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Em 2018, dois órgãos estatutários da Entidade encerram seus mandatos. A 
Diretoria Executiva foi reconduzida por indicação do Patrocinador, com decisão 
homologada pelo Conselho Deliberativo, concluindo o mandato em 19 de abril 
2018 e renovando-o para até 19 de abril 2022. Já para o Conselho Deliberativo, 
serão realizadas novas eleições, previstas para outubro, seguindo o estabelecido 
no Estatuto. A grande novidade será a forma de votação, que deverá acontecer por 
meio da Internet. Fique atento às informações.

Claribenor de Oliveira Freitas, 
nosso assistido desde 1991, é o 
entrevistado da coluna Por Onde 
Anda Você. Sempre disposto e 
ativo, ele conta sua trajetória, 
as muitas estradas percorridas e 
mantém o fôlego para bem usufruir 
da aposentadoria.

Em 05 de Junho, comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. Alinhada com as atividades 
da Semana Somos Santander, com atitudes sustentáveis, a Bandeprev iniciou, a partir deste mês de 
junho, uma importante ação com repercussão na qualidade de vida do nosso planeta. Foi instalado, na 
recepção da Sede da Entidade, um coletor, onde os participantes poderão depositar pilhas e baterias de 
celulares usados, para posterior descarte junto a empresa especializada no tratamento desses resíduos. 
Não há prazo de entrega. As pessoas podem fazê-lo permanentemente.

Outra ação de responsabilidade social, também dentro da filosofia da Semana foi coordenada 
pelo Diretor de Seguridade José Cândido, voluntário do Programa Escola Brasil – PEB.  A equipe da 
Bandeprev esteve, em 11 de junho último, na Escola Municipal do Engenho Timbó, em Moreno – PE, 
parceira do Programa. Na ocasião, realizou  um campeonato de futebol de botão com os alunos, bem 
como a ornamentação da escola para as festas juninas e copa do mundo de futebol.

Bandeprev participa de ações na Semana Somos Santander

Recondução da Diretoria e Eleições 
para Conselho Deliberativo

Diretores José Cândido e Isolda Jar-
delino mostram coletor de baterias.

Por Onde 
Anda Você
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Abr/Mai/Jun 20182

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: AGOSTINHO BATISTA CRISÓSTOMO 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

Informativo da Bandeprev
Projeto e edição: Mídia Personalizada / Fábrica de Idéias (81)9783-8403 – Jornalista responsável: Luciana Andréa Freitas (DRT/PE 2527) 
– Design, diagramação e fotos: Werbeth de Sousa Impressão: Ello Gráfica Ltda. Tiragem: 1.900 exemplares

Editorial

Como a referência deste 
jornal é o segundo 
trimestre de 2018, temos 

muitas datas comemorativas a 
ressaltar, como o Dia Mundial 
do Meio Ambiente, as festas 
juninas e até a copa do mundo  
de futebol. 
 Tivemos um trimestre 
agitado, com inúmeros 
acontecimentos, como a 
recondução da Diretoria 
Executiva da Bandeprev; as 
ações responsáveis alinhadas 
com a Semana Somos 
Santander; e a promessa ainda 
de muito movimento neste ano. 
 A Bandeprev já começa 
a se engajar na programação 
dos próximos encontros de 
assistidos, como também na 
organização das eleições para 
Conselho Deliberativo, que 
trará importantes avanços, 
mudando para o mundo digital. 
 Ajustando-se a esse 
clima de múltiplas atividades, 
um entrevistado para afastar 
a monotonia e estimular o 
gosto pela vida. Claribenor é o 
convidado da coluna Por Onde 
Anda Você.
 No mais, acompanhe 
os quadros Assuntos Jurídicos 
da Bandeprev e Novos 
Aposentados, além da coluna 
Bandeprev em Números.     

A Diretoria

Por Onde Anda Você

Estar vivo é mais que respirar
Claribenor resume os seus inúmeros caminhos e como tem aproveitado os dias

Luciana Andréa Freitas

O poema, de Martha 
Medeiros, “A Morte 
Devagar”, é um alerta 

a todos nós, jovens e idosos. 
Segundo ela, muitas pessoas vão 
deixando de viver aos poucos, 
por opção, sem se darem conta. 
Conclui, dizendo que “estar 
vivo exige um esforço bem 
maior do que simplesmente 
respirar”. Lendo positivamente 
suas palavras, estas parecem 
descrever a personalidade de 
Claribenor de Oliveira Freitas, 
assistido pela Bandeprev desde 
1991, uma inspiração para quem 
deseja “sacodir a poeira”. 
 Quem o conhece, com 
certeza, vai lembrar do amigo 
prestativo; divertido; inquieto; 
entusiasta da Cultura, dos 
Esportes, dos jogos lógicos; 
ávido por conhecimentos, 
novidades. Como sempre 
temos o intuito de estimular a 
autoestima dos participantes, ele 
vem dar sua contribuição, desta 
vez, na coluna Por Onde Anda 
Você, na qual destacaremos os 
principais traços de sua trajetória 
que respondem essa pergunta.
 Natural do Recife-PE, 
Claribenor andou o Brasil e 
um pouco do mundo. Casou-
se com Lucy Freitas. Possui 
três filhos e um neto. Formado 
em Ciências Contábeis e com 
inúmeros treinamentos na área 
financeira e bancária, teve, ao 
longo da vida, sete empregos. 
Foram eles, Governo do Estado, 
Souza Cruz, Sudene, Grupo 
Othon, Conesg, Votorantim e 
Bandepe. “Entrei no Banco em 
setembro de 1976, como auditor, 
mas logo acabei ingressando 

na chefia de divisões e atuando 
como contador. O Bandepe foi 
o auge da minha carreira, onde 
pude colocar em prática muitos 
conhecimentos adquiridos 
em outras experiências e  
aprender mais”.

  Em sua caminhada 
pelo Banco, chefiou a Divisão 
de Administração de Crédito – 
Dicre; a Divisão de Registros 
– Direg (antiga Dicre), na 
Diretoria Industrial. Comandou 
as Divisões de Contabilidade 
– Divco; de Controle e 
Informações e Tributos – Dicit; 
e de Fundo de Garantia – 
Difug, dentro da Direção Geral. 
Sempre ficava como substituto 
dos chefes de departamento. 
Chegou a participar da 
Comissão Consultiva do Sistema 
de Arrecadação de Receitas 
Federais, do Banco Central, 
colaborando com contas que 
já implementava no Bandepe. 
Aposentou-se como auditor, em 
1991. Depois ainda fez algumas 
auditorias em empresas  
de factoring.
 “Por melhor que seja 
o seu posto, a aposentadoria 
lhe dá uma melhor forma 
de se programar, de fazer 
o que gosta. Na vida, é 

preciso estar em movimento. 
Por exemplo, dediquei-me, 
mesmo trabalhando, a um 
hobby, o futebol de mesa. 
Como botonista, recebi um 
título de campeão brasileiro, fui 
presidente e diretor da Federação 
e me empenhei na propagação do 
esporte, criando, inclusive, um 
campeonato, que agora está na 
17ª edição, o Recifumesa. Com 
a aposentadoria, pude continuá-
lo, como também dar assistência 
aos meus ancestrais, participar 
de eventos artísticos, ler, curtir a 
família, viajar”.
 Seja por conta de 
treinamentos que cursou e 
ministrou nos empregos, por 
sua atividade esportiva ou lazer 
com a família, acumulou uma 
bagagem que busca repassá-la. 
“Aconselho aos colegas fazerem 
viagens. Há passeios tão bons 
que você volta e permanece 
no clima por meses.” De suas 
andanças, visitou 15 capitais 
brasileiras, alguns países, 
mesmo arriscando só o famoso 
“portunhol”, como costuma 
brincar. Limitações existem na 
vida de Claribenor, como de 
outras pessoas. Mas o seu jeito 
nos ensina a lidar com elas e 
continuar mantendo o gosto pela 
vida. “Meu sonho é permanecer 
com saúde um bom tempo para 
desfrutar de algumas alegrias”. 
Aos amigos da Bandeprev, um 
recado. “Curtam a vida e se 
comuniquem comigo”.

MARÇO
LUCIENE LÍDIA N. SILVA
MARIA CECÍLIA E. MORAIS
MÔNICA VIEIRA REGO LIMA
 
ABRIL
IZABEL C. A. OLIVEIRA
GILVAN JOSÉ DOS SANTOS
PAULO ROBERTO O. PEREIRA

MAIO
CARLOS ROBERTO S. ARAÚJO
SYDIA MEDEIROS CALADO
SIMONE LEMOS V. RIBEIRO
ANTÔNIO D. M. OLIVEIRA
MARIA DE LOURDES ARRUDA

DIB
02/01/18
19/01/18
20/02/18

01/04/18
21/03/18
26/07/17

06/04/18
04/05/18
24/04/18
06/04/18
03/04/18

Novos Aposentados

“Morre lentamente quem não 
viaja/quem não lê/quem não 
ouve música/quem não encontra 
graça em si mesmo.”

(Trecho de “A Morte Devagar,  
de Martha Medeiros)

Processos Judiciais

Esses dados correspondem ao primeiro 
quadrimestre de 2018

Abril 2018 
Autor : 10
Réu:  263 
Total  273

Assuntos Jurídicos da Bandeprev
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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 Março/2018, teve uma variação 
de 0,12%

Os Patrimônios dos Planos Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº 2 (G1G2) e PGA, em 
relação ao mês Março/2018, tiveram as seguintes variações: de -0,34%,  -0,43% e -0,20% 
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 Abril/2018,  atingiram 29,82%  da Meta 
Atuarial/Meta de Rendimento. Motivadas, principalmente, pela baixa rentabilidade do FI 
Apolo (Renda Fixa).

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no mês de Abril/2018, atingiu 106,45% 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 137,02% da 
Meta Atuarial.

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

COMPOSIÇÃO RENTABILIDADES - abril 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 158,22% da Meta 
Atuarial/Meta de Rendimento.
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Gestão da Bandeprev

Nossos Projetos

Diretoria Executiva  
é reconduzida pelo Patrocinador

siste no órgão de 
administração geral 
da Bandeprev, 
cabendo-lhe execu-
tar as diretrizes 
fundamentais e 
cumprir as normas 
gerais baixadas pelo 
Conselho Delibera-
tivo, dentro dos 
objetivos por ele 
estabelecidos. É 
composta por quatro 
membros. Além dos 
já citados, tem o 
Diretor Administra-
tivo, cargo exercido 
pelo assistido 
Antonio José Ferreira 
Filho, eleito pelos 
participantes em 
2015, com mandato 
definido para até 30 
de novembro 2019, 
ano em que será 
organizado novo 
pleito eleitoral.

reconduzidos por mais um 
mandato os membros da Diretoria 
Executiva indicados por este. São 
eles: Maria Isolda Paurá Jardelino 
da Costa (Superintendente), 
Eudes Carneiro Lins Filho 

(Diretor Financeiro) 
e José Cândido 
Neto (Diretor 
de Seguridade). 
Tais componentes 
renovaram seu 
mandato, com duração 
de quatro anos, para até 
19 de abril 2022.
 A indicação 
do Patrocinador, 
conforme dispõe o 
Estatuto, foi submetida 
e  homologada pelo 
Conselho Deliberativo, 
órgão de deliberação 

e orientação superior da 
Bandeprev,  em reunião 
extraordinária.  Naquela ocasião, 
os Conselheiros, na pessoa do 
presidente Alexandre Veríssimo, 
prestaram  homenagem 
aos diretores.  Foi 
expresso o desejo de 
que continuassem os 
trabalhos desenvol-
vidos, objetivando a 
otimização dos resulta-
dos na administração 
do nosso patrimônio e, 
consequentemente, o 
cumprimento dos 
compromissos com 
os participantes  
e Patrocinador. 
 A Direto-
ria Executiva con-

Em 17 de abril último, 
foi homologada, pelo 
Conselho Deliberativo 

da Bandeprev, decisão do 
Patrocinador, Banco Santander 
Brasil S/A, para que sejam 

Já começaram os prepara-
tivos para o projeto da 
Bandeprev que mais alegra 

Luciana Andréa Freitas

Luciana Andréa Freitas

Membros indicados pelo Santander permanecem até 2022

Encontro Bianual dos Participantes Assistidos

Um dos órgãos estatutários mais 
importantes da Bandeprev, instância 
máxima de decisão, cabendo-lhe desde a 
aprovação da política geral de administração 
até a parte orçamentária e de investimentos, 
o Conselho Deliberativo encerra mais um 
mandato em 2018. Os participantes mais 
uma vez escolherão três membros para 
seus representantes, sendo um ativo e dois 
assistidos. O novo pleito eleitoral, previsto 
para outubro, traz uma inovação: será por 
meio da nossa página na Internet. 

Desta vez, visando oferecer 
facilidades aos participantes, não haverá urnas 
físicas dispostas nas Sedes da Bandeprev 
e Asfabe, nem voto por correspondência. 
Toda a eleição ocorrerá por um sistema 
hospedado no site www.bandeprev.com.
br, onde, em breve, serão disponibilizadas 
todas as orientações e informações sobre 
os candidatos. Encaminharemos carta 
contendo as instruções sobre o pleito e como 
votar, perfil dos candidatos, link e senha  
para votação. 

Além do envio pelos Correios às 
residências, essa carta também será remetida 
para os e-mails dos participantes que já 
possuem endereço eletrônico cadastrado na 
Bandeprev. Caso você ainda não tenha feito 
o seu cadastro, providencie-o. Basta solicitar 
pelo e-mail seguridade@bandeprev.com.
br. Todos os integrantes da Bandeprev, em 
usufruto de seus direitos, podem participar 
das eleições. Cada um poderá votar onde 
estiver, sem necessidade de deslocamentos, 
postagens etc. É só acessar o site da 
Bandeprev e exercer seu direito.

Eleições eletrônicas  
na Bandeprev

os seus integrantes. Estamos 
falando do Encontro Bianual 
dos Participantes Assistidos, 
definido para acontecer em 
28 de novembro deste ano, 
no Recife. A diretoria no 
momento está planejando a 

Diretoria Executiva e parte do Conselho 
Deliberativo na solenidade de posse

DIVULGAÇÃO

Alexandre Veríssimo, presidente do 
Conselho Deliberativo, órgão que 
homologou posse da Diretoria

DIVULGAÇÃO

Diretoria Executiva da Bandeprev

DIVULGAÇÃO

Encontro de Assistidos 2016 - Recifeprogramação. Mais uma vez, 
todo o evento será organizado 
pela equipe da Bandeprev, 
sob coordenação do diretor 
administrativo Antonio Ferreira. 
Em breve, apresentaremos  
mais informações.  


