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Visando incentivar a cultura, como também propiciar benefícios à saúde dos 
nossos participantes, com uma prática relaxante e terapêutica, foi criado o 
Projeto Brincando com Vitalino. Inspirado na maior expressão do barro, que 
nasceu em Caruaru e ganhou destaque mundial, o Mestre Vitalino, este consistiu 
na montagem de um Curso de Modelagem e Pintura a Frio em Cerâmica, 
ministrado pela artesã Jacira Lucena. A iniciativa, que culminou com uma 

exposição, ocorrida em 
fevereiro, na Asfabe, 
foi uma realização 
da Bandeprev ,  sob 
a  coordenação  do 
diretor administrativo,  
Antonio Ferreira.

Tendo em vista a relação custo/
benefício, o conforto de funcionários 
e participantes, e o melhor 
aproveitamento dos imóveis, segmento 
que compõe a carteira de investimentos 
da Bandeprev, a Entidade, em breve, 
será transferida para outro prédio. 
As novas instalações da Organização 
ficarão situadas no Empresarial Center 
I, ao lado do Shopping Center Recife, 
em Boa Viagem.   

Entidade discute os resultados de 2015

Com o intuito de acompanhar a saúde financeira da Entidade e estabelecer estratégias para 
manutenção dos planos de benefícios, com base nos dados internos e na realidade do mercado, 
anualmente é feita a avaliação atuarial. Esse estudo técnico, na Bandeprev, é elaborado pela 
Consultoria Atuarial Mercer. A reunião para apresentação dos resultados de 2015 aos diretores 
e conselheiros da nossa Organização ocorreu dia 04 de março último, na nossa Sede, com a 
Consultoria sendo representada por Eduardo Correa (diretor executivo), Luciana Dalcanale e 
Alexandre Iotti. Diante de um cenário econômico adverso, grande parte dos fundos de pensão 
brasileiros não bateram suas metas no exercício de 2015. Motivaram a situação, tanto a inflação 
alta, quanto o desempenho dos segmentos de 
Renda Variável e Renda Fixa. Os especialistas 
demonstraram que mesmo com rentabilidades 
anuais abaixo das metas, a Bandeprev, numa 
visão de longo prazo, permanece superavitária 
em todos os seus planos. 

Salve 22 de abril,  
Descobrimento do Brasil 

Brincando com Vitalino:
lazer e cultura em prol  

do bem-estar

Sede da Bandeprev 
mudará para  
Boa Viagem
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NOME

TEREZA C. ROSARIO DE P.LIMA
ELIANE SUZI M. C. ALVES
DINAMERICO JOSE LUCKWU   
EVANDRO COUCEIRO C. JR.
EDWAL A. CABRAL   
FRANCISCO J. P. BEZERRA   
AUDENICE A. COSTA 
MIRIAM H. GERALDO CORREIA
MARGARETE P. SÁ CARVALHO

Data de Início 
do Benefício 

- DIB

16/02/2016
13/02/2016
24/02/2016
25/02/2016
20/02/2016
02/03/2016
03/12/2015
24/12/2015 
01/04/2016
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Editorial

Nesta edição, nossa 
capa homenageia 
o descobrimento  

do Brasil (22 de abril). 
Que país queremos deixar 
para as futuras gerações? 
Apaixonados por nossa pátria, 
desejamos um destino feliz 
para a nação. 

Por falar no nosso 
amor ao país, algo que precisa 
ser preservado é a nossa 
cultura. A Bandeprev tem 
feito a sua parte, realizando 
projetos, como Brincando 
de Vitalino, cuja exposição 
ocorreu recentemente 
na Asfabe, e o Curso de 
Desenho e Pintura em Tela, 
com um artista local, que já 
está com inscrições abertas.  
Confira reportagem.

Nas demais matérias, 
temos uma que fala sobre a 
nossa nova Sede, outra acerca 
dos resultados do exercício de 
2015 e uma nota referente ao 
Relatório Anual de Atividades. 

Complementando, 
apresentamos os Assuntos 
Jurídicos da Bandeprev, o 
quadro Novos Aposentados 
e a coluna Bandeprev 
em Números.

A Diretoria

Processos Judiciais 
Autor : 13
Réu:  384 
Total  397 

Assuntos Jurídicos da Bandeprev

Imóveis

Bandeprev muda-se para Boa Viagem 
Provavelmente em junho deste ano, Entidade se deslocará para nova Sede

Luciana Andréa Freitas

Sempre preocupada em 
melhor gerir o patrimônio 
que pertence a todos os 

participantes e considerando o 
seu papel social de prezar pelo 
bem-estar destes, a Bandeprev 
realizou estudo com vistas a 
otimizar a utilização dos seus 
imóveis.  Ficou, portanto, 
comprovada a viabilidade da 
mudança de Sede da Entidade, 
hoje localizada no Recife Antigo, 
para o Edifício Empresarial 
Center I, ao lado do Shopping 
Center Recife, em Boa Viagem. 
A transferência para as novas 
dependências, que propiciará 
conforto aos participantes e 
funcionários, poderá ocorrer 
provavelmente em junho  
deste ano.

A nova Sede estará 
situada em instalações 
modernas, com oito vagas de 
estacionamento, segurança, e 
trará diversas vantagens por 
estar ao lado de um grande 
centro comercial, tais como 
a proximidade de bancos, 
lojas, restaurantes etc. Haverá 

facilidade de acesso para os 
funcionários, uma vez que é bem 
servida por linhas de ônibus, 
assim como para os participantes 
que necessitarem comparecer  
à Bandeprev.

“A atual Sede tem 
se mostrado muito grande 
para nosso contingente de 
funcionários, apresentando custo 
elevado em relação às nossas 
necessidades. Em contrapartida, 
o sétimo pavimento do 
Empresarial Center I está 
desocupado desde agosto de 
2014, com poucas perspectivas 
de uma nova locação, em face 
da grande oferta desse tipo de 
imóvel no local.  Recentemente, 
foram construídos cinco novos 
edifícios do mesmo segmento 
nas redondezas”, explicou 
o diretor administrativo da 
Bandeprev, Antonio Ferreira. 

“Os imóveis estão entre 
os segmentos que integram a 
carteira de investimentos da 
Entidade, tendo, assim, de 
oferecerem retorno, gerando 
recursos a fim de cumprirmos 
nossas obrigações junto aos 
participantes”, destacou o diretor 
financeiro, Eudes Lins. A atual 

Sede vem sendo cogitada para 
aluguel por parte de empresas 
atuantes no ramo da Tecnologia 
da Informação. O motivo é 
o crescimento do Polo de 
Informática no Bairro do Recife, 
por meio do Porto Digital, que 
tem atraído para a área diversas 
empresas desse setor. Segundo 
a Diretoria Executiva, as obras 
já estão em bom estágio de 
andamento. Tudo será feito de 
forma transparente e planejada, 
evitando transtornos aos 
participantes, funcionários e as 
nossas atividades.

Serviço:
Endereço da nova Sede: Edifício 
Empresarial Center I. - R. Pe. 
Carapuceiro, 773 – 7º andar, Boa 
Viagem, Recife, PE. 

Governança Corporativa

Relatório Anual ficará disponível no site
Luciana Andréa Freitas

Seguindo a Instrução 
Normativa Previc Nº 
13, de 12.11.2014, a 

Bandeprev elaborou o Relatório 
Anual de Atividades referente 
ao exercício de 2015. Conforme 

a legislação, um resumo do 
documento que discorre sobre 
os aspectos previdenciais, 
financeiros e administrativos da 
Entidade, contemplando estudos 
atuariais, bem como parecer 
de auditoria independente 
sobre os resultados, deverá ser 
apresentado preferencialmente 

em sítio eletrônico. Assim, a 
partir de 29 de abril do corrente, 
todos os participantes poderão 
acompanhá-lo na nossa página 
www.bandeprev.com.br. O 
Relatório só será obtido por 
meio impresso por aqueles 
que formalizarem pedido junto  
à Entidade.
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Bandeprev em Números

VOCÊ SABIA ? LFT (letra financeira do tesouro) é um título do tesouro nacional pós-fixado, indicado para o investidor que acredita que a tendência da taxa Selic é de elevação, 
já que a rentabilidade desse título é indexada à taxa de juros básica da economia.

O Patrimônio do Plano Básico em relação ao mês de Janeiro/2016, teve uma variação 
de 1,01%.

Os Patrimônios dos Planos Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº 2 (G1G2) e PGA, em 
relação ao mês de Janeiro/2016, tiveram as seguintes variações: de 0,81%,  0,55% e 
0,48% 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 Fevereiro/2016, superaram em 19,53% 
a Meta Atuarial/Meta de Rendimento. Motivadas, principalmente, pela rentabilidade 
positiva do FI Apolo.

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no mês de Fevereiro/2016, superou em 
32,35% a Meta Atuarial. Motivada, principalmente, pelas rentabilidades positivas dos 
investimentos em Renda Fixa.

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no acumulado do ano, atingiu 94,86% da 
Meta Atuarial. 

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL - fevereiro 2016BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE JANEIRO 2016   
(PLANOS BÁSICO, ESPECIAL 1 (G9), ESPECIAL 2 (G1G2) E PGA) 

(EM MILHARES DE REAIS - R$)

COMPOSIÇÃO RENTABILIDADES - fevereiro 2016

As rentabilidades das carteiras dos Plano Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº2 (G1G2) 
e do Plano de Gestão Administrativa, no acumulado do ano, superaram em 11,15% a 
Meta Atuarial/Meta de Rendimento.
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Cursos aos Participantes

Fazendo arte inspirada no Mestre dos bonecos de barro

Doze novos artesãos compuseram 
a mostra, apresentando em 
torno de cinco peças, cada, 
totalizando quase 60 obras. Todo 
o Projeto foi coordenado pelo 
diretor administrativo, Antonio 
Ferreira, e a oficina, ministrada 
pela professora Jacira Lucena. 
Ceramista e artesã pernambucana, 
de Surubim, radicada em Olinda, 
Jacira é autodidata há mais de 

20 anos no ofício. Possuindo 
mais de mil trabalhos enviados à 
Europa e à África, tem sua arte 
reconhecida, com seus painéis 

Nascido em Caruaru-PE, 
Vitalino Pereira dos 
Santos, o Mestre Vitalino 

( 1 0 . 0 7 . 1 9 0 9 / 2 0 . 0 1 . 1 9 6 3 ) , 
considerado o maior ceramista 
popular do Brasil, deu origem 
a uma tradição que se espalhou 
por todo Nordeste e é conhecida 
m u n d i a l m e n t e . 
Pioneiro na 
arte figurativa, 
r e p r e s e n t o u , 
principalmente, o 
cenário rural em 
que se inseria e a 
realidade da Região, 
retratando a cultura de 
um povo e inspirando 
a formação de 
inúmeras gerações 
de artistas. Alinhada 
ao pensamento sustentável, 
de valorização da cultura, a 
Bandeprev lançou, em 2015, o 
Projeto Brincando com Vitalino. 
Foi realizada uma releitura 
da obra do Mestre por meio 
de um Curso de Modelagem 
e Pintura a Frio em Cerâmica 
voltado aos participantes. A ação 
culminou com uma exposição 
dos trabalhos elaborados pelos 
alunos, com inauguração festiva 
e oferecimento de coquetel, 
ocorrida de 22 a 26 de fevereiro 
deste ano, na Asfabe.

Foram produzidos e de-
monstrados, quadros, recipientes, 
bonecos de barro, ilustrando 
animais; pessoas; casas; 
elementos do nosso folclore, 
como boi-bumbá, Maria Bonita e 
Lampião, tocadores de pífano etc. 

Luciana Andréa Freitas gigantes decorando espaços 
de grandes indústrias, hotéis e 
lugares públicos de Pernambuco 
e do Brasil. 

O Curso, promovido 
pela Bandeprev, no ateliê da 
artista, em Olinda, aconteceu de 
10 de setembro a 15 de dezembro 
de 2015, em três módulos, com 
uma aula semanal. A ideia foi 
ampliar o conhecimento cultural 
dos participantes, com foco 
na história do Mestre Vitalino, 
oferecendo um ambiente onde se 
tivesse oportunidade de absorver 
a arte, dispondo de acesso 

às propriedades relaxantes e 
terapêuticas da prática. 

Além de contribuir 
na elevação da autoestima, 
inspirando o processo criativo, 
proporcionar benefícios na saúde 
física e mental dos envolvidos, 
atuando no afastamento da 
depressão, o Curso gerou a 
possibilidade de novos artesãos 
no Estado. Assim, as pessoas 
passaram a ter a oportunidade 
de presentearem entes queridos 
com suas obras, como também 
obtiveram uma base para 
entrarem no mercado e fazerem 
uma renda extra. Com os 
resultados satisfatórios, o Projeto 
social da Entidade já toma nova 
dimensão, surgindo a perspectiva 
de mais uma oficina de artes 
destinada aos participantes.  

Bandeprev promove Projeto Brincando com Vitalino, iniciado com um curso e consolidado com uma exposição   

Bandeprev abre inscrições para 
Curso de Desenho e Pintura em Tela

 Na exposição referente ao Projeto Brincando com Vitalino, o diretor Antonio Ferreira 
destacou a importância de eventos com essa temática cultural e anunciou a possibilidade de 
uma nova oficina direcionada aos participantes. Já estão abertas as inscrições para o Curso de 
Desenho e Pintura em Tela (a óleo e acrílica), promovido pela Bandeprev, a ser ministrado pelo 
artista plástico Gleibson Cavalcanti, em seu ateliê, no Shopping Tacaruna. São dez vagas e o 
critério de participação será a ordem de matriculados. Para acontecer, a oficina, prevista para 
iniciar em 01 de junho 2016, precisa atingir o mencionado número de inscritos. Na programação, 
com duração de quatro meses, aulas semanais, todas as quartas-feiras, das 14h às 17h. Garanta 
sua vaga, ligando para o fone (81)3419 4623. 

 Obs: Os materiais necessários ao andamento do curso, tais como, pincéis, tintas e telas, 
serão de responsabilidade do participante. 


