimônios dos Planos Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº 2 (G1G2) e PGA, em 
relação ao mês de Março/2016, tiveram as seguintes variações: de 1,51%,  1,41% e 
0,83% 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 Abril/2016, superaram em 111,34% a 
Meta Atuarial/Meta de Rendimento. Motivadas, principalmente, pela rentabilidade positiva 
do FI Apolo.

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no mês de Abril/2016, ficou igual a Meta 
Atuarial. Motivada, principalmente, pelas rentabilidades positivas dos investimentos em 
Renda Fixa.

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no acumulado do ano, superou em 7,58% a 
Meta Atuarial. 

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL - abril 2016BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 30 DE ABRIL 2016   
(PLANOS BÁSICO, ESPECIAL 1 (G9), ESPECIAL 2 (G1G2) E PGA) 

(EM MILHARES DE REAIS - R$)

COMPOSIÇÃO RENTABILIDADES - abril 2016

A rentabilidade das carteiras dos Plano Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº2 (G1G2) 
e do Plano de Gestão Administrativa, no acumulado do ano, superaram em 62,35% a 
Meta Atuarial/Meta de Rendimento.
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Por Onde Anda Você

Nossos Serviços

Uma caminhada de luta e superação

Adequação no Regulamento de Empréstimos

Um dos primeiros passos 
rumo ao sucesso foi a conquista 
de um trabalho fora, o primeiro 
emprego, numa farmácia, em 
1972. Desde 1970, ajudava 
na mercearia da mãe. Depois, 
vieram os serviços na Coletoria 
Estadual, em Palmares, entre 
1972 e 1973, e num escritório de 
contabilidade, entre 1973 e 1974. 

Em 05 agosto de 1974, 
iniciou no Bandepe, 
aprovada por concurso, 
como escriturária júnior, 
na Agência Palmares. Foi 
promovida a caixa, em 
junho de 1975, na mesma 
agência. Transferida para 
Recife, contribuiu nas 
unidades de Prazeres 
e Boa Viagem, como 
caixa, sempre exercendo 
várias funções, dentre 

elas, contabilidade, desconto e 
cobrança, recepcionista, cadastro. 
Pois, grande era sua sede de 
aprendizado. Por 
isso, também 
concluiu o 
curso técnico de 
C o n t a b i l i d a d e 
e se formou  
em Letras.

“Agradeço 
primeiramente a 
Deus toda essa 
caminhada e 

A vida de Maria Eunice 
Monteiro de Souza, 
conhecida como 

Eunice Dourada, assistida pela 
Bandeprev desde 1997, é destas 
que rendem um livro com uma 
bela história de superação. São 
muitas lutas iniciadas desde 
antes do seu 
nascimento, das 
quais destacamos 
uma pequena 
parte, escolhida 
com o critério de 
traçar as linhas 
da principal 
pergunta que 
move esta 
coluna, Por onde  
anda você?

Nascida no município 
de Gameleira-PE, Eunice veio 
de um parto com complicações, 
passou fome, perdeu o pai com 15 
anos, teve de trabalhar cedo para 
sustentar a casa, sofreu violência e 
assédio, foi mãe solteira. Mesmo 
diante de tantas dificuldades, 
conseguiu fazer jus ao seu 
apelido e brilhar, pois sempre 
teve muita força e fé, tirando dos 
desafios ensinamentos de paz e 
mais vontade de atuar em prol  
do bem.

A Diretoria de Seguridade 
da Bandeprev elaborou 
estudo técnico no intuito 

de proceder a uma adequação 
nas regras dos empréstimos 
concedidos aos participantes. 
Tal análise foi aprovada 
pela Diretoria Executiva e, 
posteriormente, pelo Conselho 
Deliberativo, em sua reunião 

Luciana Andréa Freitas

Luciana Andréa Freitas

também a vários anjos que Ele 
colocou na minha vida. Entre 
eles, meus pais; as pessoas que 
me convidaram para trabalhar 
com elas; minha irmã Antonia, 
a qual me alertou sobre a 
inscrição no Bandepe; e muitos 
amigos”, enfatizou, citando os 
nomes de todos, os quais por 
falta de espaço ficou difícil  
registrar aqui. 

Buscando união, 
ela tenta esclarecer um mal-
entendido ocorrido numa 
entrevista com uma psicóloga, 
a qual foi mal interpretada por 
uma ou um colega, gerando 
um conflito com uma terceira 
pessoa. “Eu nunca falei o que 
você pensa. Essa pessoa que 
fez isso magoou muito mais 
você do que eu. Vamos juntos 
pedir perdão a Deus por quem 
fez isso”, declara, recordando o 
Salmo 26(27). “O Senhor Deus é 
a minha luz e minha salvação; de 

quem terei medo? 
O Senhor me livra 
de todo o perigo; 
não ficarei com 
medo de ninguém. 
Quando os maus, os 
meus inimigos me 
atacam e procuram 
me matar, são eles 
que tropeçam e 
caem. Ainda que 

meus filhos e meus netos me 
abandonem, o Senhor cuidará  
de mim.”

VIDA NOVA - Com 
relação às principais alegrias de 
sua vida, lembra os nascimentos 
dos seus três filhos e quatro netos. 
Hoje, com os filhos crescidos, 
depois de aposentada, ainda exer-
ceu função de secretária numa 
casa de jogos e depois foi morar 
junto com a mãe para cuidar desta 
até o falecimento da mesma.

Agora, morando em 
Boa Viagem, seu destino são 
as igrejas. De família católica, 
seu pai evangelizou com Frei 
Damião de Bozzano. Dona de 
uma bela voz, Eunice é cantora, 
salmista e coordenadora de 
Liturgia em várias paróquias, 
tendo se apresentado, inclusive, 
em outros Estados. “É chegado 
o momento de retribuir, por Deus 
ter me dado força para vencer 
tantos desafios. Proclamando 
a palavra, busco ajudar as 
pessoas e ao mesmo tempo me 
realizo. Capelas em que atuo: 
1) Capela da Sagrada Família – 
Paróquia Nossa Sra. do Rosário  
de Muribeca Rua; 2) Capela 
Nossa Sra. das Graças – Paróquia 
Nossa Sra. de Fátima de Boa 
Viagem; 3) Capela de Pio X – 
Paróquia de Nossa Sra. do Rosário  
Novo Guararapes.”

 

Maria Eunice Monteiro de Souza tirou dos desafios da vida a inspiração para defender o bem    

ordinária de 30 de maio 2016. 
As mudanças já estão em vigor 
desde 31 de maio. 

As principais novidades 
são as seguintes: 

a) A margem 
consignável dos participantes 
passa a ser o limitador do 
financiamento, obedecendo ao 
prazo de 72 meses;

b) Abolido o 
critério de limitador do teto em 
100% da reserva de poupança 
para os funcionários ativos, 

passando a ser também de acordo 
com sua margem consignável;

c) Abolido o 
critério de seis vezes o salário de 
participação para funcionários 
ativos em auxílio-doença, 
passando a ser de acordo com sua 
margem consignável;

d) Mantido o 
critério de até seis vezes o salário 
de participação, limitado a 100% 
da sua reserva de poupança para 
o caso de Autopatrocinados em 
Auxílio-Doença;

e)  Respeitando 
a margem consignável e o prazo 
máximo do financiamento de até 
72 meses, o prazo do contrato não 
poderá ultrapassar a expectativa 
de vida do tomador (85,4 anos).

Em breve, o regulamento 
com essas alterações estará 
disponível em nosso site. 
Quaisquer dúvidas entrar em 
contato com a Bandeprev.

Eunice com Raquel de 
Queiroz e Ariano Suassuna.

Formatura em Letras.


