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Homeprev será uma nova facilidade aos participantes
Em breve, a Bandeprev estará lançando um novo site, remodelado, com novas funções e informações importantes para todos os
participantes que o acessarem.
Dentre as novidades importantes, uma será de grande utilidade para todos. Trata-se do HOMEPREV, onde o participante poderá
obter informações atualizadas do seu dia a dia. Inicialmente, estarão disponíveis: dados cadastrais, contracheques, saldo da reserva de
poupança (ativos), saldo de empréstimos, informe de rendimento anual. Posteriormente, novas funções serão disponibilizadas para acesso dos
participantes, quando serão plenamente divulgadas.
No novo site, haverá um link que o conduzirá ao ambiente do HOMEPREV, sendo necessário seguir os passos abaixo para o
primeiro acesso:

Que valorizemos sempre
nossa cultura!

Salve 24 de junho,
Dia de São João!

a) Clicar em primeiro acesso;
b) Digita o seu cpf;
c) Sistema enviará uma pergunta aleatória que deverá ser respondida (digitada), como, por exemplo, nome do pai, nome da mãe, entre outros;
d) Sistema pedirá para informar o seu e-mail cadastrado na Bandeprev (importante que o participante tenha seu e-mail cadastrado na
Bandeprev);
e) Em questão de minutos, você receberá uma senha provisória em seu e-mail (cadastrado na Bandeprev);
f) Volta para página inicial;
g) Digita seu cpf;
h) A senha provisória;
i) Automaticamente o sistema vai pedir para alterar a senha;
j) Fazer a alteração da senha provisória por outra criada pelo participante (guarde essa sua senha);
k) Acesse normalmente as informações disponíveis.
Duvidas, pedimos entrar em contato com os seguintes canais:
Telefones: 34194616 / 33194628
Emails: seguridade@bandeprev.com.br / recadastramento@bandeprev.com.br

Posse dos Conselheiros Fiscais da Bandeprev

Crédito: Danúbia Vitor

A solenidade de posse dos conselheiros fiscais da Bandeprev, para o mandato de 2017 a 2020, ocorreu dia 31 de maio
último, na Sede da Entidade, no Recife.
PÁGINA 4

Assistida homenageada: Vera Lúcia Cavalcanti

Vera Lúcia Ferreira Cavalcanti, assistida pela Bandeprev desde 1998, residente em São Paulo,
foi a homenageada pelo Dia do Aposentado (24 de janeiro), em solenidade realizada pela
Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar - Abrapp,
no referido Estado. Ela representou todos os nossos participantes que desfrutam dessa fase.
Entrevistada desta edição, conta sua trajetória, trazendo uma mensagem de otimismo a todos.

PÁGINA 2
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Editorial

Perfil: Vera Lúcia Cavalcanti

Bandeprev Notícias
passará a circular
trimestralmente,
reunindo neste número
os meses de abril/maio/
junho, trazendo também
informações do início do ano
por ter sido praticamente o
primeiro de 2017. A capa,
que sempre lembra uma
data importante, não poderia
deixar de fazer referência às
festas juninas, resgatando
a alegria e a cultura do
nosso povo.
Dentre as boas
novidades,
temos
o
Homeprev, um novo sistema
que facilitará o contato do
participante com a Entidade e
agilizará serviços, podendo,
em breve, ser acessado pelo
site da Organização. Outra é
o trabalho contínuo realizado
pela superintendência e
pela assessoria jurídica, o
qual vem reduzindo ações
judiciais e gerando um
importante avanço para a
Entidade nesse aspecto.
As
reportagens
especiais trazem a posse dos
conselheiros fiscais, ocorrida
em maio último, e uma
entrevista com a assistida
Vera Lúcia, homenageada
pelo Dia do Aposentado.
No mais, temos
ainda a coluna Novos
Aposentados e o Bandeprev
em Números.

A Diretoria

Novos Aposentados
Primeiro trimestre 2017
MARIA TEREZA GOMES LINS
JOSÉ CARLOS M. LEANDRO
JOSEFA MARIA DA CRUZ
ANTÔNIA DA SILVA R. MATOS
IVANDA MARIA O. LIMA
MARIA DO ROSÁRIO CALADO
LUCIENE MARIA P. PESSOA
SOLANGE MUNIZ MIRANDA
LINDINALVA M. C. GONZAGA

20/12/16
27/12/16
29/11/16
14/02/15
16/09/16
07/03/17
20/02/17
15/02/17
03/03/17

Otimismo pode ser a chave da longevidade

Homenageada pelo Dia do Aposentado, Vera fala de suas conquistas e do valor dos sonhos
Luciana Andréa Freitas

N

ingressou na Contabilidade e
Departamento de Cadastro.
A maior parte de sua carreira

um mundo em que a
expectativa de vida só
aumenta, longevidade
com saúde, muitas vezes, é
uma questão de estado de
espírito. Quem dá o recado,
incentivando o otimismo,
é
Vera
Lúcia
Ferreira
Cavalcanti, assistida pela
Bandeprev desde 1998. Ela foi
escolhida para representar os
participantes desta Entidade
numa solenidade, dia 26 de
janeiro 2017, em homenagem
ao Dia do Aposentado (24 de Vera Lúcia Cavalcanti
janeiro), realizada, em São
Paulo, pelo Sistema Abrapp/ no Banco foi como secretária
ICSS/Sindapp, que envolve de agência. “Ali aprendi
organizações
nacionais muito. Construímos toda a
do
Segmento.
Também nossa vida. Cresci pessoal e
neste informativo, sendo a profissionalmente.
Estudei
entrevistada desta edição, Letras. Casei-me com um
recebe nossa homenagem pela colega do Bandepe, Antonio
referida data, extensiva a todos José Cavalcanti, com quem vivo
os integrantes da Bandeprev os até hoje, comemorando, em
quais alcançaram essa etapa 2017, 39 anos de matrimônio.
da vida.
Temos um casal de filhos e três
Considerada paulista, netas, e estamos à espera do
Vera Lúcia foi de Pernambuco quarto neto.”
para São Paulo
ainda
bebê,
onde reside até
hoje.
Começou
a trabalhar na
unidade
do
Bandepe de lá
em 1976, quando
foi inaugurada a
Agência São Paulo
e prestou concurso
para
auxiliar
administrativa.
A
princípio, Vera Lúcia e seu esposo, Antonio José Cavalcanti

Vera Lúcia se sente
uma pessoa bem completa.
“Tenho um companheiro,
filhos formados. Após a
aposentadoria, realizei mais
um sonho, o de lecionar.”
Cumprindo o objetivo de sua
formação, passou em concurso
do estado e deu aulas de
Português para alunos dos
ensinos fundamental e médio.
“Hoje estou à disposição dos
netos”, brinca. Agora tem
aproveitado a aposentadoria
para fazer as coisas que gosta,
como ler, ir ao teatro e ao
cinema, e curtir a família. “A
aposentadoria é importante,
porque você ganha estabilidade,
algo cada vez mais difícil nos
tempos de hoje.”
Com muitos planos
para o futuro, como viajar com
a família e fazer voluntariado,
na intenção de retribuir ao
universo tudo o quanto realizou
e recebeu, Vera aponta a chave
para ser feliz e viver bem em
qualquer tempo. “A gente
nunca pode deixar de sonhar.
É importante sempre ter uma
meta a alcançar, idealizar
uma vida melhor
para nós e aos
nossos irmãos. Até
nesta fase difícil
que o Brasil está
passando,
temos
de
continuar
acreditando.
Vamos
ressurgir
das cinzas como a
fênix. Tenho fé e
esperança de ter um
país melhor para os
meus netos.”
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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
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Bandeprev em Números
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 30 DE AABRIL 2017
(PLANOS BÁSICO, ESPECIAL 1 (G9), ESPECIAL 2 (G1G2) E PGA)

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL - abril 2017
O Patrimônio do Plano Básico, em relação ao mês de março/2017, teve uma variação
de -0,08%.

Os Patrimônios dos Planos Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº 2 (G1G2) e PGA, em
relação ao mês Março/2017, tiveram as seguintes variações: de -0,08%, -0,14% e -0,38%
respectivamente.

COMPOSIÇÃO RENTABILIDADES - abril 2017
A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no mês de Abril/2017, atingiu 87,76% da
Meta Atuarial. Motivada, principalmente, pela baixa rentabilidade no segmento de Renda
Fixa (títulos securitizados e FI Bandeprev)

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no acumulado do ano, atingiu 121,61% da
Meta Atuarial.

A rentabilidade das carteiras dos Plano Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº 2 (G1G2)
e do Plano de Gestão Administrativa, no mês de Abril/2017, atingiu 100,00% da Meta
Atuarial/Meta de Rendimento. Motivada, principalmente, pela rentabilidade positiva do FI
Apolo (Renda Fixa)

A rentabilidade das carteiras dos Plano Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº2 (G1G2)
e do Plano de Gestão Administrativa, no acumulado do ano, atingiu 208,03% da Meta
Atuarial/Meta de Rendimento.

Você Sabia ? Estamos enviando mensalmente através de e-mails cadastrados na base de dados da BANDEPREV, informativo sobre a área de Investimentos e Contábil.
Cadastre seu e-mail para recebimento do DF.INFORMATIVO.
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Eleições 2017

Conselho Fiscal da Bandeprev toma posse

Dia 31 de maio 2017, foi encerrado o processo eleitoral, culminando com a posse dos conselheiros
Crédito: Danúbia Vitor

Luciana Andréa Freitas

R

Mesa da solenidade de posse, composta por representantes da Bandeprev e
da Asfabe

Crédito: Danúbia Vitor

superintendente
Isolda
Jardelino;
o
conselheiro
deliberativo Maurílio de Souza
Luna; a presidente da Comissão
Eleitoral, Rosimary Vicente da
Silva. Esta, em nome de quem
foi feita uma homenagem a
todos os que participaram do
processo eleitoral. Também
integraram a mesa todos os
conselheiros fiscais efetivos
que
foram
Membros efetivos Indicados pelo Patrocinador
empossados
na solenidade,
os indicados
p e l o
patrocinador,
Alexandre
Ve r í s s i m o
V i l e l a
(presidente)
e
Eraldo
Nogueira
Alexandre Veríssimo Vilela Eraldo Nogueira Sobrinho
Sobrinho;
(presidente)

e os eleitos pelos ativos e
assistidos, Albérico Branco
e Aluizio Lira. Ainda para
a mesa, em homenagem aos
participantes, foi chamado o
presidente da Associação dos
Funcionários
Aposentados
do
Bandepe
– Asfabe,
Reginaldo Dias.
Nossa superintendente
iniciou os discursos, dando
novamente as boas-vindas
a
todos,
Membros efetivos eleitos
agradecendo
as presenças
num dia muito
chuvoso
e
explicando a
importância
do
processo
eleitoral,
além de sua
adaptação às
novas regras do
Crédito: Danúbia Vitor

espeitando
o
seu
Estatuto, a Entidade
concluiu
processo
eleitoral para o mandato de
2017 a 2020 do Conselho
Fiscal, órgão que zela pela
gestão econômico-financeira
da mesma. Os procedimentos
culminaram com a posse dos
membros eleitos e indicados, dia
31 de maio último. Conduzida
pelo diretor administrativo da
Bandeprev, Antonio Ferreira, a
cerimônia de posse, realizada
na Sede da Entidade, teve
início às 16h30, com as boasvindas a todos e um convite a
cada componente da mesa para
ocupar seu lugar.
Foram
convocados
os seguintes representantes
da Bandeprev: a diretora-

Sistema Previdenciário. Foram
lembrados todos os membros
da Comissão Eleitoral, mesas
receptoras e apuradora, havendo
agradecimentos a cada pessoa
envolvida no processo eleitoral.
Também foram empossados
os suplentes: Marden Urquiza,
Licia Falcão Peregrino, Augusto
Cesar e Luiz Gustavo Walfrido.
Fizeram uso da palavra, todos
os efetivos empossados, o
conselheiro Maurílio Luna,
a presidente da Comissão
Eleitoral, Rosimary Vicente da
Silva, e o presidente da Asfabe,
Reginaldo Dias. Dentre as
presenças, ainda vale destacar
os diretores da Bandeprev,
Eudes Lins e José Cândido Neto;
os conselheiros deliberativos
João Carlos Campos Melo e
Agostinho Crisóstomo. Além
da presidente do Sindicato dos
Bancários de Pernambuco,
Suzineide Rodrigues.

Aluizio Lira

Albérico Branco

Assuntos Jurídicos da Bandeprev

Entidade tem grande redução de processos judiciais
Luciana Andréa Freitas

F

ruto de um trabalho
conjunto
entre
a
superintendência
da
Bandeprev e a assessoria
jurídica, a Entidade vem
realizando um grande projeto de
redução dos processos judiciais

nos quais se encontra envolvida.
De dezembro 2013 a abril 2017,
registrou-se um percentual
de minimização de 42,07%.
No comparativo, 599 ações
passaram, nestes últimos quatro
anos, para 347. É preciso que
haja uma conscientização de que
as ações judiciais estão dentre
os principais riscos ao equilíbrio

dos planos de benefícios
das Entidades. Há meios de
conciliação para garantir os
direitos de todos. Sendo assim,
a
Bandeprev
tem
conquistado
42,07%
um importante
avanço nesse
assunto.

Assuntos Jurídicos da Bandeprev
Abril 2017
Processos Judiciais
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