Mais um casal
Bandepeano para
nos inspirar
]
ção

[D
i

lga
vu

A Pandemia e a nossa
necessidade de mudança

Eleição para o Conselho Fiscal
Foram aprovados pelo Conselho Deliberativo, em reunião online,
em 26 de maio 2020, o Regulamento, Edital e Cronograma da Eleição
para o Conselho Fiscal da Bandeprev, prevista para 16 de setembro
2020. Tais documentos estão disponibilizados no site da Entidade.
Em breve, providenciaremos outros informativos acerca do assunto.
Respeitando o Estatuto, foram prorrogados até a posse dos próximos
eleitos os mandatos dos conselheiros atuais.

Os assistidos da Bandeprev,
Jadirson Saraiva e Niédja
Cavalcanti, casados há 46 anos,
são os participantes entrevistados desta edição, em que falam
sobre suas conquistas e refletem
acerca do sentido da vida.
PÁGINA 2
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Surgido oficialmente em dezembro de 2019, em Wuhan, na
China, o Covid-19 (Coronavirus Disease 2019), intitulado assim pois
tal vírus possui uma estrutura que lembra uma coroa, tem imposto
transformações no cotidiano do mundo e do nosso país. Podendo
variar de um resfriado até uma pneumonia severa, foi declarado, em
11 de março de 2020, pela Organização Mundial de Saúde - OMS,
como pandemia. A OMS
afirma que pandemia é a
disseminação global de
uma doença nova, por
mais de um continente.
Já foram mais de 180
territórios expostos,
com um forte histórico
de mortes, com o
Brasil dentre os mais
afetados.
Por seu intenso
contágio,
podendo
ser
passado
por
saliva,
objetos
ou
num simples aperto de
mão, o Covid-19 exigiu
uma postura de isolamento
social. Foram instituídas
medidas de saúde pelas organizações governamentais para que
as pessoas permaneçam em casa, com a paralização dos serviços,
sendo inicialmente conservados apenas os essenciais e, aos poucos,
liberadas algumas categorias. Para se manterem em atividade, muitas
empresas e profissionais tiveram de se adaptar ao mundo online. A
Bandeprev, que já vinha investindo em tecnologia, adotou o sistema
home office, visando preservar seu compromisso com o participante.
Entenda como funciona e acompanhe mais informações na página 4.

Segundo a OMS, o brasileiro é
o povo mais ansioso do mundo.
Estudos científicos identificam
grande impacto da Pandemia
na saúde mental das pessoas.
Para trazer orientações e ajudálo a lidar com a ansiedade neste
momento, conversamos com a
psicóloga Elyzandra Silva.
PÁGINA 4
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> Editorial

> Perfil: Jadirson Saraiva e Niédja Cavalcanti

E

ste ano, tudo está diferente,
com
isolamento
e
eventos
cancelados. Mas aqui continuamos
parabenizando toda as mamães pelo
seu dia, ocorrido em maio. Junho não
teve quadrilha, nem fogueira. Porém
esperamos que cada um esteja bem
de saúde e com o coração aquecido.
Na nossa capa, expomos um pouco do
cenário da Pandemia e, na página 4, as
mudanças que a Bandeprev implementou
para continuar funcionando e apoiar o
participante.
Mantendo este jornal como
agente em prol do bem-estar dos
participantes, trazemos, neste número,
dicas de uma psicóloga, tendo em
vista lidar com a ansiedade e elevar a
imunidade.
Para aumentar o astral de todos
e compartilhar belas reflexões sobre a
vida, temos mais um casal Bandepeano
entrevistado nesta edição: Jadirson
Saraiva e Niédja Cavalcanti.
Seguindo com as notícias,
incluímos, na capa, uma nota sobre a
próxima Eleição para o Conselho Fiscal
da Bandeprev.
Acompanhe também a coluna
Bandeprev em Números e os quadros
Novos Aposentados e Processos Judiciais.
A Diretoria

> Processos Judiciais
Bandeprev
Mar 2020

Autor : 12
Réu: 200
Total 212

> Órgãos Estatutários
Conselho Deliberativo Presidente: ALEXANDRE
VERÍSSIMO
VILELA
Membros
Efetivos:
ALEXANDRE CÉSAR BARROS VASCONCELOS,
ERALDO NOGUEIRA SOBRINHO, RICARDO JOSÉ
DA FONTE MACIEL, JOÃO CARLOS CAMPOS
DE MELO e MAURÍLIO DE SOUZA LUNA
Conselho Fiscal Presidente: SÉRGIO JOSÉ DE
LIMA LEMOS Membros Efetivos: MARDEN DE
ALBUQUERQUE URQUIZA, ALBÉRICO JOSÉ DA
GAMA BRANCO e ALUIZIO PAZ DE LIRA
Diretoria Executiva Superintendente: MARIA
ISOLDA PAURÁ JARDELINO DA COSTA Diretor
de Financeiro: EUDES CARNEIRO LINS FILHO
Diretor de Seguridade: JOSÉ CÂNDIDO NETO
Diretor Administrativo: MAURÍCIO DE SOUZA
LUNA

Estamos nesta vida para evoluir
Saraiva e Niédja desafiaram as adversidades melhorando a si e crescendo juntos

T

[Luciana Andréa Freitas]

ransformar o convívio num instrumento de evolução para si e para o outro.
Eis uma das principais lições que se pode tirar a partir da história deste casal
Bandepeano convidado para o Perfil desta edição: Jadirson Saraiva e Niédja
Cavalcanti. Amor, cumplicidade, preocupação com o próximo, crença em Deus,
valorização da família e uma origem festiva foram os ingredientes dessa união de
quase 50 anos. Casados há 46 anos, têm duas filhas e quatro netos.
Saraiva iniciou a carreira no Bancipe, como escriturário, em 1964, e foi a
gerente geral, neste e no Banco Econômico, que o incorporou em 1972. Ingressou no
Bandepe, em 1977, como um dos gerentes da Agência Centro, tornando-se depois
gerente geral da mesma. De 1981 a 1985, foi gerente regional da Mata Norte 2.
Em 1985, passou a chefe do Departamento de Apoio e Serviços Bancários – Dease.
A partir de 1989, assumiu duas superintendências, inicialmente, uma de primeiro
escalão, que incluía também o Dease; depois, uma de segundo escalão, que substituía
tal departamento. Em 1992, voltou às agências, como gerente de negócios da Centro
e gerente geral de Prazeres, onde se aposentou, em 1994.
Niédja também começou sua trajetória profissional no Bancipe, como
escriturária. Uma vez, foi madrinha em um evento da Associação que ambos
frequentavam e já havia sido notada por
Saraiva. Mas a aproximação aconteceu
mesmo, a partir de 1970, quando
Saraiva se tornou seu chefe na Agência
Imperatriz no Bancipe. Daí em diante,
foram descobrindo as afinidades e as
brincadeiras dos colegas se tornou
realidade. Já estavam juntos quando
Niédja entrou no Bandepe, mesmo antes
dele, em 1972, como escriturária, indo
para o Departamento Financeiro. Sempre
nessa função administrativa, depois foi
para Carpina e para Olinda, aposentandose em 1991.
Juntos, uniram muitas conquistas.
Formaram-se: Saraiva em Direito e Niédja
em Ciências Contábeis. Em 1975, nasceu
a primeira filha, Cristine Moraes; em 1977,
a segunda, Carol Moraes. “Vibramos com
cada alegria, como as formaturas das
nossas filhas, o nascimento de cada neto e viagens para ficar mais perto dos queridos,
uma vez que uma delas construiu história no Sul do país”, destaca Niédja. Passaram
algumas dificuldades, inclusive problemas de saúde, mas enfrentaram com garra,
companheirismo. O bom astral esteve permanente, com ambos gostando de festas,
passeios e reunindo família cuja tradição é celebrar todas as datas comemorativas.
“Eu sou alvirrubro e ela é rubro-negra, mesmo assim um completa o outro”,
disse Saraiva, lembrando que buscam entendimento até nas rivalidades. Niédja
acompanha Saraiva em tudo e vice-versa. Na religiosidade e na ação pelo próximo,
indo às missas, participando de reuniões espíritas, e também no Clube Rotary, onde
Saraiva exerceu vários cargos e diretorias.
Após a aposentadoria, Saraiva ainda assumiu outras atividades, como escritório
de cobrança, representações e a franquia de um restaurante. Agora, ambos querem
descansar e curtir a família e amigos; celebrar as vitórias dos netos; e viajar para o
exterior. Unidos numa crença de que tudo o que acontece é para nos fazer evoluir,
resumem seu ideal de vida numa frase de Barack Obama: “Nós somos a mudança
que buscamos”.
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> Bandeprev em Números
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 30 DE ABRIL 2020
(PLANOS BÁSICO, ESPECIAL 1 (G9), ESPECIAL 2 (G1G2) E PGA)
(EM MILHARES DE REAIS - R$)

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL - Abril 2020
O Patrimônio do Plano Básico, em relação ao mês de Abril/2020, teve uma variação de
0,16%

Os Patrimônios dos Planos Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº 2 (G1G2) e PGA, em
relação ao mês Março/2020, tiveram as seguintes variações: de 0,25%, 0,18% e 0,12%,
respectivamente.

COMPOSIÇÃO RENTABILIDADES - Abril 2020
A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no mês de Abril/2020, atingiu 372,22% da
Meta Atuarial. Motivada, principalmente, pela boa rentabilidade no segmento de Renda
Fixa (FI Bandeprev, FI Recife e Títulos Securitizados).

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no acumulado do ano, atingiu 140,31% da
Meta Atuarial.

As rentabilidades das carteiras dos Plano Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº 2 (G1G2) e
do Plano de Gestão Administrativa, no mês de Abril/2020, atingiram 770,00% da Meta
Atuarial/Meta de Rendimento. Motivadas, principalmente, pela boa rentabilidade do FI
Apolo (Renda Fixa).

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 -107,32% da
Meta Atuarial/Meta de Rendimento.

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.
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>Novos Aposentados

>Bandeprev em Home Office

Permanecemos trabalhando por você
[Luciana Andréa Freitas]

P

or conta da Pandemia, a Bandeprev
readequou sua forma de trabalho,
tendo em vista respeitar as
medidas de saúde e ao mesmo tempo
continuar atendendo às necessidades
do participante, oferecendo-lhe todo o
apoio. Investindo em tecnologia
nos últimos anos, já havia
adotado procedimentos online,
como a comunicação pelo site,
pelo e-mail, jornal eletrônico
e serviços do Homeprev.
Ampliando os avanços, agora
(até o fechamento deste jornal),
está funcionando por meio de
home office, que significa escritório
em casa.
Ou seja, todo o trabalho antes
presencial está sendo feito de modo
remoto, à distância, uma prática
crescente nas empresas e ainda mais
disseminada na Pandemia. A equipe
Bandeprev permanece à disposição
do participante, com os funcionários
desempenhando seus papéis em suas
casas, com segurança, atendendo
por meio de telefone, Whatsapp e
e-mail. “Todos os contatos necessários,

celulares dos diretores e coordenadores,
estão em página pop-up na entrada do
site. Agora é ainda mais importante
que todos os assistidos tenham seus
e-mails cadastrados na Bandeprev, pois
será fundamental para a comunicação
e manutenção dos serviços”,
explica a nossa superintendente
Isolda Jardelino.
“Vale
ressaltar
o
empenho da diretoria para
viabilizar
as
mudanças,
investindo em melhoria de
Internet, aquisição de recursos
de segurança com fins de evitar
riscos no tráfego de dados etc.”, lembra
o diretor financeiro, Eudes Lins. Todas
essas medidas foram essenciais para
dar
continuidade,
principalmente,
à realização de pagamentos e
empréstimos. Inclusive, o diretor
administrativo, Maurício Luna, informa
que proposta da Diretoria Executiva foi
submetida e aprovada pelo Conselho
Deliberativo, autorizando o pagamento
do valor líquido da segunda parcela do
13º salário dos assistidos, creditada em
01 de junho 2020.

ABRIL 2020
Não houve concessão de
aposentadoria

DIB

MAIO 2020
ANTÔNIO VICENTE FERREIRA
FERNANDO ROBERTO PAIVA DA SILVA

12/12/2020
09/12/2019

JUNHO 2020
ELIANE MORAES DE MEDEIROS
GENILSON DE MORAES BARROS DIAS
JOSE RUBENS O. FERNANDES

20/01/2020
16/05/2020
07/04/2020

>Cuide da imunidade:
- Tomar banho de sol todo dia ou 3 vezes na
semana por 15 min para absorver a
vitamina D;
- Evitar notícias ruins, álcool e comidas
industrializadas;
- Evitar ficar parado, pois movimentar o corpo
melhora a saúde física e mental;
- Socialize, mesmo que de modo online ou
por telefone;
- Faça uma alimentação saudável,
equilibrada, rica em frutas, legumes, verduras
e grãos;
- Inclua em sua dieta diariamente alimentos
com vitamina C, como limão, laranja, acerola;
- Magnésio, vitaminas do complexo B e o
Omega3 podem ter um impacto positivo na
ansiedade e na saúde emocional;
- Faça exercícios respiratórios, que ajudam
em momentos de crise. Nesse caso, desvie
a atenção dos sintomas, relaxe os músculos,
ouça uma música ou imagine-se num lugar
bonito e relaxante.

> Sua saúde

Como lidar com a ansiedade

A

nsiedade é natural ao ser
humano e essencial para nossa
sobrevivência. Mas é preciso
mantê-la sob controle, pois em grandes
níveis pode afetar a saúde mental,
física e diminuir a imunidade.
De acordo com a psicóloga
Elyzandra Silva, é uma emoção
muito semelhante ao medo
e útil para que a pessoa
tome as medidas necessárias,
como lutar, enfrentar, fugir
ou evitar situações do dia a
dia. “Dependendo da intensidade, do
desconforto provocado, da interferência
ou não nas atividades diárias, poderá ser
considerada normal ou patológica”.
Explica que os principais tipos são:
Ataques de pânico; Transtorno Obsessivo
Compulsivo (TOC); Transtorno de
Estresse Pós-Traumático; Fobias; Ansiedade generalizada. Dentre os sintomas:
“falta de ar, coração acelerado, tonturas,

[Luciana Andréa Freitas]

sensação de morte iminente, ideias
obsessivas, dor de cabeça, estômago,
tensões
musculares,
flashbacks,
pesadelos, medo intenso etc”.
Conforme a profissional,
o acompanhamento psicológico
mais indicado é a Terapia
Cognitiva
Comportamental,
que melhora a qualidade de
vida do paciente, diminuindo
os sintomas e as crises. O
tratamento muitas vezes é
feito em conjunto com o médico
psiquiatra, pois alguns casos necessitam
da medicação.
“Nesta Pandemia, é indicado,
principalmente aos idosos, que fiquem
mais perto da natureza, façam leituras
prazerosas. Aprendam um novo hobby,
pintar, escrever no caderno o seu dia
a dia, ouvir música, cantar, dançar,
meditar. Manter a mente ocupada
com pensamentos positivos, adotar o

Mindfulness, que é o método da atenção
plena. Então, foque no momento do
banho, na comida, no autocuidado e
sinta-se mais leve.” Confira no quadro
acima outras dicas para cuidar da
imunidade.
Serviço: A psicóloga Elyzandra
Silva trabalha na clínica GTCA, em CAPS
e faz atendimento particular, inclusive
online. Sua página no Facebook é
@psielyzandrasilva.
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