
Conselho Fiscal: foi encerrada a 
contagem dos votos

Em 08 de janeiro 2014, foi concluída a apuração referente às 
Eleições para o Conselho Fiscal da Bandeprev, cuja votação 
ocorreu em 10 de dezembro 2013. Representando os ativos, 
o vencedor foi Aluizio Lira, ficando como suplente, Gustavo 
Walfrido. Entre os assistidos, o escolhido foi Albérico 
Branco, ocupando o cargo de suplente, Marciano Faustino. 
Como um alerta, vale ressaltar o índice de abstenção, 
totalidade de votos nulos e brancos, nesse pleito: 4,97% para 
os ativos e 4,77% para os assistidos. A Bandeprev reafirma 
a importância de cada um dos seus integrantes escolherem 
seus representantes na gestão, porque, dessa forma, estarão 
tendo voz no destino da Entidade. A Organização precisa 
conhecer os interesses dos seus participantes e assistidos 
para, a partir disso, lutar por eles. Parabéns a todos os 
integrantes desse processo!  

Parabéns, Bandeprev!
44 anos de História!

Em 23 de janeiro de 1970 (data de registro em 
cartório), nascia oficialmente a nossa Entidade. 
Foi criada com o intuito de prezar pelo bem-estar 
dos seus integrantes, protegendo o patrimônio 
construído ao longo da vida de cada um. Há 44 
anos, somos uma grande família, unindo amizade, 
empenho e conquistas.

Vencedores

Ativo

Assistido

Aluizio Lira 
717 votos

Albérico Branco 
820 votos
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Dando continuidade às providências decorrentes do Processo Administrativo nº 
44.000.003043/2009-69, a Bandeprev, em atendimento às designações do órgão fiscalizador 
do sistema de Previdência Complementar, Previc, deu cumprimento à Etapa 2 do Plano de 

Ação. Este, solicitado pela referida entidade governa-
mental e protocolado a tempo no Escritório Regional 

da Autarquia, no Recife, contempla cronograma 
com os procedimentos para cumprir decisão 

relativa a tal processo. Foi disponibilizado pela 
diretoria da Bandeprev texto institucional com 

as mais recentes ações executadas. Confira.

Vera Barros, nossa assistida desde 
2009, foi a escolhida deste ano 
com fins de representar, na coluna 
Perfil, nossa homenagem ao Dia do 
Aposentado, comemorado em 24 de 
janeiro. Com 30 anos de Bandepe, 
essa economista conta sua trajetória, 
recorda bons momentos de bancária, 
fala sobre a importância da aposenta-
doria, sempre imprimindo a sua marca 
registrada: a animação.

Acompanhe o andamento
das providências relativas
a Processo Administrativo

Perfil de janeiro:
Vera Barros
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Editorial

O ano já começa cheio 
de novidades e, por 
isso, nosso editorial 

vem pequenino, apenas para 
darmos uma visão geral dos 
temas abordados e ressaltarmos 
as datas comemorativas. Uma 
das mais importantes é o Dia 
do Aposentado, 24 de janeiro. 
Parabenizamos a todos e 
desejamos saúde e sabedoria para 
usufruírem desse momento. Na 
coluna Perfil, Vera Barros traz a 
inspiração necessária. Também 
tem o aniversário da Bandeprev. 
É uma alegria comemorarmos 
44 anos juntos a vocês. Nas 
demais matérias, vale destacar 
o resultado das Eleições, o 
processo administrativo relativo 
à segregação patrimonial dos 
grupos, o reajuste dos benefícios. 
Além das permanentes colunas 
deste jornal.  

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.

HERON JUSTINO DE ANDRADE
(+28/12/2013)

JOAQUIM GONÇALVES DE FREITAS FILHO
(+02/01/2014)

SELMA VILLAR DE CARVALHO
(+24/12/2013)

Neste mês tão especial, 
pois em 24 de janeiro 
se comemora o 

Dia do Aposentado, nossa 
homenageada escolhida 
para representar os demais 
detentores dessa conquista 
é uma assistida que guarda 
em si o melhor sentido 
dessa fase. Vera Barros, 
a funcionária que, pela 
própria iniciativa e carinho, 
responsabilizava-se pelos 
cafés e festas das repartições 
nas quais trabalhou no 
Bandepe, mostra-nos um 
pouco de sua trajetória. 
Economista, com vários 
cursos na área bancária, 
Vera é nossa assistida desde 
2009. Entrou em 1979, como 
auxiliar administrativo 
no Departamento de 
Contabilidade. Aposentou-
se, pela Bandeprev, na 
Agência Cais do Apolo, 
como supervisora de 
operações. Recifense, de 
família carnavalesca, tem 
aproveitado o tempo extra 
para levar animação por onde 
passa. Com toda a energia 
para dançar, sair com os 
amigos, brincar com a netinha 
de três anos, sua mensagem 
é de que a aposentadoria 
pode ser encarada em clima 
de comemoração e que em 
qualquer tempo se pode  
ser feliz.

Luciana Andréa Freitas

Perfil: Vera Barros

A vida pode ser uma festa
Assistida leva seu espírito alegre para o sentido da aposentadoria

Bandeprev Notícias (BN) – 
Resumo da carreira:   

Vera Barros (VB) – Iniciei 
no Bandepe, em 1979, 
no Departamento de 
Contabilidade, como auxiliar 
administrativo. Passei pelo 
Departamento de Operações 
Financeiras. Fui procuradora 
na Diretoria de Recursos Hu-
manos. De 2000 a 2009, fui 
para a Agência Cais do Apolo, 
que era a Agência Centro.   

BN – Uma história sua no 
Banco para recordar:  
VB– Eu sempre gostei de me 
responsabilizar pelos cafés, 
pelas festas dos departamentos 
em que trabalhava. Um 
belo dia me chamaram para 
aprontar um café misterioso, 
sem um motivo aparente. 
Daqui a pouco, toda a diretoria 
desce. Todos os colegas 
vieram me abraçar. Foi um 
momento muito especial 
para mim. Informaram que 
recebi o Seguro Residência, 
com o qual comprei o  
meu apartamento. 

BN – O que a aposentadoria 
significa para você?  
VB – Uma vitória, um 
momento para celebrar a 
vida. Porque a gente passa por 
tanta coisa, tantos obstáculos. 
É o nosso prêmio, o descanso 
merecido, ainda mais com a 
Bandeprev, que complementa 
nosso salário, contribuindo 
para nossa qualidade de vida.

BN – Como usufruir?  
VB – Usar as horas livres para 
crescer e ser feliz. Na parte 
profissional, pretendo fazer 
um curso de cálculos para 
atuar na Justiça do Trabalho. 
Quanto ao lazer, fiz viagens, 
passeios. Curto muito a minha 
família e amigos. Voltei a ser 
criança com a minha netinha 
de três anos. No Carnaval, 
não perco o Galo por nada e 
tem também o bloco no qual 
a gente sai há três anos, “Eu 
trabalhei no Bandepe”. 

BN – Mensagem aos colegas:  
VB – “Que você seja alegre, 
mesmo quando vier a chorar. 
Que você seja sempre jovem, 
mesmo quando o tempo 
passar. Que você tenha 
esperança, mesmo quando 
o sol não nascer. Que você 
ame seus íntimos, mesmo 
quando sofrer frustrações. 
Que você jamais deixe de 
sonhar, mesmo quando vier 
a fracassar. Isso é ser feliz.” 
(Augusto Cury)

Novos Aposentados

JOSE EDSON COELHO BARBOSA 
DIB.: 04/01/2014 

MARIA MARINHO DE BARROS    
DIB.: 10/12/2013

SEBASTIAO FLAVIO DE B. LINS 
DIB.: 15/12/2013

WILDES BARROS DOS SANTOS 
DIB.: 28/12/2013

Calendário de pagamento dos 
nossos assistidos - 2014:
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Aniversariantes

Últimas Notícias

Segundo o Regulamento 
da Entidade, os 
benefícios da 

Bandeprev, exceto situações 
descritas no Capítulo XI, 
devem ser reajustados nas 
épocas em que for atualizado 
o salário mínimo, tomando 
como referência o Índice 

Luciana Andréa Freitas

Bandeprev reajusta benefícios

Nacional de Preços ao 
Consumidor – INPC. Os 
assistidos obtêm o acréscimo 
proporcional, baseado na 
Data de Início do Benefício 
– DIB. Assim, as pessoas que 
tiveram o início da concessão 
das suplementações da 
Entidade em datas até janeiro 
2013 receberão o aumento de 
5,56%, aplicado em janeiro 
2014, relativo ao acumulado 
do INPC em 12 meses.

Reajuste de Benefício

Até janeiro 2013
fevereiro 2013

março 2013
abril 2013
maio 2013

junho 2013
julho 2013

agosto 2013
setembro 2013

outubro 2013
novembro 2013
dezembro 2013

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO %  DE REAJUSTE

5,56%
4,60%
4,06%
3,44%
2,83%
2,47%
2,19%
2,32%
2,16%
1,88%
1,26%
0,72%

A coluna de Finanças, excepcionalmente, neste mês, não circulará, por conta de problemas técnicos ocorridos nos 
equipamentos de informática da Entidade. Devido a isso, os dados de dezembro 2013 serão divulgados juntamente com 
os de janeiro 2014,  na próxima edição deste jornal.
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Transparência

Situação atual acerca de Processo Administrativo
Diretoria apresenta texto com os eventos mais recentes relativos ao Processo nº 44.000.003043/2009-69

a segregação anteriormente 
determinada pela Previc, a 
apresentação dos resultados desta 
avaliação atuarial à sua  Diretoria 
Executiva, objetivando que 
revisitassem o assunto frente aos 
resultados atuariais obtidos.

Assim, dia 12 de 
dezembro estivemos  em audiência 
na sede da Previc em Brasília,  
sendo a Bandeprev  representada 
pelos  seus Diretores, Isolda 
Jardelino e Evandro Couceiro, o 
Patrocinador,  Banco Santander 
Brasil S/A, pela Superintendente 
Executiva  Maria Cristina 
Carvalho, com a participação  

também da Consultoria Atuarial 
Mercer, representada  pelo 
Diretor Eduardo Correa,  a 
Advogada Dra. Ana Maria Martin 
e a Atuária Luciana Dalcanale. 

A reunião foi presidida 
pelo Diretor Superintendente 
da Previc, Dr. José Maria 
Rabelo,  com  a participação dos  
Diretores, Drs. José  Roberto  
Ferreira, Sérgio Djundi Taniguchi 
e Mauricio de Aguirre Nakata, 
ocasião em que a equipe técnica 
da Mercer realizou minuciosa  
exposição do  mencionado  
estudo técnico e os seus  impactos 
financeiros para o Plano Básico 

de Benefícios composto dos 
Grupos G0/G1 e G2.

Naquela oportunidade, 
fomos orientados a reapresentar 
o referido material técnico ao 
Escritório Regional, localizado 
no Recife,  o que foi feito no dia 
20 de dezembro, como também 
protocolado expediente contendo  
relato sobre o desenvolvimento 
de todo trabalho realizado.

No dia 08/01/2014, 
recebemos a resposta do 
Escritório Regional, por 
meio do Ofício nº 01/2014/
ERPE/PREVIC, reiterando a 
determinação anterior (Ofício nº 
119/SPC/DEFIS/CGFD/ESPE, 
de 11/12/2009), qual seja, que 
seja promovida a segregação 
dos Grupos G0/G1 e G2 do 
Plano Básico.

Apesar de, em 
princípio, termos que cumprir 
a determinação indicada pela 
PREVIC, conforme o disposto no 
pronunciamento de 08/01/2014, 
a BANDEPREV está estudando 
uma forma de retomar este 
assunto com a PREVIC.

Considerando os 
impactos que este assunto poderá 
acarretar para os participantes 
do Plano Básico, esta Entidade 
esgotará todas as formas de 
discussão com a PREVIC, 
sendo que manteremos todos 
informados sobre a evolução  
do assunto.”

Mantendo nosso 
compromisso de 
transparência dos atos 

da Bandeprev, apresentaremos 
os acontecimentos mais recentes 
sobre o Processo Administrativo 
nº 44.000.003043/2009-69.  
Tal processo, instaurado pela 
Previc, órgão fiscalizador da 
Previdência Complementar, trata 
da segregação dos Grupos G0/
G1 e Grupo G2 do Plano Básico, 
em decorrência de denúncia 
formulada por Participante junto 
àquele órgão governamental. 
A seguir, texto institucional, 
formulado pela equipe técnica 
e disponibilizado pela diretoria  
da Bandeprev.

“No mês de dezembro, 
dando cumprimento à Etapa 2 do 
Plano de Ação, foram concluídos 
os trabalhos de avaliação atuarial 
para definição dos impactos 
da segregação patrimonial 
entre os Grupos G0/G1 e G2 
do Plano Básico de Benefícios 
administrado pela Bandeprev.

Os resultados 
constatados demonstram 
impactos financeiros severos 
para os referidos Grupos G0/
G1, concluindo o Colegiado 
desta Entidade   que  seria  
imprescindível, antes de efetivar 

Luciana Andréa Freitas

Relativamente às ações 
judiciais acerca dos depósitos de 
poupança, inclusive previdencial, 
face ao recesso do Supremo 
Tribunal Federal, iniciado em 
dezembro,  a previsão é que o 
assunto retorne  à pauta  do STF 
no próximo mês de  fevereiro. A 
Bandeprev continua à disposição 
para esclarecimentos aos 
participantes e assistidos.

Assuntos Jurídicos da Bandeprev

Número de ações judiciais foi reduzido

os 599 divulgados em dezembro 
2013 (ver quadro).

Quanto ao Processo 
Administrativo nº 44.000.003043 
/2009-69, instaurado pela 
Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar 
– Previc, o jornal teve data 
prorrogada para encaminharmos 
a todos as mais recentes informa-
ções. Confira texto acima.

Neste mês, houve redução 
na quantidade de ações 
judiciais em tramitação, 

em que a Bandeprev é considerada 
parte. Foram encerrados sete 
processos e fomos citados em 
outro, totalizando 593, contra 

Luciana Andréa Freitas

Processos Judiciais 

Autor : 15
Réu:  578 
Total  593 


