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Distribuição Gratuita.

A Bandeprev, representada pela sua Diretoria e colaboradores, deseja a 
cada um dos participantes, extensivo aos seus familiares e amigos, um Natal com 
muita harmonia e paz, prenúncio de um Ano Novo repleto de saúde, com grandes 
conquistas individuais e coletivas. Que nosso Deus bondoso esteja constantemente 
iluminando nossos caminhos e escolhas.

 Feliz Natal e próspero Ano Novo!
            Diretoria Executiva

Estudos realizados pela UERJ 
apontam que casos de problemas 
emocionais aumentaram em 
90% no país desde março 2020. 
Preocupados com o seu bem-estar 
nesta Pandemia, entrevistamos 
a psicóloga Maria Carneiro 
da Cunha, que oferece dicas  
sobre depressão.

Sua Saúde
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Nossa coluna Perfil desta edição 
traz o assistido Paulino Andrade, 
que nos brinda com sua história 
e ideais de vida, como também 
comenta acerca de sua vivência 
na Pandemia.   

Paulino Andrade  
Em Perfil
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Entenda por que, mesmo com 
a expectativa das vacinas, 
Bandeprev prorroga atendimento 
remoto.

Atendimento
Remoto

PÁGINA 4

Feliz Natal e Realizações  
no Ano Novo!

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Tendo em vista a existência de alguns questionamentos acerca da aplicação do reajuste 
de 4,48% nos benefícios do Plano Básico, efetivado no mês de competência janeiro de 2020, a 
Bandeprev vem esclarecer que o referido índice reflete com exatidão o INPC verificado entre os 
meses de janeiro e dezembro de 2019.

Como o calendário de pagamentos do Plano Básico prevê o crédito dos benefícios após a 
data de divulgação do INPC do mês anterior, foi possível realizar os pagamentos de janeiro de 2020 
já incorporando o índice de inflação consolidado de 2019, diferentemente do que ocorreu com o 
salário mínimo, que considerou, em janeiro, um INPC projetado, o qual em fevereiro foi retificado, 
pois a projeção de dezembro ficara aquém do índice efetivamente apurado para aquele mês.

Informamos que a Bandeprev foi instada pela Previc a se manifestar sobre a sistemática 
de reajuste empregada, chegando até o referido órgão governamental denúncia que alegava ter 
havido desrespeito ao regulamento do Plano Básico. Após analisar os argumentos do Denunciante 
e da Bandeprev, a Previc entendeu que o procedimento adotado pela Bandeprev está aderente 
ao regulamento do Plano Básico , especialmente ao seu art. 51, o que ensejou o encerramento do 
processo administrativo iniciado pela denúncia e o seu consequente arquivamento.

DIRETORIA  DE SEGURIDADE 
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A Pandemia veio verdadeiramente para mudar o mundo, sobretudo para as 
pessoas refletirem sobre a importância dos seus entes queridos. O medo 
gerado pela incerteza, a solidão causada pelo isolamento e a ociosidade de 

alguns impulsionaram os indivíduos a se procurarem, mesmo no modo virtual, e a 
se aproximarem. Nosso entrevistado desta Edição, Paulino Andrade, assistido desde 
1995, concorda que esse é um ponto positivo da situação atual. Ele faz questão de 
ressaltar a família e os amigos, e mostra que, mesmo confinado, encontrou formas 
de valorizá-los. Tendo uma trajetória significativa no Banco, de 1973 a 1995, é grato 
por todo o aprendizado e orgulhoso de ter tido em sua equipe profissionais que hoje 
estão em posição de destaque.

Nascido em Vitória de Santo Antão, Paulino Andrade é Técnico em Contabilidade 
e durante toda sua carreira fez vários cursos de aperfeiçoamento, tais como Tributos, 
Segurança, Administração etc. Iniciou no Bandepe em 18 de dezembro de 1973, 
aprovado em concurso para escriturário júnior inicial, lotado em agência de sua 
cidade. Em janeiro de 1977, assumiu a chefia de serviço na Agência Belo Jardim. Em 
julho de 1978, foi transferido, na mesma função, para a unidade de Moreno. Voltou 
para Vitória de Santo Antão e Moreno, como gerente administrativo. Em 1994, ocupou 
a gerência administrativa 
da Agência Bezerros, na 
qual se aposentou, em 29 
de setembro de 1995.

Com uma postura 
apaixonada, destaca que 
suas melhores conquistas 
foram o casamento e o 
nascimento das suas duas 
filhas, que, para ele, só dão 
alegria. Uma está formada 
em Psicologia; a outra, em 
Enfermagem. Casado há 48 
anos com Fernanda Valença 
Veloso de Andrade, gosta 
de relembrar sua história. 
“Ela era professora de 
Educação Física, trabalhou 
na Secretaria de Educação 
do Estado. Eu a conheci no colégio municipal onde éramos alunos. Foram 10 anos 
de namoro. Hoje permanecemos muito juntos, conheci o Brasil quase todo com ela”. 

Na parte profissional, enfatiza que sua experiência no Banco o ajudou muito 
a ser a pessoa que é hoje, tanto pelos conhecimentos adquiridos, numa vivência 
de aprender e ensinar, quanto pelas amizades construídas. “Era uma época sem as 
facilidades tecnológicas de hoje. Fazíamos balanço sem computador. Foi preciso 
cumplicidade, engajamento. Isso repercutia nos resultados. Todas as agências em 
que estive presente foram superavitárias”.

Importante, para ele, também, foi a aposentadoria. Depois de assistido, 
trabalhou com seguros de carros e fazendo serviços num escritório de representantes. 
Agora, pretende ocupar os seus dias, desfrutando mais da companhia das pessoas 
que gosta, e de pequenos prazeres, como viajar, curtir um futebolzinho, caminhar 
na beira-mar. “Lá, em Vitória, sempre revejo amigos do Banco”. Na Pandemia, ficou 
isolado com a esposa e uma das filhas. “Foi ótimo reforçar nossos afetos. Também 
recuperei a convivência pelo WhatsApp, comunicando-me com amigos e pessoas da 
família”. Para o futuro, um sonho: comprar uma casa para sua filha. Para os colegas, 
a mensagem é de paz. “Façamos o bem sem olhar a quem! Ótimas festas para todos, 
com muita alegria e saúde, e com o desaparecimento desse vírus de todo o Planeta”.

> Órgãos Estatutários
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> Processos Judiciais

Chegamos ao fim de um dos anos 
mais difíceis. Esperamos que todos 
estejam bem e desejamos que 

2021 seja repleto de esperança e muita 
saúde. Para manter o espírito, nossa capa 
vem com motivos natalinos e com a nossa 
mensagem de fim de ano.

A Pandemia ensinou muitas coisas, 
dentre elas, a valorizarmos o afeto. Nosso 
entrevistado Paulino Andrade fala, além 
da sua trajetória no Banco, da importância 
da família e amigos.

Como nosso foco tem sido 
tornar os seus dias mais amenos nessa 
Pandemia, trazemos mais dicas de saúde. 
Desta vez, a psicóloga Maria Carneiro da 
Cunha nos ensina a identificar quando 
estamos num quadro de depressão. 
Temos também lembretes sobre o 
Outubro Rosa e o Novembro Azul. 

  Sobre a Bandeprev, 
explicamos acerca da continuidade do  
atendimento remoto.

Finalizando, leia a coluna 
Bandeprev em Números e os quadros 
Novos Aposentados e Processos Judiciais.

A Diretoria

Conselho Deliberativo Presidente: 
ERALDO NOGUEIRA SOBRINHO Membros 
Efetivos: JOÃO CARLOS CAMPOS DE MELO,  
JOSEILTON SALVADOR DA CRUZ, MAURÍLIO 
DE SOUZA LUNA, RICARDO JOSÉ DA FONTE 
MACIEL e ROSIMARY RODRIGUES DIAS

Conselho Fiscal Presidente: MARCELO 
CALAZANS PIRES AFONSO Membros Efetivos: 
LUIZ GUSTAVO DE PÁDUA WALFRIDO, MARDEN 
DE ALBUQUERQUE URQUIZA e MARIA DO 
CARMO LEITE CALADO DE LIMA

Diretoria Executiva Superintendente: MARIA 
ISOLDA PAURÁ JARDELINO DA COSTA  Diretor 
Financeiro: EUDES CARNEIRO LINS FILHO 
Diretor de Seguridade: JOSÉ CÂNDIDO 
NETO Diretor Administrativo: MAURÍCIO DE  
SOUZA LUNA

> Editorial > Perfil: Paulino Andrade

Contando sua história, Paulino Andrade também fala de sua experiência na Pandemia

[Luciana Andréa Freitas]

Valorize o que realmente importa

[Divulgação]

Paulino Andrade, esposa e filhas
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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 Setembro/2020, 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 Setembro/2020, tiveram as seguintes variações: de -0,36%,  -0,40% e 
-0,47%, 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 Outubro/2020,  atingiram 13,82%  da 
Meta Atuarial/Meta de Rendimento. Motivadas, principalmente, pela baixa rentabilidade 
do FI Apolo (Renda Fixa).

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no mês de Outubro/2020, atingiu 106,92% 
da Meta Atuarial. Motivada, principalmente, pela boa rentabilidade no segmento de 
Renda Fixa (FI Recife e Títulos Securitizados).

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no acumulado do ano, atingiu 120,30% da 
Meta Atuarial.

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL - Outubro 2020
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE OUTUBRO 2020   

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

COMPOSIÇÃO RENTABILIDADES - Outubro 2020

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 24,96% da Meta 
Atuarial/Meta de Rendimento.

> Bandeprev em Números
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O ano termina e tudo indica que 
poderemos estar perto do fim 
da Pandemia, com várias vacinas 

na fase final de testes e alguns países 
já começando a imunização, como 
Estados Unidos, Rússia e Reino Unido. 
No Brasil, de acordo com informações 
coletadas até o fechamento deste 
jornal, as primeiras doses 
podem ser distribuídas em 
janeiro. Mesmo assim, a 
normalização dos serviços 
ainda demorará um pouco. 
Pois o processo exige a 
tomada de uma segunda 
dose, a espera da eficácia em 
isolamento e também a espera 
que boa parte da população seja 
imunizada. Assim, a Bandeprev prorroga 
o seu atendimento remoto até o dia 31 
de março de 2021, em prol da segurança 
dos seus participantes, funcionários e 
prestadores de serviços.

Com o envelhecimento, a perda de 
pessoas queridas, frustrações...é 
comum algumas pessoas ficarem 

desanimadas. A Pandemia veio como um 
agravante de uma realidade existente, 
abalando ainda mais o emocional das 
pessoas, que se viram tendo de restringir 
a interação, o contato. Ter momentos de 
tristeza é normal, mas fique atento 
caso exista a combinação de 
sintomas que indiquem um 
caso de depressão. Essa 
situação inspira cuidados, 
pois alguém nesse estado 
pode ficar impossibilitado 
de quase tudo e, em último 
estágio, perde a vontade de viver. 

 Inicialmente, a psicóloga 
Maria Carneiro da Cunha nos dará dicas 
de como identificar se estamos com 
possibilidade de depressão. Na próxima 
reportagem, falaremos dos tratamentos 
e sugestões de como agir para evitá-
la. De acordo com a psicóloga, “é uma 
enfermidade psiquiátrica crônica, 
podendo ser leve, moderada ou grave. 
Conforme o CID 10, Classificação 
Internacional de Doenças, a depressão 

>Bandeprev na Pandemia

> Sua Saúde

[Luciana Andréa Freitas]

[Luciana Andréa Freitas]

Entidade prorroga atendimento remoto

Cuide-se. Aprenda a identificar se tem depressão.

Como já foi amplamente divulgado, 
são recomendados pelas autoridades 
sanitárias governamentais o isolamento 
social e a restrição da mobilidade, 
sobretudo para os integrantes do grupo 
de risco da Covid 19 (idade acima de 
60 anos e portadores de moléstias 

especiais). Qualquer alteração 
desse procedimento, que venha 

a ocorrer, será informada  
com antecedência. 

 O atendimento 
remoto é realizado online, 
pelo e-mail e/ou pelo site, 
e por telefone ou Whatsapp. 

O horário se mantém de 
segunda a sexta-feira, das 8h30 

às 16h30. Na entrada do site www.
bandeprev.com.br, há um comunicado 
com todos os e-mails e telefones com os 
quais os participantes poderão receber 
todo o apoio necessário, tanto dos 
funcionários, quanto dos diretores. 

se dá a partir da evolução de episódios 
pontuais, muitas vezes confundidos com 
tristeza, para situações onde o humor 
deprimido ocorre na maior parte dos 
dias ou quase todos os dias.” 

“Segundo o DSM V (manual de 
diagnósticos e estatística), deve-se 

identificar cinco ou mais sintomas 
no mesmo período de duas 

semanas e representando 
uma mudança no 
comportamento. Alguns 
dos principais são: Humor 
deprimido; Perda de peso, 
de apetite, de sono, de 

interesse nas atividades; ou 
peso e sono excessivos; Fadiga; 

Agitação ou lentidão psicomotora; 
Sentimento de inutilidade ou culpa; 
Pensamentos recorrentes sobre morte.”

 “Um aspecto importante é que 
esses sintomas precisam interferir 
de forma significativa no convívio 
social, afetivo e em outras áreas da 
vida. É necessário que vários desses 
sintomas, como humor deprimido e 
fadiga, ocorram quase todos os dias 
para configurar uma depressão”. 

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 Circulação: Exclusivamente online
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>Novos Aposentados

OUTUBRO 2020
TÂNIA MARIA MUNIZ FALCÃO
JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO
 
NOVEMBRO 2020
ROSANA MARIA DE HOLANDA TORRES
JONAS NUNES DA SILVA

DEZEMBRO 2020
ANA MARIA C. LUCENA PEREIRA

DIB
25/09/20 
10/03/18

30/09/20
10/01/20

19/11/20

>Sua Saúde 
Este foi um ano atípico, voltado 

ao combate da Covid-19. Mas continue 
cuidando da saúde em todos os aspectos. 
Recentemente, tivemos o Outubro Rosa e 
o Novembro Azul. Quando puder, volte a 
realizar os exames.  

Outubro Rosa é uma campanha mundial, 
com a intenção de alertar sobre o diagnóstico 
precoce do câncer de mama. A mobilização 
instrui sobre prevenção, além de lutar por 
direitos como o atendimento médico e o 
suporte emocional. Lembre-se que nos 
estágios iniciais a doença é assintomática. A 
mamografia é recomendada dos 50 aos 69 
anos.

O Novembro Azul iniciou, em 2003, na 
Austrália, com o objetivo de chamar a atenção 
para a prevenção e o diagnóstico precoce das 
doenças que atinjam a população masculina, 
com ênfase no câncer de próstata. Consiste 
no câncer mais frequente entre os brasileiros, 
depois do câncer de pele. O ideal é começar 
a fazer os exames a partir dos 45 anos, com 
fatores de risco, ou 50, sem fatores.

Serviço: Maria Carneiro da Cunha é psicóloga (CRP 
02/19335), elaborando estudos em intervenções 
clínicas na abordagem psicanalítica. Faz 
atendimento particular, inclusive online. Instagram: 
@mariacarneirodacunha Fone: (81) 98897-2446
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