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Carnaval

Conheça nossa
festa e alguns
Bandeprevianos
ilustres do período Momesco.

PÁGINA 2

Perfil do mês:
Luiza Barros
A participante Luiza Barros, atual gerente
geral da Agência Fórum Joana Bezerra,
do Santander, é a nossa entrevistada da
coluna Perfil. Com uma formação voltada
à área de humanas e ao entendimento
sobre as pessoas, ela apresenta o seu
ponto de vista, discutindo assuntos, como
sucesso, felicidade e planos para o futuro.

Ativo, é sua vez de participar
Se você é participante ativo, dê sua opinião na nossa enquete cujo objetivo é
promover o Encontro voltado a essa categoria. A Diretoria sugere um evento
numa sexta-feira, a partir das 18h, no Recife. Você está de acordo? Sugira
uma data. Entre em contato pelo canalaberto@bandeprev.com.br ou pelo
fone 3419 4623.

É um presente
completarmos 37 anos
Constituída após a edição da Lei Nº 6.435, de 1977, nossa Entidade celebra 37 anos
de existência em 2015. Coube à Portaria Nº 2.235, de 25.08.1980, do Ministério da
Previdência e Assistência Social, aprovar o primeiro Estatuto da Bandeprev – Bandepe
Previdência Social, que adota a forma de sociedade civil. Para nós, integrantes desse
Fundo de Pensão, é uma satisfação e só temos a agradecer a todos que contribuíram
para nosso fortalecimento. Acompanhe um pouco da História da Organização e os
mais recentes avanços.

PÁGINA 6

PÁGINA 5

Bandeprev em Números
Veja as situações financeira e contábil
da Entidade de forma detalhada.

Dia do Aposentado
Entenda a origem da Previdência e
saiba qual assistido da Bandeprev
foi homenageado.

PÁGINA 3

PÁGINA 4

2

Jan/Fev 2015

O

Nossa Cultura

Editorial

ano de 2015 já
começa com uma
grande novidade no
nosso Informativo Bandeprev
Notícias, que passou a ser
bimestral. Além de reunir um
número maior de informações,
trazendo mais atrativos para
cada publicação, a iniciativa
busca propiciar a entrega dos
contracheques em consonância
com o fechamento da folha de
pagamentos. Nos meses em que
o Jornal sairá, anteciparemos a
elaboração do mesmo visando
enviá-lo junto com os referidos
comprovantes
seguindo
o
calendário dos benefícios.
Nas matérias, da
parte de janeiro, os destaques
vão para o Aniversário
da Bandeprev e o Dia
do Aposentado.
De fevereiro, não
poderíamos
esquecer
o
Carnaval. Uma reportagem
fala das festividades e dos
Bandeprevianos baluartes da
nossa cultura. E, na coluna
Perfil, tem a participante e foliã
Luiza Barros, alegrando ainda
mais o nosso Informativo.
Complementando
a edição, confira os Assuntos
Jurídicos
da
Bandeprev,
Novos Aposentados, Tabela
de Reajuste, Calendário de
Pagamentos,
Bandeprev
em Números e a Mensagem
aos Aniversariantes.
A Diretoria

Assuntos Jurídicos da Bandeprev

Houve redução na
quantidade de processos
Processos Judiciais

Autor : 17
Réu: 470
Total 487

Novos Aposentados
NOME

Data de Início
do Benefício
- DIB

ARMANDO JOSE DORNELAS

04/12/14

SERGIO ROBERTO M. SILVA

22/01/15

FREDERICO O. WANDERLEY

01/01/15

SEVERINA MARIA DA SILVA

31/08/06

Carnaval em Pernambuco é frevo, meu bem!
Fique por dentro da festa e dos feitos dos nossos colegas para a nossa História

Luciana Andréa Freitas

P

ernambuco é conhecido
como a Terra do Frevo.
Não por acaso o ritmo
fervente pode ter nascido por
aqui. A dança, a música, a alegria
vêm do sangue, da mistura dos
povos, do som dos instrumentos
refinados acompanhados na
cadência da capoeira. Mesmo
detentor de uma extensa riqueza
cultural cultivada ao longo de
todo o ano, é o seu Carnaval
que identifica de forma mais
grandiosa e diversa esse Estado
e o seu povo para o resto do
mundo. Pra começar, temos o
maior bloco de rua do planeta,
o Clube de Máscaras Galo da
Madrugada. Em Olinda, há os
bonecos gigantes e centenas de
orquestras nas ruas. No Interior,
saem os Papangus, os Caiporas,
os Caretas, os maracatus. E haja
diversão.
Este ano, o Carnaval
do Recife promete 63 polos
de animação, totalizando mil

apresentações. A abertura
oficial ocorre no Marco
Zero, na sexta-feira, 13 de
fevereiro, com o tradicional
show de Naná Vasconcelos e
seus batuqueiros, seguido de
inúmeros convidados. Um
dos homenageados da cidade
é o Maestro Spok, que tem
contribuído para manter viva a
cultura recifense, defendendo
o frevo, com renovação, Rogério Andrade é nosso famoso
inclusive
no
exterior. cantor e compositor de frevo.
O outro é a agremiação
centenária Clube Bola de Ouro. de fevereiro, homenageando
O Galo da Madrugada desfila no um dos grandes folcloristas
sábado, 14 de fevereiro, fazendo de Pernambuco, o compositor
reverência ao compositor Carlos Sebastião
Lopes,
tio-avô
Fernando, mentor do Projeto de Hilton.
Asas da América, responsável
Outro Bandepreviano que
por popularizar e modernizar o será destaque neste Carnaval tem
frevo no Brasil inteiro.
uma bela história de defesa da
E o Galo não é a única nossa cultura: Rogério Andrade.
ave que faz a festa dos foliões na Vencedor do 1º Frevança,
cidade, não. O nosso assistido festival de músicas carnavalescas
Hilton Gayoso é presidente e promovido pela TV Globo e
fundador do Bloco do Peru, Fundação de Cultura da Cidade
remanescente
do Recife, em
do Peru no
1979, com o
Poço, criado
frevo de rua
em 2002, cuja
Carnaval em
formação teve
Bom Jardim,
a participação
Rogério
é
de Claudionor
músico, cantor,
Germano.
compositor
Na
vicee arranjador.
presidência,
Autor
de
tem o maestro
inúmeros
Severino
sucessos,
Araújo.
A
fez e gravou
agremiação,
N i n g u é m
que passava Hilton Gayoso fundou o Bloco do Peru Segura o Sport,
pelas ruas do
hino de um dos
bairro Poço da Panela, agora se maiores clubes pernambucanos
concentra a partir das 20h em de futebol. Em 2015, será o
frente ao bar Teatro Mamulengo, homenageado do Bloco Torcida
na Praça do Arsenal, no Recife do Sport Bom Jardim, dia 17
Antigo. Este ano, a festa está de fevereiro, pelos 40 anos
prevista para acontecer dia 12 dessa música.
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Bandeprev em Números
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO 2014
(PLANOS BÁSICO, ESPECIAL 1 (G9), ESPECIAL 2 (G1G2) E PGA)
(EM MILHARES DE REAIS - R$)

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL - dezembro 2014
O Patrimônio do Plano Básico em dezembro/2014 teve um crescimento mensal de
0,02%. Confira como ficaram distribuídos os investimentos.

Os Patrimônios dos Planos Especial 1 (G9), Especial 2 (G1G2) e PGA, em relação ao
mês de novembro/2014, tiveram decréscimos de 0,68%, 0,87% e 1,25% respectivamente.

COMPOSIÇÃO RENTABILIDADES - dezembro 2014
A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no mês de dezembro/2014, atingiu
49,51% da Meta Atuarial. Motivada, principalmente, pelas perdas auferidos no segmento
de Renda Variável.

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no acumulado do ano, até dezembro/2014,
atingiu 93,68% da Meta Atuarial.

As rentabilidades das carteiras dos Planos Especial 1 (G9), Especial 2 (G1G2) e Plano
de Gestão Administrativa, no mês de dezembro/2014, atingiram -25,26% da Meta
Atuarial/Meta de Rendimento (PGA). Motivadas, principalmente, pelo rentabilidade negativa no Fundo FI Apolo (Renda Fixa) no qual os Planos aplicam 100% dos seus recursos.

As rentabilidades das carteiras dos Planos Especial 1 (G9), Especial 2 (G1G2) e Plano
de Gestão Administrativa, no acumulado do ano, superaram em 11,63% a Meta Atuarial/
Meta de Rendimento (PGA).

VOCÊ SABIA? Segmento de Imóveis - é uma modalidade de investimento que permite a Entidade investir parte do seu patrimônio em ativos imobiliários (imóveis residenciais,
imóveis comerciais, lajes corporativas e shoppings centers), com a finalidade de obter rendimentos por meio de locação, venda e permuta dos patrimônios.
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Data Comemorativa

Origem da Previdência e homenagem ao Dia do Aposentado
Assistido da Bandeprev, Saulo da Silva Vaz foi contemplado com importante diploma em evento nacional

Luciana Andréa Freitas

E

m 24 de janeiro de 1923,
foi assinado o Decreto
N° 4.682, conhecido
como Lei Elói Chaves, autor
do projeto, criando a Caixa de
Aposentadorias e Pensões para
os empregados de todas as
empresas privadas de estrada
de ferro. Foi dado o primeiro
passo rumo à estruturação
desse Segmento no Brasil
e essa data foi considerada
um marco, sendo a iniciativa
inspiração para a Previdência
Social.
Implementado
o
Ministério
do
Trabalho
Indústria e Comércio, em
1931, surgiram os Institutos
de Aposentadorias e Pensões
de âmbito nacional destinados
a várias classes. Com a
unificação de tais organizações
por meio da Lei 3.807/60,
deu-se origem ao Instituto
Nacional de Previdência
Social – INPS, ponto de
partida do Instituto Nacional
de Seguridade Social – INSS,
hoje a Previdência Oficial.

Por essa razão, 24
de janeiro foi considerado o
Dia Nacional do Aposentado
e da Previdência Social. É
uma data para lembrarmos
que o trabalhador precisa
ser tratado com dignidade

demais integrantes dos fundos
de pensão brasileiros.
Mantendo a tradição,
as instituições nacionais
que englobam os órgãos
associativos da Previdência
Complementar, o Sistema

Saulo Vaz recebe placa comemorativa das mãos do executivo do Banco
Santander S/A, Celso Antonio Vasconcelos.

e que o benefício adquirido
consiste no seu prêmio por
tantos anos empregados em
favor do crescimento deste
país. A Bandeprev dedica
esse espaço para parabenizar
e homenagear todos os seus
assistidos, como também aos

Abrapp/Sindapp, reserva em
seu calendário um dia especial
a esses cidadãos. O Grupo
institucional convida cada
uma das suas associadas a
escolherem um representante
dessa classe com fins de
receberem um diploma alusivo

à comemoração. Este ano, o
evento foi realizado, em 26 de
janeiro, no Teatro do Sheraton
- WTC Hotel, em São Paulo.
A Bandeprev sempre prestigia
o seu quadro, tendo, desta vez,
escolhido o assistido Saulo
da Silva Vaz para fazer parte
da cerimônia.
Trata-se de funcionário do Bandepe, admitido em
1980 e aposentado em 2009.
Formado em Administração
de Empresas, trabalhou na
sede do referido Banco, no
Recife, prestando serviços
também em agência na cidade
de São Paulo, por 25 anos,
onde veio a fixar moradia. A
homenagem foi prestada a
um assistido que reside fora
do Estado de Pernambuco,
como forma de estreitarmos,
ainda mais, os laços com
os nossos participantes que
estão distantes fisicamente da
nossa sede. Na cerimônia, a
Bandeprev foi representada
pelo executivo Celso Antonio
Vasconcelos,
do
Banco
Santander S/A, patrocinador
dessa Entidade.

Nossos Benefícios

Entidade reajusta suplementações
Luciana Andréa Freitas

C

onforme 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 Nacional de Preços

ao Consumidor – INPC. Os
assistidos obtêm o acréscimo
proporcional, baseado na Data
de Início do Benefício – DIB.
Assim, quem teve o início da
concessão das suplementações
da Entidade em datas até janeiro
2014 receberá o aumento de
6,23%, aplicado em janeiro
2015, relativo ao acumulado
do INPC em 12 meses. Confira
a nova tabela de reajuste e o
calendário de pagamento para
este ano.

Calendário de pagamento dos
nossos assistidos - 2015:

Reajuste de Benefício
CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO

jan

20

fev + adiant. 50% do abono anual

20

mar

20

abr

20

mai

20

jun

19

jul

20

ago

20

set

18

out

20

nov + 50% do abono anual

20

dez

18

Até janeiro 2014
fevereiro 2014
março 2014
abril 2014
maio 2014
junho 2014
julho 2014
agosto 2014
setembro 2014
outubro 2014
novembro 2014
dezembro 2014

% DE
REAJUSTE

6,23%
5,56%
4,89%
4,04%
3,23%
2,62%
2,35%
2,22%
2,04%
1,54%
1,15%
0,62%
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Perfil: Luiza Barros

Sucesso é respeitar-se e se permitir
Luiza Barros oferece-nos sua visão acerca da vida e da Felicidade

importante
para
mim. Na parte
pessoal,
minhas
filhas. Tenho muito
orgulho delas. Uma
já está formada em
Direito. A outra
está morando e
estudando na Itália.

Luciana Andréa Freitas

“Q

uem olha para
fora
sonha,
quem
olha
para dentro desperta.” O pai
da Psicologia Analítica, Carl
Jung, parece estar nos dando
uma dica valiosa com fins de
termos êxito na vida. Talvez
o equilíbrio entre essas duas
visões possa ser a chave.
Seguindo esse caminho está
a nossa participante Luiza
Barros, atual gerente geral
da Agência Fórum Joana
Bezerra, do Santander. Comunicadora social, pós-graduada
em Gestão de Pessoas, está
cursando
Mestrado
em
Psicologia Transpessoal, um
ponto em que a ciência se une
à Espiritualidade. Disposta a
conhecer a si e ao outro, ela
nos faz entender a importância
de nos compreendermos e nos
respeitarmos a nós mesmos,
como também ao próximo,
para podermos evoluir. Dona
de uma trajetória de lutas
e realizações, ela iniciou
no Bandepe em 1989, como
caixa, e se consolidou na
carreira bancária, galgando
vários cargos de Gestão.
Hoje, casada, com duas
filhas, essa recifense acredita
que a felicidade parte de
você, da sua atitude, que você
pode melhorar os seus dias,
colocando um simples sorriso
no rosto, permitindo-se as
coisas boas.

Bandeprev Notícias (BN) –
Resumo da carreira:
Luiza Barros (LB) – Ingressei
no Bandepe, como caixa, na
Agência Olinda, em 1989.
Depois passei cinco anos na
Agência Espinheiro, na função
de tesoureira. Atuei no Posto
de Serviços do Comando
Geral da Polícia Militar.
Também fui supervisora
de Postos de Atendimento
Bancário, na Regional Recife;
gerente Van Gogh, na Agência
São José; ainda gerente na
unidade bancária do Tribunal
de Contas, até o meu cargo
atual na Agência Fórum
Joana Bezerra.
BN – Conquistas marcantes:
LB – No plano profissional,
a carreira que construí. Os
relacionamentos concebidos,
o aprendizado, tudo isso foi

BN – O que é ser
bem-sucedido?
LB – Ser bemsucedido
é
considerar
os
limites do próprio
corpo. É necessário
r e s p e i t a r se e respeitar o outro
para evoluirmos.

anos de serviço, não pretendo
ficar parada.
BN – Próximos projetos:
LB – Em agosto, viajarei
para a Itália. Outro sonho é
conhecer o Tibet.
BN – Mensagem aos colegas:
LB – A mensagem que
eu gostaria de deixar a
todos é sorria, permita-se,
aproveite a vida. Como diria
Gonzaguinha, “Viver e não ter
a vergonha de ser feliz”. Um
simples sorriso elimina tantas
coisas ruins, dentre elas, o
estresse. A atitude de cada um
faz a diferença.

BN – Além do trabalho, o que
“Viver
gosta de fazer?
LB – Gosto de caminhar na E não ter a vergonha
praia, estar em contato com
De ser feliz
a natureza, viajar. Também Cantar e cantar e cantar
adoro uma folia. Sou presença
A beleza de ser
garantida
no
Carnaval
Um eterno aprendiz
de Olinda.
BN – Planos para o futuro:
LB – No momento, estou
cursando um Mestrado em
Psicologia
Transpessoal.
Essa escola da Psicologia
tem como objeto o estudo da
Consciência e de seus estados
não ordinários. Ela vai além da
dimensão do ego, explorada
por outras vertentes, entrando,
inclusive, no campo espiritual.
Pretendo agregar essa nova
formação ao meu trabalho.
Mesmo prestes a completar 30

Ah, meu Deus!
Eu sei, eu sei
Que a vida devia ser
Bem melhor e será
Mas isso não impede
Que eu repita
É bonita, é bonita
E é bonita”
(Gonzaguinha)

Mensagem aos Aniversariantes

“Se o tempo envelhecer o seu corpo mas não
envelhecer a sua emoção, você será sempre feliz”
(Augusto Cury)

A Bandeprev deseja a todos os
aniversariantes de janeiro e fevereiro
uma vida repleta de alegrias e bons
momentos ao lado dos seus queridos.
Parabéns!!!
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História

Bandeprev: 37 anos em prol de um futuro melhor
Nascida em 1978, Entidade completa idade nova cheia de importantes realizações

Luciana Andréa Freitas

R

egulamentada
pelo
Decreto Nº 81.240,
de 1978, a Bandeprev
comemora 37 anos de
existência. Coube à Portaria
N° 2.235, de 1980, do
Ministério da Previdência
e Assistência Social,
aprovar o Estatuto da
Entidade,
adequando
suas
regras
à
primeira lei brasileira
de
Previdência
Complementar
(Lei
Nº
6.435/77).
A
principal
finalidade
da
nossa
Organização
é
promover o bem-estar social
de todos os seus integrantes,
permitindo um futuro melhor,
concedendo
benefícios
que preservem o padrão de
vida conseguido no período
laborativo. Construímos mais
do que isso: estreitamos nossos
laços com os participantes e
assistidos, e, juntos, obtivemos
inúmeras conquistas.

Em paralelo com a
Bandeprev, o Sistema também
evoluiu. Substituindo a Lei Nº
6.435/77, foram instituídas
as Leis Complementares

Nº 108/2001, referente aos
fundos de pensão do poder
público, e Nº 109/2001, que
dispõe sobre as entidades de
Previdência Complementar
do regime privado. Nesta
última, ainda vigente, foi

inserida uma seção específica
para as entidades fechadas,
como é o caso da Bandeprev,
prevendo
importantes
direitos
aos
associados,
como a Portabilidade e o
Benefício
Proporcional
Diferido. Além de
uma maior rigidez
nas regras acerca
da
administração
dos recursos e da
transparência. Em seguida,
vieram uma série de
normativos
para
consolidá-las, dentre
a s
principais,
a Resolução
MPS/CGPC
Nº
13/2004,
a
qual
estabeleceu
o
conceito
de
G o v e r n a n ç a
Corporativa
dentro
das
organizações.
Mais
recentemente, com a Lei
Nº 12.154/2009, foi criada
a Previc, órgão supervisor
e fiscalizador do Sistema,
como também conciliador
de conflitos.

Nova Gestão - Eudes Lins
(Diretoria de Finanças), José
Cândido
Neto
(Diretoria
de
Seguridade), Antonio
Ferreira
(Diretoria Administrativa) e Isolda
Jardelino (Superintendência).

Em sintonia com
a legislação, a Bandeprev
buscou
aperfeiçoar
seus
serviços, sendo hoje o
reflexo de muito empenho
e de constante aprendizado.
Unindo
funcionários,
diretores,
conselheiros,
patrocinadora, entidades de
classe e representativas do
Sistema, além de membros
de outros fundos de pensão,
fortalecemo-nos, crescemos,
não só em números, mas em
valores. Só para citarmos
os mais recentes avanços,
tivemos a volta dos Encontros
Regionais de Participantes;
mudanças no Regulamento
dos Empréstimos; melhorias
no Código de Ética e na
Governança de Tecnologia
da Informação; reforma do
prédio que foi a primeira
sede da Bandeprev. Por
fim, os processos judiciais,
considerados de grande risco
para o futuro das entidades,
têm apresentado uma contínua
queda dentro da Bandeprev,
num olhar a longo prazo. Em
janeiro de 2014, o total de
ações era de 593. A posição
hoje, com base em 31 de
dezembro 2014, está em 487.

Queda de Processos

593

Jan 2014
Encontro Regional de Participantes 2014

487

Dez 2014

