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A Copa do Mundo é no Brasil
O espetáculo do futebol feito por
diferentes nações tem sua 20ª
edição no Brasil, atraindo inúmeros
povos para conhecerem nossas
riquezas naturais e culturais,
levando jogos, inclusive, à Arena
Pernambuco. Estamos falando da
Copa do Mundo 2014, iniciada no
dia 12 de junho e com previsão
para ser decidida no dia 13 de julho.
Até o fechamento desta edição, em
19 de junho, a seleção canarinha
manteve um bom desempenho,
com chances de chegar à final,
conservando-se em primeiro lugar
no seu Grupo. Que venha o Hexa!!!

Bandeprev atualiza
Código e divulga novo
Comitê de Ética
Com as exigências dos órgãos reguladores para que se intensifique as práticas
de Governança Corporativa na Previdência Complementar, a Bandeprev tem
se empenhado e, recentemente, atualizou mais um instrumento visando a
melhoria da gestão. Em maio último, foi aprovado, pela Diretoria Executiva da
Entidade, o Código de Ética da Bandeprev. Entenda a importância e conheça
um pouco do conteúdo de tal documento.
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Perfil do Mês:
Marden Urquiza

O gerente de Atendimento da
Agência Imperatriz, do Santander, e
membro suplente do Conselho Fiscal
da Bandeprev, Marden Urquiza, é o
nosso entrevistado do mês. Na coluna
Perfil, ele revela muito mais do que o
seu talento de bancário e gestor. Fala
de música e oferece dicas para uma
vida mais feliz.
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Perfil: Marden Urquiza

Editorial

irculando por todo o
país, este informativo
faz uma homenagem a
todos apaixonados pelo futebol,
trazendo como foco principal a
Copa do Mundo 2014, que este
ano está sendo realizada no Brasil.
O clima de alegria é
mantido com o nosso entrevistado
do mês, Marden Urquiza, o
qual divide conosco momentos
importantes da sua vida, inclusive,
na carreira artística.
Nas reportagens sobre
a Bandeprev, uma das notícias
é o Código de Ética, atualizado
e aprovado pela Diretoria
Executiva, em maio deste ano.
O instrumento visa refletir nas
ações dos órgãos estatutários,
funcionários e demais contratados
da Bandeprev responsabilidade e
seriedade profissional, garantindo
direitos e minimizando riscos
ao patrimônio e à reputação
da Entidade.
Temos ainda, nesta
edição, a estreia da coluna
Mensagem da Diretoria, a
qual este mês parabeniza os
aniversariantes e oferece uma
dica financeira.
Outros aspectos da
Entidade são abordados nas
colunas
Assuntos
Jurídicos
da
Bandeprev,
Novos
Aposentados
e
Finanças
da Bandeprev.
A Diretoria

Nota de Falecimento
A Bandeprev registra, com tristeza, o
falecimento de seus inscritos a seguir,
deixando os sinceros pêsames a todos
os entes queridos dos mesmos.
ANTONIO EVALDO DUARTE CELESTINO
(+10/06/2014)
FERNANDO AMORIM VALENÇA
(+06/06/2014)
GILDETE LINS TEIXEIRA
(+30/05/2014)
GUIOMAR MARIA SCHMID FERNANDEZ
(+08/05/2014)

A arte de desfrutar os diferentes sentidos da vida
Participante faz valer os seus dias, conciliando habilidades executivas e talento artístico

Luciana Andréa Freitas

M

arden
Urquiza,
nosso participante, é
daquelas pessoas as
quais valorizam a vida, que veem
nesta a oportunidade de realizar
seus sonhos e transformar
o
mundo,
com
poesia.
Formado em Administração
de Empresas, pós-graduado
em Planejamento e Gestão
Organizacional,
o
gerente
de Atendimento da Agência
Imperatriz,
do
Santander,
guarda uma importante história
como bancário e, nas horas
vagas, cultiva outra paixão, a
música. Sua trajetória no Grupo
começou no Bandepe, em 1985,
como escriturário. De lá para
cá, galgou cargos de gerência,
trabalhando num total de 10
unidades da Instituição, todas na
Região Metropolitana do Recife.
Casado, com dois filhos, e
natural de Bom Conselho, celeiro
de artistas e terra do maestro
Puluca, Patrimônio Cultural e
Imaterial do Estado, Marden
toca violão e é compositor.
Sempre disposto a aprender
e descobrir, experimentou a

emoção de participar
de vários festivais de
música. Com apreço
por viajar com o vento
no rosto e conhecer
lugares e pessoas, tem
na arte um modo de
conciliar esses desejos
e a liberdade de possuir
muitas vidas. Por isso
mesmo, tornou-se um
profissional detentor
de uma visão ampla,
que
sabe
cativar
amizades.
“Quero
chegar aos 116 anos, pegando a
estrada na minha moto, reunindo
os queridos e levando alegria
com a minha música”.
Bandeprev
Notícias
(BN)
– Resumo da carreira na
Instituição:
Marden Urquiza (MU) –
Entrei no Bandepe, em 1985,
como escriturário, assumindo
várias funções administrativas
e trabalhando num total de
10 agências, todas na Região
Metropolitana do Recife. A partir
de 2004, ascendi à Gerência
de Operações da unidade da
Conselheiro Aguiar, quando
iniciei a carreira de gestor,
ampliando minha experiência
ao longo do tempo também na
Gerência de Atendimento. Hoje
exerço tal cargo na Agência
Imperatriz.
Simultaneamente,
atuo como suplente do Conselho
Fiscal da Bandeprev.
BN – Qual sua expectativa
quanto ao cargo de conselheiro
suplente?
MU – É a melhor possível.
Acredito que toda a mudança
tem também um propósito
positivo. Confio na atual gestão.

Conselho Deliberativo Presidente: FERNANDO CALHEIROS DE SIQUEIRA Membro Efetivo: ALEXANDRE CÉSAR BARROS VASCONCELOS
Membro Efetivo: SÉRGIO JOSÉ DE LIMA LEMOS Membro Efetivo: MAURÍLIO DE SOUZA LUNA Membro Efetivo: AGOSTINHO BATISTA CRISÓSTOMO
Membro Efetivo: JOÃO CARLOS CAMPOS DE MELO
Conselho Fiscal Presidente: ALEXANDRE VERÍSSIMO VILELA Membro Efetivo: ALBÉRICO JOSÉ DA G. BRANCO Membro Efetivo: ALUIZIO PAZ DE LIRA
Membro Efetivo: MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA M. CALADO
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Conheço o trabalho dos novos
diretores. Eles têm uma história
sólida em agências.
BN – Além de sua atuação como
executivo, o que mais você gosta
de fazer?
MU – Minha outra paixão é
a música. Eu toco violão e
sou compositor.
BN – Compartilhe com a gente
algumas memórias da sua vida
de artista:
MU – Ah! Eu já participei de
vários eventos aqui no Recife e
em Fortaleza. Fiz uma música
baseada em Xingó, que foi
destaque no Festival Espaço
Aberto, da Fundação Joaquim
Nabuco. Um dos momentos
inesquecíveis para mim foi no
Festival da Prefeitura da Cidade
do Recife, em 1989, concurso
disputado, com artistas do nível
de André Rio. Neste, estive
presente em três etapas, tendo
três canções da minha autoria
selecionadas:
“Terrantez”,
“Xingó” e “4 vozes”.
BN – Próximos projetos:
MU – Na Instituição, continuar
na área administrativa, com
a perspectiva de estar sempre
me
preparando
para
as
oportunidades que o Banco
venha a me oferecer. No plano
pessoal, reunir os amigos
da Faculdade que tocavam
junto comigo para gravarmos
um álbum.
BN – Mensagem aos colegas:
MU – Viva intensamente e faça
bem e sempre o que mais gosta.
Novos Aposentados
NOME

Data de Início
do Benefício
- DIB

EDJANE LEAL CRUZ

21/05

EDSON MUNIZ DE M. FILHO

30/06

EDVALDO J. CAVALCANTI

14/05

EVANDRO FELIPE DUBU

14/05

JOSE NILTON SAMPAIO

14/05

JOSE R. F. INTERAMINENSE

17/05

JORGE A. S. MALTA

04/04

LUIZ HENRIQUE S. L. GUSMAO 19/05
Mª APARECIDA A. DE MELO

17/05
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Mensagem da Diretoria

Vida é fazer todo sonho brilhar

P

arabéns a todos os participantes
que completaram mais um ano de
vida no mês vigente deste jornal
e àqueles que farão aniversário em Julho
2014. Renovamos nossos votos de muita
felicidade, saúde, paz e sucesso.
A vida é um constante recomeçar.
Somos movidos pelo desafio sempre novo
de colher os bons frutos da nossa existência
no mundo e “fazer todo sonho brilhar”,
conforme o sucesso “Papel Machê”, dos
poetas João Bosco e Capinan.
Nunca se sinta velho para novos
desafios. Aliás, nós não envelhecemos,
ficamos, sim, mais experientes e prontos
para a vida. Filosoficamente, segundo o
professor e filósofo Mario Sergio Cortella,
apenas envelhecem as coisas que nascem prontas, como uma geladeira, um carro, uma roupa
etc. Nós não nascemos prontos, nascemos não prontos e vamos nos formando ao longo de
nossa existência. Pense nisso, renove seus pensamentos e atitudes e viva em plenitude.
“Conte sempre o seu jardim pelas flores e, nunca, pelas folhas caídas. Viva cada
minuto como se fosse desfrutar os seus dias eternamente. Cada hora que passar não conte pelos
ponteiros romanos de um relógio e, sim, pelo pulsar do seu coração. E, através de toda a sua
existência, conte a idade pelos amigos que você conquistou e, nunca, pelos anos que vive.”
(autor desconhecido)
A Diretoria
Lembrete: A relação completa dos aniversariantes do mês está disponível em nosso site.

Finanças da Bandeprev

Dica do Mês

Faça um planejamento do seu
orçamento pessoal e familiar. Uma
previsão de receitas e despesas,
mesmo a mais simples, o ajudará
a priorizar o que é essencial no
seu dia a dia e identificar cortes
necessários para que parte da
sua renda possa ser destinada
a investimentos. Lembre-se de
formar uma poupança, por menor
que ela seja, terá um efeito
positivo ao longo do tempo e um
impacto psicológico imediato
e duradouro.
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Governança Corporativa

Código de Ética zela pelos direitos e pelo patrimônio
Instrumento de Governança da Bandeprev é pautado na igualdade, liberdade, democracia e justiça

Comitê de Ética
Suplentes:

Titulares:
• Antonio José
Ferreira Filho
(Presidente)

• José Cândido
Neto

• Kátia Maria
Oliveira Melo

• Bráulio Pedro
de Moura Lima

• Albérico José
da Gama Branco

• Aluizio Paz
de Lira

• Alexandre César
Barros Vasconcelos

• Luciano Azevedo
do Rego Lima

Luciana Andréa Freitas

D

o grego, ética (ethos)
significa
costumes.
Segundo o estudioso
Maynéz, o objeto da ética
é a moralidade positiva, ou
seja, “o conjunto de regras de
comportamento e formas de
vida através das quais tende o
homem a realizar o valor do
bem”. Foi com esse espírito que,

em maio 2014, foi aprovado,
pela Diretoria Executiva da
Entidade, o Código de Ética
da Bandeprev. Este, aplicável
aos órgãos estatutários, quadro
funcional e demais contratados
da Organização, propõe uma
série de diretrizes cuja finalidade
principal consiste no zelo pelos
direitos de todos os integrantes da
Bandeprev e pelo patrimônio. É
mais uma importante ferramenta
de Governança Corporativa,
pois procedimentos pautados na

prática da igualdade, liberdade,
democracia, justiça e exercício
da cidadania garantem maior
confiabilidade e excelência
operacional,
atuando
na
minimização de riscos.
O Código esclarece que
a conduta da Bandeprev depende
do desempenho de todos que
nela trabalham. Tal atuação deve
ser focada no objetivo maior da
Previdência Complementar, o
qual compreende a concessão
de benefícios, e precisa estar
em constante melhoria, a fim
de assegurar os direitos dos
participantes ativos, assistidos
e beneficiários. Conforme o
normativo, a condução das
atividades deve levar em conta
valores, como honestidade,
dignidade, respeito, lealdade,
decoro,
zelo,
eficácia,
transparência e consciência ética.
Os envolvidos são orientados a
gerir os negócios e operações
da Entidade com vistas ao
fortalecimento qualitativo e
quantitativo
do
patrimônio
desta, seguindo com fidelidade
a legislação, o estatuto social,
os regulamentos e demais atos
normativos.
Além dos princípios
que norteiam as atividades,
o Código trata dos Deveres

Essenciais
de
todos
os
abrangidos; Vedações; Relações
Internas, com os integrantes dos
planos de benefícios, órgãos
reguladores e fiscalizadores, e
fornecedores. Também aborda o
Uso de Recursos da Bandeprev,
Penalidades e o Comitê de Ética.
O instrumento já se encontra
à disposição no site www.
bandeprev.com.br.
De acordo com o
Código, o Comitê é constituído
por quatro membros titulares
e seus respectivos suplentes,
todos participantes ativos ou
assistidos da Bandeprev. Dentre
os titulares, há um membro do
Conselho Deliberativo, um do
Conselho Fiscal, um funcionário
e um diretor, todos indicados
pelo
diretor-superintendente.
A composição dos suplentes
segue a mesma instrução. Os
executivos em questão escolhem
entre si um presidente, que,
no momento, é o nosso diretor
administrativo Antonio Ferreira,
nomeado em maio deste ano.
Compete ao órgão: orientar e
aconselhar sobre o cumprimento
do Código; apurar violações
submetendo matéria à aprovação
do Conselho Deliberativo; e
propor atualização das regras
relativas ao referido normativo.

Assuntos Jurídicos da Bandeprev

Nova baixa na quantidade de processos
Luciana Andréa Freitas

N

este mês de junho,
o número de ações
judiciais
envolvendo
a Bandeprev teve uma nova
redução, comparando-se com os
dados divulgados no jornal de
maio 2014. Foram encerrados
mais três processos em que a
Entidade é considerada réu,
mudando de 540 para 537 os
processos com tal característica
e totalizando 553 ações
(ver quadro).

Sobre a segregação
patrimonial dos Grupos G0/
G1 do Grupo G2, permanece
sem
movimentação
o
processo
administrativo
nº
44.000.003043/2009-69,
instaurado pela Superintendência
Nacional
de
Previdência
Complementar – Previc, a partir
de denúncia de Participante,
no exercício de 2006. Segue
em vigência liminar concedida
nos autos do processo judicial
nº
0804355-19.2013.4.05.8300, em tramitação na 1ª.
Vara da Justiça Federal de

Pernambuco, Ação Ordinária,
movida pela Associação dos
Funcionários Aposentados do
Bandepe – Asfabe.
Quanto aos processos
referentes
à
poupança
previdencial, ainda não há
novidades.
Continuam em
pauta no Supremo Tribunal
Federal, porém sem data de
julgamento, as ações judiciais
que questionam os índices de
correção das cadernetas relativos
aos planos econômicos do
Governo Federal das décadas
de 80 e 90. A Bandeprev

mantém-se à disposição para os
esclarecimentos necessários.

Processos
Judiciais
Autor : 16
Réu: 537
Total 553

