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Em memória do
ex-conselheiro Aluizio Lira
A Bandeprev, com profundo pesar, vem comunicar o
falecimento do Participante Ativo e ex-conselheiro fiscal,
Aluizio Paz de Lira, ocorrido no mês passado. Com uma
história de conquistas no saudoso Bandepe, iniciou
suas atividades na Bandepe Crédito Imobiliário - BCI,
depois passando pela Brigada de Capitação, atuando
em diversas agências e, em seguida, ingressando
na vida sindical. Desde 2004, foi eleito para o
Conselho Fiscal da Bandeprev, onde exerceu o cargo
com muita competência, zelo e profissionalismo, cujos
mandatos
seguintes
foram
renovados
por
meio
do voto dos participantes, encerrando esse trabalho em 2020. Veja
nossa homenagem.

PÁGINA 4

Conquistas jurídicas visando
solidez da Entidade

Anualmente, por ocasião do Dia
Nacional do Aposentado (24 de
janeiro), a Abrapp, em conjunto
com suas associadas, presta uma
justa homenagem aos integrantes
dos fundos de pensão. A Bandeprev
sempre
participa,
indicando
um assistido que representa,
simbolicamente, todos os demais
bandeprevianos. Este ano, o indicado
foi Fábio José Rocha Duarte. O evento,
intitulado Semana do Aposentado,
ocorreu, de 26 a 29 de janeiro
2021, em formato 100% virtual e
transmitido ao vivo, no Canal Abrapp,
no Youtube, para todos. Confira no
link https://www.youtube.com/user/
abrapp/videos

Perfil de
uma guerreira

Uma gestão estratégica e de boa Governança,
requisito essencial para a saúde de uma Entidade de
Previdência Complementar, deve prever e administrar
riscos. Dentre os mais importantes estão os riscos
judiciais, pois impactam diretamente na constituição
de reservas financeiras. Desde 2014, a Bandeprev vem
se empenhando na redução de conflitos e diminuindo
a quantidade de processos judiciais.
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PÁGINA 4

Bandeprev na Pandemia
Frente ao estágio atual da Pandemia de Covid-19 no País, com o colapso dos sistemas de saúde,
foi decretada pelo governo estadual de Pernambuco quarentena no período de 18 a 28 de março
2021. Essa foi a decisão tomada em 15 de março 2021, época de fechamento
deste jornal. Perante toda essa situação, a Bandeprev resolveu prorrogar mais
uma vez seu atendimento remoto, agora até 30 de junho de 2021, pela
segurança dos seus participantes, funcionários e prestadores de serviços.
Reforçamos que 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 comorbidades, ou seja, associação de duas ou
mais doenças).
Qualquer alteração desse procedimento será informada com antecedência.
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
pelos quais os participantes poderão receber todo o apoio necessário.

Março é mês
aquelas que
sensibilidade
homenagem à
a história da
Iací Monteiro.
PÁGINA 2

de reverenciar
conciliam sua
e
força.
Em
mulher, conheça
nossa assistida
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> Editorial

> Perfil: Iací Monteiro

C

omeça um novo ano e, sim, sabemos
que este é um momento crítico e
triste para muitos. Força e fé para
todos nós! Em fevereiro, perdemos o exconselheiro fiscal Aluizio Lira. Tomamos a
iniciativa de homenageá-lo, nesta edição
do jornal.
Como este informativo é referente ao
primeiro trimestre, lembramos algumas
datas comemorativas importantes. O
Dia do Aposentado (24 de janeiro), por
exemplo. Parabenizamos a todos que
bravamente conquistaram esse estágio
de suas vidas. Veja evento da Abrapp
em que a Bandeprev participou sendo
representada por um dos seus assistidos,
Fábio Duarte.
Outra
celebração
que
não
esquecemos foi o Dia Internacional da
Mulher (08 de março). Nossa coluna Perfil
vem em homenagem a elas, trazendo a
participante Iací Monteiro.
E temos muitas outras notícias
relevantes, como a prorrogação do atendimento remoto; os avanços da Gestão
Jurídica da Entidade; a qualificação dos
funcionários e dirigentes; e a participação
da Bandeprev em Comissão Técnica da
Abrapp acerca de proteção de dados.
Acompanhe ainda a coluna Bandeprev
em Números e Processos Judiciais.
A Diretoria

> Processos Judiciais
Bandeprev
Jan 2021

Autor : 13
Réu: 195
Total 208

> Órgãos Estatutários
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 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

Março: mês das guerreiras
Fazendo jus à força feminina, Iací concilia trabalho e o cuidado com as pessoas
[Luciana Andréa Freitas]

S

egundo a lenda, Iaci significa lua, era o nome de uma guerreira indígena
brasileira considerada “Mãe dos Lagos” e “Enfermeira dos Corações Doentes”.
Não por acaso, entrevistamos a participante Iací Teixeira Monteiro, nossa
assistida desde dezembro 2006, no dia 08 de março 2021, para reverenciar todas as
mulheres, representando a família Bandeprev.
Essa recifense é o exemplo de que alguém mesmo com a vida inteira voltada
à carreira bancária, tendo dedicado um considerável tempo aos números, guarda
o dom da humanidade. De que no Banco há, sobretudo, pessoas que se importam
com pessoas. Tendo iniciado em julho de 1974, no Bandepe, como recepcionista,
foi secretária na Agência Centro, secretária geral da referida unidade, secretária da
Presidência. Depois, formou-se em Economia e buscou áreas mais ligadas ao seu
curso, prestando concursos internos, passando a Analista de Crédito. Aposentou-se
em cargo semelhante, intitulado Analista de Operações.
[Divulgação]
Casada há 41 anos com o psicólogo e
administrador Paulo Monteiro, possui 3 filhos, 5 netos;
destaca a formação da sua família como uma grande
conquista; e relata a alegria de ter pai e mãe vivos. É
a eles e aos netos que se dedica agora. Seu pai (97
anos) é Isaias Martins Teixeira, que foi gerente dos
motoristas, no Bandepe. Sua mãe (94 anos) é Ionete
Acioly Teixeira, não-Bandepeana, mas ainda ligada a
mais dois Bandepeanos. Seu filho Ivan Teixeira, irmão
de Iací, atuou no Depad. Iací ainda tem uma cunhada
que foi O&M do Banco, Rita de Cássia.
Dentre as conquistas profissionais, gosta de
ressaltar o companheirismo com os colegas. “Éramos
uma grande família, tínhamos muita cooperação. Foi
disso que senti falta quando me aposentei, foi deste
Iací, esposo, filhos e netos
convívio. Meu objetivo maior no trabalho não era o
dinheiro, mas o prazer de servir. Queria continuar, mas não tinha meio expediente,
e eu senti essa necessidade de estar mais presente, com a família crescendo.
Então, busquei uma forma de permanecer contribuindo com as pessoas, fazendo
voluntariado no Instituto Cristina Tavares, cuidando de idosos com câncer.”
Lisonjeada por ser entrevistada no Dia Mundial da Mulher, desejou a todas
que todos os outros dias do ano também sejam de muito Amor e Respeito. Afirmou
que é uma luta muito importante, que precisa sempre ser lembrada, pelo combate às
injustiças sociais e à violência. Mulher de fibra, diz que o segredo é não parar. Depois
de aposentada, fez cursos de Inglês e Espanhol e mesmo na pandemia continuou se
reciclando de modo remoto. “Meu projeto de vida é me cuidar, cuidar da família e
dos tantos que precisam. Assim me sinto realizada. Aos colegas Bandepeanos, deixo
carinhosamente a mensagem de que o fundamental na vida é nunca desistir dos
desafios e dar o melhor de si todos os dias!”

> Aperfeiçoamentos
Pela excelência nos nossos serviços

M

esmo na Pandemia, a Bandeprev continuou cuidando
da qualificação dos seus dirigentes, conselheiros e
funcionários. De janeiro a dezembro 2020, de modo
remoto, a Entidade inscreveu membros de sua equipe em cerca
de 14 eventos de atualização e aperfeiçoamento. Dentre eles,
podemos citar o 41º Congresso Brasileiro de Previdência Privada,
Encontro Regional Nordeste 2020, Governança nas EFPCs em
tempos de Covid-19 e muitos outros.
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> Bandeprev em Números
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE JANEIRO 2021
(PLANOS BÁSICO, ESPECIAL 1 (G9), ESPECIAL 2 (G1G2) E PGA)
(EM R$ MIL)

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL - Janeiro 2021
O Patrimônio do Plano Básico, em relação ao mês de Dezembro/2020, 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/2020, tiveram as seguintes variações: de -0,92%, -0,92% e
-1,04%, respectivamente.

COMPOSIÇÃO RENTABILIDADES - Janeiro 2021
A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no mês de Janeiro/2021, atingiu 150,00%
da Meta Atuarial. Motivada, principalmente, pela boa rentabilidade no segmento de
Renda Fixa (FI Recife).

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no acumulado do ano, atingiu 150,00% 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/2021, atingiram -68,75% 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 -68,75% 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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>Homenagem

Nossos agradecimentos a Aluizio Paz de Lira
[Luciana Andréa Freitas]

P

essoas que amamos são luz na 1983. Passou por várias agências, Brigada
nossa vida. Nunca se apagam! A de Captação, Superintendência Regional
Bandeprev possui o dom de ser Centro-Oeste, Superintendência de
uma grande família. E,
[Divulgação] Operacional-Suope,
quando um dos nossos
Diretoria de Créditointegrantes se vai, é
Dicre.
Por
último,
um pedaço de nós que
atuava na Agência
parte. Mas temos o
Igarassu (Santander),
legado e gostaríamos
como Gerente de Nede deixar pública
gócios e Serviços II. Foi
nossa gratidão ao exDiretor da FETRAFI/NE.
conselheiro fiscal da
Na oportunidade,
Entidade, Aluizio Paz
remetemos
nossos
de Lira, que faleceu
sinceros sentimentos
em fevereiro último.
de pesar à família e
Lembrar
de Aluizio Lira, sua esposa Gladys e seus amigos e o desejo de
filhos Renata e Aluizio Magalhães
Aluizio Paz de Lira,
que Deus os conforte,
conselheiro fiscal da
de acordo com a religião
Bandeprev, eleito pelos participantes, de cada um. Carinhosamente, escolhemos
por cinco mandatos consecutivos, de ilustrar esta homenagem com uma foto
2004 a 2020, é recordar uma pessoa dele e sua família para representá-lo de
cordial, sempre disposta a ajudar e um modo que acreditamos ser o mais
empenhada no seu ofício. Graduado querido, o lugar onde, de alguma forma,
em Direito, iniciou suas atividades na ele sempre permanecerá, como na
Bandepe Crédito Imobiliário - BCI, em nossa memória.

> Avanços Jurídicos

Gestão jurídica recupera ativos

A

tabela a seguir mostra um resumo da gestão
jurídica da Bandeprev desde 2014 a 2020,
período de notáveis conquistas. De lá para
cá, a Entidade conseguiu reduzir a quantidade
de processos, tanto nas condições de autora (em
35,29%), como de ré (57,84%). A atualização das

[Luciana Andréa Freitas]
contingências, reservas muitas vezes utilizadas
para cumprir as obrigações legais, mesmo com os
processos, teve valores recuperados, sobretudo
nos anos de 2018 e 2019. Significando ganhos
de ativos e consequente equilíbrio dos planos
de benefícios.

>Lei Geral de Proteção
de Dados
Atendendo a convite da Abrapp,
a Bandeprev se faz representar na
Comissão Técnica Nacional sobre
a Lei Geral de Proteção de Dados –
LGPD. Constitui-se num tema atual
que exige de cada instituição/
empresa um controle efetivo no
tratamento, manuseio e uso dos
dados pessoais que são confiados
e guardados na Entidade, como nas
demais empresas. Em cada EFPC, há
um responsável para a articulação
do
processo
interno
junto
aos envolvidos.
O diretor de Seguridade/TI,
José Cândido Neto, foi, desde a
implantação em 2019, escolhido
como o Data Protection Officcer – DPO.
É o responsável perante os órgãos
de fiscalização e controle, tanto na
esfera federal como internamente,
sobre qualquer intercorrência que
porventura se dê no tratamento
de dados pessoais envolvendo a
Bandeprev. Sua participação na
Abrapp consiste no intercâmbio
de ideias acerca do assunto com
entidades de outras partes do país,
integrantes da Comissão.
“Por se referir a um direito
individual, que deve ter o tratamento
adequado
p e l o s
agentes
que detém
n o s s o s
d a d o s
pessoais,
vale a pena uma rápida leitura na
Lei Federal 13.709 de 14/08/2018
ou mesmo consultar no site da
Bandeprev as Políticas Corporativas
de Proteção de Dados e a Política de
Privacidade de Clientes”, destacou o
diretor de Seguridade/TI.
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