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Informativo da Bandeprev - 
Bandepe Previdência Social. 

Distribuição Gratuita.

Conforme informado no jornal anterior 
e por comunicados aos participantes, 
explicando tratar-se de prevenção, 
recomendada pelas autoridades 
governamentais e de saúde, a Bandeprev 
está promovendo seu atendimento 
de modo remoto. O número de mortes 
e infecções pelo Covid-19 (Coronavirus 
Disease 2019) continua assustando e 
surpreendendo, sendo a restrição da mobilidade necessária, 
sobretudo às pessoas do grupo de risco, dentre elas, os idosos. 
Essa forma de trabalho, realizada online, pelo e-mail e/ou pelo 
site, e por telefone ou Whatsapp, foi prorrogada até o dia 31 de 
dezembro de 2020. Quaisquer mudanças serão avisadas com 
antecedência. O horário se mantém de segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 16h30. O público pode ligar para os telefones constantes 
do COMUNICADO inserido no site da Entidade.

Nosso assistido desde 1991, o 
engenheiro agrônomo João Pedro 
dos Santos fala de sua trajetória 
e do orgulho de ter trabalhado 
num banco de desenvolvimento, 
como também da importância de 
continuarmos evoluindo. 

Viver é buscar  
o crescimento
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[D
ivulgação]

Foi finalizado processo administra-
tivo que discutia segregação de 
patrimônio da Entidade, tendo a 
Previc decidido por manter Plano 
Básico com a mesma estrutura. Com 
isso, Bandeprev solicitou extinção 
de ação judicial movida pela Asfabe.

Conservação  
do Plano Básico

PÁGINA 4

Nosso atendimento  
na Pandemia

Como ocorre a cada três anos, 
os mandatos dos conselheiros fiscais 
da Bandeprev expiram e são tomadas 
as providências no intuito de compor 
o órgão, formado por membros eleitos 
pelos participantes e indicados pelo 
Patrocinador. Conheça os vencedores 
da votação, realizada dia 16.09.2020, Maria do Carmo (assistida) 
e Gustavo Walfrido (ativo), e veja os resultados. A posse de 
eleitos e indicados já foi realizada, em reunião extraordinária do  
Conselho Deliberativo.

Esta edição acompanha encarte acerca 
do processo da unificação patrimonial 
dos grupos G0, G1 e G2.

Novo Conselho Fiscal toma posse

PÁGINA 4
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> Órgãos Estatutários

Autor : 11
Réu:  203 
Total  214

Bandeprev
Set 2020

> Processos Judiciais

Com a Pandemia, cientes da 
importância de novas atitudes 
e atenções especiais, estamos 

tomando todas as providências para 
apoiar o participante, como também para 
preservar a saúde de todos, respeitando 
medidas estabelecidas pelas autoridades 
competentes. Nesse sentido, nota de 
capa fala da continuidade do nosso 
atendimento de modo remoto.   

 Dando seguimento às atividades, 
já adequados às tecnologias, hoje ainda 
mais necessárias, realizamos, de forma 
online, a eleição para o Conselho Fiscal. 
Conheça os eleitos e veja a quantidade 
de votos dos candidatos. 

 Outro assunto de merecido 
destaque são as decisões administrativas 
e judiciais referentes ao Processo da 
Unificação Patrimonial dos Grupos G0, 
G1 e G2. Temos uma nota neste jornal e 
um encarte exclusivo a respeito. 

 No lado comportamental, 
trazemos uma entrevista para respirar 
alegria e crescimento, com um dos 
responsáveis pela boa formação da 
equipe Bandepe, João Pedro dos Santos.

No mais, leia a coluna Bandeprev 
em Números e os quadros Novos 
Aposentados e Processos Judiciais.

A Diretoria

Desenvolvimento é uma palavra que acompanhou toda a trajetória do 
engenheiro agrônomo João Pedro dos Santos, nosso assistido desde 1991. 
Hoje o conceito, que se expandiu com os aprendizados na vida profissional, 

ganhou sentido mais amplo para seu lema no âmbito pessoal. João Pedro fez parte 
de um quadro de alta qualificação técnica e administrativa, pelo qual o Bandepe era 
conhecido e admirado. Não só integrou, como ajudou a construí-lo. O trabalho dessas 
equipes - ele faz questão de frisar o empenho conjunto - muito contribuiu para o Banco 
cumprir o seu papel de catalizador do crescimento 
econômico do Estado e do País. “Melhorar sempre e 
em todos os campos” constitui-se na eterna busca  
desse Bandepreviano.

 Com várias pós-graduações, dentre 
elas, Formação em Desenvolvimento Integrado, 
Formação de Professor de Técnicas Agrícolas e 
Curso Nacional de Crédito Rural, marcou seu nome 
neste ramo de operações e em outros aspectos 
em que o Banco exerceu pioneirismo. Começou 
no Bandepe, em 1970, como fiscal e elaborador 
de projetos agropecuários, nas Agências Vitória de 
Santo Antão e Bonito. Depois, foi Coordenador da 
Divisão de Assistência Técnica - DIAST; Assessor da 
Diretoria de Crédito Rural – DIRUR; e Instrutor de 
Cursos de Crédito Rural e do CAAB - Curso ASBACE 
de Administração Bancária, segundo ele, a única 
pós-graduação do estilo na América Latina na 
época. Também representou o Banco em comitês técnicos estaduais da Secretaria 
da Agricultura. Cedido pela Instituição, ainda esteve à frente da Coordenadoria de 
Terras de Pernambuco - COTEPE; e de uma Coordenadoria e comitês técnicos na  
EMBRATER/Brasília.

 Conforme o livro “O Bandepe e os Bancos Estaduais – O fim da História”, de 
Tertuliano Maranhão, o Banco nasceu da Caixa de Crédito Mobiliário de Pernambuco, 
em 1938, com o objetivo de proporcionar ao produtor pernambucano condições 
mais favoráveis para gerar empregos e renda. João Pedro, que coordenou equipes 
nessas operações, destaca a presença do Bandepe nas atividades iniciais de Irrigação 
às margens do Rio São Francisco; no Programa Nacional do Álcool - PROALCOOL; na 
Avicultura, no agreste e na Grande Recife. “Também fomos um dos primeiros bancos 
a financiar a produção do camarão da Malásia, em Vitória de Santo Antão”, recorda. 

 Quanto às conquistas pessoais ressalta a união com a artista plástica Lúcia 
Santos, com a qual completa 53 anos de casados; o nascimento dos quatro filhos e 
sete netos. As inúmeras amizades edificadas e os aprendizados. Uma grande conquista 
profissional foi a aposentadoria, uma palavra que, para ele, necessita de redefinição 
do significado. Após assistido, ainda coordenou CAABs e foi Instrutor de Crédito 
Rural no famoso Curso. Assumiu a Vice-
Presidência da AABB Recife. Embora afirme 
ter diminuído as atividades, está às voltas 
com a feitura de um livro, o qual, segundo 
ele, é um projeto de vida, sobre a evolução 
de um bairro e iniciado com observações 
ainda da infância. João Pedro nos mostra 
que estar em movimento e aprendendo é 
o que nos dá vida. E continuar se dispondo 
ao desenvolvimento também engrandece 
a alma. “Envelhecer, amadurecendo, é um 
processo de crescimento espiritual”. 

Conselho Deliberativo Presidente: 
ERALDO NOGUEIRA SOBRINHO Membros 
Efetivos: JOÃO CARLOS CAMPOS DE MELO,  
JOSEILTON SALVADOR DA CRUZ, MAURÍLIO 
DE SOUZA LUNA, RICARDO JOSÉ DA FONTE 
MACIEL e ROSIMARY RODRIGUES DIAS

Conselho Fiscal Presidente: MARCELO 
CALAZANS PIRES AFONSO Membros Efetivos: 
LUIZ GUSTAVO DE PÁDUA WALFRIDO, MARDEN 
DE ALBUQUERQUE URQUIZA e MARIA DO 
CARMO LEITE CALADO DE LIMA

Diretoria Executiva Superintendente: MARIA 
ISOLDA PAURÁ JARDELINO DA COSTA  Diretor 
Financeiro: EUDES CARNEIRO LINS FILHO 
Diretor de Seguridade: JOSÉ CÂNDIDO 
NETO Diretor Administrativo: MAURÍCIO DE  
SOUZA LUNA

> Editorial > Perfil: João Pedro dos Santos

João Pedro integrou e ajudou a construir um quadro de alta qualificação no Bandepe

[Luciana Andréa Freitas]

Sua filosofia é melhorar sempre

[Divulgação]

Lúcia Santos e João Pedro

[Divulgação]

João Pedro e Lúcia Santos
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Você Sabia ?  Estamos enviando, mensalmente, através de e-mails cadastrados na base de dados da BANDEPREV, informativo sobre a área 
de Investimentos e Contábil. Cadastre seu e-mail para recebimento do DF.INFORMATIVO.

O Patrimônio do Plano Básico, em relação ao mês de Julho/2020, teve uma variação de 
0,42%

Os Patrimônios dos Planos Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº 2 (G1G2) e PGA, em 
relação ao mês Julho/2020, tiveram as seguintes variações: de -1,11%,  -1,21% e -1,22%, 
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 Agosto/2020,  atingiram -85,51%  da 
Meta Atuarial/Meta de Rendimento. Motivadas, principalmente, pela baixa rentabilidade 
do FI Apolo (Renda Fixa).

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no mês de Agosto/2020, atingiu 123,38% 
da Meta Atuarial. Motivada, principalmente, pela baixa rentabilidade no segmento de 
Renda Fixa (FI Recife e Títulos Securitizados).

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no acumulado do ano, atingiu 129,87% da 
Meta Atuarial.

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL - Agosto 2020
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE AGOSTO 2020   

(PLANOS BÁSICO, ESPECIAL 1 (G9), ESPECIAL 2 (G1G2) E PGA)
(EM MILHARES DE REAIS - R$)

COMPOSIÇÃO RENTABILIDADES - Agosto 2020

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 52,07% da Meta 
Atuarial/Meta de Rendimento.

> Bandeprev em Números



Jul/Ago/Set 20204

Maria do Carmo Leite 
Calado de Lima 
(assistida) e Luiz Gustavo 

de Pádua Walfrido (ativo) são os 
novos representantes eleitos do 
Conselho Fiscal da Bandeprev, 
cujos postos foram conquistados 
em votação, no dia 16 de setembro 
último, quando também ocorreu a 
apuração. O pleito foi realizado de modo 
online, com entrega de resultados nesse 
mesmo dia,  após as 18h30. A posse 
aconteceu, dia 29.09.2020, em reunião 
extraordinária do Conselho Deliberativo, 
de forma remota, respeitando medidas 
de saúde.

Com um total de 510 votos, 
Maria do Carmo ficou à frente de seis 
candidatos para a vaga de representante 
dos assistidos – veja quadro de resultados 
ao lado. Maria do Carmo é bacharel em 
Administração de Empresas, com 
pós-graduações e extensões 
em Gestão Estratégica, 
Controladoria etc. e atuou 
essencialmente na área 
de Recursos Humanos do 
antigo Bandepe. 

“O papel do 
Conselho Fiscal, destinado a 
fiscalizar as contas e zelar pelo 
patrimônio da Entidade, vem passando 
por transformações importantes e se 
direcionando também para um lado 
mais estratégico, área na qual venho 

Recurso administrativo interposto 
pela Bandeprev, junto à Diretoria 
Colegiada da PREVIC, com o intuito 

de tornar nula decisão do Escritório 
Regional sobre a necessidade de 
segregação dos patrimônios dos 
grupos G0/G1 do grupo G2, foi 
aprovado por unanimidade. 
Tal decisão, confirmada pelo 
Diretor de Fiscalização do 
referido Órgão governamental 
do sistema de Previdência 
Complementar, mantém o Plano 
Básico tal como se encontra, nos 

>Eleições Bandeprev 2020

> Processo Administrativo

[Luciana Andréa Freitas]

[Luciana Andréa Freitas]

Novos conselheiros fiscais da Entidade

Bandeprev manterá estrutura do Plano Básico 

me especializando. Nesta, 
inclui uma visão mais 
ampla de governança 
e de participação 
nas decisões visando 
melhorias aos partici-

pantes”, declara.   
Já para a posição 

de representante dos ativos, 
o vencedor foi Gustavo Walfrido, com 
519 votos. Formado em Administração 
de Empresas e Direito, Gustavo 
Walfrido é presidente da União Geral 
dos Trabalhadores – UGT/PE, dentre 
outras diretorias representativas e 
governamentais.

  “Sinto-me bastante grato pela 
confiança que todos depositaram em 
mim quando me elegeram Conselheiro 
Fiscal pelos ativos. Lutaremos para 
que a Bandeprev seja uma entidade 

que exista para amparar seus 
participantes, que funcione em 

favor dos participantes”, foram 
algumas de suas palavras 
disponibilizadas na Internet.

Dentre os eleitos, 
também foram empossados, 

os suplentes Aluizio Paz 
de Lira (ativo) e José Alberto 

Pequeno de Aguiar Campos 
(assistido). Além dos membros efetivos 
e suplentes eleitos, assumiram, os 
titulares: Marcelo Calazans Pires Afonso, 
indicado à Presidência do Conselho 

termos anteriormente aprovados por 
essa Instituição fiscalizadora. 

Diante disso, a Diretoria da 
Bandeprev, em 21 de agosto de 2020, 
solicitou a extinção da ação judicial 

movida pela ASFABE, em razão 
da perda do objeto da ação, 
posto que a PREVIC definiu de 
forma a preservar o patrimônio 
do Plano Básico, do modo 
em que está a composição 

atual. Portanto, não cabem 
mais quaisquer discussões 

acerca do tema, nem em instâncias 
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>Novos Aposentados
JULHO 2020
SOLANGE MARIA DA MOTA
 
AGOSTO 2020
VALDILENE SABINO DA SILVA
MARIA SIMONE BEZERRA TEIXEIRA
JOSÉ CARLOS DA SILVA
FRANCISCO ODILON ALENCAR ROSA

SETEMBRO 2020
GLEICE EMILIA FARIAS DE ARAUJO 
GILVANDO BEZERRA C. JUNIOR 
MARCOS JOSE DOS SANTOS

DIB
16/06/20

08/06/20
05/08/20
12/12/19
18/07/20

22/03/18
18/08/20
13/08/20

>Resultados 
Assistidos
Agostinho Batista Crisóstomo
Albérico José da Gama Branco
Augusto Cezar Souza Costa
Jose Alberto Pequeno de Aguiar Campos
Maria do Carmo Leite Calado de Lima
Pedro Alexandre Grego de Aguiar
Salomão Pereira Lopes
Votos Brancos
Votos Nulos

Ativos
Aluízio Paz de Lira
Luiz Gustavo de Pádua Walfrido
Votos Brancos
Votos Nulos

61
311

24
80

510
13
23

1
1

479
519

16
10

administrativas, nem judiciais. Confira 
mais esclarecimentos em nosso encarte 
exclusivo destinado ao assunto.

Fiscal, pelo nosso Patrocinador Principal, 
Banco Santander Brasil S/A; e  Marden de 
Albuquerque Urquiza, também indicado 
como membro efetivo pelo Patrocinador.

[D
ivulgação]

[D
ivulgação]


