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Junho também é tempo de celebrar o Meio Ambiente
Em junho, também se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente (05). Então, brinque o São João com
muita consciência. São bem-vindas atitudes, como evitar fazer fogueiras, utilizar balões apenas na decoração,
usar materiais reciclados para enfeitar a festa. Aproveitando o momento, lembramos aqui algumas ações
referentes ao uso da água, que devemos realizar diariamente tendo em vista a saúde do planeta e nosso bemestar. Feche a torneira enquanto não utiliza o líquido, em situações, como fazer a barba, escovar os dentes,
lavar os pratos. Tome banhos rápidos. Com esse tempo de chuvas em grande parte do país, a dica é recolher
a água, reaproveitando-a em diversas ações, dentre elas, limpar quintais, regar as plantas, lavar o carro etc.
Só não esqueça de cobrir os reservatórios, por conta da ameaça da dengue.

Tudo pronto para as
Eleições Bandeprev 2013
Depois de muito trabalho, a Comissão Eleitoral (foto) garante: já foram cumpridas
todas as etapas para a votação a ser realizada dia 04 de julho 2013, nas sedes da
Bandeprev e da Asfabe. Ao todo, sete candidatos concorrem a vagas de membros
do Conselho Deliberativo, órgão máximo de decisão da Bandeprev. Confira as atribuições do cargo, os detalhes do processo eleitoral e faça valer o seu direito.
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Um passeio pelas
Festas juninas
de todo o país
Como uma das iniciativas deste jornal
é contribuir para a disseminação do
conhecimento e a valorização da
nossa cultura, demos origem à nova
coluna Expressões da Nossa Gente.
Sendo junho o mês de referência deste
informativo, criamos uma matéria
relativa aos festejos desta época do
ano. Saiba quais as explicações do
termo “festas juninas”, a origem das
tradições e elementos que compõem as
manifestações do povo brasileiro em
suas homenagens a Santo Antônio, São
João e São Pedro.
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Expressões da Nossa Gente

Editorial

empre dispostos a
levarmos mais que
dados sobre a Entidade,
como também serviços e
discussões sustentáveis, que
vão desde a preservação do
planeta à valorização da nossa
cultura, homenageamos neste
jornal as festas juninas e o Dia
Mundial do Meio Ambiente.
Com respeito aos festejos que
celebram os dias de Santo
Antônio (13), São João (24)
e São Pedro (29), acompanhe
uma matéria sobre a origem
das tradições e os elementos
culturais relativos a esta época
do ano. A lembrança do Dia
Mundial do Meio Ambiente
(05) vem com uma série de
dicas em prol de um mundo
melhor. Confira.
Nos
assuntos
referentes à Bandeprev, o
tema de destaque são as
Eleições 2013. Está chegando
o dia para você escolher seus
representantes no Conselho
Deliberativo da Entidade.
Conheça a Comissão Eleitoral,
entenda o processo, veja quais
os procedimentos, datas, tudo
o que você precisa saber
para votar.
Também
dando
seguimento
às
nossas
iniciativas de transparência,
trazemos mais uma vez a
coluna Assuntos Jurídicos
da Bandeprev, na qual você
verifica os passos da Entidade
acerca dos processos e
quantidade de ações em que a
Organização é parte.
Complementando o
informativo, tem os quadros
Aniversariantes,
Finanças
da
Bandeprev
e
Nota
de Falecimento.
A Diretoria

Conheça a tradição das festas juninas

De Norte a Sul, o Brasil é só alegria para celebrar Santo Antônio, São João e São Pedro

Luciana Andréa Freitas

S

egundo estudiosos, há
dois significados para o
termo “festas juninas”.
O primeiro diz respeito a sua
ocorrência no mês de junho.
Outra versão afirma que esses
eventos têm origem em países
católicos da Europa e foram
criados a fim de homenagear
São João. A princípio, as festas
seriam chamadas de “Joaninas”.
Os festejos em questão
foram trazidos ao Brasil pelos
portugueses, no período colonial.
Há indícios de que grande
parcela das tradições relativas a
esta época do ano, possui origem
européia, como os balões, de
Portugal; e a quadrilha, inspirada

numa dança de salão francesa
para quatro pares, a “quadrille”.
Muitos dos elementos culturais
de vários países foram se
misturando às expressões da
nossa gente, ganhando aspectos
particulares em todo o Brasil.
O resultado foi uma
mistura de cores, ritmos,
costumes e brincadeiras, nesta
época que também reverencia
Santo Antônio e São Pedro.
Quadrilhas, casamento matuto,
fogueiras, forró, delícias de
milho, adivinhações, bandeiras
coloridas. Eis uma infinita gama
de elementos que compõem um
dos períodos mais animados
do ano.
No Sudeste, existem
as tradicionais quermesses,
festas populares realizadas
Assuntos Jurídicos da Bandeprev

Quantidade de ações permanece inalterada
Luciana Andréa Freitas

D

ando continuidade às
informações acerca dos
processos judiciais e administrativos em tramitação, nos
quais a Bandeprev é parte como
autor ou réu, comunicamos que
não houve alteração na quanti-

dade de ações. Permanece o mesmo total informado na edição do
mês de maio 2013.( ver quadro).
Quanto ao Processo Administrativo nº
44.000.003043/2006-90, instaurado pela Superintendência
Nacional de Previdência Complementar – Previc, a Bandeprev
mantém o cumprimento das

por igrejas, escolas, empresas.
Possuem barraquinhas com
comidas típicas, brincadeiras e
jogos para alegrar os visitantes,
que se divertem também com
shows musicais e participando
de quadrilhas.
No
Nordeste,
as
feirinhas
de
rua
trazem
comidinhas
e
venda
de
artesanato. As grandes praças
ganham palcos onde sobem
diversos artistas, que botam todo
mundo para dançar. Muitas ruas
são fechadas, abrindo espaço ao
espetáculo das quadrilhas. Tem
banda de pífanos, apresentação
de bacamarteiros e outros grupos
folclóricos da região. E a alegria
começa ainda na viagem para
os focos de animação, com os
chamados trens do forró.

Processos
Judiciais
Autor : 13
Réu: 613
Total 626
etapas do Cronograma contido
no Plano de Ação. Atendendo à
solicitação desse órgão fiscalizador, a Bandeprev protocolou o
documento em 04 de janeiro de
2013, no Escritório Regional IV,
da Previc, localizado no Recife.

Conselho Deliberativo Presidente: FERNANDO CALHEIROS DE SIQUEIRA Membro Efetivo: JOSÉ MAURO G. LIMA Membro Efetivo: JOSÉ EDSON C.
BARBOSA Membro Efetivo: MAURÍLIO DE SOUZA LUNA Membro Efetivo: JOSÉ HONÓRIO DE MORAIS Membro Efetivo: JOÃO CARLOS C. DE MELO

Nota de Falecimento
A Bandeprev registra, com tristeza, o
falecimento de seu inscrito a seguir,
deixando os sinceros pêsames a todos
os entes queridos do mesmo.
DONATO CANDIDO DA SILVA
(+03/06/2013)

Conselho Fiscal Presidente: EUDES CARNEIRO LINS FILHO Membro Efetivo: ALBÉRICO JOSÉ DA G. BRANCO Membro Efetivo: ALUIZIO PAZ DE LIRA Membro
Efetivo: MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA M. CALADO

Bandeprev

Diretoria Executiva Superintendente: MARIA ISOLDA PAURÁ JARDELINO DA COSTA Diretor de Finanças: EVANDRO COUCEIRO C. JR. Diretor de
Seguridade: MAURÍCIO DE SOUZA LUNA Diretor Administrativo: ANTONIO JOSÉ FERREIRA FILHO
R. do Apolo, 91, Bairro do Recife – Recife/PE CEP: 50.030-220 Fone: (81)3419 4600 E-mail: canalaberto@bandeprev.com.br
Bandeprev na Internet: www.bandeprev.com.br
Informativo da Bandeprev

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 Impressão: Seta Gráfica Ltda. Tiragem: 2.200 exemplares

3

Junho 2013
Aniversariantes

Finanças da Bandeprev

4

Junho 2013
Eleições Bandeprev 2013

Preserve seu direito de participar do destino da Entidade
Dia 04 de julho, escolha seus representantes no Conselho Deliberativo, órgão máximo de decisão da Bandeprev

Luciana Andréa Freitas

D

efinir
as
políticas
previdenciais
e
financeiras da Entidade,
decidindo sobre a política geral
da administração e de seus
planos de benefícios; Estatuto e
Regulamentos; planos de custeio
e muitos aspectos fundamentais
para o destino da mesma. Eis
as atribuições do Conselho
Deliberativo, instância máxima
de deliberação e orientação da
Bandeprev, que terá renovação
de mandatos neste ano. A
Organização convoca novamente
seus participantes e assistidos
a se engajarem na defesa do
direito de todos e escolherem
pessoas de sua confiança para
comporem o órgão, formado por

representantes eleitos e indicados
pelo Patrocinador. A votação
ocorrerá, das 9h às 17h, dia
04 de julho 2013, nas sedes da
Bandeprev e Asfabe.
Em
abril
último,
foram encaminhados a todos
os participantes e assistidos,
o Edital de Convocação e o
Cronograma
das
Eleições
2013. Estes, juntamente com o
Regulamento Eleitoral, estão
disponíveis na página da Internet
(www.bandeprev.com.br).
Os
candidatos tiveram até o dia 19
de abril para se inscreverem e, na
edição de maio deste informativo,
a Bandeprev publicou encarte
com o perfil de cada concorrente
homologado pela Comissão.
Eles almejam assumir o mandato
que vai de 2013 a 2018. Seis
membros ocuparão o Conselho
Deliberativo, por meio do voto,

Compareça às urnas
- Votação
Data: 04 de julho 2013
Hora: das 9h às 17h
Locais: Bandeprev – R.
do Apolo, 91, Bairro do
Recife – Recife – PE
Asfabe – Rua José
Bonifácio, 339, Torre –
Recife – PE
- Candidatos
Cada um pode escolher até três
representantes, marcando na cédula dois assistidos e um ativo.
Conferir encarte da edição de maio deste informativo para conhecer
os candidatos.
- Como votar
Compareça a um dos endereços citados na votação, em horário
e data programados para esta. Haverá uma lista com todos os
eleitores em ambas Instituições. Existe ainda a alternativa de envio
gratuito pelos Correios.
- Quem pode votar
Participantes (ativos), aposentados e pensionistas, em pleno
usufruto dos seus direitos estatutários;
Tutor e curador.
- Apuração e resultados
Data: 26 de julho 2013

COMISSÃO ELEITORAL – Formada por Paulo Jorge de Andrade Filho, Ana
Tenório (Presidente) e Marciano Faustino Vila Nova, equipe está a postos
para esclarecimentos.

sendo quatro assistidos (dois
efetivos e dois suplentes) e dois
ativos (um efetivo e um suplente).
Cada um pode escolher
até três representantes, marcando
na cédula dois assistidos e um
ativo. A eleição acontecerá em
turno único, pelo voto pessoal,
direto e secreto. Especialmente
constituída a fim de oferecer todo
o apoio necessário ao pleito e
prestar esclarecimentos a todos,
a Comissão Eleitoral é formada
por três membros, sendo dois
assistidos e um ativo. São eles:
Paulo Jorge de Andrade Filho,
Marciano Faustino Vila Nova e
Ana Tenório (presidente).
“Todos inscritos na
Entidade
podem
participar
da votação, sejam ativos,
aposentados ou pensionistas,
sejam da capital, interior ou
de fora do Estado. Quaisquer
categorias podem votar de três
formas: na Bandeprev, na Asfabe
ou pelos Correios”, orienta
Paulo Filho. É necessário estar
em pleno usufruto dos seus
direitos estatutários e atender aos
requisitos do Regulamento.
Mantendo a tradição
dos pleitos anteriores, visando
a comodidade daqueles que
não puderem comparecer a
uma das sedes citadas, será
disponibilizado a cada inscrito

na Instituição, o kit para voto
pelos Correios. Este contém uma
cédula eleitoral rubricada pelos
presidentes das mesas receptoras,
um
envelope
porta-cédula,
uma ficha de identificação, um
envelope carta-resposta (porte
pago) e as devidas instruções.
“O prazo para quem vota pelos
Correios vai até às 17h da data
da eleição. A correspondência
pode chegar no máximo no dia
23 de julho, mas o carimbo tem
de ser de 04 de julho”, explica
Marciano Faustino.
“É muito bom a gente ter
o poder de escolha. É um direito
e também uma responsabilidade.
A eleição para o Conselho
Deliberativo trata-se de um
assunto muito sério. Aqui é a
nossa casa e queremos que ela
permaneça nos acolhendo. A
Entidade da qual participamos
desenvolve
um
importante
trabalho para manter o futuro
de um grande contingente de
pessoas. Como pretendemos
viver
muitos
anos,
com
qualidade de vida, precisamos ter
pessoas idôneas, capazes, com
conhecimento técnico, cuidando
do nosso patrimônio”, declara
a presidente da Comissão,
Ana Tenório. A apuração e a
divulgação dos resultados estão
previstas para 26 de julho.

