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Reajuste
dos assistidos
Como ocorre todos os anos, a Bandeprev reajustou o valor dos
seus benefícios. Segundo a Diretoria de Seguridade, aqueles que já
estavam aposentados em janeiro de 2019 receberam a variação do
INPC integral, sendo o acumulado em 2019 o equivalente a 4,48%.
Aqueles que se
Índice de reajuste
aposentaram
acumulado
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% de reajuste
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o
1,0188
ago/2019
0,12%
1,00120
1,88%
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set/2019
-0,05%
1,99950
1,76%
mês de início do
1,0181
out/2019
0,04%
1,00040
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1,0177
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0,54%
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1,0122
dez/2019
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1,01220
1,22%
tabela ao lado:

Celebrado em 24 de janeiro, o
Dia do Aposentado é sempre
lembrado pelo sistema Abrapp/
ICSS/Sindapp.
O
evento
realizado em São Paulo, dia
23.01.2020, referente à data,
reuniu em torno de 300 pessoas,
de fundos de pensão de todo
o país. Lá quem representou
os demais aposentados da
Bandeprev foi Antonio Davi
Monteiro de Oliveira, assistido
desde
04/2018.
Nosso
convidado foi recepcionado
pela diretora de Seguridade
da Banesprev, Fernanda Abreu.

Sua saúde
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Nova Diretoria Administrativa
na Bandeprev
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Em março de 2020, foi eleito o
novo Diretor Administrativo da Entidade,
sagrando-se vencedor o participante (ativo)
da Bandeprev, Maurício de
S o u z a
]
o
Luna, com 649 votos, gaçã
l
contra a assistida vu
Gilca Maria da Silva
(442). Temos uma
matéria
com
o
Diretor Antonio Ferreira, que se despede
da Organização, e outra sobre o pleito,
com depoimentos do atual representante,
empossado em 25 de março.
PÁGINAS 2 E 4

Dando seguimento à reportagem
iniciada na edição anterior, a
fonoaudióloga Andressa Viana
está de volta com orientações,
desta vez, específicas para o
idoso disfágico.
PÁGINA 4
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> Editorial

> Homenagem: Antonio Ferreira

C

om ânimo renovado e esperança,
iniciamos mais um ano. Para o nosso
setor, ele começa com uma data
marcante. Logo no primeiro mês, no dia
24, comemora-se o Dia do Aposentado.
Parabéns a todos que estão nessa fase.
Desejamos saúde para usufruírem do
merecido direito.
Na capa, está o nosso assistido
que participou da homenagem da Abrapp
representando todos os Bandeprevianos.
Também temos uma nota acerca do
reajuste dos nossos benefícios.
Uma
conquista
para
os
participantes foi ter um representante
eleito por eles na gestão da Entidade,
que é o Diretor Administrativo, cujo
mandato é de quatro anos. Confira nossa
homenagem ao diretor Antonio Ferreira,
que este ano não participou do pleito.
Além disso, trazemos uma matéria sobre
o resultado da votação e nossas boasvindas ao diretor eleito Maurício Luna.
Ainda como atrativo desta
edição mais dicas de saúde com uma
fonoaudióloga.
Finalizando,
acompanhe
o
Bandeprev
em
Números,
Novos
Aposentados e os Processos Judiciais.
A Diretoria

> Processos Judiciais
Bandeprev
Mar 2020

Autor : 12
Réu: 204
Total 216

> 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

Uma trajetória baseada em bons valores
Diretor Antonio Ferreira destaca visão humanista e defesa da ética, para uma Bandeprev forte

P

[Luciana Andréa Freitas]

ara ele, o sentido de administrar é o de manter as relações interpessoais. Seu
legado consiste em lidar com as emoções, transformando-as em laços de
amizade e confiança, refletindo numa equipe forte e coesa, e numa Bandeprev
sólida, eficaz. Ele deixou claro que não é preciso apenas formar tecnicamente o
Corpo Funcional, que é o motor da Organização. Faz-se necessário cuidar do lado
humano, conservar uma cultura de bons valores. Com um histórico de 20 anos no
Bandepe e destaque em várias atividades de gestão, Antonio José Ferreira Filho
emprestou sua visão de vida para a Entidade, de onde foi superintendente entre
1990 e 1993. Primeiro e único diretor eleito pelos participantes até o momento e
após 17 anos ininterruptos como Diretor Administrativo, agora tem a iniciativa de se
retirar do processo de votação. “Essa atitude segue o meu coração. Tive o ímpeto de
buscar novos caminhos, os quais ainda não estão definidos, mas, bem sei, farão bem
aos que me cercam e alimentarão meu estoque de conhecimentos”. A seguir, deixanos uma carta.

A Bandeprev divulga formalmente, a cada
fechamento do ano fiscal, os resultados da gestão, permitindo
aos participantes acompanharem a situação da Entidade
e evolução do patrimônio, preservando sua postura de
transparência. Por já constar em relatórios gerenciais
informações sobre feitos materiais, que são frutos de um
trabalho conjunto, proponho aqui expor de outro modo o que
representou meu período como Administrador da nossa preciosa Bandeprev.
Uma avaliação às vezes até mesmo “esquecida” nos relatórios convencionais de
uma empresa é a que diz respeito ao “Capital Humano”. Ora, todos sabemos que são
fatores fundamentais para o fortalecimento e manutenção de qualquer Organização
ter um funcionário treinado e qualificado, interessado e disposto ao serviço, e uma
sintonia entre as equipes. Seguindo o modelo do seu primeiro patrocinador, o
Bandepe, a nossa Bandeprev mantém uma política de treinamento, valorizando,
alimentando e capacitando tecnicamente o seu Capital Humano.
No período em que ocupei o cargo de Diretor Administrativo e por ser
conhecedor da trajetória funcional que a Bandeprev percorre, procurei orientar nossa
equipe, sob uma perspectiva não só técnica, mas humana. Elucidei acerca dos efeitos
positivos para a empresa e, principalmente, para o empregado, proporcionados pela
prática permanente dos mais elevados conceitos de ética, lealdade, companheirismo,
harmonia e serenidade, inerentes a todo ser humano, qualificações imprescindíveis
na sua trajetória de vida. Respeitando limites definidos e conceituais, visamos o
aprimoramento nas relações com os colegas e nas atividades laborais, síntese que
transforma e forma personalidade.
Desejo vida longa, justa e perfeita para a nossa Bandeprev, representada por
seus conselheiros, diretores e funcionários, e também aos seus participantes. Que o
Deus de todos nós mantenha sua proteção sobre Ela.

Jan/Fev/Mar 2020
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> Bandeprev em Números
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE JANEIRO 2020
(PLANOS BÁSICO, ESPECIAL 1 (G9), ESPECIAL 2 (G1G2) E PGA)
(EM MILHARES DE REAIS - R$)

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL - Janeiro 2020
O Patrimônio do Plano Básico, em relação ao mês de Dezembro/2019, teve uma
variação de 0,81%

Os Patrimônios dos Planos Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº 2 (G1G2) e PGA, em
relação ao mês Dezembro/2019, tiveram as seguintes variações: de -0,14%, -0,22% e
-0,51%, respectivamente.

COMPOSIÇÃO RENTABILIDADES - Janeiro 2020
A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no mês de Janeiro/2020, atingiu 221,67%
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 221,67% 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 Janeiro/2020, atingiram 67,31% da Meta
Atuarial/Meta de Rendimento. Motivadas, principalmente, pela baixa 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 67,31% 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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>Eleições Bandeprev 2020

Maurício Luna é o novo diretor
eleito pelos participantes

Nome
d
MAUR o Candidat
ÍC
o
GILCA IO DE SOU
ZA
MARIA
DA SIL LUNA
VA
VOTO
S
VOTO BRANCO
S NUL
O

Votos
649
442
1
1

[Luciana Andréa Freitas]

O participante (ativo) Maurício de
Souza Luna é o novo Diretor Administrativo
eleito pelos Bandeprevianos. O pleito
ocorreu de modo totalmente eletrônico,
com entrega de resultados no mesmo
dia, após as 18h30. A posse aconteceu
em 25 de março
de
2020,
em
reunião
interna,
respeitando
medidas
de
saúde,
apenas
com a presença
das diretorias e
conselhos.
Maurício
Luna
ingressou
no
BANDEPE
em 1982, onde
foi
Auditor,
Gerente Administrativo, Gerente de
Relacionamento, Gerente Geral e de
Divisão, e Assessor de Diretoria. Em
1997, foi indicado para a BANDEPREV,

permanecendo até abril 2014, tendo
atuado como Presidente do Conselho
Deliberativo, Diretor de Seguridade, e
acumulado a Diretoria Administrativa
por um período. Enquanto Diretor de
Seguridade da BANDEPREV, tornouse o primeiro integrante da
Diretoria Nacional do ICSS,
hoje Instituto de Certificação
da Previdência Complementar.
Na
Bandeprev,
realizou diversas conquistas,
colaborando no processo
de capitalização e alteração
e s t a t u t á r i a /reg u l a m e n t a r
da Entidade. Atuou no
fortalecimento da participação
dos Bandeprevianos na gestão;
na redução da contribuição
(35%), da idade mínima.
Contribuiu com as comunicações e
encontros de participantes. E muitas
outras. Liberado pelo Patrocinador para
compor a diretoria da Federação dos

> Sua saúde

Qualidade de vida para o idoso disfágico

D

isfagia é uma doença caracterizada
pela dificuldade da deglutição.
Ocorre, principalmente, em idosos
e pacientes de patologias neurológicas.
Os sinais mais comuns são:
dor ou incapacidade de
engolir, regurgitação, tosse ou
engasgo, azia, rouquidão. Suas
complicações podem causar
desnutrição, desidratação e
até pneumonia.
A
fonoaudiologia,
juntamente com uma equipe
interprofissional, age como
aliada do idoso disfágico para uma
melhor qualidade de vida. Segundo
a fonoaudióloga Andressa Viana, o
processo terapêutico consiste no
gerenciamento dos distúrbios da
deglutição e da alimentação, por meio de
orientações, adaptações, reorganização
dos hábitos do idoso e na reabilitação,
garantindo assim uma alimentação

[Luciana Andréa Freitas]

segura e com boa qualidade.
A seguir, a profissional descreve
algumas dicas visando o bem-estar
do idoso disfágico: 1) Sentar com
os pés apoiados no chão
e as mãos apoiadas nos
braços da cadeira, apoio no
pescoço, se deitado, deixar
posição de 45o; 2) Solicite a
concentração do idoso. Evite
conversar muito durante a
alimentação; 3) Ofereça o
alimento de forma tranquila,
sem pressa. Desligue TV e
rádio; 4) Realize a higiene oral após as
refeições. Se a dentadura estiver solta,
retire-a durante a alimentação e não
ofereça alimentos que necessitem de
muita mastigação. Procure um dentista;
5) Espere o idoso engolir toda a comida
antes de oferecer uma nova colherada.
SERVIÇO – Contato: (81)
981462247; Instagram: Fonoreabilit.

Perce
ntua
59,49 l
%
40,51
%
0,09%
0,09%

Estabelecimentos Bancários – FEEB (AL/
PE/RN), ele agora volta acreditando que,
com toda sua bagagem, tem condições
de contribuir muito mais.
“O propósito de minha volta foi
melhorar e fortalecer a Entidade, no
sentido de cuidar do bem-estar dos
seus participantes ativos, aposentados
e pensionistas. Venho legitimado pelo
voto, com independência para defender
os Bandeprevianos e também com a
disposição de trabalhar em equipe e
de encaminhar, respeitando todas instâncias, soluções discutidas com eles.”
Maurício Luna destacou o apoio
da maioria das entidades sindicais do
Estado, diversas lideranças bancárias,
gerentes, superintendentes, diretores,
sem citar nomes para não cometer esquecimentos. Elogiou a isenção da comissão
eleitoral. Agradeceu a Deus; à família,
pelo apoio e compreensão da ausência;
e os votos recebidos, lembrando que
será um “diretor de todos”.

>Novos Aposentados
JANEIRO 2020
Mª DE FÁTIMA BORGES O. CORDEIRO
Mª APARECIDA DE F. BRAGA
MARCELO P. MARÇAL

DIB
17/12/2019
17/12/2019
07/12/2019

FEVEREIRO 2020
ARINALDO TAVARES DOS SANTOS
EDMARIO ALVES DE ASSIS
ELIAZAR BARBOSA DA SILVA
JOSÉ PEDROSA DE LIMA FILHO
SILVANO RAIMUNDO DA SILVA

12/12/2019
10/12/2019
17/12/2019
06/12/2019
17/12/2019
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