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Que os bons fluidos
da nova estação
tragam paz e
harmonia a todos!

Salve 23 de setembro,
início da Primavera!

Sol de Primavera
“Quando entrar setembro
E a boa nova andar nos campos
Quero ver brotar o perdão
Onde a gente plantou
Juntos outra vez

Já sonhamos juntos
Semeando as canções no vento
Quero ver crescer nossa voz
No que falta sonhar...”
(Beto Guedes/Ronaldo Bastos)

Bandeprev vai inaugurar
novo portal

Funcionário
entrevistado:
Paulo Andrade
Paulo Andrade, funcionário
da Bandeprev desde 2010, é
o participante entrevistado
desta edição, tendo em vista
homenagearmos toda a nossa
equipe e colaboradores do
âmbito da Seguridade, pelo Dia
do Securitário, a ser celebrado
em outubro. Coordenador de
Controles Internos, uma área
chave para o funcionamento de
toda a Entidade, ele esclarece
suas atribuições, conta sua
história e sonhos.

Com fins de proporcionar
mais conforto aos participantes e melhorar
a comunicação da Entidade com os seus públicos, a Bandeprev
elaborou um novo site, que, em breve, estará disponível na Rede. Este terá
características de um portal, com mais notícias e oferecimento de serviços.
PÁGINA 4
Aguardem: No próximo mês de novembro,
Encontro dos Participantes Ativos

PÁGINA 2
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Editorial

hegou setembro, o
mês das flores, início
de uma das estações
mais bonitas do ano. Ótimo
pretexto para embelezarmos
a capa do nosso jornal e
desejarmos muitas coisas boas
a todos nossos participantes.
Nesse clima, estaremos, em breve, inaugurando
o novo portal da Bandeprev.
Confira a reportagem que já
adianta algumas novidades
sobre o assunto.
Também
nesse
espírito
de
harmonia,
lembramos
o
Dia
do
Securitário, a ser celebrado
em outubro, e fizemos uma
homenagem
aos
nossos
funcionários,
entrevistando
o Coordenador de Controles
Internos, Paulo Andrade.
Nossa
equipe,
inclusive, recebeu recentemente nas redes sociais importante
reconhecimento
de
um
participante muito querido:
Rogério Andrade. Muito
felizes, publicamos a íntegra
do depoimento.
No mais, acompanhe
a coluna Bandeprev em
Números e os quadros Assuntos
Jurídicos da Bandeprev e
Novos Aposentados.

A Diretoria
Assuntos Jurídicos da Bandeprev
Julho 2017
Processos Judiciais

Autor : 9
Réu: 315
Total 324

Novos Aposentados
ABRIL
MARIA DA CONCEIÇÃO A. M. SANDES
RUDINALDO C. NASCIMENTO
MAIO
MARCOS VICENTE FERREIRA
MIRTES MARIA M. BATISTA DA SILVA
MARIA DAS GRAÇAS S. DE CASTRO
JOSIAS TEIXEIRA DO AMARAL
JUNHO
MARIA GORETTI GOMES SIMONI
AMARO ROMÃO BATISTA
ROSEANE PATRIOTA GOMES
JULHO
EDILEUZA DE MORAIS P. NASCIMENTO
MARIVALDA DE MELO BARROS
WALDENICE MARIA CAVALCANTE

Perfil: Paulo Andrade

Conheça um de nossos colaboradores

Paulo Andrade atua como Coordenador de Controles Internos na Bandeprev

Um
risco
operacional,
por
exemplo,
pode
trazer problemas para o
funcionamento da Entidade.
Nos
investimentos,
por
sua vez, faz-se necessário
investigar
quais
títulos
estão aptos a pagar os
valores contratados e se
as aplicações seguem a

do Sistema de Previdência
Complementar e do trabalho
o próximo mês, na
em equipe. Num ambiente
terceira
segundacom poucos funcionários,
feira de outubro,
todos ficam muito próximos.
comemora-se o Dia do
Essa
proximidade
me
Securitário. Para marcar
permitiu excelentes amizades
a data, homenageamos os
e um significativo crescimento
nossos funcionários e toda a
pessoal
e
profissional.
classe entrevistando um de
Pretendo aprender e melhorar
nossos colaboradores, Paulo
cada vez mais”.
Andrade. À frente de uma
Paraibano
de
importante função dentro da
nascença e recifense desde
Entidade, a Coordenadoria
um ano, idade em que
de Controles Internos, Paulo
se mudou para a cidade,
nos dedicou um pouco do
Paulo se considera muito
seu tempo para falar de
feliz. “Sou casado há
suas atribuições e também
mais de um ano com
nos dar a oportunidade de
uma pessoa que eu amo,
conhecê-lo melhor.
Carolina. Estou contente
Formado
em
na Bandeprev”. Dentre
Economia,
com
Pósos projetos para o futuro,
graduações em Gestão
busca
certificados,
Financeira e Controladoria,
treinamentos em Invese tendo trabalhado no Setor “Estar na Bandeprev me propiciou um timentos,
ControladoAdministrativo e Financei- grande aprendizado, sobretudo acerca ria
e
Previdência
ro de uma imobiliária, do Sistema de Previdência Com- Complementar. Na parte
Paulo está na Bandeprev plementar e do trabalho em equipe.” pessoal, pretende aumentar
há mais de sete anos.
a família, algo que muito
Entrou como estagiário no Política de Investimentos. valoriza. “Meu principal
Setor Financeiro e após três Em toda a Instituição, deve- programa do fim de semana
meses foi contratado como se verificar se os sistemas é visitar os familiares”.
auxiliar. No fim de 2013, foi estão atendendo, se os No mais, gosta de praticar
criada, como fruto de uma procedimentos se encontram esportes e joga futebol com
auditoria indicada pelo Banco aderentes à legislação e ao os amigos.
Santander, nosso Patroci- mercado. Trata-se de um
Para os colegas,
nador, a Coordenadoria de trabalho fundamental para lembra: “nunca deixem de
Controles Internos, assumida a Bandeprev, pois analisa batalhar pelo que acreditam,
por Paulo desde o início.
a possibilidade de falhas porque conseguiremos tudo
“Seu
objetivo
é ou perdas, evitando que as com trabalho e perseverança”.
monitorar
os
possíveis mesmas aconteçam.
Para a humanidade, um
riscos inerentes a diversas
“Estar na Bandeprev sonho: “viver num mundo
atividades
desenvolvidas me propiciou um grande mais igualitário, no qual não
pela Organização”, explica. aprendizado, sobretudo acerca haja tantas diferenças.
Luciana Andréa Freitas

N
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Bandeprev em Números
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 30 DE JUNHO 2017
(PLANOS BÁSICO, ESPECIAL 1 (G9), ESPECIAL 2 (G1G2) E PGA)

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL - junho 2017
O Patrimônio do Plano Básico, em relação ao mês de maio/2017, teve uma variação de
-0,05%.

Os Patrimônios dos Planos Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº 2 (G1G2) e PGA, em
relação ao mês maio/2017, tiveram as seguintes variações: de 0,00%, -0,06% e -0,42%
respectivamente.

COMPOSIÇÃO RENTABILIDADES - junho 2017
A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no mês de junho/2017, atingiu 409,09%
da Meta Atuarial. Motivada, principalmente, pela rentabilidade positiva no segmento de
Renda Fixa (títulos securitizados, FI Recife e FI Bandeprev).

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no acumulado do ano, atingiu 112,67% da
Meta Atuarial.

As rentabilidades das carteiras dos Plano Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº 2 (G1G2)
e do Plano de Gestão Administrativa, no mês de junho/2017, atingiram 1.040% da Meta
Atuarial/Meta de Rendimento. Motivadas, principalmente, pela rentabilidade positiva do
FI Apolo (Renda Fixa).

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 172,78% 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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Novos Projetos

Em breve, será lançado novo portal da Bandeprev

Website da Bandeprev, a ser inaugurado este ano, segue tendências atuais, é mais explicativo e se adapta a idosos

Luciana Andréa Freitas

J

á em fase de testes neste
mês de setembro, em
breve, será inserido na
Internet o novo website da
Bandeprev, cujo perfil será de
um portal com notícias a serem
atualizadas periodicamente e
oferecimento de vários serviços.
A renovação e aperfeiçoamento
da ferramenta ainda em 2017
buscam proporcionar um melhor
instrumento de aproximação com
todos os públicos da Entidade.
Como a maioria dos integrantes
são pessoas em idade de
aposentadoria, esta foi adaptada

para uma acessibilidade voltada
aos idosos.
Com
o
propósito
de garantir mais facilidade e
praticidade ao participante no
contato com a Bandeprev, foi
contratada uma empresa de
comunicação, a mesma que
também elabora nosso jornal.

Cada etapa foi supervisionada por
toda a diretoria da Bandeprev e
acompanhada pelo Coordenador
de Informática Jairton Barbosa.
Visando o conforto e a satisfação
de todos, seguiu-se as tendências
das tecnologias atuais, gerando
um website responsivo, fácil
de acessar em todos os tipos de
aparelhos. A página proposta
também é mais didática,
explicando cada tópico do
menu. Além disso, tem maior
proximidade com a realidade da
Bandeprev, utilizando termos
mais conhecidos na Entidade e
no ambiente de fundos de pensão.
Iniciando com vários
banners explicativos, o portal
apresenta a Bandeprev para o
público em geral, elucidando sua
função de forma clara e objetiva.
Quem preferir obter detalhes,
encontrará no decorrer do menu
todos os seus regulamentos,
demonstrativos, relatórios. Tudo
estará à mão por meio de um
caminho muito simples. Cada
título do menu deixa muito claro o
que se vai encontrar. Por exemplo,
as informações sobre os planos
de benefícios, regulamentos,
estatuto da Entidade estão no
tópico “Planos e Normas”. Os

Depoimento

Reconhecimento ao nosso trabalho
Luciana Andréa Freitas

P

ara nós, da Bandeprev,
é sempre uma satisfação
receber
nossos
participantes e nos empenhar a
fim de prestarmos os melhores
serviços. É com gratidão que
registramos aqui a alegria de
ver essa dedicação repercutir
em forma de reconhecimento
do nosso trabalho, por meio
de depoimentos, nas redes
sociais, como o do assistido
Rogério Andrade, importante

artista do Estado. A seguir,
a foto e a íntegra da legenda
desta, publicadas no Facebook
pelo referido bandepeano, em
agosto, após visita à nova Sede
da Entidade.
Visitando a Bandeprev
“Agradeço a acolhida dos
diretores Antonio Ferreira e
José Cândido – que gentilmente
me mostraram – em recente
visita – as novas instalações
da nossa Bandeprev situadas
na Rua Padre Carapuceiro,
próximas ao Shopping Center

Recife.
Enquanto
bandepeanos,
sentimo-nos
muito
bem
representados
pelos
citados
colegas.
Aproveito
a oportunidade para
mandar um forte
abraço aos demais
diretores
Isolda
Jardelino e Eudes
Carneiro extensivo a
todos os funcionários,
que
sempre
nos
deram um show de
atendimento.”

principais serviços requisitados
e informações solicitadas estão
reunidos no item “Serviços
e Orientações”. Nesta seção,
podem ser encontrados, por
exemplo, todos os requerimentos
e formulários da Entidade.
Outra grande novidade,
que foi construída à parte por
outra empresa, e adaptada ao
portal, e também se pode acessar
nos “Serviços e Orientações”
é o Homeprev. Explicado no
jornal anterior, o sistema é um
novo canal de comunicação
com os participantes cuja área
restrita a eles dá acesso aos seus
dados e permite a utilização de
vários serviços, como verificar
saldo de empréstimos, obter
contracheques e declarações de
rendimentos para o Imposto de
Renda. Para isso, o participante
necessita ter um email cadastrado
na
Bandeprev.
“Acessem,
comentem,
participem.
Estamos abertos a sugestões.
Desejamos otimizar nossos
processos e atendê-los cada vez
melhor, ouvindo seus anseios e
entendendo suas necessidades”,
declarou
a
superintendente
Isolda Jardelino a todo o público
da Bandeprev.

