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Geralmente, nas entrevistas 
com participantes, buscamos 
histórias que possam inspirar, 
ajudá-los a se sentirem fortalecidos 
emocionalmente. O tema desta edição 
é o amor como fator fundamental 
para uma vida melhor. Provindos de 
uma instituição na qual sempre houve 
a presença do companheirismo, 
muitos bandepeanos firmaram 
laços de amizades e até famílias. 
Esse convívio gerou o exemplo do 
casal Paulo Ricardo de Lima Lobo 
e Hermínia Siqueira Lobo, ambos 
assistidos pela Bandeprev. Conheça 
suas caminhadas e o encontro 
de ambas. Uma confirmação de 
que o ser humano pode ser mais 
feliz quando entende o sentido  
de união.

Em 02 de outubro de 2018, das 8h às 18h (horário de Brasília), serão realizadas as 
eleições da Bandeprev para seleção dos membros do Conselho Deliberativo da Entidade. 
Um avanço nas tecnologias da Instituição permitiu implantar um novo formato para 
a votação: o voto eletrônico pela Internet. Entenda o atual processo, seus passos  
e facilidades. 

Acompanha este jornal, Encarte Eleições 2018, com perfis 
dos candidatos para o Conselho Deliberativo da Entidade. 

A Bandeprev recebeu em sua Sede, no último dia 12 de julho 2018, as executivas 
do setor de Previdência Complementar do Banco Santander, Maria Lúcia Ettore 
do Valle e Kátia Brasil Massa.

O encontro, de acordo com a Diretoria Executiva desta Entidade, foi muito 
proveitoso e serviu para as representantes do Patrocinador conhecerem in loco a Bandeprev, sua diretoria, conselhos 
e funcionários.

Representantes do Patrocinador visitam a Bandeprev

Duas histórias  
que se tornaram 

uma só

Nova tecnologia nas eleições 
da Bandeprev
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Editorial

A entrada da Primavera 
sempre nos traz a 
alegria do início de 

um novo ciclo e de ótimos 
fluidos. É nesse clima, o qual 
ilustra a capa deste jornal, que 
renovamos a energia a fim de 
continuarmos cumprindo com 
empenho e seriedade nossas 
atividades e compromissos. 
 Para marcar o mês 
das flores, nada melhor do que 
discorrer acerca do amor. A 
entrevista deste informativo traz 
dois bandepeanos que se uniram 
na Instituição, completando, em 
agosto, 22 anos de casados: Pau-
lo Ricardo e Hermínia Lobo.
 Sobre as nossas 
obrigações, saiba tudo a 
respeito das próximas eleições 
para o Conselho Deliberativo da 
Bandeprev, a se realizarem em 
02 de outubro 2018 e totalmente 
de modo digital. Este jornal 
possui, anexo, o encarte com o 
perfil dos candidatos. 
 Também trazemos 
nota de capa acerca de 
uma importante visita do 
Patrocinador à Bandeprev.
 Além disso, temos 
os quadros Assuntos Jurídicos 
da Bandeprev e Novos 
Aposentados, além da coluna 
Bandeprev em Números.       

A Diretoria

JUNHO
VERONICA MARIA H. ROSAL
 
JULHO
JOSÉ FERNANDO MOTA
MARIA DO R. S. DE OLIVEIRA
JOSÉ MAXIMIANO DA SILVA
FLÁVIA FARIAS DE AZEVEDO

DIB
28/03/18

06/06/18
19/06/18
27/07/16
07/06/18

Novos Aposentados

Processos Judiciais

Julho 2018 
Autor : 09
Réu:  255 
Total  264

Assuntos Jurídicos da Bandeprev

Perfil: Paulo Ricardo de Lima Lobo e Hermínia Siqueira Lobo

O amor como fonte de qualidade de vida
Paulo Ricardo e Hermínia Lobo contam suas trajetórias e sobre o significado de união

e abriu possibilidades no Banco. 
Em 1971, passei a gerente geral 
da Carteira Industrial. Cheguei 
a diretor e me aposentei em 
1996, como superintendente.” 
Dentre outras atividades, Paulo 
foi dirigente da Secretaria de 
Indústria e Comércio de Per-
nambuco; diretor da AD/Diper; 
e coordenador de articulação  
do Sebrae. 
 Outra trabalhadora 
incansável, Hermínia começou 
caminhada profissional aos 17 
anos como professora. Em 1979, 
fez concurso público, e, em 
1981, realizou sonho de entrar 
no Bandepe. Admitida como 
escriturária, galgou carreira, 
atingindo o cargo de secretária 
da Gerência e participando de 
treinamento para Formação de 
Gerente de Agência, passando 
em concurso interno para tal 
função. Nessa jornada, iniciou 
como gerente de negócios, em 
1991, na Agência Espinheiro, 
construindo um percurso 
que incluiu em torno de uma 
dezena de agências, dentre elas, 
Camaragibe, Afogados, Detran. 
Em 2001, foi a primeira gerente 
geral de unidade institucional 
criada após privatização do 
Banco, a João de Barros. 
Aposentou-se na Regional,  
em 2017.

Em “Diálogos sobre o 
Amor”, Leon Hebreu 
destaca que o amor 

deu origem ao universo e é 
justamente esse sentimento, o 
qual se encontra em cada um 
de nós, que nos une. É como se 
Deus tivesse deixado em cada 
um a centelha do bem, para 
evoluirmos e nos tornarmos 
fortes juntos. A fim de mostrar 
um pouco dessa verdade, a vida 
realizou o encontro entre os 
bandepeanos Paulo Ricardo e 
Hermínia Lobo. 

Ele, engenheiro 
mecânico, com especialização 
em Análise e Elaboração de 
Projetos, dentre outras pós-
graduações, com a cabeça 
ligada aos cálculos, mas poesia 
na alma. Ela, pedagoga, pós-
graduada em Administração de 
Empresas, amante das ciências 
humanas, e, ao mesmo tempo, 
tino para os negócios. Com 22 
anos de casados, quatro filhos 
e quatro netos, possuem muito 
mais do que afinidades. Difícil 
manter a frieza jornalística de 
deixar claro quem é quem, o 
que cada um fala. Ambos se 
misturam. Hermínia é Paulo; e 
Paulo, Hermínia. Na entrevista, 
ela começa a contar a história 
dela e ele termina; e vice-versa. 
“Esse foi o grande presente que o 
Bandepe nos deu”, lembra Paulo 
Ricardo, com paixão nos olhos. 

Ele ingressou primeiro 
na instituição. Formado em 
1967, estagiou na Sudene e 
logo foi contratado. Mas em 
seguida foi convidado para a 
equipe que fundou a Carteira 
Industrial no Bandepe. 
“Entrei no Banco, em 
1968, como Técnico 
em Desenvolvimento 
Econômico – TDE. Com 
um ano, fiz um curso 
de Desenvolvimento 
Industrial, o que iniciou 
minha trajetória de pós-
graduações internacionais 

Luciana Andréa Freitas   O Encontro - O 
“empurrãozinho” para a felicida-
de veio do pai de Paulo, que 
era cliente de Hermínia na 
época na qual esta trabalhava 
em aplicações. “Meu filho, 
você já conhece esta moça 
bonita? -perguntou”, lembra 
Paulo. Hermínia, por sua vez, já 
admirava o atual esposo quando 
este lhe deu treinamentos. “Em 
1995, ele me pediu em casamento 
num cartão de Natal. Em 13 
de agosto de 1996, firmamos o 
matrimônio”, recorda. E o mais 
inesquecível para ambos foi a 
viagem de Lua de Mel - Paris, 
Londres, Nova Iorque, fazendo 
nascer o principal hobby do 
casal, viajar, o qual deu origem a 
um sonho: o de morar fora.
 A Junção - Desco-
brindo anseios em comum, 
ambos se completaram e se 
completam justamente porque 
são inteiros. Gostam um do 
outro e também gostam de si 
mesmos, cuidam-se, mantêm-
se ativos. “Faço exercícios 
físicos e conservo a minha fé”, 
ensina Hermínia. Com várias 
condecorações, Paulo orgulha-
se de não ter ficado um único 
dia parado após a aposentadoria, 
tendo recebido novo convite 
de emprego na sua festa de 
despedida do Banco, sendo 
hoje consultor empresarial. 
Para alimentar a alma, Paulo 
é integrante, inclusive já foi 
presidente, do Rotary Club do 
Recife, instituição que prega a 
paz mundial.
 O Amor - “Paulo 
costuma dizer que temos 
muita sorte, porque possuímos 
todos os problemas, como as 
outras pessoas, mas prezamos 

por nossa cumplicidade”, 
comenta Hermínia. Assim, um 
ajuda o outro e a felicidade 
que cultivam dentro de si 
transmitem para o companheiro 
e para a família. “É preciso 
acordar todos os dias com o 
sentimento de amor renovado”, 
diz Paulo, entregando a receita 
de qualidade de vida.  

“Sintam-se sempre ricos, como eu, 
porque estou no outono de uma passagem por este 
mundo, recebida sem ônus. Conservo boa saúde, 
com a Graça de Deus. Tenho família com filhos 
maravilhosos e uma esposa adorável, que ao me 
entregar a sua vida, deu o melhor para a minha 
(Hermínia – herança do velho Bandepe); irmãos 
como se fossem amigos e amigos que são meus 
irmãos. Com amor, saúde e felicidade, continuo a 
trabalhar todos os dias pela simples alegria de ser 
útil à sociedade e a quem amo.”

Paulo Ricardo
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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 Junho/2018, teve uma variação 
de 0,89%

Os Patrimônios dos Planos Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº 2 (G1G2) e PGA, em 
relação ao mês Junho/2018, tiveram as seguintes variações: de +0,89%,  +0,83% e 
+1,05% 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 Julho/2018,  atingiram 234,43%  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 Julho/2018, atingiu 213,64% 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 112,76% da 
Meta Atuarial.

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

(EM MILHARES DE REAIS - R$)

COMPOSIÇÃO RENTABILIDADES - Julho 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 61,99% da Meta 
Atuarial/Meta de Rendimento.
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Eleições Bandeprev 2018

Escolha seus representantes por via eletrônica
Votação para membros do Conselho Deliberativo será totalmente por meio do site

Luciana Andréa Freitas

A Bandeprev está, mais 
uma vez, convidando os 
seus participantes, todos 

em usufruto dos seus direitos, 
a escolherem representantes 
que sejam uma voz destes 
no Conselho Deliberativo 

da Entidade. As eleições, 
destinadas a compor parte do 
órgão máximo de decisão da 
Instituição, marcadas para o 
próximo dia 02 de outubro, das 
8h às 18h (horário de Brasília), 
representarão um grande divisor 
de águas nas tecnologias dos 
pleitos da Bandeprev.  Serão em 
sua totalidade por via eletrônica, 
com acesso a nossa página na 
Internet www.bandeprev.com.br. 

Todas as orientações 
estão no site, como também serão 
enviadas por correspondência, na 
qual constará, inclusive, a senha 
que o participante deverá utilizar 
para entrar no sistema de votação. 
“A Diretoria da Bandeprev 
espera dar a possibilidade a todos 
os participantes de exercerem 
seu direito, manuseando uma 
ferramenta simples, segura e 
inclusiva. A eleição eletrônica 

a) Cada participante tem direito de escolher até 2 candidatos entre os assistidos e 1 entre os ativos.
b) Período das eleições: dia 02 de outubro de 2018, 8h às 18h (horário de Brasília). 
c) Resultado: 02 de outubro 2018, 18h30 (horário de Brasília).

d) Passo a passo:

1 - Acesse o site da Bandeprev, pelo endereço www.bandeprev.com.br;
2 - Clique no banner central do site ELEIÇÕES 2018 BANDEPREV/Conselho Deliberativo – clique aqui;
3 - Clique no botão ‘Clique aqui para votar’ disponível na aba ‘Votação’ e será direcionado para a página de acesso do sistema de 
ELEIÇÃO;
4 - Ao acessar o sistema eleitoral, digite seu ‘CPF’ e a ‘Senha’ contida na carta e clique em ‘Entrar’;
4.1 - No bloco ‘Processo de Identificação Positiva’, serão exibidas 02 (duas) perguntas para a confirmação dos seus dados pessoais (Ex.: 
data de nascimento, nome da mãe, RG, naturalidade, entre outros).  Selecione a resposta correta para cada alternativa e clique em ‘Entrar’. 
Após três tentativas erradas, o sistema bloqueará a senha automaticamente;
4.2 - O sistema irá solicitar troca de senha e será necessário realizar novo acesso (com a senha alterada) e nova identificação positiva. A 
senha deverá conter 4 (quatro) caracteres numéricos;
5 - Escolha os candidatos e clique em ‘Votar’ ao lado do candidato escolhido. Na tela de votação, primeiro marque seus votos para escolher 
os representantes assistidos (dois), em seguida repita o processo para escolha do candidato representante dos participantes ativos (um);
6 - Na tela de Confirmação dos Votos, verifique se suas opções de votos estão corretas. Em seguida,  clique em ‘Confirmar’ para concluir 
a votação. Pronto!  Aparecerá uma janela informando ‘Votação realizada com sucesso’;
7 - Caso alguma opção de voto não esteja correta, clique em ‘Corrigir’ para reiniciar a votação. O sistema retorna para a primeira tela de 
votação, sendo necessário repetir o processo.
8 - O sistema também deixa a possibilidade de votar em branco ou anular o voto, de acordo com cada classe de representante a ser 
escolhido (ativo e assistidos)
9 - No caso de o participante não ter recebido a carta contendo sua senha para votação, o sistema tem a opção de “recuperar senha” e 
encaminhá-la para o e-mail do participante cadastrado na Bandeprev. Quem ainda não tem esse e-mail cadastrado na Entidade poderá 
fazê-lo, encaminhando solicitação para o e-mail recadastramento@bandeprev.com.br.
10 - No caso de bloqueio de senha durante o processo de positivação, a Comissão Eleitoral estará apta a efetuar o  desbloqueio, através do 
telefone número 81-3419-4627
11 - Por determinação do Conselho Deliberativo, em reunião no dia 26/07/2018, haverá um computador disponível nas dependências da 
Bandeprev para o participante que desejar efetuar seu voto na Entidade.

Como votar para o Conselho Deliberativo da Bandeprev
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permite o acesso a todos a 
qualquer hora e em qualquer lugar 
do mundo onde se tenha sinal 
digital disponível. O programa 
também facilitará a entrega do 
resultado, o qual sairá meia hora 
após o fechamento do pleito, no 
mesmo dia”, enfatizou o Diretor 
de Seguridade, José Cândido 
Neto,  que nos apresentou todos 
os esclarecimentos, esmiuçando 
o passo a passo do processo.


