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Neste mês de janeiro, a Bandeprev estará 
divulgando a nova tabela de reajuste dos 
benefícios da Entidade. Mantendo o seu 
compromisso com os assistidos, a direto-
ria seguiu o Regulamento, promovendo 
o aumento no mês de atualização do 
salário mínimo, com base na variação 
do INPC. Neste ano, há uma particulari-
dade, a tabela inicia levando em conta as 
concessões até março do ano anterior e, 
não, até janeiro. Saiba por quê. 

         Feliz Dia do Aposentado!

A vida renasce a cada dia, nos nossos filhos, netos, bisnetos; no amor que sentimos; 
nos projetos e descobertas. Enquanto houver vida há recomeço. A aposentadoria é 
uma escolha. Depende de como você deseja o seu futuro. Há pessoas que decidem 
fazer do trabalho uma fonte eterna de realização. Outras possuem diferentes anseios 
e planos. O que importa é entender o benefício adquirido como uma conquista e o 
seu tempo como um espaço a ser preenchido com o que o faz feliz.

24 de janeiro, Dia do Aposentado.

Políticas de 
Investimento 2012

Seguindo determinação legal, as 
Políticas de Investimento dos Planos 
administrados pela Bandeprev, para 2012, 
foram aprovadas em dezembro 2011, na 
reunião do Conselho Deliberativo. Os 
documentos já se encontram disponíveis 
no site da Entidade.

Confira como foi aplicado 
o Aumento aos assistidos

PÁGINA 4

Participante mostra 
caminhos a quem 

deseja crescer

O entrevistado do Perfil deste mês 
é o gerente geral da Agência Recife 
– Forças Armadas, do Santander, 
Amaro Júnior. Sempre preocupado 
em estudar, atualizar-se e evoluir 
como pessoa e profissionalmente, 
o participante possui como uma 
de suas principais características 
o apreço à função de educar. Na 
matéria, oferece dicas para contribuir 
com o crescimento das pessoas.

PÁGINA 2
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Editorial

Conforme o gerente geral 
da Agência Recife – 
Forças Armadas, do 

Santander, Amaro Júnior, o mais 
fascinante, no seu trabalho, é 
poder participar da realização 
do sonho dos clientes e contribuir 
com o crescimento das pessoas, 
enquanto gestor. Afeito ao papel 
de educador, ensina que para 
ser feliz é preciso reinventar e 
dar o melhor. Será estudando, 
aprendendo sempre algo novo 
e transformando a vida a partir 
dos conhecimentos, como também 
encarando os desafios com toda 
a garra que você obterá vitórias 
nos planos pessoal e profissional, 
e conquistará os seus sonhos. 
Natural de Caruaru – PE, casado, 
com três filhos, Amaro iniciou no 
Bandepe, em 1979, através de 
concurso, ingressando no período 
noturno, como compensador. Após 
ter concluído curso de formação de 
gerentes, assumiu a sua primeira 
agência, como gerente geral, 
em Catende-PE. No decorrer do 
trabalho, estudou; formou-se em 
Engenharia de Minas; fez pós-
graduação, dentre elas, um MBA 
em Gestão Empresarial, pela 
Fundação Getúlio Vargas em 
convênio com a Unicap. Dentre 
os destaques da sua carreira, cita 
o momento da Privatização, no 
qual rompeu barreiras, atuando 
como Diretor de Departamento 
de Crédito e Fundos de Governo. 
Em seguida, a Gerência de 
Recuperação de Créditos em 
Liquidação e Prejuízo. Além de 
sua contribuição como gerente 
geral de várias agências, tendo, 
inclusive, recebido prêmios 

Luciana Andréa Freitas

Perfil: Amaro Júnior

Pra ser feliz: reinventar e dar o melhor
Participante enfrentou desafios e ganhou campanhas de resultados 

em campanhas de resultados. 
“Estou muito feliz agora com o 
novo desafio de prestar minha 
colaboração aos militares, pois 
tenho certeza de que aprenderei 
muito com eles”

Bandeprev Notícias (BN) – 
Resumo da carreira:   
Amaro Júnior (AJ) – Iniciei no 
Bandepe, em 1979, através de 
concurso, ingressando no período 
noturno, como compensador. 
Após conclusão do curso de 
formação de gerentes, em 1989, 
assumi a minha primeira agência, 
como gerente geral, em Catende-
PE. Nessa função, cuidei de várias 
unidades da Instituição, Santo 
Antônio, Prazeres, Afogados 
etc. Fui para a Direção Geral 
da Gerência de Varejo.  Dentre 
momentos marcantes, ressalto a 
Privatização do Bandepe, como 
Diretor de Departamento de 
Crédito e Fundos de Governo. 
Em seguida, a Gerência de 
Recuperação de Créditos em 
Liquidação e Prejuízo. Depois 
voltei a administrar agências. 

BN – Uma conquista:   
AJ – Com certeza a minha família 
é a coisa mais importante desta 
vida, um centro de equilíbrio, 
amor e direcionamento de 
felicidade, para mim. Outra 
conquista também é me recriar, 
vencer os obstáculos e aprender 
com as novas possibilidades, 
crescendo no sentido humano. 
No plano profissional, destaco 
vários desafios enfrentados. Foi 
muito significativo, para mim, ter 
me firmado e ter contribuído na 
preparação da  Privatização do 
Bandepe. Nesta, pude cooperar 
para a cessão da Carteira de 

Em janeiro, temos 
importantes datas 
comemorativas. Desta 

vez, o foco de nossa capa foi 
o Dia da Confraternização 
Universal (01), porque 
gostaríamos de começar o 
ano desejando paz a todos 
os nossos inscritos. Também 
não podemos deixar de 
parabenizar os aposentados, 
pelo seu dia, comemorado em 
24 de janeiro, nem de marcar o 
aniversário da nossa Entidade, 
criada em 23 de janeiro 1970 
(data de registro em cartório). 
Agradecemos por você fazer 
parte dos nossos 42 anos  
de existência.
 Dentre as matérias, 
trazemos uma que esclarece 
o reajuste oferecido aos 
assistidos, uma entrevista 
com o participante Amaro 
Júnior e um texto tratando de 
uma importante decisão do 
Judiciário nacional.
 Inteirando este 
informativo, apresentamos 
uma nota acerca da aprovação 
das Políticas de Investimento; 
e as colunas Aniversariantes e 
Finanças da Bandeprev

A Diretoria

Crédito Imobiliário à Caixa 
Econômica Federal; participar 
das análises e avaliação da carteira 
de crédito do Banco, definindo os 
provisionamentos necessários. 
Após a Privatização, foi criado, 
pelo Banco Real, um grupo de 
gerentes sêniors, do qual fui o 
gestor, com a missão de recuperar 
o crédito em prejuízo do antigo 
Bandepe. Em conjunto com essa 
valorosa equipe, proporcionamos 
bons resultados financeiros para o 
Banco, com a recuperação de mais 
de R$ 5 milhões cash. Depois, 
essa gerência foi transformada em 
Diretoria, na qual continuei como 
gerente até a integração completa 
do Bandepe com o Real. Quando 
voltei a administrar agências no 
Banco Real,  a primeira foi a 
Parque Amorim, que não estava 
entregando os resultados esperados. 
Com dedicação, chegamos a 
ser um dos maiores captadores 
em previdência e ganhamos 
as premiações relacionadas a 
Previdência Privada, por dois 
anos seguidos. Como gerente 
geral da Agência Agamenon 
Magalhães, ganhamos a campanha 
de resultados Gente que vai longe 
e ficamos em segundo lugar 
na campanha Feras, em 2010. 
Mas o que guardo com o maior 
carinho foi ter contribuído para o 
desenvolvimento das pessoas, e a 
convivência que tivemos; os bons 
e os difíceis momentos, os quais  
superamos juntos. 

BN – Próximos projetos:  
AJ – Pretendo atuar, no futuro, na 
realização de algum projeto na área 
de desenvolvimento sustentável, 
como consultor ou gestor de 
projetos. No momento atual, 
estou focado em meu crescimento 
no Santander, que é um espaço 
de muitas possibilidades e 
perspectivas no âmbito mundial. 
Estou disposto a atuar em outras 
áreas e morar fora do país. Estou 
sempre aberto a novos desafios. 

BN – Mensagem aos colegas:   
AJ –  Pra ser feliz, é preciso 
reinventar-se, ao longo do caminho, 
e dar o melhor de si mesmo.

Calendário de pagamento dos 
nossos assistidos - 2012:
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Aniversariantes

Finanças da Bandeprev
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Últimas Notícias

Assuntos Jurídicos

Bandeprev atende Regulamento e reajusta benefícios 

Entendimento do STJ sobre auxílio-alimentação

Em janeiro 2012, entra em vigor o aumento do salário mínimo e das suplementações da Entidade

Bandeprev, salvo exceções 
descritas no Capítulo XI, devem 
ser reajustados nas épocas em 
que for atualizado o salário 
mínimo, de acordo com a 
variação do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor – INPC. 
Os assistidos obtêm o acréscimo 
proporcional, baseado na Data 
de Início do Benefício – DIB. 
Dessa forma, as pessoas que 
tiveram o início da concessão das 
suplementações da Entidade em 
datas até março 2011 receberão 
o aumento de 4,54%, relativo 
ao acumulado do INPC em 10 
meses. Veja tabela de reajuste a 
ser aplicado em janeiro 2012.

 Vale lembrar que 
o salário mínimo aumentou 
duas vezes em 2011, uma, em 
janeiro, de R$ 510,00 para R$ 
540,00, ocasião em que foram os 

aos trabalhadores ativos, por 
Acordo Coletivo, tem natureza 
indenizatória, mesmo que não 
seja pago ‘in natura’”. Além 
disso, de acordo com a ministra 
Maria Isabel Gallotti, relatora do 
processo, “é preciso que haja a 
previsão de custeio para que os 
planos de previdência privada 
sejam obrigados a pagar o 
benefício”. 
 Por sua vez, a Associação 
Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência 
Complementar – Abrapp, através 

benefícios, pagos pela Bandeprev, 
reajustados em 6,47%. A outra 
foi em março, de R$ 540,00 para 
R$ 545,00, ocorrendo, da mesma 
forma,  reajuste nos benefícios, 
desta feita, em 1,48%. Assim, 
se a última alteração foi no mês 
de março, há 10 meses, portanto, 
é essa defasagem que deve ser 
corrigida, como, de fato, o foi, 
respeitando o Regulamento 
da Entidade. No contracheque 
dos assistidos, relativo ao 
mês de janeiro, encontram-se 
informações sobre esse assunto.

de memorial, informou ao STJ, 
nos autos de processo, que, se 
o auxílio-alimentação fosse 
estendido aos assistidos causaria 
um impacto de R$ 10 bilhões ao 
Sistema. Conforme a mesma, o 
custo poderia provocar aumento 
nas contribuições ou redução do 
valor das suplementações. “Não 
há como pagar benefícios sem a 
prévia capitalização”, concluiu a 
Abrapp. “A decisão do STJ vai 
repercutir para todo o Judiciário, 
pois foi tomada, por unanimidade, 
pela 2ª Seção, que reúne todos 

 Já na Previdência 
Social, o Instituto Nacional de 
Seguridade Social – INSS, o 
reajuste para quem ganha acima 
do salário mínimo foi de 6,08%, 
levando-se em conta o INPC 
do ano de 2011, que ficou em 
6,08% (acumulado de janeiro a 
dezembro de 2011).

Fontes: 
[Regulamento da Bandeprev]
 [Agência Brasil]
 [http://veja.abril.com.br/noticia/economia]
 [http://g1.globo.com/jornal-nacional]
[http://ljcontabilidade.wordpress.
com/2011/03/01]

os ministros das turmas de 
direito privado do Tribunal”, 
afirmou Adacir Reis, advogado 
da Fundação Banrisul, e que 
já foi Secretário da Previdên- 
cia Complementar.

Fonte: 
[http://www.reisadvocacia.com.br/site]
[http://www.abrapp.org.br/]

No dia 26 de dezembro 
de 2011, o Diário 
Oficial da União – 

DOU, publicou o decreto 7.655, 
assinado pelo Governo Federal, 
elevando o salário mínimo, de 
R$ 545,00 para R$ 622,00, a 
vigorar a partir de 1º de janeiro 
2012. Segundo especialistas, 
foram consideradas a inflação 
de 2011 e a variação do Produto 
Interno Bruto – PIB, de dois 
anos anteriores, configurando 
um reajuste de 14,13%, havendo, 
assim, um aumento real, em 
torno de 9,2%, descontando 
a inflação. Como ocorre em 
todos os anos, a Bandeprev se 
baseou na data do aumento 
do salário mínimo para 
rever os valores das 
suplementações, 
conforme o 
Regu lamento  
da Entidade.
 Segundo 
o Artigo 
51 desse 
termo contratual, 
os benefícios da 

O Superior Tribunal de 
Justiça – STJ, no último 
mês de novembro 

2011, julgou recurso relativo 
à incorporação de auxílio-
alimentação aos benefícios 
de aposentados da Fundação 
Banrisul de Seguridade Social.  
Concluiu, por unanimidade, 
que o fundo de pensão não 
possui o dever de acrescentar 
esse benefício à aposentadoria  
dos reclamantes.   
 Segundo o STJ, “o 
auxílio-alimentação, pago 

Luciana Andréa Freitas


