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Novo procedimento referente às deduções do IR

“O alicerce
da vida começa
com o amor de
Mãe”

Salve 10
de maio, Dia
das Mães 2015!

Entidades do NE se
reúnem em evento
da Abrapp

A partir de maio 2015, em face da legislação vigente, a Bandeprev passou a adotar
o novo procedimento referente às deduções do Imposto de Renda relativas às
contribuições mensais dos assistidos à Entidade. Este está de acordo com a Instrução
Normativa Nº 1.500/29.10.2014, da Receita Federal do
Brasil, que estabelece normas gerais de tributação
acerca do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF). Essas contribuições deixam de ser
consideradas mensalmente, para efeito da base de
cálculo do IR retido na fonte. Entretanto, quando
da elaboração da Declaração de Ajuste Anual, as
mesmas poderão ser levadas em conta no cálculo
do IR final. Informações: (81) 3419 4600 ou
canalaberto@bandeprev.com.br.

Visita de superintendentes
do Santander à Bandeprev

Sempre com o propósito de contribuir
para o aperfeiçoamento e atualização dos
profissionais dos fundos de pensão acerca
do Sistema, é promovido pela Abrapp o
Encontro Regional Nordeste. Este ano,
o evento ocorreu em Salvador, dia 09
de abril último, trazendo importantes
assuntos, como cenário da Previdência,
estratégias de investimentos e mudanças
da legislação, incluindo as MPs 664 e 665.
A Bandeprev acompanhou tudo de perto.

PÁGINA 2

Com o intuito de conhecer as instalações e conversar com representantes desta Entidade de
Previdência Complementar, superintendentes do Banco Santander se deslocaram de São
Paulo para nossa sede, no Recife. Os executivos foram recebidos, dia 27 de abril último, por
toda a Diretoria, Conselhos e funcionários da Bandeprev, ocasião em que foram realizadas
reuniões de trabalho durante todo o expediente.

PÁGINA 4
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Editorial

Aperfeiçoamento

Dia das Mães,
comemorado
em
todo
segundo
domingo de maio e este
ano celebrado no dia 10
do referido mês, mais uma
vez é tema de nossa capa.
Aproveitamos para dar os
parabéns a todas as mamães
Bandeprevianas e integrantes
do Sistema de Previdência Complementar.
Dentre os destaques
deste informativo, temos a
visita de superintendentes
do Santander à Bandeprev,
a devolução e reforma
do prédio de origem da
Entidade, novo curso para
os participantes e a presença
da Bandeprev em evento
de âmbito regional.
É
importante também observar
a nota de capa acerca do
Imposto de Renda.
No mais, acompanhe
as colunas Assuntos Jurídicos
da
Bandeprev,
Novos
Aposentados e Bandeprev
em Números.

Entidades em busca de aprendizado e melhorias

O

A Diretoria

Encontro da Abrapp, realizado em Salvador, discute atualidades entre os fundos de pensão

Luciana Andréa Freitas

P

reservando a tradição de
manter os profissionais
da
Previdência
Complementar
atualizados
acerca do Sistema e suas
perspectivas, realizou-se, em
Salvador - BA, no dia 09 de abril
último, o Encontro Regional
Nordeste 2015.
O evento,
direcionado aos dirigentes,
conselheiros e funcionários das
áreas técnicas dos fundos de
pensão, é promovido anualmente
pela Associação Brasileira
das Entidades Fechadas de
Previdência
Complementar
– Abrapp. Ocorre em cada
região separadamente, com o
objetivo de fomentar a troca
de experiências e discussões
sobre realidades semelhantes. A
Bandeprev mais uma vez marcou
presença, visando a excelência
nos seus serviços.
De acordo com o diretor
de Seguridade da Bandeprev,
José Cândido Neto, estiveram
entre os assuntos debatidos o

Assuntos Jurídicos da Bandeprev

Cursos aos Participantes

Houve redução na
quantidade de processos

Aprenda a arte do mestre Vitalino

Processos Judiciais

Autor : 11
Réu: 444
Total 455

Luciana Andréa Freitas

Novos Aposentados
NOME

Data de Início
do Benefício
- DIB

cenário
atual
do Sistema de
Previdência
Complementar,
projeções
de
futuro da mesma,
estratégias
de
investimentos
e
mudanças
na
legislação.
Diretoria e conselheiros da Bandeprev
“Foram amplamente discutidas
representantes da Abrapp, do
as Medidas Provisórias 664 e Sindapp (o Sindicato patronal)
665, que modificam as regras e da Previc (órgão supervisor
estabelecidas pelo Governo e fiscalizador da Previdência
Federal para a concessão de Complementar).
O destaque
benefícios, como auxílio-doença na parte técnica ficou por conta
e pensão por morte”, explicou. do atuário Antonio Gazzoni.
Dentre os temas específicos da Houve ainda apresentações de
Previdência
Complementar, dirigentes dos fundos de pensão,
abordou-se,
por
exemplo, incluindo um momento para
“Como Formar maior e melhor demonstrarem suas demandas.
poupança estável de longo A Bandeprev participou do
prazo” e “Solvência de Planos de evento, representada por Isolda
Benefícios – Compartilhamento Jardelino
(Superintendência);
de riscos e efeitos na gestão das José Cândido Neto (Diretoria
EFPC´s”.
de
Seguridade);
Albérico
Na
programação, Branco
e
Aluizio
Lira
aconteceu o contato com (Conselho Fiscal); e Agostinho
importantes autoridades do Crisóstomo e Maurílio Luna
Sistema.
Compareceram (Conselho Deliberativo).

C

ontinuando os projetos
em prol da elevação da
autoestima e bem-estar
dos participantes, a Bandeprev
está com inscrições abertas, até
30 de julho 2015, para um curso

inspirado na maior expressão
do barro de Pernambuco
e do mundo. O Projeto
Brincando com Vitalino tem o
objetivo de valorizar a nossa
cultura, permitir as pessoas
presentearem entes queridos
com sua arte, gerar a entrada de
profissionais no mercado, além
de proporcionar benefícios à
saúde dos integrantes. O curso
de Modelagem e Pintura a frio

em Cerâmica será ministrado
pela
artista
pernambucana
Jacira Lucena, com mais de
mil trabalhos espalhados pela
Europa e África. Acontecerá
no seu ateliê, em Olinda, em
três módulos, no período de
três meses, com uma aula
semanal. Para ocorrer, será
preciso formar grupos de, pelo
menos 12 pessoas. Informações:
(81) 3419 4623.

ELIANE MORAES MEDEIROS

01/01/2015

PAULO ROBERTO M. DA SILVA

01/02/2015

MARCELO SANTOS C. DA PAZ

01/02/2015

ANTONIO DINIZ DE JESUS

27/02/2015

EXPEDITO LUIZ P. DE FARIAS

28/02/2015

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

RICARDO JAMES C. CALADO

01/03/2015

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

ZELIA DE OLIVEIRA

02/03/2015

DANIEL LUIZ DA SILVA

01/04/2015

ORLANDO FARIAS C. FILHO

01/04/2015

ANTONIA DIAS DA R. ANDRADE 28/04/2015
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Bandeprev em Números
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 30 DE ABRIL 2015
(PLANOS BÁSICO, ESPECIAL 1 (G9), ESPECIAL 2 (G1G2) E PGA)
(EM MILHARES DE REAIS - R$)

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL - abril 2015
O Patrimônio do Plano Básico em abril/2015 teve um crescimento mensal de 1,22%.
Confira como ficaram distribuídos os investimentos.

Os Patrimônios dos Planos Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº 2 (G1G2)
e PGA, do mês de abril/2015, tiveram crescimentos de 0,87%, 0,62%
e 1,38%, respectivamente.

COMPOSIÇÃO RENTABILIDADES - abril 2015
A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no mês de abril/2015, superou em 56,25%
a Meta Atuarial. Motivada, principalmente, pelos ganhos auferidos nos investimentos
estruturados, renda fixa e de renda variável.

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no acumulado do ano, atingiu 80,03% da
Meta Atuarial.

As rentabilidades das carteiras do Plano Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº 2 (G1G2)
e do Plano de Gestão Administrativa, no mês de abril/2015, superaram em 26,92% a
Meta Atuarial/Meta de Rendimento. Motivadas, principalmente, pela rentabilidade positiva
no Fundo FI Apolo (Renda Fixa), onde os Planos aplicam 100% dos seus recursos.

As rentabilidades das carteiras do Plano Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº2
(G1G2), no acumulado do ano, atingiram 76,27% da Meta Atuarial. O Plano de Gestão
Administrativa, no acumulado do ano, atingiu 76,11% da Meta de Rendimento.

VOCÊ SABIA ? Iniciamos uma série sobre os Títulos de Renda Fixa - 2. Títulos Privado - são títulos emitidos por empresas privadas visando a captação de recursos com prazo e
um rendimento pré-determinado, como debêntures, Certificado de Depósito Bancário (CDB), letras hipotecárias (LH) e letras de câmbio (LC).
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Relacionamento com o Patrocinador

Bandeprev recebe representantes do Santander
Em abril, executivos do Banco, de São Paulo, vieram conhecer a Entidade, no Recife

Luciana Andréa Freitas

N

o
dia
27
de
abril
último,
o
superintendente
executivo Antonio Baldisera
e o superintendente Celso
Antonio Vasconcelos, do
Banco Santander, de São
Paulo,
vieram
conhecer
as dependências e manter
contato
com
representantes da Bandeprev, no
Recife. Mostrar que somos
importantes
para
eles,
oferecer apoio aos gestores
e estimular a motivação dos
funcionários estiveram dentre
os propósitos do encontro.
Este foi composto de reuniões
nas quais os visitantes
conversaram, separadamente,
com a Diretoria Executiva, o
Conselho Fiscal, o Conselho
Deliberativo e o corpo
funcional da Organização.
A visita também contemplou
membros da Associação dos
Funcionários
Aposentados
do Bandepe – Asfabe,
havendo, assim, acesso aos

Superintendentes do Santander fazem elucidações aos funcionários da Bandeprev.

diretores, representantes dos
nossos assistidos.
Guardando
um
perfil
importante
para
o
desenvolvimento
da
Governança Corporativa, o
superintendente
executivo
Baldisera possui 48 anos de
bancário. Atuou em agência,
na inspetoria do Banco, foi
contador e ingressou na área
de Prevenção a Fraudes,
assumindo
atualmente
as relações com fundos
de pensão. Com quase 35 anos
no Banco, o superintendente
Celso é formado em Ciências
Contábeis. Passou mais de

duas décadas na auditoria
interna e nos últimos anos
esteve cuidando dos controles
internos
do
Santander,
quando também foi convidado
para trabalhar na parte
de Previdência.
Enquanto a conversa
direcionada
à
Diretoria
e aos Conselhos teve um
tom de preservação da boa
Governança Corporativa e
zelo pelos investimentos, para
os funcionários houve também
um aspecto motivacional.
Uma das questões abordadas
foi
a
importância
do
aprendizado constante a quem

Nossas Conquistas

Bandeprev recupera prédio histórico
Luciana Andréa Freitas

S

ituado em frente ao Marco
Zero, com uma arquitetura
eclética, o antigo prédio
do Espaço Cultural Bandepe,
também conhecido como “ferro
de engomar”, pelo seu formato,
passa por uma importante
reforma. O edifício, onde
funcionou a sede do Bandepe,
de 1938 a 1970, e que foi a
primeira sede da Bandeprev, na

década de 70, abrigou o Espaço
Cultural no período de 1993
a 1997.
Um dos principais
símbolos da paisagem recifense,
o imóvel estava locado ao
Santander e foi devolvido à
Bandeprev, no fim de novembro
2014, tendo a sua recuperação
prevista para ser concluída
em junho 2015. Estão sendo
restaurados pisos; paredes;
elevador; toda a parte elétrica e
hidráulica; gradil; e lajes.

deseja crescer. “Ficamos
muito contentes de sabermos
que aqui temos vários
funcionários que começaram
como estagiários e galgaram
uma carreira de nível superior.
Vocês estão de parabéns.
Continuem construindo a
trajetória de vocês, estudando
e se aperfeiçoando. Isso
é fundamental tanto para
a Entidade quanto para a
vida de cada um”, afirmou
Baldisera. Ele lembrou da
Internet como aliada dos
estudantes e que o próprio site
do Santander oferece vários
cursos gratuitos.
Segundo o superintendente executivo, nossa
missão é de grande relevância,
pois tudo o que fizermos
irá refletir no futuro. Afinal,
cuidamos de mais de 2 mil
vidas e precisamos agir com
bastante
responsabilidade.
Complementando
seu
discurso, Baldisera incentivou
as pessoas a acreditarem
em si próprias, a serem
persistentes,
proativas,
deixando, inclusive, uma
porta aberta às novas ideias.

