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“Cada idade tem a sua beleza
e essa beleza deve sempre
ser uma liberdade”

(Robert Brasillach)

Salve 01 de outubro,
Dia do Idoso!

Substituição no Conselho Deliberativo da Bandeprev

Em decorrência da aposentadoria do integrante suplente do Conselho
Deliberativo da Entidade, Luciano Azevedo Rego Lima, assumiu
o cargo, em setembro último, indicada pelo Patrocinador, Rosimery
Rodrigues Dias. Que o participante Luciano receba os nossos parabéns,
pela conquista alcançada, e a nova conselheira suplente Rosimery seja
muito bem-vinda e também parabenizada pelo recebimento dessa
importante missão.

Vêm aí os Encontros de Participantes Assistidos
Já tem data marcada a nona versão dos Encontros Regionais de
Participantes Assistidos. Os eventos, que promovem um contato
da diretoria com os integrantes da Entidade, reunindo centenas de
Bandeprevianos, sempre se destacam por palestras elucidativas
e momentos de confraternização. Os interessados devem se
inscrever pelo e-mail canalaberto@bandeprev.com.br ou pelo fone
(81)3419 4600. É preciso confirmar a sua participação até o dia 31
de outubro. Confira ao lado as datas e locais.

Perfil desta edição:
Antonio David
Conheça ou saiba mais sobre o nosso
participante Antonio David Monteiro
de Oliveira, analista da área de
operações do Banco Santander São
Paulo. Ele apresenta sua trajetória
profissional e valores pessoais que lhe
deram força para crescer e se sentir
realizado em todos os aspectos.
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CONVITE

Programação
RECIFE
Data: 10.11.2016
Hora: 12h
Local: Círculo Militar do Recife
Av. Agamenon Magalhães – 2807
– Boa Vista – Recife
CARUARU
Data: 24.11.2016
Hora: 10h
Local: Caruaru Park Hotel
BR 232 KM 128

Evento regional da área
financeira ocorre na Bandeprev
Representantes de 18 Entidades Fechadas de Previdência Complementar
– EFPCs, do Nordeste, estiveram reunidos na Bandeprev, no dia 11 de
outubro último, com o
intuito de discutir meios
de avançar na gestão
de investimentos das
organizações. Nossa
Entidade coordenou
o evento.
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Editorial

Perfil: Antonio David

este mês de outubro, uma
data que não podemos
esquecer é o Dia do Idoso
(01), data da criação do estatuto
do idoso no Brasil, quando o
país incorporou na lei resoluções
de organizações internacionais
visando proteger essa população.
Vale comemorarmos o momento,
destaque da nossa capa, e
parabenizarmos todos os nossos
participantes que chegaram a esta
bela fase.
Com relação a esse
pessoal “das antigas”, uma
boa notícia. Em novembro,
será realizada a nona versão
dos Encontros Regionais de
Participantes Assistidos.
Já falando de quem
ainda está se preparando para a
aposentadoria, entrevistamos o
analista da área de operações,
Antonio David.
Complementando
o jornal, temos uma matéria
acerca da Reunião dos Diretores
e Técnicos Financeiros do
Nordeste. No mais, uma nota
sobre a nova suplente do
Conselho Deliberativo, Rosimery
Rodrigues Dias; o encerramento
do Curso de Pintura; a
participação da Bandeprev no
Congresso da Abrapp, além dos
quadros fixos, presentes em todas
as edições. São eles: os Assuntos
Jurídicos da Bandeprev, os
Novos Aposentados e a coluna
Bandeprev em Números.
A Diretoria

Visão de futuro e valorização das pessoas

O participante Antonio David fala de aspectos essenciais para vencer na vida e ser feliz
Luciana Andréa Freitas

O

entrevistado
desta
edição é um exemplo
de
que,
mesmo
os profissionais ligados às
máquinas e aos números, têm
como elementos essenciais de
seu sucesso e sua felicidade a
valorização das pessoas e do
lado humano. Mostram que o
segredo para conviver no mundo
estressante dos cálculos consiste
em alterná-lo com afeto, sonhos,
fé. O participante Antonio David
trabalha como analista da área de
operações do Banco Santander,
na cidade de São Paulo, em um
dos prédios administrativos,
chamado Casa 1. Ele conta
sua história, a qual envolve
autovalorização,
gratidão,
família, Deus e projetos para
o futuro.
Natural do Recife-PE,
David entrou no Bandepe em
28 de outubro de 1981, como
office boy, e, em seguida, fez
concurso interno, passando
para escriturário, ficando lotado
na Agência Centro. Exerceu
funções no Núcleo de Tecnologia
e na folha de pagamentos. Após
a privatização do Banco, foi
transferido para São Paulo,

por solicitação própria,
onde atuou no Banco Real,
nos setores de folha de
pagamentos e PSC Responde
(uma área de suporte).
Numa reestruturação, foi
promovido
a
analista,
ingressando
em
cash,
cobrança, débito automático;
depois folha novamente; e
fundos de investimentos.
Hoje encontra-se na área de
pós-venda valor agregado,
que inclui uma parte de
tarifas de contas correntes e
fundos com recursos do FGTS.
Engajado
na
Organização há quase 35
anos, onde demanda muita
garra,
profissionalismo
e
dedicação, nosso entrevistado
teve fácil adaptação ao seu
novo ambiente de trabalho
e espera em breve poder
usufruir de sua aposentadoria.
Uma dica desse participante
é autovalorização. “Você tem
de preservar a autoestima,
demonstrar competência, dar
o seu melhor, porque lá na
frente você vai ver o resultado.”
Outra: o contato interpessoal.
“Tive
acesso
a
diversas
pessoas de várias áreas, que me
enriqueceram tanto profissional,
quanto pessoalmente.”

Casado,
enfatiza
como sua grande conquista a
família, tendo um filho, que já
está formado em Medicina e
trabalhando, fruto de uma luta
constante de ambos. Segundo
David, o motivo de todas as
suas realizações é Deus. Com
fé, continua repleto de sonhos: a
paz mundial, o amor ao próximo,
a oportunidade de ver seus
netos e projetos pessoais, como
a conclusão de um curso de
Direito e um de Fotografia. Grato
pelo dia de hoje, espera otimista
o amanhã, quando em breve
receberá sua aposentadoria.
“Agradeço a todos que tiveram
contato comigo durante esse
longo período pelos bons
momentos
de
aprendizado
mútuo, fundamentais para o
nosso futuro”.

Novos Aposentados

V

Aposentadorias concedidas nos meses de agosto e setembro

ide ao lado os novos
assistidos da Bandeprev,
profissionais
que
dedicaram
boa
parte
de
suas vidas ao Banco e agora
passam a se beneficiar de sua
suplementação de aposentadoria,
de natureza vitalícia. Desejamos
Assuntos Jurídicos da Bandeprev
Processos Judiciais

Autor : 12
Réu: 350
Total 362

a todos felicidades, grandes
descobertas e conquistas nessa
nova fase da vida, ao tempo
que nos colocamos à disposição
de todos aqui na Bandeprev.

Setembro/2016
Agosto/2016
ROSAMARY CORREIA RIBEIRO 20/07/2016
LUCIANO BEZERRA DA ROCHA 26/07/2016
ANGELA TEREZA R DE SOUZA 21/06/2016

Diretoria de Seguridade
(José Cândido Neto)

WALMIR SEVERINO DE MOURA
SILAS DE SA LEITAO
WALTER JOSE SILVA
BERNADETE CRISTINA DE SA
ROGERIO F. MENDES
MARIA INES S. ESPINDOLA
EDILENE MARIA A. MATOS
ERIVALDO CESAR P. SILVA

02/09/2016
18/08/2016
10/12/2014
25/08/2016
02/06/2016
28/08/2016
18/08/2016
24/08/2016

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

Bandeprev

Diretoria Executiva Superintendente: MARIA ISOLDA PAURÁ JARDELINO DA COSTA Diretor de Finanças: EUDES CARNEIRO LINS FILHO Diretor de
Seguridade: JOSÉ CÂNDIDO NETO Diretor Administrativo: ANTONIO JOSÉ FERREIRA FILHO
EDIFÍCIO EMPRESARIAL CENTER I - Rua Padre Carapuceiro, 733 –7º. Andar - Boa Viagem – Recife - PE – CEP 51020-280
Fone: (81)3419 - 4600 E-mail: canalaberto@bandeprev.com.br Bandeprev na Internet: www.bandeprev.com.br
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Bandeprev em Números
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 30 DE AGOSTO 2016
(PLANOS BÁSICO, ESPECIAL 1 (G9), ESPECIAL 2 (G1G2) E PGA)
(EM MILHARES DE REAIS - R$)

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL - agosto 2016
O Patrimônio do Plano Básico, em relação ao mês de Julho/2016, teve uma variação
de 0,29%.

Os Patrimônios dos Planos Especial nº 1 (G9), Especial nº 2 (G1G2) e PGA, em
relação ao mês de Julho/2016, tiveram as seguintes variações: de 0,54%, 0,42%
e 1,37%, respectivamente.

COMPOSIÇÃO RENTABILIDADES - agosto 2016
A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no mês de Agosto/2016, superou em
13,89% 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 8,97% a
Meta Atuarial.

As rentabilidades das carteiras dos Planos Especial nº 1 (G9), Especial nº 2 (G1G2) e do
Plano de Gestão Administrativa, no mês de Agosto/2016, superaram em 68,75% a Meta
Atuarial/Meta de Rendimento. Motivadas, principalmente, pela rentabilidade positiva do
FI Apolo.

As rentabilidades das carteiras dos Planos Especial nº 1 (G9), Especial nº2 (G1G2) e do
Plano de Gestão Administrativa, no acumulado do ano, superaram em 48,82% a Meta
Atuarial/Meta de Rendimento.

VOCÊ SABIA ? Títulos Privados –São títulos de emissão de instituições privadas, cujas rentabilidades podem ser pré-fixadas, definindo-se um valor fixo na emissão,
ou pós-fixadas, quando são definidas por um indexador de mercado.
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Aperfeiçoamento

Gestores financeiros em busca de melhorias
Bandeprev coordena 19ª Reunião dos Diretores e Técnicos Financeiros do Nordeste

Luciana Andréa Freitas

V

os serviços prestados pelas
Consultorias de Investimentos,
as Rentabilidades das EFPCs
(comparativo de 2016 com
2015), dentre outros assuntos do
interesse dos fundos de pensão.
Entre as atualidades, discutiuse a Instrução Previc/DC Nº 31,
de 08 de agosto 2016, a qual

isando a troca de
experiências e a busca
de melhorias de forma
conjunta, os fundos de pensão
de todo país costumam realizar
periodicamente encontros de
profissionais de suas áreas
específicas, fomentando o
fortalecimento do Sistema.
Durante o dia 11 de outubro
último,
a
Bandeprev
coordenou, em sua Sede,
no Recife, a 19ª Reunião
dos Diretores e Técnicos
Financeiros do Nordeste,
objetivando otimizar a
gestão de investimentos
e debater as atualidades Finanças – Diretor da Bandeprev, Eudes
referentes à área. O evento Lins, abordou assuntos relevantes para a
contou com a presença gestão dos investimentos das EFPCs
de 32 representantes das
seguintes Entidades da região: dispõe acerca do cadastro e do
Alepeprev, Bandeprev, Bases, envio de arquivos eletrônicos
Cabec, Cageprev, Capef, Capof, com informações de carteiras de
Celpos, Compesaprev, Ecos, fundos de investimentos.” Ao
Fabasa, Faceal, Fapece, Fachesf, final do evento, foi aplicada uma
Faelba,
Fascemar,
Fasern pesquisa de avaliação, atingindo
um índice de aprovação bastante
e Sergus.
Segundo
o
diretor positivo, com 88% apontando a
financeiro da Bandeprev, Eudes melhor classificação (ótimo).
Lins, foram expostos temas
importantes para as Entidades
Fechadas de Previdência
Complementar – EFPCs.
“Houve apresentações sobre
as Políticas de Investimentos
para 2017, as Manifestações
dos
Conselhos
Fiscais,

N

37º Congresso Brasileiro
dos Fundos de Pensão

a
atual
realidade sociais e econômicos da
brasileira,
é longevidade; e Paradigmas
necessário unir forças de Governança e gestão para
em prol da retomada do novos tempos. Estiveram em
crescimento. A Previdência pauta, investimentos, riscos,
Complementar
mostra-se fiscalização,
conhecimentos
como aliada, cooperando tanto propiciadores de uma maior
na desoneração do Estado, qualidade
nos
serviços
quanto na manutenção da e
comprometimento
atividade
econômica.
Visando
dialogar
sobre a importância
desse Segmento e seus
desafios, ocorreu, de 12
a 14 de setembro 2016, o
37º Congresso Brasileiro
dos Fundos de Pensão,
em Florianópolis - SC. O
evento, promovido pelo
sistema Abrapp/ICSS/
Sindapp, que engloba
as entidades nacionais Congresso Abrapp – Presenças dos
diretores e conselheiros da Bandeprev.
representativas
do
setor, abordou o tema
Previdência Complementar: um com os participantes. A
novo projeto para o país.
Bandeprev esteve presente,
Direcionado
a com os gestores Isolda
dirigentes e demais funcionários Jardelino
(superintendente
dos fundos de pensão, o encontro – representando tanto a
trouxe importantes autoridades Bandeprev como o Sindapp),
nacionais e internacionais Eudes Lins (diretor financeiro),
do sistema e de outras áreas. José Cândido (diretor de
Foram discutidos assuntos, Seguridade); e os conselheiros
como o Modelo previdenciário João Carlos Melo, Agostinho
brasileiro: uma reflexão sobre Crisóstomo, Maurílio Luna e
passado e futuro; Os impactos Albérico Branco.

Cursos aos Participantes

Bandeprev encerra oficina de Pintura
Luciana Andréa Freitas

E

m setembro último, a
Entidade concluiu mais
uma etapa das oficinas
oferecidas aos participantes.
Desta vez, foi o Curso de Pintura
em Tela, ministrado pelo artista
plástico Gleibson Cavalcanti,

em seu ateliê,
no
Shopping
Tacaruna.
Dez
pessoas
foram
contempladas
com
os
ensinamentos,
que
tiveram
início em 03 de
maio de 2016.

Grupo Reunido - Integrantes do Curso de
Pintura em confraternização no encerramento.

Certificados - Uma das contempladas, Eleonora Costa e Silva, com o instrutor Gleibson
Cavalcanti e o diretor Antonio Ferreira.

