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Dando continuidade às providências decorrentes do processo administrativo nº 
4400003024/ 2006-90, a Bandeprev, em atendimento às designações do órgão fiscalizador 
do sistema de Previdência Complementar, Previc,  protocolou, no Escritório Regional 
da Autarquia, localizado no Recife, um Plano de Ação. Este contempla cronograma 
com os procedimentos a serem adotados para cumprir a decisão proveniente do  
referido processo.   

Apontando o valor da amizade e 
da companhia dos entes queridos, 
a entrevistada do mês é a advogada 
Auxiliadora Lima, nossa assistida 
desde 2003. Com 25 anos de casa, essa 
inscrita, que atuou nas agências e no 
Departamento Jurídico do Bandepe, 
conta a sua trajetória, mostra que 
continua na ativa, mudando de ares, 
mas conservando no coração os colegas 
de antes.

Bandeprev dá seguimento 
às ações relativas a 

Processo Administrativo

Perfil de janeiro:
Auxiliadora Lima

Já é Carnaval em Pernambuco

O ano mal começou e a folia já corre solta por todo o Estado. Em Olinda e no Recife, as prévias, realizadas 
desde dezembro 2012, antecipam o clima dos próximos Dias de Momo. Um dos eventos mais tradicionais 
da cidade teve, no dia 18 deste mês, a definição da sua programação, a ser promovida no próximo dia 02 
de fevereiro, no Chevrolet Hall. Estamos falando do 49º Baile Municipal do Recife, que terá a participação 
do carioca Jorge Ben Jor, mais três orquestras e doze artistas pernambucanos, os quais vão homenagear o 
Frevo, Patrimônio da Humanidade. O maior bloco do mundo, o Clube de Máscaras Galo da Madrugada, 
também realiza sua prévia, conhecida como o “Galo ao Contrário”, previsto para sair dia 07 de fevereiro. 
Como o próprio nome diz, este faz o percurso inverso ao adotado no Sábado de Zé Pereira. Antecipando 
as informações do Carnaval, o 36º desfile do “Galo” vai ser inspirado no seguinte tema: “O Rio São 
Francisco deságua no mar do Frevo”. 

43 anos de realizações!

Neste mês, comemora-se o aniversário da nossa Entidade, criada em 
23 de janeiro 1970 (data de registro em cartório). São 43 anos de muitas 
conquistas e avanços, dos quais todos fazem parte, funcionários, 
participantes, assistidos, diretores, conselheiros, entidades associativas 
e patrocinador. Parabéns a todos! Rumo ao próximo ano, mantendo o 
diálogo em prol do fortalecimento da Bandeprev.  
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Editorial

Começa mais um ano, 
esperanças se renovam 
e o clima já é de festa. 

Como datas comemorativas 
importantes deste mês, 
gostaríamos de marcar o 
aniversário da nossa Entidade, 
criada em 23 de janeiro 1970 
(data de registro em cartório); 
e o Dia do Aposentado (24). 
Parabéns a todos os nossos 
inscritos! A Bandeprev sempre 
prestigiando os seus assistidos, 
indicou mais um representante 
para a solenidade da Abrapp. 
Leia matéria sobre o assunto.  

Como o Carnaval 
se inicia cada vez mais cedo 
em Pernambuco, nossa capa 
já vem inspirada no tema e 
com as primeiras informações 
sobre os Dias de Momo.

No conteúdo restante, 
temos uma entrevista, 
no Perfil, com a assistida 
Auxiliadora Lima; novas 
informações sobre o auto 
de infração; o reajuste da 
Bandeprev e o calendário de 
pagamentos. Além das demais 
colunas do jornal.

A Diretoria

O Dia do Aposentado, 24 
de janeiro, é uma data 
que sempre merece ser 

lembrada, pois essas pessoas 
construíram e contróem o futuro 
do nosso país. O sistema Abrapp/
Sindapp, composto pelos 
órgãos associativos de âmbito 

“Amigo é coisa pra 
se guardar/ no 
lado esquerdo do 

peito,/ mesmo que o tempo e a 
distância/ digam ‘não’ ”, assim 
falava a canção de Fernando 
Brant e Milton Nascimento 
a qual a América e o mundo 
inteiro ouviram. Auxiliadora 
Lima, Dorinha, para os mais 
chegados, nossa assistida desde 
2003, escolheu esse tema como 
um dos principais assuntos da 
entrevista gentilmente cedida ao 
Bandeprev Notícias: a amizade. 
“No Bandepe, tive muitas 
alegrias e uma das principais foi 
a conquista de companheiros fiéis 
até hoje. Não é à toa que diversas 
pessoas afirmam que éramos 
uma grande família.”Natural de 
Recife, hoje viúva, com um casal 
de filhos, Auxiliadora começou 
no Bandepe, em 1978, como 
caixa. Em 1982, entrou para o 
Departamento Jurídico. Após 
formação em Direito, passou 
no concurso para advogada do 
Banco, assumindo o cargo em 
1988. Depois da aposentadoria, 
montou escritório, demonstrando 

Luciana Andréa Freitas

Perfil: Auxiliadora Lima

Homenagem

Para viver bem, trabalho e amigos

Dia do Aposentado: reconhecimento nacional

A advogada segue mantendo os lados profissional e social

que se manter útil faz parte do 
seu bem-estar. A mudança de 
ambiente não abriu espaço para 
o esquecimento; nem a distância 
e as obrigações afetaram a 
socialização. “Ainda pretendo 
viajar com amigos do Banco”.  

Bandeprev Notícias (BN) – 
Resumo da carreira:   
Auxiliadora Lima (AL) – 
Iniciei no Bandepe, em 1978, 
como escriturária na função de 
caixa, passando pelas agências 
Prazeres e Centro. Em 1982, 
entrei para o Departamento 
Jurídico. Após formação 
em Direito, fui aprovada em 
concurso para advogada do 
Banco, exercendo o cargo a 
partir de 1988. Aposentei-me 
em 2003. Continuei advogando, 
agora em escritório próprio, nas 
áreas Cível e Trabalhista.

BN – Uma conquista:  
AL – No Bandepe, tive muitas 
alegrias e uma das principais 
foi a conquista de companheiros 
fiéis até hoje. Uma das pessoas 
as quais merecem destaque, na 
parte profissional, por ser de 
grande capacidade, e que se 
mantém muito amiga nossa nos 

tempos atuais, é Isolda Jardelino.  
Também ressalto o carinho dos 
advogados Maria Neide Silva, 
Conceição Freitas, José Carlos 
Cavalcanti, Silvio Melo e 
muitos outros. Fica difícil citar 
todos aqui. Uma grande tristeza 
para mim foi o falecimento 
do advogado Antonio José  
de Moraes.  

BN – Próximos projetos:  
AL – Curtir a família. Dar 
continuidade ao escritório. E 
ver se consigo viajar com alguns 
amigos do Banco.

BN – Mensagem aos colegas:  
AL – A amizade é muito 
importante. As pessoas nunca 
devem deixar de se integrar e 
conviverem umas com as outras, 
pois este é o valor maior da vida. 
Eu tive um problema sério, em 
2012. Passei por uma cirurgia 
e o que me ajudou a levantar 
e transpor as barreiras foram, 
primeiramente, Deus; depois, 
família e amigos.

SERVIÇO
Escritório de advocacia: Av. 
Dantas Barreto – 191 – sl 109. 
Fone: 3224 3893

Nota de Falecimento

A Bandeprev registra, com tristeza, o 
falecimento de seu inscrito a seguir, 
deixando os sinceros pêsames a todos 
os entes queridos do mesmo.

ROMILDO BARROS PEREIRA 
(+05/01/2013)

nacional, relativos ao setor de 
Previdência Complementar, 
também reconhece isso. Por essa 
razão, manteve este ano, no dia 
mencionado, a sua já tradicional 
cerimônia com fins de celebrar 
essa data comemorativa. A 
Bandeprev sempre prestigia 

o seu quadro, indicando um 
representante para receber um 
diploma em nome dos demais, 
conforme as formalidades do 
evento. Desta vez, a nossa  
assistida Célia Lemos Cariello 
foi a homenageada. A solenidade 
ocorreu, às 13h30, no teatro 

do Hotel Maksoud Plaza, em  
São Paulo. 
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Transparência

Últimas Notícias

Providências referentes a processo administrativo

Calendário de pagamento e tabela de reajuste

Previc estabelece que a Bandeprev encaminhe Plano de ação voltado à segregação de patrimônios 

processo foi consequência da 
unificação dos referidos grupos, 
no Plano Básico de benefícios 
administrado pela Bandeprev, 

da concessão das 
suplementações 
da Entidade em 
datas até janeiro 
2012 receberão 
o aumento de 
6,20%, relativo 
ao acumulado 
do INPC em 
12 meses. 
A c o m p a n h e 
o calendário 
de pagamento 
dos benefícios 
e a tabela do 
reajuste, aplicado 
em janeiro 2013.

ocorrida em novembro  
de 2002.

No início do mês 
em curso (janeiro 2013), a 
Bandeprev protocolou, junto 
ao Escritório Regional da 
Previc, em Pernambuco, 
tal planejamento, exigido 
pela Autarquia, propondo 
as estratégias da segregação 
desses grupos. O Plano de ação 
se faz necessário, devido à 
complexidade do trabalho, pois 
os cálculos terão de retroagir a 
novembro de 2002.

Para isso, a Bandeprev 
contratou a consultoria da 
empresa especialista em 
cálculos atuariais, Mercer, 
responsável pela elaboração 

do projeto de separação 
patrimonial dos grupos G0, G1 
e G2. O conjunto de estratégias 
foi dividido nas seguintes 
macroetapas: 1) Apuração 
dos Patrimônios Segregados; 
2) Avaliação Atuarial e 
Modelagem Jurídica; e, 3) 
Formalização do Processo, 
com a aprovação dos órgãos 
estatutários, patrocinadores e 
Previc, e Implementação. 

A data para a 
implantação da nova estrutura 
segregada está prevista para 
janeiro de 2014. Ao passo 
que as etapas estiverem 
sendo cumpridas, a Entidade 
manterá todos os seus partici- 
pantes  informados. 

Em decorrência do 
Processo Adminis- 
trativo nº 4400003024/ 

2006-90, que originou o 
Auto de Infração 0016/09-89, 
anulado em 21 de novembro 
2012, a Previc determinou que 
a Bandeprev encaminhasse  
Plano de Ação para desfazer 
a unificação patrimonial dos 
grupos G0, G1 e G2. Como 
divulgado anteriormente, o 

Conforme o Regulamento 
da Entidade, os benefícios 
da Bandeprev, salvo 

exceções 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, 
as pessoas que tiveram o início 

Luciana Andréa Freitas

Luciana Andréa Freitas

O que é Previc?

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc. É uma autarquia vinculada ao 
Ministério da Previdência Social, responsável por fiscalizar as atividades das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar - EFPCs. A Previc atua como entidade de fiscalização e de supervisão das atividades destas 
e de execução das políticas para o regime de previdência complementar operado pelas EFPCs, observando, 
inclusive, as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Conselho Nacional de 
Previdência Complementar.

Fonte: http://www.bcb.gov.br/Pre/composicao/spc.asp 

Calendário de pagamento dos 
nossos assistidos - 2013:

jan
fev + adiant. 50% do abono anual

mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov + 50% do abono anual

dez

18
20
20
19
20
20
19
20
20
18
20
20

Reajuste de Benefício

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
Até janeiro 2012
fevereiro 2012
março 2012
abril 2012
maio 2012
junho 2012
julho 2012
agosto 2012
setembro 2012
outubro 2012
novembro 2012
dezembro 2012

% REAJUSTE
6,20%
5,66%
5,25%
5,06%
4,39%
3,82%
3,55%
3,11%
2,65%
2,00%
1,28%
0,74%


