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Distribuição Gratuita.

Nesta segunda parte da reportagem, iniciada no jornal de 
junho 2019, vamos dar algumas orientações a você que quer 
continuar na ativa, montando o próprio 
empreendimento. Um dos fatores os 
quais podem ditar o sucesso da sua 
nova empresa, independentemente 
do seu porte, é o Plano de negócios. O 
Portal do Sebrae possui uma série de 
vídeos explicando detalhadamente como 
elaborá-lo. Trata-se de um documento 
redigido para descrever os objetivos do 
negócio e quais caminhos seguir, diminuindo riscos e incertezas. Vai 
demonstrar se o projeto é viável, considerando estratégias, mercado, 
operações e gestão financeira. É composto de várias etapas, dentre 
elas, um Plano de marketing.

SERVIÇO:
Como elaborar um Plano de Negócios
https://tinyurl.com/y6gpqfnm

Empreender:  
o recomeço na 
aposentadoria

As dicas para preservar a coluna 
estão de volta. Continuando a 
série iniciada no jornal anterior, 
a fisioterapeuta Karine Nóbrega 
ensina mais procedimentos que 
devemos adotar no dia a dia.

Sua saúde

PÁGINA 4

O participante e presidente do 
Conselho Fiscal da Bandeprev, 
Sérgio Lemos, é o entrevistado 
desta edição, compartilhando 
sua história e ideais de vida. 

Nosso Conselheiro 
Fiscal Sérgio Lemos

PÁGINA 2

Cada vez mais ingressando no mundo digital, a 
Bandeprev está cheia de novidades visando facilitar a 
vida do participante e melhorar a comunicação. Fique 
por dentro das variadas formas práticas de obter o seu 
contracheque e prestigie também nosso novo Site, criado 
com maior acessibilidade ao aposentado. 

A tecnologia em favor do participante

PÁGINA 4

Jornal ficará exclusivamente no site 
  
Nos próximos números, este jornal circulará 
apenas no nosso site. Este mês de setembro 
é a última vez que terá uma remessa em 

papel. Veja mais informações no Editorial.

Atenção

[D
ivulgação]

[D
ivulgação]
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> Órgãos Estatutários

Autor : 9
Réu:  216 
Total  225
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> Processos Judiciais

Estamos na era digital. O 
computador e a Internet nos 
auxiliam praticamente em todas 

as tarefas e na comunicação com o 
mundo. E a Bandeprev vem procurando 
avançar nesse aspecto. Este número 
do Bandeprev Notícias circulará tanto 
em meio físico como eletrônico, sendo, 
pela última vez, remetido em papel. As 
próximas versões deste jornal ficarão 
disponíveis exclusivamente em nosso 
site, no item “Comunicação”.

Nesta edição, apresentamos uma 
matéria explicando meios práticos de 
obter o seu contracheque, adotando as 
novas tecnologias, além de um lembrete 
de que o novo site entrará no ar neste 
mês de setembro. 

Mantendo nossa integração, 
entrevistamos mais um membro 
da Entidade. Conheça o presidente 
do Conselho Fiscal da Bandeprev,   
Sérgio Lemos. 

Dentre os assuntos curiosos os 
quais têm despertado interesse dos 
participantes, damos continuidade a 
duas reportagens: dicas para empreender 
e instruções em prol da saúde. 

Siga acompanhando o Bandeprev 
em Números, Novos Aposentados e os 
Processos Judiciais. 

A Diretoria

“Não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho.” A frase 
geralmente atribuída a Gandhi, mas que o site “O Pensador” credita, na 
verdade, ao monge vietnamita Trich Nhat Hanh, traz-nos uma reflexão. 

Muitas vezes, privamo-nos de coisas e 
momentos na busca da grande felicidade. 
No entanto, esta não consiste num ponto 
de chegada, mas num modo de vida. 
Segundo nosso entrevistado, Sérgio Lemos, 
gerente geral da Agência Cais do Apolo, do 
Santander, e presidente do Conselho Fiscal 
da Bandeprev, deveria ser um balizador 
para as nossas escolhas. “Estamos aqui 
para sermos e fazermos os outros felizes”.
 Formado em Ciências Contábeis, 
com pós-graduação em Marketing e MBA 
em Finanças, Sérgio Lemos foi oriundo 
do Curso de Iniciação Bancária, entrando 
no Bandepe, em janeiro 1991, por concurso público. Ingressou como auxiliar 
administrativo na Compensação; depois na Agência Cais do Apolo (antiga Centro) 
e na Agência Camaragibe. Após a privatização, fez concurso interno, dedicando-se 
à gerência, iniciando como gerente de negócios da Agência São José. Passou para a 
área de Produtos e Marketing da Instituição, atuou como gerente comercial regional 
(assistente da superintendência) e gerente geral, colaborando em várias unidades.
 Sua maior alegria é a família, dar uma qualidade de vida a eles e condições 
para os filhos se encaminharem. Casado há um ano e três meses com Niedja, 
possui dois filhos do primeiro casamento, Bruno e Júlia, ambos já trabalhando. Do 
lado profissional, preserva o contentamento da construção de boas amizades e o 
aprendizado. “A gente se faz feliz quando busca evoluir. A principal lição que tiro do 
Banco é que o poder de adaptação é fundamental nas empresas. Precisamos ter o 
coração aberto às mudanças, vontade de aprender”, diz.
 O desejo de adquirir conhecimentos, assim como de cuidar das pessoas 
combina com seu trabalho na Bandeprev. “O Conselho Fiscal é o órgão que analisa 
se o que foi tomado de decisão na Entidade está de acordo com suas políticas, 
regulamentos. Mantém a boa governança. Tenho um olhar muito carinhoso para a 
Bandeprev, pois ela respalda o futuro de muitos, inclusive o meu. Todos os conselhos 
e a diretoria se empenham em prol do melhor para a Entidade e seus participantes”.
 Com 28 anos de Banco, a expectativa da aposentadoria já delineia alguns 
projetos para o futuro. “Quero continuar trabalhando, mas de uma forma voluntária. 
Dedicar um pouco do meu tempo para ajudar o próximo, dando palestras, por 

exemplo”, afirma, lembrando 
que sempre se engaja em 
vários projetos sociais 
realizados pelo Santander. “A 
passagem aqui é rápida. Só 
vejo sentido se a gente puder 
trocar, retribuir”. No campo 
pessoal, seu grande sonho é 
acompanhar o sucesso dos 
filhos e ver os netos. No mais, 
continuar a fazer uma das 
coisas que mais gosta: viajar. 
Uma feliz forma de abrir 
seus horizontes e entender  
o mundo.     

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: Sérgio Lemos

O conselheiro Sérgio Lemos fala de sua trajetória e do que realmente importa na vida 

[Luciana Andréa Freitas]

Que a felicidade seja o nosso norte

[Divulgação]

Conselho Fiscal da Bandeprev - Sérgio Lemos, Albérico 
Branco, Marden Urquiza e Aluizio Lira.

[Divulgação]
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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/2019, teve uma variação de 
0,27%

Os Patrimônios dos Planos Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº 2 (G1G2) e PGA, em 
relação ao mês Junho/2019, tiveram as seguintes variações: de +0,43%,  +0,40% e 
+0,13%, 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/2019,  atingiram 206,52%  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/2019, atingiu 152,94% da 
Meta Atuarial. Motivada, principalmente, pela boa rentabilidade no segmento de Renda 
Fixa (Títulos securitizados, FI Bandeprev e FI Recife).

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no acumulado do ano, atingiu 120,80% da 
Meta Atuarial.

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL - Julho 2019
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE JULHO 2019   

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

COMPOSIÇÃO RENTABILIDADES - Julho 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 194,58% da Meta 
Atuarial/Meta de Rendimento.

> Bandeprev em Números
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A B a n d e p r e v 
vem se 
empenhando  

com o intuito de 
utilizar a tecnologia 
em favor de um 
atendimento eficaz 

ao participante. Uma nova forma de 
você receber o contracheque de modo 
fácil, seguro e disponibilizado tão logo 
seja processada a folha de pagamentos 
do mês é pelo seu E-MAIL. Desde 
agosto passado, a Entidade já enviou os 
contracheques a todos os aposentados 
que possuem e-mail cadastrado, os 
quais já somam um total de 84% dos 
participantes. 

Atualmente, 75% dos assistidos 
recebem sua suplementação por meio 
do Banco Santander, podendo também 
obter o contracheque nos terminais de 
caixa eletrônico do Banco ou pelo Internet 
Banking. Além disso, o participante tem 
a opção de acessá-lo pelo nosso site, 
clicando na aba HOMEPREV. 

 “É interessante frisar que os 
holerites estarão disponíveis um dia 

São pequenas mudanças que você 
precisa adotar as quais fazem toda 
a diferença. Pois o estresse do dia a 

dia e os vícios posturais podem ao longo 
do tempo causar bastante desconforto 
e danos a sua coluna. Buscando evitá-
los, acompanhe os ensinamentos da 
fisioterapeuta e uma das proprietárias da 
clínica Harmonic Fisio, Karine Nóbrega.  

“Em relação a como devemos 
elevar pesos para que não traga prejuízos 
à coluna, o ideal é sempre trazer o 
peso próximo ao corpo e suspendê-

lo, distribuindo-o 
também sobre as 
pernas. Ou seja, 
agache-se próximo 
ao objeto e depois se 
levante, segurando-o.”

“Com respeito 
à forma de sentar, o 
ideal é de forma ereta, 

>Novas tecnologias 

> Sua saúde

[Luciana Andréa Freitas]

[Luciana Andréa Freitas]

Formas práticas de receber o contracheque

Mude seus hábitos em prol da coluna

antes do crédito das suplementações, 
imediatamente após fechamento da 
folha mensal. São formas práticas, 
colocadas à disposição dos participantes, 
que estão na linha de transformar a 
Bandeprev, tornando-a cada vez mais 
digital, propiciando uma melhor e 
ágil comunicação com o seu público”, 
comenta o diretor de Seguridade, José 
Cândido Neto, também responsável pela 
área de TI da Entidade.

Para receber o e-mail, basta se 
cadastrar. Caso você ainda não possua   
e-mail cadastrado na Bandeprev, poderá 
solicitar pelos seguintes endereços 
eletrônicos: recadastramento@
bandeprev.com.br ou seguridade@
bandeprev.com.br. A seguir, veja o passo 
a passo de como você pode obter seu 
contracheque nos diversos canais.

em cima das nádegas. O que acontece, 
frequentemente, é que a pessoa vai 
escorrendo na cadeira e, assim, começa 
a sentar na coluna, trazendo muitas  
dores, posteriormente.” 

“A forma de dormir mais comum é 
a de barriga para baixo, porém essa vem 
se configurando como a pior postura 
para sua coluna, pois vai sobrecarregar a 
cervical e a lombar, podendo dar origem, 
por exemplo, às hérnias. Para proteger 
a coluna, a melhor maneira consiste em 
dormir de lado, com um travesseiro entre 
as pernas e outro entre os braços”.

Pratique sempre uma atividade 
física. Segundo a fisioterapeuta, o 
Pilates é uma atividade muito completa 
e previne praticamente tudo. Procure um 
profissional qualificado sempre.

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

>Passo a Passo

1) HOMEPREV:
Na página inicial do site da Bandeprev, 
tem a aba HOMEPREV. Clique nesta. 

 
1.1 Fazer Login (CPF e senha); 
1.2 Clicar na opção Benefícios; 
1.3 Clicar na opção contracheque; 
1.4 Selecionar código do Plano > 
escolher mês desejado > Visualizar. 

2) E-MAIL (basta ter e-mail cadastrado 
na Bandeprev)

3) Caixas eletrônicos do Banco Santander 
(para o assistido que recebe sua 
suplementação no Banco Santander):
OUTRAS OPÇÕES (2 vezes) > 
HOLERITES E CONTRACHEQUES > 
ESCOLHER O MÊS > IMPRESSÃO

4)Internet Banking do Santander ( para o 
assistido que recebe sua 
suplementação no Banco Santander):
UTILIDADES > CONTRACHEQUES > 
CLICAR SELECIONA > ESCOLHE O MÊS 
> DETALHE

>Site Modernizado
A partir deste mês de setembro, você 
finalmente poderá conhecer nosso novo 
site, que foi atualizado com as recentes 
tecnologias e maior acessibilidade ao 
aposentado. A modernização torna mais 
fácil sua navegação, mantendo suas 
principais funcionalidades de modo 
mais claro e organizado, e trazendo 
novidades, como sua adequação a 
diferentes dispositivos, inclusive 
smartphones. Estamos à disposição 
para esclarecimentos e captação de 
sugestões. Contatos pelo telefone (81) 
34194616 ou 4628, ou ainda pelo e-mail 
seguridade@bandeprev.com.br.

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
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>Novos Aposentados
JUNHO 2019
MARCOS ANTÔNIO R. PORTO
 
JULHO 2019
FERNANDO JOSÉ B. DA SILVA
REGINA CÉLIA J. CAVALCANTI
ADA OLIVEIRA DE F. BARBOSA
SUZANA MARIA V. GUIMARÃES

AGOSTO 2019
SANDRO BARBOSA MARCIEL

DIB
04/06/19

25/05/15
08/07/19
11/06/19
09/08/18

19/07/19


