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Distribuição Gratuita.

Estou aposentado. 
E agora? Essa é uma 
pergunta frequente nessa 
etapa da vida. Ao longo dos 
anos, entrevistando uma 
vasta gama de assistidos, 
identificamos inúmeras 
ideias de ocupação de 
tempo que podem ser úteis. 
Empreender está dentre 
as principais escolhas dos 
nossos assistidos.

Buscando temas 
que realmente ajudem o 

Empreender:  
o recomeço na 
aposentadoria

participante, estaremos 
dando início a esta 
reportagem, a qual se 
propõe a oferecer dicas 
a quem ainda está com 
todo vigor e deseja uma 
renda extra. Dependendo 
da demanda, poderemos 
apresentar outros deta-
lhamentos. Na matéria 
atual, falaremos sobre 
o Microempreendedor 
Individual – MEI. (Continua 
na página 4)

Você sabe o quanto os nossos 
hábitos interferem na saúde?  
A fisioterapeuta Karine Nóbrega 
faz esse alerta e está à disposição 
para esclarecer nossas 
dúvidas. Assim, iniciaremos 
aqui uma reportagem com 
suas dicas. A primeira matéria 
é sobre o uso do celular.  

Sua saúde

PÁGINA 4

Mais uma história inspiradora 
de um casal de assistidos que se 
formou graças à família Bandepe.

Nossos 
Entrevistados  
José e Vera Araujo

PÁGINA 2

Acompanhe a situação 
financeira e contábil da 
Entidade. Veja detalhadamente 
o balanço, composição 
patrimonial e as rentabilidades 
dos planos de benefícios.

Bandeprev  
em Números

PÁGINA 3
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> Órgãos Estatutários

Autor : 9
Réu:  223 
Total  232

Bandeprev
Abril 2019

> Processos Judiciais

Bem-vindo ao novo Bandeprev 
Notícias! Readaptamos o layout, 
com as tecnologias atuais, para 

mais acessibilidade ao idoso e melhor 
visualização pela Internet. Estamos em 
construção, visando uma comunicação 
mais colaborativa, contando com vocês. 
Faça sugestões. Esta edição será a 
última a circular impressa. As próximas 
continuarão no nosso site e no Homeprev, 
na aba “Dados úteis”.

Com relação aos temas, 
consideramos nosso compromisso 
com o bem-estar dos participantes. 
Daí, assuntos que possam gerar forte 
interesse, como a ideia de empreender, 
além de dicas de saúde, as quais sempre 
são bastante solicitadas pelos assistidos. 

A coluna Perfil já vem sendo 
remodelada e trazemos desta vez outra 
entrevista dupla, mostrando mais uma 
linda família que se formou pelo convívio 
Bandepeano.

Temos ainda um espaço com 
curtas e lembretes importantes, como o 
relativo ao Homeprev, canal bem útil aos 
participantes. Mantivemos o Bandeprev 
em Números, Novos Aposentados e os 
Processos Judiciais. Boa leitura!  

A Diretoria 

“Deus é Amor”, proclama São João, em sua Primeira Epístola, do Novo 
Testamento. Se as pessoas entendessem que a vida se torna melhor 
sendo levada com Amor, do qual provém o respeito e a dedicação, 

poderiam ser mais felizes e suplantar as adversidades. Para os católicos, como o 
casal bandepeano José e Vera Araujo, isso significa pautar o seu caminhar em Deus, 

aquele que, sobretudo, representa doar-
se. O sentimento, a crença e a alegria os 
uniram e os fizeram crescer. Casados há 
quase 44 anos, possuem três filhos e seis 
netos, um de coração, aumentando a já 
extensa família da qual mais oito, além 
do casal, integraram a Instituição. 
 E não é que a “usina”, como Araujo 
era chamado pelos amigos, por ser 
um caixa muito rápido, encontrou uma 
coordenadora de caixas à altura de sua 
disposição? Ele entrou no Bandepe como 
caixa, em outubro 1971, na Agência 
Centro. Depois seguiu para vários postos 
e agências, como caixa, assistente de 
gerente e gerente. Inaugurou a Agência 

Brasília – DF, em 1975. Aposentou-se na gerência geral da Agência Espinheiro, em 05 
de setembro 1995.
 Vera chegou ao Bandepe em março 1971, também como caixa. Em um ano, já 
ajudava na coordenação. Em dois anos, tornara-se a própria coordenadora de caixas, 
na Agência Centro.  Em 1976, passou a chefe do Posto do Tribunal de Justiça. Voltou 
à Centro, como chefe de setor. Ainda gerenciou postos de serviços, aposentando-se 
como gerente de depósito, em maio 1992.
 “Foi lá na Centro que conheci este cidadão. Invocado, não falava com 
pessoa alguma”, brinca a alegre Vera. A moça, cheia de pique, trabalhava e estudava 
Pedagogia. Foi oferecer-lhe uma rifa, da formatura, cujo prêmio era um quadro, “A 
Ceia Larga”. Araujo comprou-a e disse: “se eu ganhar, é seu”. O quadro saiu para outra 
pessoa, mas Araujo ganhou o coração de Vera.  
 Rapidinhos, em 08 de novembro de 1975, eles disseram o “sim”. “Quando te 
encontrei, eu não pensei que um grande amor eu fosse ter”, cantarola Vera, a música 
do casamento. Juntos passaram por situações difíceis, como vários problemas de 
saúde de Araujo, e também somaram importantes conquistas. O momento mais 
marcante foi a chegada dos netos. 
 Com a aposentadoria, puderam 
curtir os queridos e passam bons 
momentos na granja da família, onde 
Araujo adora pescar. Vera sentiu a 
necessidade de se dedicar ao próximo, 
entrando para o grupo de orações de 
Nossa Senhora da Boa Viagem, do qual 
é vice-coordenadora. E ainda sobra 
energia. Próximo projeto é uma viagem a 
Portugal. “O segredo é encontrar a pessoa 
certa, muita compreensão, renúncia e 
amor”, diz Araujo, sobre a construção de 
sua história. Para eles, o caminhar seguindo 
os princípios de Deus lhes proporcionou as vitórias. “Tenham a certeza do amor de 
Deus. Ele é infinito, extensivo a todos e incondicional”, conclui Vera.

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

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

Diretoria 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

> Editorial > Perfil: José e Vera Araujo

José e Vera Araujo enfrentaram desafios e creditam suas vitórias, em primeiro lugar, a Deus 

[Luciana Andréa Freitas]

Amor e fé para seguir firme e forte

Família Araujo



Abr/Mai/Jun 2019 3

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 Abril/2019, teve uma variação de 
0,61%

Os Patrimônios dos Planos Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº 2 (G1G2) e PGA, em 
relação ao mês Abril/2019, tiveram as seguintes variações: de +1,54%,  +1,48% e 
+1,36% 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 Maio/2019,  atingiram 403,92%  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 Maio/2019, atingiu 200,00% da 
Meta Atuarial. Motivada, principalmente, pela boa rentabilidade no segmento de Renda 
Fixa (Títulos securitizados e FI Bandeprev).

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no acumulado do ano, atingiu 112,75% da 
Meta Atuarial.

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL - Maio 2019
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE MAIO 2019   

(PLANOS BÁSICO, ESPECIAL 1 (G9), ESPECIAL 2 (G1G2) E PGA)
(EM MILHARES DE REAIS - R$)

COMPOSIÇÃO RENTABILIDADES - Maio 2019

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 157,67% da Meta 
Atuarial/Meta de Rendimento.

> Bandeprev em Números
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Se você quer montar um pequeno 
negócio, com, no máximo, um 
funcionário ou estagiário, optando 

pelo Sistema único e simplificado de 
arrecadação – o Simples, o caminho 
é se formalizar como MEI. “No site 
do Sebrae há o passo a passo para 
a abertura do empreendimento e 
diversas orientações”, esclarece o 
contador, atuante em departamento 
de pessoal e consultor na área de MEI,  
Flávio Negreiros.

São mais de 400 atividades 
incluídas na categoria. O ideal 
é conhecer o mercado do ramo 
escolhido e elaborar um bom 
plano de negócios. O Portal 
do Sebrae possui um manual 
sobre o assunto. “O processo 
de registro do MEI é simples 
e gratuito, todo feito online. A 
Lei Complementar 128/2008 
estabelece os critérios  
para enquadramento”.

Segundo Negreiros, o limite 
de faturamento do MEI é de R$ 81 
mil ao ano e todos têm de entregar 
uma declaração de Imposto de Renda 

As pessoas estão condicionadas 
a realizarem tarefas diárias 
sem pensar em como podem 

sobrecarregar o corpo. Nem todos 
percebem que o simples ato de sentar 
ou dormir pode trazer prejuízos à 
coluna. E a forma de levantar um 
peso? Essa é tão automática que, 
ao se dar conta, já pegou, do 
jeito mais rápido. E o celular? 
Um objeto que facilita 
tanto nossa vida. Pois, de 
acordo com a fisioterapeuta 
e uma das proprietárias da 
clínica Harmonic Fisio, Karine 
Nóbrega, esses hábitos, se não 
forem executados da maneira mais 
funcional, poderão trazer dores e até 
problemas irreversíveis. 

“Vamos começar pelo celular, 
o maior prejuízo inicia no tempo que 
passamos digitando. Esse movimento 

>Caminhos da Aposentadoria 
>Novos Aposentados

>Fique por Dentro

> Sua saúde

[Luciana Andréa Freitas]

[Luciana Andréa Freitas]

Como ser um microempreendedor

Fique atento aos hábitos diários

simplificada, a Declaração Anual para 
o Microempreendedor Individual – 
DASN/SIMEI. “A dica para garantir que 
os dados estejam corretos na hora de 
fazer a declaração consiste em calcular 
mensalmente as receitas e guardar as 
notas fiscais, de até cinco anos. Entre no 
Portal do MEI até o dia 20 de cada mês e 
envie a planilha comparando os serviços 
ou produtos vendidos e os gastos”.     

Outra orientação diz respeito 
ao funcionário ou estagiário. Caso 
haja alguma admissão, Negreiros 

recomenda contratar um 
escritório de contabilidade, 
com fins de fazer todos os 
processos do funcionário, 
pois será necessário utilizar 
um programa de folha de 
pagamentos e ter toda a 
noção de um departamento 
de pessoal. 

SERVIÇO – 
Dicas: contador Flávio 

Negreiros. Fone: (81)987506210
Sebrae: www.sebrae.com.br
Passo a passo para abertura de 

MEI: https://bit.ly/2Lbf1vF 

repetitivo pode desenvolver tendinites 
e, assim, limitar o movimento das 
mãos e braços. Também tem uma 
grande influência na cervical, pois 
muitas pessoas ficam com a cabeça 
inclinada para frente por longo tempo, 

sobrecarregando a estrutura do 
pescoço e criando dores que 

podem ser acompanhadas 
por dormência nos braços. A 
melhor maneira de evitar isso 
seria limitando o tempo de 
uso, observando a inclinação 

da cabeça (evitando ficar com 
a cabeça ‘pendurada’). E sempre 

manter ativos os exercícios de 
alongamento e fortalecimento”, 

ensina a fisioterapeuta, que voltará na 
próxima edição com mais instruções. 

SERVIÇO: Clínica Harmonic 
Fisio (Estética, fisioterapia e Pilates) : 
(81)3228-7446

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

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

Homeprev
Ainda não atentou para 

as vantagens do novo canal de 
comunicação da Bandeprev com seus 
participantes? Vale a pena acessar e 
se cadastrar. No Homeprev, por meio 
do site da Entidade, você poderá obter 
seus dados e outras informações, como 
contracheque, informes de Imposto de 
Renda, saldo de empréstimos. Podendo, 
assim, adiantar processos para os quais 
antes era necessário ligar ou se deslocar 
para a Sede. O passo a passo está na 
nossa página da Internet e foi publicado 
no jornal de dezembro 2018. Dúvidas: 
(81)34194616 ou 34194628.

Aperfeiçoamento
 A Bandeprev continua engajada 
nos eventos relacionados aos fundos 
de pensão, sempre com o objetivo de 
atualizar seus funcionários e otimizar 
o atendimento. Representantes da 
diretoria e técnicos de cada área 
estiveram presentes no 24º Encontro 
dos Profissionais de Investimentos 
do Norte e Nordeste (Epinne) e no 
22º Encontro dos Profissionais de 
Benefícios do Norte e Nordeste (EPB). 
Estes ocorreram simultaneamente em 
espaços específicos, dia 16 de maio, 
em São Luís do Maranhão. Nosso diretor 
administrativo, Antonio Ferreira, que é 
representante da Bandeprev no Comitê 
de Ética da Abrapp, participou, em 02 de 
maio, em São Paulo, do seminário Dever 
Fiduciário, voltado ao tema.

Informativo da Bandeprev
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