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O assistido desde 1994, Agnaldo Nunes de Souza, que possui grande histórico 
na carreira bancária, administrativa e financeira, recebe nossa homenagem 
pelo Dia do Aposentado, em nome de todos os Bandeprevianos. Acompanhe 
um pouco de sua trajetória.

Sempre preocupados em esclarecer 
aos participantes acerca dos nossos 
serviços, a fim de que estes possam 
usufruir dos mesmos da melhor maneira 
possível, voltamos a falar dos Emprés-
timos. Desta vez com mais novidades. 
Em dezembro 2015, a diretoria e os 
conselhos da Bandeprev aprovaram 
novas regras, alterando alguns termos 
do Regulamento estabelecido em  
agosto 2014. 

Confira os reajustes das suplementações da Bandeprev
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE, indexador dos planos de 
benefícios da Bandeprev, atingiu em Dezembro de 2015, 0,90%, perfazendo um acumulado 
no ano de 11,28%.  Com base nisso, informamos,  abaixo,  os percentuais dos reajustes que 
ocorreram  a partir 
de Janeiro/2016, 
em todas 
sup lementações 
de aposentadoria 
e pensões pagas 
pela Entidade,  
escalonados por 
Data de Início 
do Benefício 
– DIB. Para 
esclarecimentos, 
entrar em contato 
com a Coordenação 
de Benefícios, 
pelos telefones 
81 – 34194604 ou 
34194606.

A amizade surge quando aprendemos 
a admirar as qualidades de algumas 
pessoas que, com sua simples presença 
ou lembrança, conseguem nos fazer 
felizes.

(Autor desconhecido)

Salve 14 de fevereiro,  
Dia da Amizade! 
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NOME

ENEIDE P. DE O. MORAIS
OMIRES M. DO VALE
RIVANILDA M. MATIAS
SILVIO A. TEIXEIRA VITAL
ELIZABETH RIOS BARRETO
ROGERIA PIO S. DE OLIVEIRA
MARIA DA PENHA A. MACEDO
FRANCISCO P. A. PIONÓRIO

Data de Início 
do Benefício 

- DIB

15/12/2015
11/12/2015
27/10/2015
12/12/2015
01/12/2015
12/12/2015
13/01/2016
03/02/2016
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Editorial

Em janeiro e fevereiro, 
existem muitas datas 
c o m e m o r a t i v a s , 

inclusive o Carnaval, mas 
este ano resolvemos focar em 
duas muito importantes. A que 
ilustra nosso jornal é o Dia da 
Amizade, celebrado em 14 de 
fevereiro. Aproveitamos, neste 
momento, para agradecer 
a forma carinhosa como 
todos nós da Bandeprev 
somos tratados por nossos 
participantes e dizer que 
estamos de portas abertas para 
recebê-los e ouvi-los.
 Também dedicamos 
um espaço especial com 
vistas a homenagear os 
nossos assistidos, pelo Dia 
do Aposentado, comemorado 
no país no dia 24 de janeiro. 
Confira matéria sobre Agnaldo 
Nunes, escolhido para 
representar a classe.
 No restante do 
conteúdo deste jornal, 
temos uma matéria em que 
explicamos as mudanças na 
área de empréstimos.
 Complementando, 
temos os Assuntos Jurídicos 
da Bandeprev, o quadro 
Novos Aposentados e a coluna 
Bandeprev em Números, 
além de uma nota acerca do 
reajuste das suplementações 
e outra referente ao Imposto  
de Renda.

A Diretoria

Processos Judiciais 
Autor : 13
Réu:  396 
Total  409 

Assuntos Jurídicos da Bandeprev

Algumas novidades estão sendo postas em prática na Carteira de Empréstimos da Bandeprev. Após 
análise da Diretoria e Conselho Deliberativo, decidiu-se:

- NOVA TAXA DE JUROS: Passa a ser o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, o novo 
indexador dos contratos, adequando-o à meta atuarial do Plano Básico (INPC+ 5,0% aa). Com isso, a 
taxa praticada a partir de dezembro/2015 foi de INPC + 0,41% am.

- O limitador de 70% da reserva de poupança, válido para participantes ativos e autopatrocinados 
passa a ser 100%. Esse público poderá contrair empréstimos até o limite de suas reservas 
de poupança, respeitando a quantidade de salários. Para os ativos, até oito 
vezes o salário; ativos em Auxílio-Doença e autopatrocinados, até seis vezes  
tal salário.

- QQM: Nos casos de renovação de contratos, essa quota incidirá apenas 
sobre o montante que exceder o valor original mais os encargos da  
nova operação.

- PED: O Programa de Equacionamento de Dívida continua em 
vigor. Nos casos em que o participante está desenquadrado em 
sua margem ou valor, poderá refinanciá-lo de modo que venha a 
se ajustar dentro das normas do programa, diminuindo o valor 
da prestação. O prazo máximo do PED é de 100 meses, com os 
encargos em vigor.

Dúvidas: Procurar a Diretoria de Seguridade/Empréstimos.

Nossos Serviços

Acompanhe as novidades nos Empréstimos 
Benefícios visam oferecer mais oportunidades e são alinhados às regras do mercado

Lembrete

Nova alteração no cálculo do Imposto de Renda
Luciana Andréa Freitas

No exercício de 2015, foi 
editada pela  Secretaria 
da Receita Federal do 

Brasil a Instrução Normativa nº 
1.500, estabelecendo mudanças 
com respeito ao Imposto de 
Renda referente às contribuições 
previdenciárias. Esta impedia 
que as Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar, como 
é o caso da Bandeprev, pudessem 
abater da base de cálculo de 
tal tributo as contribuições 
previdenciárias, quando a fonte 
pagadora fosse responsável 

pelo desconto e respectivo 
pagamento.  Então, a partir do 
mês de maio/2015, passamos a 
adotar o referido  procedimento. 
Mas no último mês de dezembro, 
foi elaborada nova legislação 
sobre o assunto, com   a edição 
da Lei Federal nº 13.302, 
publicada em 9 dezembro 
de 2015.

A  m e s m a 
nos autoriza novamente 
a incluir as contribuições 
previdenciár ias  mensais , 
efetuadas pelos  assistidos, 
inclusive os pensionistas, na 
base de cálculo do Imposto de 
Renda retido na fonte, sobre os 

rendimentos das suplementações. 
Dessa forma, a partir do mês de 
janeiro de 2016, a Bandeprev 
voltou a executar o cálculo como 

era feito até abril/2015, 
s ignif icando uma 

cobrança  menor 
de IR retido na 
fonte, cujo ajuste 
final dar-se-á na 
declaração anual 

realizada por cada 
contribuinte junto  

a SRFB. 
Quaisquer dúvidas, entrar em 
contato pelo e-mail canalaberto@
bandeprev.com.br ou pelo 
telefone : 81 – 3419.4600. 
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Bandeprev em Números

VOCÊ SABIA ? A NTN-F é um título do tesouro nacional prefixado, o que significa que sua rentabilidade é definida no momento da compra. É mais indicado para quem deseja utilizar seus rendimentos para 
complementar sua renda a partir do momento da aplicação, pois esse título faz pagamento de juros a cada seis meses. Isso significa que o  rendimento é recebido pelo investidor ao longo do período da aplicação.

O Patrimônio do Plano Básico em relação ao mês de Novembro/2015 teve uma 
variação de 0,97%.

Os Patrimônios dos Planos Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº 2 (G1G2) e PGA, em 
relação ao mês de Novembro/2015, tiveram as seguintes variações: de 1,08%,  0,93% e 
0,74%, respectivamente.

As rentabilidades das carteiras dos Plano Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº 2 
(G1G2) e do Plano de Gestão Administrativa, no mês de Dezembro/2015, superaram 
em 128,46% a Meta Atuarial/Meta de Rendimento. Motivadas, principalmente, pela 
rentabilidade positiva do FI Apolo.

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no mês de Dezembro/2015, superou 
111,45% da Meta Atuarial. Motivada, principalmente, pelas rentabilidades positivas dos 
investimentos em Renda Fixa.

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no acumulado do ano, atingiu 86,92% da 
Meta Atuarial. 

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL - dezembro 2015BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO 2015   
(PLANOS BÁSICO, ESPECIAL 1 (G9), ESPECIAL 2 (G1G2) E PGA) 

(EM MILHARES DE REAIS - R$)

COMPOSIÇÃO RENTABILIDADES - dezembro 2015

As rentabilidades das carteiras dos Plano Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº2 (G1G2) 
e do Plano de Gestão Administrativa, no acumulado do ano, atingiram 80,85% da Meta 
Atuarial/Meta de Rendimento.
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Data Comemorativa

Conheça o homenageado pelo Dia do Aposentado

153. A solenidade ocorreu 
em São Paulo, no dia 26 de 
janeiro. Impedido de sair da 

cidade, por motivo de ordem 
particular, o participante 
recebeu as honras da própria 
Bandeprev. No dia 29 de 
janeiro último, este foi 
convidado para um almoço 
com a diretoria da Bandeprev 
em restaurante do Recife, 
tendo a chance de desfrutá-lo 
acompanhado de sua esposa, 
Fátima Reis de Souza. 
Também oportunamente lhe 
será entregue um diploma 
alusivo à data.  
 SUA HISTÓRIA - 
Para inspirar quem atingiu ou 
pretende alcançar esta fase 
da vida, a seguir um pouco 
da sua história. Paraibano, de 

Encerrando uma 
etapa da vida, a 
aposentadoria pode 

ser um novo começo. Pois 
na nossa existência algumas 
coisas terminam para dar 
lugar a outras. O segredo é 
continuarmos caminhando 
e colhendo os novos frutos 
que vão nascendo. Digna 
de uma comemoração, ela 
possui uma data especial a 
fim de marcar o mérito de 
tantos anos de dedicação ao 
trabalho e contribuição ao 
país. Anualmente, por ocasião 
do Dia do Aposentado, 24 
de janeiro, a Associação 
Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência 
Complementar - Abrapp, 
promove um grande evento 
comemorativo e a Bandeprev 
sempre se fez representar por 
um assistido. 

Em novembro 2015, 
Agnaldo Nunes de Souza foi 
sorteado para a homenagem, 
em procedimento eletrônico 
envolvendo todos os 
assistidos, realizado no 
Encontro de Participantes 
Ativos, conforme  noticiado 
no Bandeprev Notícias nº 

Luciana Andréa Freitas Cabaceiras, nasceu em 1949 
e se mudou para Pernambuco 
em 1961. Casou-se com 

Fátima Reis de Souza, há 
39 anos, com quem teve 
três filhas – Lorena, Marina 
e Natalia – e, uma neta, a 
primeira, Valentina, filha de 
Lorena e Saulo.

Economista, com 
especialização em Elaboração 
e Análise de Projeto 
Econômico Financeiro, 
ingressou no Bandepe em 
janeiro de 1971, como caixa, 
na Agência Ceasa. Em 
1974, foi transferido para 
a Agência Boa Vista, onde 
exerceu várias funções até 
chegar a Assistente Externo 
de Gerência, por meio de 
concurso. Também por 
concurso, foi promovido 
a Analista de Projetos, na 
Diretoria de Crédito Industrial 
- DIRIN, ocupando ainda os 
cargos de Chefe de Divisão 
e Chefe de Departamento. 
Posteriormente, assumiu a 
Gerência Regional Adjunta 
e, em seguida, a Gerência 
Regional da Região 
Metropolitana do Recife.

Em abril de 1990, 
foi Diretor Administrativo 
do Bandepe. Em 1992, 
cedido pelo Banco, integrou 

a Comissão Governamental 
de Reestruturação do Sistema 
Financeiro do estado da 
Paraíba, objetivando a 
reabertura do Banco do Estado 
da Paraíba - PARAIBAN. Ao 
regressar ao Bandepe, em 
1993, reassumiu as funções 
de Analista de Projetos até 
se aposentar, em outubro  
de 1994.

APÓS APOSENTA-
DORIA- Mas não parou. 
Em janeiro de 1995, foi 
nomeado Vice-Presidente 
do Instituto de Previdência 
dos Servidores do Estado de 
Pernambuco - IPSEP. Atuou 
como microempresário e 
como Consultor Econômico-
Financeiro. A partir de 
março de 2007, passou 
a titular da Diretoria de 
Negócios Estruturadores, 
Fundos e Financiamentos da 
Agência de Desenvolvimento 
Econômico do Estado de 
Pernambuco - AD DIPER, 
e, depois, presidente de  
tal instituição. 

Agora, dedica-se a 
aproveitar mais a vida, a famí-
lia, os estudos de autoconhe-
cimento e autodesenvolvi-
mento, e ao seu crescimento 
espiritual. Como parte dessa 
nova fase, em dezembro de 
2015, foi ordenado Diácono da 
Igreja Episcopal Carismática 
do Brasil, Paróquia Bom Sa-
maritano, em Bairro Novo, 
Olinda, na qual juntamente 
com sua esposa, coordena o 
Ministério da Família. Além 
disso, em conjunto com sua 
esposa, filhas e genros, está 
estruturando um espaço em 
Olinda para a realização de 
treinamentos, eventos em-
presariais, terapêuticos e re-
ligiosos, o que promete muita 
atividade ainda. 

História de Agnaldo Nunes de Souza demonstra como é importante permanecer evoluindo

Realizado: Agnaldo Nunes em viagem

Almoço: Assistido com sua esposa, Fátima Reis de Souza, e a nossa  
superintendente, Isolda Jardelino.


