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Bandeprev participa de homenagem ao Dia do Aposentado
O Dia do Aposentado, comemorado em 24 de janeiro, recebeu novamente seu merecido destaque em tradicional evento promovido
pelo sistema Abrapp/ICSS/ Sindapp, entidades nacionais representativas da Previdência Complementar, e a Bandeprev mais uma vez
se fez presente. A cerimônia, em que há sempre o oferecimento de um
diploma alusivo ao dia aos aposentados integrantes das organizações
presentes, foi realizada este ano nessa mesma data citada, na cidade de
São Paulo. Contou com aproximadamente 200 aposentados de todo o
Brasil, representando 53 entidades do Setor.
Os aposentados da Bandeprev foram representados por Maria
do Socorro Cavalcanti Ferreira, residente na capital paulista, nossa
assistida desde outubro 1998. A pessoa escolhida para ser a portadora
da homenagem à participante na posição da Diretoria da Bandeprev foi a
advogada do Banco Santander, patrocinador de nossa Entidade, Doutora
Eunice Pereira Lima. A Bandeprev congratula-se com todos seus
participantes assistidos e faz um agradecimento especial às presentes
HOMENAGEM - Aposentada Maria do Socorro Cavalcanti Ferreira com pelo comparecimento nessa importante celebração, marcada por muita
a advogada do Banco Santander, Eunice Pereira Lima (representando alegria, motivação e reconhecimento.
a Bandeprev no evento).

Novos ajustes nas
Regras de empréstimos

Entrevista com
o aposentado
Paulo Brito

O Conselho Deliberativo da Bandeprev aprovou, no dia 27 de dezembro de
2017, a alteração do regulamento de empréstimos da Entidade, proposta pela
Diretoria Executiva desta. Mudanças significativas foram realizadas, tais como:
- Elevação no prazo de quitação do empréstimo;
- Possibilidade de liberação para participantes com idade superior a 85,4 anos;
- Regras para concessão de empréstimos por tutela, curatela, procuração
e apoiador.
As medidas visam facilitar ainda mais a vida do participante.

PÁGINA 4

Paulo
Brito,
nosso
assistido
desde 01 de dezembro 2017, é o
entrevistado da coluna Perfil deste
número do jornal. Contando sobre
suas conquistas e falando de coisas
simples, como a família, a saúde, a
aposentadoria, a importância de fazer
o bem, proporciona uma reflexão e
o entendimento do que realmente é
essencial para o indivíduo.
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Editorial

Perfil: Paulo Brito

omo sempre o ano já
se iniciou repleto de
datas comemorativas.
Para este jornal, não poderia
faltar o Dia do Aposentado,
celebrado em 24 de janeiro.
Parabenizamos todos que conquistaram essa etapa da vida
e registramos mais uma vez a
participação da Bandeprev no
tradicional evento da Associação Brasileira das Entidades
Fechadas de Previdência
Complementar – Abrapp. Também homenageamos a mulher,
pelo seu mês, março, para
deixar clara nossa valorização
às integrantes da Bandeprev,
como também seres femininos
de todo o mundo.
Nas
reportagens,
temos novidades no Regulamento de Empréstimos da
Bandeprev, uma nota sobre o
recadastramento do plano de
saúde Unimed e uma entrevista
com o assistido Paulo Brito,
num espírito muito leve.
As demais colunas
e quadros já conhecidos
se mantêm: Bandeprev em
Números, Novos Aposentados
e Assuntos Jurídicos da
Bandeprev.
Atine
para
um detalhe, a Entidade
continua fazendo um belo
trabalho de redução de seus
processos judiciais. Observe
o comparativo entre dezembro
2016 e dezembro 2017.
A Diretoria
Assuntos Jurídicos da Bandeprev
Processos Judiciais
Dezembro 2016

Autor : 9
Réu: 350
Total 359

Dezembro 2017

Autor : 10
Réu: 303
Total 313

Comparando-se os dois
exercícios, verifica-se redução de,
aproximadamente, 12,8%.

Novos Aposentados
JANEIRO
CARMEM LÚCIA L. R. FRANÇA
HERMÍNIA SIQUEIRA LOBO
ISNARD GONÇALVES DA SILVA
PAULO ROBERTO B. DE MELO

DIB
19/12/17
05/12/17
07/01/18
01/12/17

FEVEREIRO
DAYSE MARY CABRAL O. MELLO 15/11/17
ELIZABETH MACHADO DA SILVA 27/01/18
IVANILDO MELO DA SILVA
19/01/18

Ser grato a Deus e procurar fazer o bem

Paulo Brito conta sua trajetória e fala de questões essenciais para sermos felizes
Luciana Andréa Freitas

U

m dos principais
aprendizados desta
entrevista com o
participante Paulo Roberto
Brito de Melo, nosso assistido
desde 01 de dezembro 2017,
podemos encontrar na letra da
música “Índios”, de Renato
Russo. “Que o mais simples
fosse visto como o mais
importante.” No momento no
qual estamos vivendo, com
a passagem da Quaresma,
as palavras doces do nosso
aposentado, seu modo de ver
a vida e a aposentadoria nos
traz essa reflexão. Grato a
Deus, ele diz que conquistou
tudo na vida e que é preciso
sempre ter esperança e
fazer o bem.
Natural de Limoeiro
– PE, formou-se em Biologia
na Faculdade dos Professores
de Nazaré da Mata –
Universidade de Pernambuco
– UPE, preferindo depois
seguir carreira bancária,
ingressando no Bandepe
em 16 de agosto 1982.
Antes também trabalhou por
nove meses no IBGE. No
Banco, sua trajetória se deu
como caixa pelas agências
Itaquitinga, Nazaré da Mata
e Limoeiro, onde ficou até se
aposentar. Para ele, uma das
suas relevantes conquistas
foi se ajustar a uma
Instituição que sofreu várias
transformações e redução de

funcionários, permanecendo
no quadro e trabalhando
onde nasceu. “Graças a Deus
me dei muito bem com os
colegas, conquistei o meu
espaço vestindo a camisa
do Banco e conseguindo
as metas”.
Casado há 41 anos
com Rosângela Silva Brito
de Melo, tem dois filhos,
ambos formados em Direito:
Luciano José de Melo e Paulo
Roberto Brito de Melo Júnior.

Orgulha-se de ter sua família
bem e os filhos encaminhados,
afirmando, com isso, possuir
tudo na vida. Quanto às suas
realizações, ressalta: “sou
muito feliz. Adquiri tudo de
que precisava. No Banco,
conquistei a casa própria. E
agora realizei o meu sonho de
alcançar a aposentadoria com
saúde e receber também o
complemento da Bandeprev.”
Enfatiza
que
com
a
Bandeprev ficou ainda melhor
do que quando trabalhava.

Demonstra
com
sua
simplicidade como presentes
de Deus, a exemplo da família,
a saúde, os meios de acolher
e cuidar dos queridos, são
coisas tão essenciais e muitas
vezes esquecidas.
“A Bandeprev foi
tudo de bom. Contribuía com
toda satisfação porque sabia
do retorno. Só tenho elogios.
Quando chega o jornal, a gente
fica sabendo de tudo o que
está acontecendo, acompanha
a contabilidade. É uma
empresa correta e muito
organizada”. Satisfeito com
a aposentadoria e com a
Entidade, dá algumas dicas
de como pretende desfrutar
dos benefícios. “Quero
passar um ou dois anos
descansando.
Caminhar
com minha esposa, fazer
excursão com a família.
Depois procurarei algo para
fazer, porque não podemos
parar, temos de ocupar
a mente”.
Nas horas vagas, tem
lido sobre a vida de São Paulo.
Apóstolo de Cristo, São Paulo
antes perseguia os discípulos
de Jesus. No espírito da
Quaresma, observa: “a gente
sempre pode se tornar em algo
melhor. Nestes tempos, todos
devem dar as mãos, fazer o
bem e orar”. Aos colegas,
uma palavra de incentivo. “A
tarefa é difícil, mas levante
a cabeça, tenha disciplina e
faça o seu melhor. Lute e o
sucesso virá.”
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Bandeprev em Números
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO 2017
(PLANOS BÁSICO, ESPECIAL 1 (G9), ESPECIAL 2 (G1G2) E PGA)

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL - dezembro 2017
O Patrimônio do Plano Básico, em relação ao mês de Novembro/2017, teve uma
variação de 0,28%

Os Patrimônios dos Planos Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº 2 (G1G2) e PGA, em
relação ao mês Novembro/2017, tiveram as seguintes variações: de 0,20%, 0,16% e
-0,12% respectivamente.

COMPOSIÇÃO RENTABILIDADES - dezembro 2017
A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no mês de Dezembro/2017, atingiu
123,88% 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 120,31% 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 Dezembro/2017, atingiram 127,87% 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 183,85% 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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Elaborado novo Regulamento de Empréstimos

Conselho Deliberativo da Bandeprev aprovou alteração no dia 27 de dezembro de 2017
Luciana Andréa Freitas

U

m dos segmentos
permitidos
pela
legislação
para
integrar a carteira de
investimentos de uma
Entidade
Fechada
de
Previdência Complementar
– EFPC, como a Bandeprev,
é também um importante
benefício aos participantes.
Havendo um planejamento
financeiro, os empréstimos
tornam possíveis certas
aquisições ou realizações
das pessoas, como também
podem solucionar casos de
emergência. Estes possuem
regulamento
próprio
na Entidade. Em 27 de
dezembro 2017, o Conselho
Deliberativo desta aprovou
novo texto, com alterações
propostas
pela
Diretoria Executiva.
O
regulamento
mais recente traz alteração
quanto à elevação do prazo
de quitação do empréstimo,
que, anteriormente era

de 72 meses, para 100
meses. Além de permitir a
concessão de empréstimos
a participantes com idade
superior a 85,4 anos,
respeitando a tábua de vida
(biométrica)
individual
do Plano Básico. Ou seja,
cada participante tem seu
prazo de amortização da
dívida definido com base
na sua expectativa de vida.
Também, no novo texto,

houve a inclusão do artigo
11º, que visa disciplinar a
concessão de empréstimos
por
tutela,
curatela,
procuração e apoiador.
Vale salientar que
as taxas dos empréstimos
continuam
bastante
atrativas (INPC+5% aa),
principalmente no cenário
de baixa inflação. A taxa
média mensal do ano de
2017 figurou em 0,58%

Alterações nas Regras de empréstimos
- Prazo de quitação do empréstimo: passou de 72
meses para até 100 meses.
- Limitador de idade: era de 85,4 anos e passou a
respeitar a idade da tábua biométrica do Plano Básico.
- Inclusão do artigo 11º, que trata da concessão
de empréstimo por tutela, curatela, procuração
e apoiador.

ao mês. No decorrer
do ano 2018, devido à
aprovação das alterações
no
regulamento
de
empréstimos, verificou-se
uma elevação nos valores
de concessão.
A
Equipe
da
Diretoria Financeira alerta
para a importância de
o participante observar
no ato da contratação
do empréstimo:
A
capacidade
de
pagamento das parcelas
do empréstimo frente aos
demais compromissos;
- O orçamento familiar;
- A possível troca de taxas
de juros mais elevadas,
como a do cheque especial,
cartão de crédito etc., pela
taxa do nosso empréstimo.
Avalie as causas do
endividamento e o faça de
modo consciente. Conte
com o apoio da Bandeprev
para esclarecer suas dúvidas
por meio dos telefones: (81)
3419-4601, (81) 3419-4612
e (81) 3419-4610.

Plano de saúde

Recadastramento Plano de Saúde Unimed - Recife
Estamos atualizando os dados cadastrais dos assistidos da Bandeprev que são
beneficiários do Plano de Saúde Unimed Recife – Safira Nacional. Para tanto, enviamos,
junto aos contracheques de março 2018, formulário contendo os dados do participante
e de seus dependentes/ agregados, a fim de que sejam validados, complementados
e/ou retificados.
Caso incorreções sejam verificadas, pedimos utilizar o campo OBSERVAÇÕES,
para as retificações devidas. Solicitamos ainda que o FORMULÁRIO seja devolvido
até o dia 18/05/2018 pelos Correios (PORTE PAGO) ou pelo e-mail recadastramento@
bandeprev.com.br. Em caso de dúvidas, favor manter contato com a Bandeprev, Diretoria
de Seguridade, pelo telefone (81) 3419-4605, no horário das 08h30 às 16h30.

