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Em decorrência do encerramento do 
mandato do Conselho Deliberativo 
da Bandeprev, que irá ocorrer em 
abril 2013, o jornal do mês passado 
(fevereiro) trouxe uma matéria sobre o 
assunto, com as declarações dos titulares 
eleitos. Como o trabalho é conjunto, 
unindo a força dos participantes com 
a do Patrocinador, estaremos, desta 
vez, apresentando os depoimentos dos 
membros efetivos indicados. Confira o 
texto e entenda mais um pouco acerca 
desse importante órgão estatutário  
da Entidade. 

Como ocorre todos os anos, a Diretoria, 
os Conselhos Deliberativo e Fiscal, e 
representantes da empresa gestora dos 
recursos financeiros da Bandeprev, 
Santander Asset Management, estiveram 
em conferência para discutirem sobre o 
cenário econômico e suas perspectivas. 
Questões econômicas e políticas ditam 
o mercado, influenciando o retorno 
das carteiras e indicando prováveis 
investimentos. A reunião aconteceu, 
dia 22 de fevereiro, na nossa sede,  
no Recife.

Conheça mais sobre o 
Conselho Deliberativo

Gestão financeira  
em pauta

Parabéns, Mulher!

“Dizem que a mulher/É o sexo frágil/ Mas que mentira 
Absurda!/ Eu que faço parte/Da rotina de uma delas/
Sei que a força/ Está com elas”, decantou Erasmo 
Carlos. Delicada como uma rosa, ela é bela, cheirosa, 
sensível, mas o seu dia, 08 de março, marca 
justamente o seu outro lado, o vigor, a luta por 
dias melhores. Parabéns, mulher! Você é sempre  
uma inspiração!

Homenagem da Bandeprev a todas as mulheres, especialmente 
nossas funcionárias, participantes e assistidas.  Feliz Páscoa!
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Editorial

Em março, além de 
importantes comemo-
rações fixas, como o 

Dia Internacional da Mulher 
(08), embasados no qual 
criamos uma homenagem 
às nossas funcionárias e 
inscritas, acontece também, 
neste ano, a Semana Santa e 
a Páscoa (31). Por isso, este 
momento é o tema principal 
de nossa capa, trazendo uma 
reflexão que consiste no cerne 
do significado desta época do 
ano, a renovação. 

Como estamos 
falando em início, este é o 
momento em que a Bandeprev 
revisa o que aconteceu e 
começa os preparativos para 
o porvir. Uma das questões 
as quais passam por esse 
processo anualmente é a 
gestão de investimentos. Com 
o auxílio de especialistas no 
assunto, Diretoria e Conselhos 
se reúnem para debaterem 
o cenário econômico e suas 
perspectivas. Veja como foi o 
encontro de 2013.

 Na outra matéria, 
conforme o prometido, 
discorremos mais um pouco 
sobre o Conselho Deliberativo, 
desta vez, entrevistando os 
membros efetivos indicados 
pelo Patrocinador.

Complementando 
o informativo deste mês, 
acompanhe os quadros 
Aniversariantes, Finanças 
da Bandeprev e Nota 
de Falecimento.

A Diretoria

Sempre acompanhando 
os cenários econômicos 
global e brasileiro, os 

quais influenciam diretamente 
nos investimentos, a Bandeprev 
conta com especialistas no 
assunto para auxiliarem na 
tomada de decisão dos órgãos 
estatutários. No último dia 
22 de fevereiro, ocorreu, na 
nossa sede, no Recife, uma 
reunião entre a Diretoria, os 
Conselhos Deliberativo e Fiscal, 
e representantes da Santander 
Asset Management, a empresa 
gestora dos recursos financeiros 
da Entidade. Na pauta, as 
principais performances 
internacionais e nacionais de 
2012 e perspectivas de 2013, 
visando a adequação das carteiras 
dos planos de benefícios para 

obtenção dos melhores retornos 
possíveis.

Ministraram as 
palestras, a gestora da área 
comercial, Giovana Furiati 
Mendonça, e o economista 
Cal Gustavo De Cazula E 
Constantino, pela Asset; o 

Luciana Andréa Freitas

Evento Interno

Bandeprev discute gestão de investimentos
Gestores reúnem-se com profissionais da Asset para analisarem as perspectivas 2013

diretor de Finanças, Evandro 
Couceiro, e o coordenador 
de Investimentos, Gilberto 
Figueirôa, pela Bandeprev. 
De acordo com Cal Gustavo, 
o cenário econômico mundial 
em 2012, em linhas gerais, se 
apresenta num aspecto melhor 

do que há um ano atrás. 
“Os Estados Unidos 
(EUA) já mostram 
sinais de recuperação 
com respeito à crise de 
2007. Na China, havia 
receio de desaceleração, 
mas não aconteceu. 
A economia da China 
aumentou em 7,8% no 
ano passado e a meta 
para 2013 é 7,5%. Na 
Europa, permanece o 
crescimento abaixo do 
mercado, no entanto, 
infelizmente, essa é uma 

situação comum do continente, 
a qual ainda parece que vai 
perdurar.”

Na visão do economista 
Cal Gustavo, o cenário brasileiro 
é de incertezas. Segundo o 
especialista, o governo federal 
mudou toda a política monetária 

que vinha inspirando confiança 
aos investidores. “O governo 
vai preenchendo lacunas, 
resolvendo alguns assuntos 
pontuais, mas não se vê um 
plano estrutural básico. Medidas, 
como a elevação do câmbio e o 
aumento no valor do combustível 
prejudicaram as empresas. Até a 
diminuição da taxa de energia foi 
bastante questionada, atingindo 
o setor elétrico. A Selic foi 
reduzida de forma muito rápida. 
Em 2012, a combinação das 
taxas de juros baixas (fechando 
em 7,25% em dezembro) e a 
inflação alta (5,84% no ano) 
afetou as carteiras dos fundos 
de pensão. Atualmente, ou as 
pessoas se acostumam com 
rentabilidade baixa ou aceitam 
se expor ao risco”.   

Conforme Giovana 
Furiati, cuidar dos investimentos 
hoje vem sendo uma tarefa 
delicada. “No Brasil, o Produto 
Interno Bruto – PIB, soma de 
todas as riquezas produzidas no 
país, teve um tímido crescimento 
(0,9%) em 2012. Este ano, está 
estimado para 3,5%. O setor que 
mostrou melhor desempenho no 
ano passado foi o de serviços 
(1,7%). Pelo lado da demanda, o 
consumo das famílias manteve-se 
em alta (3,1%), mas agora ficou 
caro investir nesse segmento. 
Já o Ibovespa, após valorização 
de 7,4% em 2012, voltou a cair, 
chegando a -1,95% em janeiro 
2013 e parece que não voltará a 
andar por enquanto”.

Nota de Falecimento

A Bandeprev registra, com tristeza, o 
falecimento de sua inscrita a seguir, 
deixando os sinceros pêsames a todos 
os entes queridos da mesma.

MARIA ADILMA LOPES GOMES 
(+13/02/2013)

EVANDRO COUCEIRO - Diretor de Finanças fala sobre 
os investimentos da Entidade.

SANTANDER ASSET- Especialistas, Giovana Furiati e Cal Gustavo, esclarecem cenários 
econômicos global e nacional para gestores da Bandeprev.
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Aniversariantes

Finanças da Bandeprev
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Órgãos Estatutários

Conselho Deliberativo: uma tarefa conjunta
Membros efetivos indicados pelo Patrocinador falam do seu trabalho na Bandeprev  

superintendente da Regional 
Pernambuco – Interior, do 
Santander, esse profissional, 
com mais de 20 anos de casa, 
é proveniente do Curso de 
Iniciação Bancária – CIB, 
formador da turma mais 
nova de funcionários do 
Bandepe. Hoje graduado 
em Ciências Contábeis, 
com MBA em Marketing 
Estratégico, ingressou no 
banco como escriturário, 
passando por funções, como 
caixa, operador de mercado, 
gerência geral de agências e 
assessor da Superintendência 
Recife. “Procuro somar, 
trazendo minhas experiências 
administrativas. A Diretoria 
Executiva e os Conselhos estão 
muito bem representados. 
Por possuir muito tempo de 
casa, conheço todos e tenho 
bom relacionamento com 
eles. Busco o fortalecimento 
da Instituição, estudando 
melhorias e decidindo em 
conjunto pelo bem de todos”. 
Uma exceção aos demais 
colegas, Fernando Calheiros 
terá seu primeiro mandato 
concluído após três anos no 
cargo. Isso acontece porque 
foi empossado em 16 de abril 
2010, ocupando a vaga da 
nossa atual superintendente, 
Isolda Jardelino, que até então 
presidia o Conselho.

Conforme o Estatuto 
da Bandeprev, os 
membros efetivos do 
Conselho Deliberativo 
possuem o mandato de 
cinco anos, permitidas 
reconduções, desde que 
respeitadas algumas 
condições, dispostas 
nos parágrafos 2º, 3º, 4º 
e 5º do Artigo 19. Para 
cada qual, é nomeado 
um suplente com igual 
mandato, que substitui 

seu respectivo titular 
em seus impedimentos 
eventuais. Tanto os 
conselheiros eleitos, 
quanto os indicados pelo 
Patrocinador podem ser 
reconduzidos. Exemplo de 
membro indicado que está 
no terceiro mandato é José 
Edson Barbosa. Gerente 
geral da Agência Pesqueira 
– PE, esse bancário 
entrou no Bandepe em 
1976, passando por 14 
agências, nas quais acumulou 
notáveis conhecimentos 
administrativos, financeiros 
e humanos. Segundo José 
Edson, a experiência na 
Bandeprev está sendo de 
grande valia, devido aos 
debates presenciados sobre os 

fundos de pensão, atualizando-
se sempre e participando de 
vários congressos. Tudo isso 
tem lhe dado suporte para 
decidir questões de extrema 
relevância para a Entidade. 
“Eu me sinto orgulhoso 
de integrar o Conselho, 
porque defendemos a causa 
em benefício de todos. É 
uma parte da minha vida 
profissional e pessoal, porque 
estou cuidando do meu futuro 
e do futuro das pessoas  
que amamos.”
 Quem também 
esclarece a importância do 
referido órgão estatutário é 

o membro efetivo indicado 
pelo Patrocinador, José 
Mauro Lima. Na visão deste, 
o Conselho é formado por 
cabeças que, às vezes, podem 
pensar diferente, mas com um 
objetivo comum, melhores 
condições para todos, pois é 
composto de funcionários que 
são participantes do Fundo 
de Pensão. “A gente, os 
Conselhos, a Diretoria, cuida 
com muito zelo da Entidade, 
porque está construindo algo 
que vai perdurar por muitos 
anos, porque pensa em tantos 
colegas que doaram suas vidas 
para terem um patrimônio 
digno. A saúde financeira da 
Instituição vai fazer frente 
aos nossos sonhos e planos 
dos nossos filhos e netos. 
Minha mãe é aposentada pela 
Bandeprev, uma tia também. 
Somos todos uma enorme 
família.” Tendo iniciado no 
Bandepe em 1979, como office 
boy na Agência Centro, José 
Mauro passou pela Carteira 
Rural, setor de Retaguarda 
e diversas agências, muitas 
delas como gerente geral, 
como por exemplo, Santa 
Cruz do Capibaribe, 
Caruaru e Gravatá, todas em 
Pernambuco. Atualmente, 
é gerente geral da Agência 
São Lourenço da Mata, uma 
das cidades-sede da copa  
do mundo.

Instância máxima de 
deliberação e orientação 
da Bandeprev, ao 

Conselho Deliberativo 
cabe fixar os objetivos e 
políticas previdenciais da 
Entidade. Dentre as suas 
competências, estão decisões 
sobre a política geral de 
administração da Bandeprev e 
de seus planos de benefícios; 
a alteração do Estatuto e dos 
Regulamentos; aprovação 
dos planos de custeio; gestão 
dos investimentos e muito 
mais. Assim como a Diretoria 
Executiva e o Conselho 
Fiscal, esse órgão estatutário 
é composto por uma força de 
trabalho conjunta, incluindo 
todas as partes interessadas no 
crescimento da Organização. 
Respeitando um dos princípios 
essenciais da Governança 
Corporativa, o tratamento 
igualitário, é constituído 
por três membros efetivos 
eleitos pelos participantes, 
os quais apresentaram seus 
depoimentos no jornal 
anterior, e três titulares 
indicados pelo Patrocinador, o 
Banco Santander. 

Entre os indicados, 
está o presidente do 
Conselho Deliberativo, 
Fernando Calheiros. Atual 

Luciana Andréa Freitas

FERNANDO CALHEIROS - Presidente do 
Conselho Deliberativo

JOSÉ EDSON - Membro efetivo 

JOSÉ MAURO - Membro efetivo 


