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Bandeprev finaliza ano com atitude consciente

Mantendo a tradição de destacar instituições que cumprem com o seu papel social, com o objetivo de disseminar as ações destas
e de inspirar atitudes sustentáveis, a Bandeprev visitou o Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco - TRT-PE. Dentre vários
projetos de resgate à cidadania promovidos pelo Tribunal, a Entidade conheceu o trabalho desenvolvido com integrantes da
Associação de Surdos de Pernambuco – ASSPE.
PÁGINA 2

Justiça do Trabalho: uma instituição
que evolui em defesa da cidadania
Em entrevista exclusiva, o presidente do Tribunal Regional do
Trabalho de Pernambuco - TRT-PE, desembargador André
Genn (foto), faz um panorama geral das mais recentes ações
da Instituição para preservar os direitos trabalhistas. Tendo
completado, em 2011, 70 anos de contribuição à solução
dos conflitos decorrentes das relações de trabalho, o Órgão
se renova adotando as tecnologias atuais, remodelando a
sua estrutura e o pensamento acerca do social. Dia 15
de dezembro, o desembargador recebeu, gentilmente,
em seu gabinete, toda a diretoria da Bandeprev e a
equipe do Bandeprev Notícias, dispostos a conhecer
e dar repercussão aos avanços e projetos sociais
do Tribunal. A visita, que se estendeu ao setor de
digitalização de processos, também foi acompanhada
pela desembargadora Valéria Gondim e pela chefe
de gabinete da Presidência, Kátia Trigueiro.

PÁGINA 4

Recadastramento
Bandeprev
Seguindo o exemplo de outras entidades, a Bandeprev
estará mudando o seu sistema de recadastramento,
com o intuito de distribuir
a atividade ao longo do
ano, tornando o processo
contínuo. A partir de 2012,
os participantes (ativos),
assistidos, autopatrocinados e optantes pelo BPD
deverão preencher e enviar
formulário remetido pela
Bandeprev, com os seus
dados atualizados, no mês
do aniversário de cada
um. Parte das exigências
dos órgãos regulador e
fiscalizador da Previdência
Complementar, a atualização cadastral atende vários
objetivos. Possibilita a
continuidade da comunicação da Entidade com
os seus inscritos; permite
a avaliação das condições
legais para a concessão
dos benefícios; e preserva
o equilíbrio do plano.
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D

ezembro é um mês
inspirador porque é
fechamento de ano e,
ao mesmo tempo, momento de
repensar o recomeço. O Natal
significa, para os cristãos, dia
do nascimento do ser Supremo,
que deu a vida para nos salvar. É
momento de renovação da paz e
do amor. É data que, somada às
vibrações da chegada do novo
ano, traz força para a reflexão e
desejo de distribuir felicidades.
Então,
independentemente
de sua crença, cor, costumes
ou preferências, desejamos a
cada um muita saúde, alegrias
e realizações. Esperamos um
2012 com crescimento para
todos e respeito à vida.
Neste jornal, buscamos
também inspiração em outras
datas comemorativas do mês,
o Dia da Justiça (08) e o Dia
Internacional dos Direitos
Humanos (10). Por essa razão
encerramos o ano, conhecendo
e disseminando ações de uma
instituição que tem em vista o
resgate da cidadania, valoriza
a inclusão social e adota
várias atitudes sustentáveis.
A Diretoria Executiva da
Bandeprev esteve no Tribunal
Regional do Trabalho de
Pernambuco – TRT-PE, sendo
recebida pelo presidente deste,
o desembargador André Genn.
Confira entrevista exclusiva
com o desembargador e
matéria apresentando um dos
seus importantes projetos,
acompanhado de perto por
nossa diretoria.
Complementando este
informativo, temos ainda uma
nota acerca da mudança do
recadastramento; e as colunas
Aniversariantes e Finanças
da Bandeprev.

Responsabilidade Social

Inclusão social: a gente apoia essa ideia

Entidade chama a atenção para que outras organizações sigam os passos do TRT - PE
Luciana Andréa Freitas

B

uscando dar continuidade
a sua iniciativa sustentável (ver quadro), a qual
compreende uma mudança de
cultura e comportamento visando
um mundo mais saudável e
humano, a Bandeprev marcou
presença numa instituição que
dá exemplo de inclusão social. A
finalidade: testemunhar a ação,
atualizar-se, propagar a ideia,
demonstrando que atos em favor
da coletividade fortalecem as
organizações e a sociedade como
um todo, são simples de serem
adotados e já acontecem. Em
dezembro, o órgão prestigiado
foi o Tribunal Regional do

VISITA - Desembargador interage com os surdos e diretoria da Bandeprev conhece o projeto.

Trabalho de Pernambuco - TRTPE. Neste, a Bandeprev observou
de perto um projeto que vem
sendo apontado como modelo
para todo o país: o convênio
com a Associação de Surdos de
Pernambuco – ASSPE, para a
digitalização de processos.
A visita foi conduzida
pelo presidente do TRT-PE,

Iniciativa sustentável
Não é de hoje que a Bandeprev
incentiva atitudes sustentáveis, as quais,
como já discutimos em outros números
deste jornal, englobam mudanças de
consciência no âmbito político, social,
cultural, econômico e ambiental. Estamos falando de ações realizadas hoje
que possam garantir o atendimento das necessidades das próximas gerações,
possam dar condições de sobrevivência e de crescimento.
Pretendendo contribuir com as próximas gerações, a Bandeprev já
adotou uma escola pública, colaborando com o desenvolvimento de atividades
educativas dentro da mesma. Ofereceu aulas de informática, em sua sede,
a estudantes moradores da comunidade do Pilar, localidade em que está
inserida. A iniciativa sustentável prossegue, com a utilização do nosso jornal
para socializar informações; esclarecer direitos;
disseminar nossa cultura; apoiar
ações sociais, como o trabalho
do TRT-PE; e alertar
quanto à preservação
da natureza.

A Diretoria
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desembargador André Genn
e também foi acompanhada
pela desembargadora Valéria
Gondim e pela chefe de
gabinete da Presidência, Kátia
Trigueiro.
Esteve
presente
toda a diretoria da Bandeprev,
composta da superintendente,
Isolda Jardelino; do diretor
administrativo,
Antonio
Ferreira; e dos diretores de
Finanças, Evandro Couceiro, e
de Seguridade, Maurício Luna.
Convidados para conhecerem
o setor de digitalização, todos
viram como é simples ter contato
com os contratados, através
de pequenos gestos, como o
acender/apagar de uma lâmpada
ou apenas contando com a
participação de uma intérprete.
Estabelecendo comunicação com os mesmos, o
desembargador
destacou
a
importância do convênio e
recomendação nacional deste,
agradeceu o empenho e lhes
apresentou votos de boas
festas.
A
desembargadora
Valéria Gondim e a nossa
superintendente Isolda Jardelino
também elogiaram o trabalho e
manifestaram suas felicitações.
“O efeito desse programa é
muito positivo, porque eles
se sentem valorizados, já
que em outras instituições,
às vezes, são contratados
para
realizarem
serviços
aquém de suas capacidades.
Temos
aqui
universitários,
inclusive estudantes de Direito,
familiarizando-se com as rotinas
do Tribunal”, declarou Kátia
Trigueiro. Assim, o Órgão
ensina que uma sociedade mais
justa começa com igualdade
de oportunidades.
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Entrevista Exclusiva: André Genn

TRT-PE: visão moderna, sustentável e em prol do trabalho decente
Órgão faz 70 anos, seguindo avanços tecnológicos e tendências globais sobre cidadania, sendo apontado como modelo nacional

Luciana Andréa Freitas

T

índices de casos solucionados,
os mais recentes, datados de
janeiro a outubro 2011, atingiram
91,17% do total de processos.
A conservação de princípios transmitidos entre gerações
encontra harmonia na visão da
atualidade, tanto com respeito à
estrutura, quanto à consciência
acerca de cidadania. Em entrevista
exclusiva ao Bandeprev Notícias,
o desembargador apresentou
recentes projetos do Tribunal,
um deles recomendado como
modelo para todo o país, pelo
presidente do TST, ministro João
Oreste Dalazen. Os programas
abrangem informatização de
processos, reestruturação física
e
qualificação
profissional,
tendo em vista a excelência
dos serviços; como também
ações que adotam tendências
mundiais relativas ao direito
humano: sustentabilidade e
inclusão social.

Trabalho – Pje-JT?
André Genn (AG) –
Consiste num sistema
adotado pelo Conselho
Nacional de Justiça –
CNJ, como padrão para o
Poder Judiciário. A ideia
é modernizar os trâmites
e os mecanismos, criando
varas eletrônicas que
se comuniquem de um
modo unificado com o
Tribunal Superior do
Trabalho – TST. Será uma
verdadeira revolução nos
procedimentos judiciais,
pois elimina de 70%
a 80% das atividades
burocráticas.
Rompe
as barreiras de tempo,
riscos de traslado, problemas
de conservação de documentos
e dificuldades de manuseio.
Traduz-se em vantagem para os
advogados e as partes, que terão
acesso facilitado aos autos, por
via eletrônica; para o Tribunal,
que ganhará em organização,
diminuição de custos e agilidade;
e ao meio ambiente, pela redução
do uso de papel.

radição e Respeito ao
Trabalho. Essa é a frase
que o Tribunal Regional
do Trabalho da 6ª Região –
TRT6, expressa com orgulho
no seu portal, para defini-lo.
Criados, em 1939, os Conselhos
Regionais e Nacional do Trabalho
foram um marco da Justiça em
defesa do empregado. Na época,
os Conselhos se organizaram em
oito Regiões jurisdicionadas, isto
compreende áreas comandadas,
cada qual, por uma autoridade
competente. Recife recebeu
a 6ª Região, formada por
Pernambuco,
Paraíba,
Rio
Grande do Norte e Alagoas.
Em 1946, houve a mudança
da denominação de conselho
para tribunal.
Tendo celebrado 70 anos
de atividade em 2011, o TRT-PE
mantém a credibilidade de uma
instituição séria, que ampara as Bandeprev Notícias (BN) –
relações trabalhistas. Presidido O que é o Processo Judicial
pelo
desembargador André Eletrônico da Justiça do
Genn de Assunção Barros,
empossado em 04 de
fevereiro deste
BN – O que o TRT-PE tem
Projetos e resultados do Tribunal
ano, mantém
feito tendo em vista essa nova
-Processo Judicial Eletrônico: Implantação de estrutura para
a
marca
realidade?
implementação de sistema nacional, que prevê a informatização dos
de altos procedimentos
AG – Essa realidade
judiciais e acesso aos autos, por via eletrônica, a toda a sociedade.
passa por uma alteração
-Convênio com a Associação de Surdos de Pernambuco – ASSPE, contratando 21 dos
associados para o serviço de digitalização de processos;
de cultura e mudança
-Criação da primeira vara eletrônica de Pernambuco, no próximo ano.
estrutural.
No
-Ampliação da estrutura física
próximo
ano,
-Criação de mais nove varas no Estado, contemplando Carpina, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos
em
Igarassu,
Guararapes, Nazaré da Mata, Palmares, Petrolina, Ribeirão e São Lourenço da Mata.
-Trabalho Justiça e Cidadania – TJC: Projeto em cooperação técnica com Associação dos já
teremos a
Magistrados da Justiça do Trabalho da 6ª Região – Amatra6 -, visando à socialização de informações primeira
vara
acerca do Direito. Desenvolvido com escolas públicas, que participam de visitas, leituras, palestras, ações
eletrônica
de
recreativas e culturais, enfocando temas como ética, trabalho, cidadania e justiça.
P
e
r
n
a
m
b
u
c
o.
-Índices de casos solucionados (de janeiro a outubro 2011)
-89,83% dos processos distribuídos em 1º grau;
Em maio de
-98,24% dos processos distribuídos em 2º grau;
2011, iniciamos
-91,17% do total de processos.
a
digitalização
dos
processos
que são remetidos
ao TST em grau
de recurso. Para tal,
firmamos convênio com
a Associação de Surdos
de Pernambuco – ASSPE,
contratando 21 dos associados
para o serviço. Eles têm se
revelado mais ágeis do que outros

profissionais, porque o trabalho
exige alto grau de concentração,
habilidade intrínseca à condição
deles. Essa iniciativa foi elogiada
por dois representantes do TST,
sendo indicada como modelo
para todo país, pelo presidente
do TST, ministro João Oreste
Dalazen. Estamos provando
que pessoas com necessidades
especiais podem se adequar ao
mercado e à sociedade.
BN – Por quais adaptações
o TRT-PE está passando ou
passará?
AG – Estaremos ampliando a
estrutura física, considerando
a demanda, que aumenta com
o crescimento econômico do
Estado. Com mais empregos,
as pessoas se sentem mais à
vontade de requerer seus direitos.
Já enviamos pedido para a
criação de nove varas. Também
será necessária a capacitação
de servidores. O processo
chegará mais rápido na mesa do
juiz. Precisaremos provê-lo de
assessoria não apenas no âmbito
burocrático, mas nos atos de
decisão. Com relação às gerações
resistentes ao sistema eletrônico,
provindas das entidades de classe,
sabemos que foram qualificadas
de outra forma, buscaremos
respeitar o tempo de cada um e
estaremos abertos ao diálogo.

