
Ano XVII - nº 167 - Jan/Fev/Mar de 2019 - Informativo da Bandeprev - Bandepe Previdência Social. Distribuição Gratuita.

Marcos Monteiro, nosso 
assistido desde 2011, está no 
Perfil desta edição. Feliz pelo 
muito que aprendeu, por ter 
sido parte do êxito de uma 
grande Instituição, e grato a 
Deus, à família, aos amigos por 
tudo o que construiu, discorre 
sobre vida e aposentadoria.

Nosso assistido desde 1998, Henrique 
Mogo foi o homenageado que recebeu, 
este ano, em nome de todos os 
aposentados, agraciamento alusivo ao dia 
dessa importante classe.

Tendo lançado, em janeiro deste 
ano, o Homeprev, a Bandeprev já registra 
significativo número de adeptos a esse 
mais novo canal online da Entidade com 

os seus participantes. Este permite que as pessoas cadastradas possam adquirir 
várias informações de maneira mais prática, sem precisar ligar ou se deslocar 
para a Sede da Entidade, clicando no link do serviço, no site da Bandeprev. 
O Homeprev faz parte de uma série de avanços tecnológicos os quais a 
Organização vem realizando tendo em vista melhor atender e se comunicar 
com os Bandeprevianos. Também, por meio do nosso site, pode-se acessar 
outras ferramentas de comunicação, como o Relatório Anual e o Jornal, que 
passará a ser eletrônico a partir de junho 2019.

A Bandeprev, de acordo com seu regulamento, reajustou, a partir de janeiro/2019, as suplementações 
de aposentadorias e pensões em 3,43%. Esse índice reflete a variação do INPC no período de janeiro 
a dezembro de 2018 e é aplicado de forma proporcional à data de início do benefício na Entidade. 

REAJUSTE DOS ASSISTIDOS E PENSIONISTAS

Preservá-la 
é proteger 

a vida. Salve 22 de março, Dia 
Mundial da Água!

Entrevista com 
o participante: 

Marcos Monteiro

Dia do Aposentado 
sempre marcante

Bandeprev dá novo salto 
tecnológico na comunicação 

com participantes
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Editorial

Iniciando um novo ano e, com 
ele, mais um jornal trimestral, 
uma das primeiras datas 

comemorativas a destacar é o Dia 
do Aposentado (24 de janeiro).  
Gostaríamos de parabenizar a 
todos os assistidos e, como sempre, 
fizemos questão de prestigiar um 
dos nossos em evento de porte, 
promovido por entidades nacionais 
do Sistema.
 Já com respeito ao mês 
em que será enviado o informativo, 
uma data marcante é o Dia 
Mundial da Água. Precisamos nos 
conscientizar de que esta é nossa 
fonte de vida.
 Por falar em vida, 
com toda a energia, a Bandeprev 
começou o ano inaugurando 
importantes avanços. Confira as 
novidades sobre o Homeprev, novo 
canal online com os participantes. 
Ainda em tecnologia, a Entidade 
prepara mais ações na parte de 
comunicação. Aguarde.
 Sempre buscando 
estarmos próximos dos 
participantes, apresentamos, 
nesta edição, na coluna Perfil, um 
dos nossos assistidos que é um 
exemplo de garra e esperança,  
Marcos Monteiro.
 Completando este jornal, 
temos os Assuntos Jurídicos da 
Bandeprev, os Novos Aposentados, 
a coluna Bandeprev em Números, 
além de uma nota acerca do reajuste 
das suplementações.     

A Diretoria

DEZEMBRO 2018
ELIAS MONTEIRO B. FILHO
MURILO F. ARAGÃO
 
JANEIRO 2019
MARIA G. DE SOUSA
EPITACIO M. DE ANDRADE
JORGE ALBERTO A. DE LIMA

FEVEREIRO 2019
SILVIO VICENTE DA SILVA
LUIZ G. ALBUQUERQUE S. NETO
GIRLENE M. DE OLIVEIRA

DIB
22/08/18
23/11/18

19/08/16
09/11/18
05/12/18

08/01/19 
03/10/18 
22/01/19

Novos Aposentados

Processos Judiciais

Autor : 10
Réu:  225 
Total  235

Assuntos Jurídicos da Bandeprev

Perfil: Marcos Monteiro

Os valores e perspectivas da aposentadoria
Marcos Monteiro fala dos caminhos trilhados para a aposentadoria e planos para o futuro

Central Operacional. Depois 
da Privatização, voltou para 
agências, sendo gerente de 
Pessoa Física, em Casa Amarela; 
evoluindo para gerente geral, no 
Arruda e Santo Antônio, na qual 
se aposentou.

 Mesmo tendo 
passado por situações difíceis, 
principalmente pelas questões 
de saúde, Marcos Monteiro não 
se deixou abater. “Sou muito 
resiliente e crente em Deus. Busco 
sempre superar tudo com alegria 
e sorriso no rosto”. Gratidão está 
entre os seus principais valores. 

Agradece aos chefes, amigos, 
todos que lhe deram a mão em 
momentos cruciais. A Deus, é 
grato por tudo o que realizou. 
“Minha maior conquista é a 
minha família. Sou casado há 
31 anos com Níobe Monteiro, 
quem muito amo. Moro com ela 
e meu cunhado, George. Tenho 
dois filhos, Caio e Victor; uma 
netinha, Serena; e uma nora, 
Jéssica, tida como filha. Ambos 
rapazes estão formados, bem-
sucedidos, morando no exterior, 
trabalhando na Microsoft. Nessa 
etapa da vida, sentimos que 
cumprimos nossa missão, a de 
cuidar das pessoas.”

A aposentadoria é um 
importante degrau na 
escalada de realizações 

de uma pessoa. Representa, 
segundo nosso entrevistado 
Marcos Antônio de Souza 
Monteiro, assistido pela 
Bandeprev desde 2011, o retorno 
por todo o esforço no trabalho, 
pelo muito que você contribuiu 
para o crescimento do Estado, 
do País. Há quem chegue 
lá, sentindo-se pleno, tendo 
amadurecido espiritualmente 
e obtido as mais almejadas 
conquistas. Para isso, Marcos 
Monteiro nos ensina o que 
devemos valorizar, além de 
como transformar esse momento 
no começo de novos sonhos.

Natural do Recife/
PE, Marcos Monteiro possui 
graduação em Economia, 
MBA em Administração e 
Negócios, Especialização em 
Operações Bancárias e Mestrado 
em Planejamento e Gestão 
Organizacional. Oriundo do 
Banco Real, iniciou no Bandepe, 
em 1980, como escriturário, na 
Agência Igarassu, onde passou 
nove anos, saindo como gerente. 
Em seguida, desempenhou 
cargos na Gerência Regional e 
na parte de Recursos Humanos, 
tendo colaborado em todas 
as áreas desta, dentre elas, 
Desenvolvimento de Pessoa, 
a que mais gosta. Sempre 
vibrante e empenhado no êxito 
da Instituição, coordenou 
importantes projetos, como um 
grupo de estudos de nível nacional 
sobre remuneração. Também 
trabalhou na Retaguarda, na 

Luciana Andréa Freitas Marcos Monteiro 
vê a aposentadoria como 
um momento para focar na 
qualidade de vida, enxergando a 
Bandeprev como grande aliada, 
tanto pela complementação da 
renda, quanto pela forma com 
a qual orienta e aproxima o 
seu público. Seu tempo agora 
está dedicado a projetos mais 
pessoais, como o Vida Saudável, 
tendo perdido 10 kg, com 
mudança de dieta. Como também 
para a alimentação espiritual. 
“Participo da Instituição Católica 
de Direito Pontifício, Arautos 
do Evangelho, registrada 
no Vaticano, desde 2001. 
Trabalhamos com a evangeliza-
ção de crianças e adolescentes, 
e na expansão do reino de 
Maria. Convido todos a nos 
visitar. Temos confissão todos os 
sábados e domingos. Ficamos na 
Rua Estrada Real do Poço, 91, 
Poço da Panela, Recife.” 

Mas o principal projeto, 
em prol do qual já vem se 
preparando e aprendendo inglês, 
é a realização de um sonho: 
imigrar para o Canadá, entre 
dois e três anos, onde pretende 
reunir a família, voltando a 
ficar próximo dos filhos. Sendo 
pautado, sobretudo, pelo Amor, 
deixa seu recado de que vale 
a pena se dedicar às pessoas, 
como também lutar pelo que se 
acredita, para se sentir realizado 
nessa fase da vida e seguir com 
esperança e planos. Aos colegas 
Bandeprevianos, afirma: “nunca 
desista de seus sonhos, e, acima 
de tudo, tenha atitude, dê, a cada 
dia, um novo passo a fim de 
concretizá-los. É dessa forma 
que ganhamos energia para 
irmos além.” 
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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 Dezembro/2018, teve uma 
variação de 0,42%

Os Patrimônios dos Planos Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº 2 (G1G2) e PGA, em 
relação ao mês Dezembro/2018, tiveram as seguintes variações: de +1,89%,  +1,83% e 
+1,70% 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 Janeiro/2019,  atingiram 336,11%  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 Janeiro/2019, atingiu 120,78% 
da Meta Atuarial. Motivada, principalmente, pela boa rentabilidade no segmento de 
Renda Fixa (FI Recife e FI Bandeprev).

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no acumulado do ano, atingiu 120,78% da 
Meta Atuarial.

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL - Janeiro 2019BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE JANEIRO 2019   
(PLANOS BÁSICO, ESPECIAL 1 (G9), ESPECIAL 2 (G1G2) E PGA)

(EM MILHARES DE REAIS - R$)

COMPOSIÇÃO RENTABILIDADES - Janeiro 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 336,11% da Meta 
Atuarial/Meta de Rendimento.
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Avanços Tecnológicos

Homenagem

Homeprev ganha simpatia do participante 

“Precisamos compreen-
der que o meio digital de 
informação é uma realidade 
mundial nos dias atuais e 
com viés de crescimento. 
Estamos seguindo essa linha no 
sentido de melhor atender os 
nossos participantes, de modo 
simplificado e mais rápido, com 
acesso pela Internet. Ficamos 
felizes que muitos já aderiram e 
aprovaram a ideia, e esperamos 
conscientizar a todos”, declarou 
o diretor de Seguridade, José  
Cândido Neto, responsável pela 
área de Tecnologia da Informação 
da Bandeprev. Navegue no nosso 
site e faça seu cadastramento 
para o primeiro acesso. É fácil e 
rápido. Na edição de dezembro 
2018 deste Jornal, foi divulgado 
o passo a passo. Dúvidas ou 
auxílio no cadastramento, entrar 
em contato com a Bandeprev 
pelos telefones (81)3419-4616 
ou (81)3419-4628.

Lançado, em janeiro 
último, o Homeprev é 
uma nova modalidade de 

comunicação entre a Bandeprev 
e os seus participantes que vem 
conquistando cada vez mais 
adeptos. Mais de 25% do nosso 
público já está cadastrado e a 
diretoria tem recebido várias 
ligações elogiando o serviço.  Por 
meio deste, você pode acessar 
informações importantes, como 
o seu cadastro, dependentes, 
saldos de empréstimos, informes 
para declaração de imposto de 
renda e o contracheque mensal. 
Este último fica disponibilizado 
tão logo a folha de pagamentos 
esteja fechada. Ou seja, antes do 
dia 20  (24 ou 48 horas an-tes do 
crédito), você já pode obter as 
informações de sua suplemen-
tação a ser creditada, entrando no 
nosso site, no link do Homeprev.

Luciana Andréa Freitas

Luciana Andréa Freitas

Serviço oferece várias informações importantes pela Internet 

Bandeprev prestigia participante em Dia do Aposentado

No dia 24 de janeiro, 
celebra-se o Dia do 
Aposentado. Em 

reconhecimento à importância 
desses trabalhadores que 
muito se empenharam para o 
desenvolvimento do País e aos 
que representam a razão de ser 
das Entidades de Previdência 
Complementar, foi realizada 
mais uma homenagem, pelo 
sistema ICSS/Abrapp/Sindapp. 
E, mais uma vez, a Bandeprev 

Acompanhando as tendências de modernização 
tecnológica da atualidade, este jornal Bandeprev Notícias 
passará a ter edição eletrônica a partir de junho do corrente 
ano. O mesmo estará disponível no site da Bandeprev e no 
Homeprev. Esta também é mais uma iniciativa no sentido de 
reduzirmos custos de impressão e postagens, bem como uma 
forma de contribuir com o meio ambiente no momento em 
que reduzimos nosso consumo de papel. 

Nessa linha de avanços, a Bandeprev, com a chegada 
de 2019, já prepara as prestações de contas relativas ao 
encerramento do exercício, tais como a avaliação atuarial,  o 
Relatório Anual 2018 e Parecer de auditores independentes 
sobre as Demonstrações Contábeis, visando também 
disponibilizá-las de modo online. Tais comunicações seguem 
a Instrução Previc Nº 13, de 12 de novembro de 2014, a qual 
estabelece que esses documentos devem estar em canal de 
fácil acesso aos participantes, preferencialmente no site da 
Entidade, até o dia 30 de abril.

Comunicação Eletrônica 

fez questão de prestigiar um dos 
seus integrantes. A cerimônia, 
de tradição anual, ocorreu, desta 
vez, no dia 23 de janeiro 2019, 
no Espaço Cítron, em São Paulo. 
Com o tema a Chave da Felicida-
de na Envelhescência, reuniu em 
torno de 300 aposentados, repre-
sentando Entidades do Setor.

Na solenidade, cada 
convidado pertencente à referida 
classe é contemplado com um 
diploma alusivo à comemoração. 
Parabenizamos todos os 
aposentados e agradecemos 
a presença do participante 

Henrique Manuel Ferreira Mogo, 
assistido desde 1998. O mesmo 
foi convocado pela Bandeprev 
para ser agraciado em nome 

de todos os Bandeprevianos 
e os representou, recebendo a 
homenagem dos organizadores 
do evento.

Assistido - Bandepreviano, Henrique Mogo foi homenageado na comemoração

Diretor de Seguridade - José Cândido Neto esclarece acerca do Homeprev e 
estimula o cadastramento dos participantes


