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Estreando processo eletrônico 
eleitoral, o Conselho Deliberativo 
da Bandeprev foi empossado para o 
mandato de 2018 a 2023, no último 
dia 31 de outubro 2018. O pleito 
para a escolha dos representantes dos 
participantes no órgão ocorreu dia 02 
de outubro. 

Já está disponível um novo canal de 
comunicação entre os participantes 
e a Entidade, denominado 
Homeprev. Por meio deste, nesta 
primeira fase, o participante 
terá acesso às suas informações 
cadastrais, contracheques, saldos de 
empréstimos e informativo anual de 
rendimentos (IRPF). Num segundo 
momento, serão viabilizadas novas 
funcionalidades, como a simulação de 
empréstimos, entre outras. Veja como 
acessar e usar essa nova ferramenta.  

Veja também, junto com esta edição, encarte abordando 
as principais alterações estatutárias da Bandeprev.

Mais de 400 pessoas estiveram reunidas, no dia 28 de novembro 2018, no Arcádia 
do Paço Alfândega, em evento realizado pela Bandeprev, no intuito de manter a 
aproximação com os seus integrantes. O Encontro, que chegou a sua décima versão, 
celebrou importantes avanços da Entidade e inovou, unindo os mais diversos 
participantes, da Capital e do Interior, contemplando ativos e assistidos. Com 
palestras da diretoria e momentos de confraternização, a cerimônia trouxe inúmeras 
surpresas, tais como novos modos de descontração, encerramento com show musical 
e dançante. 

Que as pessoas possam compreender que o Amor é o principal símbolo desta época 
do ano e saibam perpetuá-lo por todos os outros dias. Que a mensagem de Paz seja 
nossa luz. Pois é o comportamento humanitário o qual nos garantirá vida longa e 
feliz, conservado pelo respeito e pela união. Nós, da Bandeprev, sempre imbuídos 
desse sentimento, esperamos ter feito o nosso melhor em 2018 e continuar com o 
mesmo empenho em 2019, como também desejamos a todos os melhores votos  
de Felicidades.  

Um 2019 cheio de Amor e Felicidades!

ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
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Homeprev:
facilidade aos
participantes

Bandeprev encerra ano celebrando 
avanços com um novo 

Encontro de Participantes
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Editorial

Bem-vindo ao clima de 
festas mais uma vez! O 
último jornal trimestral 

do ano (outubro/novembro/
dezembro 2018) vem em 
espírito de comemoração, de 
homenagem aos que fazem 
a Bandeprev, renovação dos 
votos de felicidades a todos e 
da esperança de um 2019 ainda 
melhor.  Para iniciar, confira na 
capa, nossa mensagem de fim 
de ano.
 Repleto de novidades, 
este informativo traz o registro da 
posse do Conselho Deliberativo, 
após significativa mudança no 
sistema de votação para o modo 
online, gerando mais conforto 
aos participantes. Também 
apresenta outra conquista 
da Entidade que facilitará a 
vida dos Bandeprevianos, 
disponibilizando serviços pela 
Internet: o Homeprev.
 Um dos destaques 
deste ano, o 10º Encontro de 
Participantes, mereceu encarte 
exclusivo, buscando prestigiar 
da melhor forma todos que o 
fizeram acontecer. 
 Temos ainda, no 
jornal, os quadros Assuntos 
Jurídicos da Bandeprev e Novos 
Aposentados, além da coluna 
Bandeprev em Números.

A Diretoria

AGOSTO
DOMINGOS SÁVIO O. SANTOS
 
SETEMBRO
MARIA DO ROSÁRIO F. SILVA
MARIA DE FÁTIMA B. ROSA

OUTUBRO
MANOEL CÍCERO M. SIQUEIRA
MARCOS O. MELO
ADRINALDO H. P. JUNIOR
MARIA S. PEREIRA DE SOUSA

NOVEMBRO
CELIO BATISTA DE AZEVEDO
REJANE C. VASCONCELOS
MARIA ODIMAR DE LIMA
SILVIA NADJA P. F. GOUVEIA

DIB
09/07/18

23/06/18
21/08/18

04/09/18
08/08/18 
05/07/18 
05/09/18

17/04/18 
22/09/18 
20/04/18 
17/09/18

Novos Aposentados

Processos Judiciais

Novembro 2018 
Autor : 10
Réu:  237 
Total  247

Assuntos Jurídicos da Bandeprev

Novo Serviço

Homeprev: serviços a um clique de distância

Passos para o primeiro acesso:

Entenda essa ferramenta de comunicação com a Bandeprev e saiba como utilizá-la

ou até mesmo uma visita à sede 
da Entidade. “ A intenção é 
que, manipulando o sistema via 
internet, o participante possa 
obter informações usuais com 
rapidez e de modo prático, 
evitando deslocamentos e perdas 
de tempo”, explica o diretor de 
Seguridade, José Cândido Neto.

O diretor destaca ainda 
a importância de se cadastrar 
um e-mail na Bandeprev, pois 
a senha de acesso ao sistema 
será prioritariamente fornecida 
por via desse e-mail. Todavia, 

A Bandeprev está dispo-
nibilizando, a partir deste 
mês de dezembro, pelo 

seu site oficial, um importante 
canal de comunicação com 
seus participantes, denominado 
Homeprev. Esse novo canal tem 
como objetivo facilitar, no dia a 
dia, o contato entre a Entidade 
e o participante, permitindo o 
acesso a informações que muitas 
vezes demandam uma ligação 

Luciana Andréa Freitas caso o participante não possua o 
e-mail cadastrado, este poderá, 
no primeiro acesso, informar um 
e-mail válido, por meio do qual 
receberá sua senha para entrar no 
sistema. Confira abaixo o passo 
a passo. 

a. Na primeira página, você encontrará a opção “Se você é participante, solicite seu 
acesso AQUI”;

b. Digite o seu cpf;
c. Faça a positivação, respondendo até duas perguntas formuladas sobre seus dados 

pessoais;
d. Informe seu e-mail cadastrado na Bandeprev (caso não possua e-mail cadastrado, 

pode utilizar outro e-mail temporariamente, apenas para o primeiro acesso).  
Você receberá no e-mail informado (mesmo não estando cadastrado ainda na 
Bandeprev) sua senha provisória para acesso ao Homeprev;

e. Em questão de minutos, você receberá uma senha provisória em e-mail informado 
ou cadastrado;

f. Retorne para página inicial;
g. Digite seu cpf;
h. A senha provisória;
i. Automaticamente, o sistema vai pedir para alterar a senha;
j. Faça a alteração (guarde essa sua senha);
k. Acesse normalmente as informações disponíveis;
l. Após o primeiro acesso, os demais serão com seu cpf e senha.

No caso de dúvidas, pedimos entrar em contato pelos seguintes canais:
      Telefones: 34194616/34194628
      E-mail: recadastramento@bandeprev.com.br
                   seguridade@bandeprev.com.br
                   WhatsApp 81 - 996010800

BandeprevDiretoria 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

Conselho Deliberativo Presidente: ALEXANDRE VERÍSSIMO VILELA Membro Efetivo: ALEXANDRE CÉSAR BARROS VASCONCELOS 
Membro Efetivo: ERALDO NOGUEIRA SOBRINHO Membro Efetivo: RICARDO JOSÉ DA FONTE MACIEL Membro Efetivo: JOÃO CARLOS CAMPOS 
DE MELO Membro Efetivo: MAURÍLIO DE SOUZA LUNA

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

Conselho Fiscal Presidente: SÉRGIO JOSÉ DE LIMA LEMOS Membro Efetivo: MARDEN DE ALBUQUERQUE URQUIZA Membro Efetivo: ALBÉRICO JOSÉ DA 
GAMA BRANCO Membro Efetivo: ALUIZIO PAZ DE LIRA
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Bandeprev em Números

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.

O Patrimônio do Plano Básico, em relação ao mês de Setembro/2018, teve uma 
variação de 1,18%

Os Patrimônios dos Planos Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº 2 (G1G2) e PGA, em 
relação ao mês Setembro/2018, tiveram as seguintes variações: de +3,37%,  +3,30% e 
+3,17% 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 Outubro/2018,  atingiram 514,47%  da 
Meta Atuarial/Meta de Rendimento. Motivadas, principalmente, pela boa rentabilidade do 
FI Apolo (Renda Fixa).

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no mês de Outubro/2018, atingiu 209,88% 
da Meta Atuarial. Motivada, principalmente, pela boa rentabilidade no segmento de 
Renda Fixa (FI Recife, FI Bandeprev e Títulos Securitizados).

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no acumulado do ano, atingiu 122,42% da 
Meta Atuarial.

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL - Outubro 2018BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE OUTUBRO 2018   
(PLANOS BÁSICO, ESPECIAL 1 (G9), ESPECIAL 2 (G1G2) E PGA)

(EM MILHARES DE REAIS - R$)

COMPOSIÇÃO RENTABILIDADES - Outubro 2018

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 102,60% da Meta 
Atuarial/Meta de Rendimento.
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Eleições Bandeprev 2018

Novo Mandato do Conselho Deliberativo
Dia 31 de outubro 2018, a Bandeprev realizou solenidade de posse dos membros indicados e eleitos

Luciana Andréa Freitas

Finalizando um processo 
que leva seis meses, 
no qual a Entidade 

se engaja para propiciar aos 
Bandeprevianos o direito de 
participar das decisões na gestão, 
foi encerrado mais um pleito 
eleitoral, culminando com a posse 
do Conselho Deliberativo. Os 
componentes eleitos e indicados 
pelo Patrocinador para o órgão 
máximo de decisão e orientação 
da Bandeprev foram conduzidos 
ao mandato de 2018 a 2023, 
no último dia 31 de outubro. 
Reunindo em torno de 50 
pessoas, dentre elas, dirigentes, 
conselheiros e representantes de 
classes, no auditório do Edifício 
Sede da 
Entidade, a 
s o l e n i d a d e 
marcou uma 
nova fase da 
Organização, 
avalizando o 
êxito do projeto 
de votação 
eletrônica.

F o r a m 
e m p o s s a d o s 
os efetivos 
indicados pelo Patrocinador 
Banco Santander Brasil 
S/A, Alexandre Veríssimo 
(presidente), Alexandre Barros 
e Eraldo Sobrinho; e os 
suplentes também indicados 
pelo Patrocinador, Rosimery 
Rodrigues e Joseilton Salvador. 
Ainda, assumiram novo mandato 

para o Conselho 
Deliberativo os 
efetivos eleitos 
Ricardo Maciel, 
Maurílio Luna e João 
Carlos Campos; e 
os suplentes eleitos 
Albérico Branco, 

A g o s t i n h o 
Crisóstomo e Jairo 
Lopes.

Aberta pelo 
diretor administra-
tivo da Bandeprev, Antonio 
Ferreira, a cerimônia teve 
início às 17h, com as boas-
vindas a todos e um chamado 
a algumas autoridades da casa 
e convidadas para 
constituir a mesa. 
Foram convocados 

os seguintes 
r e p r e s e n t a n t e s 
da Bandeprev: a 
s u p e r i n t e n d e n t e 
Isolda Jardelino; 
o presidente do 
Conselho Deliberativo, 
Alexandre Veríssimo; o 
presidente do Conselho 

Fiscal, Sérgio Lemos; 
e o presidente da 
Comissão Eleitoral, 
Paulo Andrade. Além 
da vice-presidente da 
Asfabe, Maria José 
Ferraz. Esta última 
r e p r e s e n t a n d o 
o presidente 
da Asfabe, 
Reginaldo Dias, 
impossibilitado de 
comparecer por 

motivo de doença.
 N o s s a 
superintendente Isolda 
Jardelino deu o ponto de partida 
nos discursos, declarando - se 

honrada, em nome 
da diretoria, pela 
presença de todos 
e pelo fechamento 
de mais um pleito 
eleitoral, desta vez, 
implantando uma 
nova modernização 
na Entidade. “O 
sucesso da votação 
eletrônica e todo o 
processo deve-se a 

cada funcionário da Bandeprev, 
que, cada qual na sua área, 
colaborou e se envolveu para tal 
êxito”, destacou. Também fez 
questão de ressaltar a importância 

da Comissão 
E l e i t o r a l , 
c o m p o s t a 
por Belmiro 
Silva, Ana 
Celina, Gilvan 
Valença e 
R o s i m a r y 
Vicente, sob 
a coordenação 
do presidente 
desta, Paulo 
Andrade.

Durante o evento, utilizaram 
a palavra, os empossados e a 
representante da Asfabe, Maria 
José Ferraz. Dentre as presenças, 
ainda vale registrar os diretores 
da Bandeprev, Eudes Lins e José 
Cândido Neto; o presidente da 
Federação dos Bancários, João 
Bandeira; e o presidente da União 
Geral dos Trabalhadores - PE, 
Gustavo Walfrido, suplente no 
Conselho Fiscal da Bandeprev.  

Eraldo Sobrinho

@danubiavicfotografia

Maurílio Luna

@danubiavicfotografia

Ricardo Maciel

@danubiavicfotografia

Alexandre Barros

@danubiavicfotografia

João Carlos Campos

@danubiavicfotografia

Alexandre Veríssimo 
(presidente)

@danubiavicfotografia

Convidados, Diretoria e empossados na solenidade.

@danubiavicfotografia

Convidados atentos à Mesa da Posse convocada pelo diretor da Bandeprev, Antonio Ferreira.

@danubiavicfotografia


