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Governo atualiza tabela do IR

Parabéns, Trabalhador!!!

1º de Maio, Dia Mundial do Trabalho

Em 28 de março de 2011, foi publicada, no Diário Oficial da União, a Medida Provisória (MP) 528/11, editada
pelo Governo Federal, em 25 de março último,
corrigindo a tabela do Imposto de Renda de Pessoa
Física (IRPF). A mencionada tabela, que passou
a vigorar em 01 de abril deste ano, aumentou em
4,5% a base de cálculo, para o ano-calendário
de 2011. Com o reajuste, passam a ficar isentos
do referido imposto, os contribuintes com renda
mensal de até R$ 1.566,61, conforme quadro ao
lado. A MP também atualiza em 4,5% valores
que podem ser deduzidos da base de cálculo, tais
como despesas com educação, com dependentes e
descontos de aposentadoria ou pensão para pessoas
com idades a partir de 65 anos.
Deduções da base de cálculo - 2011:
- Valor por dependente: R$ 157,47
- Parcela isenta para aposentados e pensionistas a partir de 65 anos:
até R$ 1.566,61 (por mês)

Mamãe: a lei está do seu lado
Comemorando o mês das
mães, nosso informativo
de maio traz em sua
reportagem especial
um enfoque bem
direcionado às representantes dessa
conquista. Estamos apresentando os principais
benefícios previdenciários dedicados à mulher
trabalhadora gestante ou mãe adotiva.
Fique por dentro da licença-maternidade e do salário maternidade, seus
prazos, quem tem direito e outras dicas.

Trajetória de
uma bancária
e mãe de sucesso
Para vencer, é preciso acreditar, ser forte,
persistente. Carol Machado, nossa assistida
desde 1993, além de tudo isso, tem uma
simpatia e uma alegria que dá gosto ver.
Acompanhe a trajetória de luta e muitas
vitórias dessa guerreira, que conciliou
as grandes responsabilidades de uma
executiva de sucesso, com o dom de ser
mãe, e agora curte seu melhor momento
como avó.

PÁGINA 4

Esta edição acompanha Relatório Anual de Atividades da Bandeprev, referente ao exercício de 2010.
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Editorial

m
1º
de
maio,
comemora-se o Dia
Mundial do Trabalho,
uma data criada em 1889,
remetendo à greve geral de 1º
de maio de 1886, em Chicago,
o maior centro industrial dos
Estados Unidos, na época. O
dia homenageia pessoas do
mundo inteiro, que produzem
o desenvolvimento dos seus
países, lembrando os milhares
de trabalhadores que foram
às ruas para protestar contra
as condições desumanas de
seus ofícios e exigir redução
da jornada de trabalho. Nós,
da
Bandeprev,
também
fizemos questão de registrar
aqui a importância de cada
um de vocês, para o nosso
crescimento.
Parabéns,
trabalhador!
Maio também é
o mês das mães e o nosso
agradecimento e homenagem
vem em forma de matéria.
Na reportagem principal,
trazemos
os
benefícios
previdenciários aos quais as
mamães têm direito, prestando
uma série de esclarecimentos.
Nossa entrevistada especial,
a bela e simpática Carol
Machado, mostra-nos que é
possível ser uma executiva
bem-sucedida e formar uma
família feliz, dando um show
de mãe e de avó.
Complementam este
informativo, notícias sobre o
reajuste da tabela do Imposto
de Renda e decisão do TST
acerca dos auxílios previstos
em norma coletiva, além das
colunas Aniversariantes, Nota
de Falecimento e Finanças
da Bandeprev.
A Diretoria

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.

Perfil: Carol Machado

Mulher, trabalhadora, mãe e avó

No seu melhor momento, linda e feliz, Carol fala de cada face da sua vida
Luciana Andréa Freitas

T

endo vivido numa época
de repressão e tabus, ela
respeitou regras, mas não
se abateu com os preconceitos.
Rompeu com a submissão
feminina, buscando o trabalho
e o estudo. Abandonando a
carreira de professora, ditada
pelo seu pai, uma das poucas
que eram aceitas para as
mulheres, foi atrás de seu
sonho,
sua
independência.
Carol Machado, nossa assistida
desde 1993, é exemplo de luta,
coragem e disposição. Uma das
remanescentes do primeiro
concurso público do
Bandepe, em 1967,
essa
recifense
foi
admitida
em março de
1968,
como
re c e p c i o n i s t a ,
na
Agência
Santo
Antônio.
Ingressando
em
vários cursos, dentre
eles,
uma
graduação
em Administração, da qual
conquistou o 14º lugar no
vestibular, galgou uma carreira
progressiva, atingindo o mais
alto cargo da sua área, analista
de O&M, nível 3. Também
dirigiu entidades voltadas aos
bancários, como a Asfabe e a
Bandeprev. Bonita, simpática,
religiosa, Carol casou-se e
teve três filhos. “Ser mãe é a
realização total de uma mulher”.
Hoje afastada dos afazeres
profissionais, ela dedica maior
parte do seu tempo à função de
avó, de cinco netos lindos. “No
Dia das Mães, eu ganhei um
travesseiro de uma das minhas

netas e ela me disse: ‘é para
você dormir mais, vovó’”. Quem
vê a alegria contagiante dessa
“vó” e o brilho de seus belos
olhos verdes, logo percebe que o
presente ainda vai demorar para
fazer efeito.
Bandeprev Notícias (BN) –
Resumo da carreira:
Carol Machado (CM) – Eu
participei do primeiro concurso
público do Bandepe, em 1967.
Aprovada, fui admitida em março
de 1968, como recepcionista,
na Agência Santo Antônio.
Em seguida, fiz curso de caixa
executivo, ocupando essa função
por
alguns
anos.

BN
–
Atividades
na
aposentadoria:
CM – Depois que me aposentei
pela Bandeprev, exerci vários
cargos em instituições diversas.
Fui gerente de loja em shopping e
atuei nas áreas de Administração
e Gestão de Qualidade de
grandes hospitais. Afastada dos
serviços profissionais, com o
intuito de curtir minha família
e, principalmente, os netos,
desenvolvo outras atividades,
tais como prática de exercícios
físicos e participação nos cursos
de artes realizados pela Asfabe.
Também
quero
aproveitar
o tempo para viajar. Estou
planejando passar o próximo
Natal e Ano Novo, com toda a
família, nos Estados Unidos.

“Ser mãe é o paraíso. É
a realização total de uma
mulher. Se o Reino dos
Céus é feito de crianças,
ninguém passa por uma
felicidade completa sem
crianças em sua vida”.

BN – Uma conquista:
CM – Ter trabalhado,
estudado e, com todo
esforço, formado uma
família forte, em que todos
os filhos possuem caráter
e são realizados pessoal
e profissionalmente.

Quando o
Banco realizou
o
primeiro
concurso interno
para cargo técnico, lá estava eu.
Assim, conquistei a função de
analista de O&M e passei para
o Departamento de Sistemas
e Métodos – Desim. Galguei
todos os níveis dessa carreira
na Instituição e me aposentei
no nível 3, em janeiro de 1993.
Entre 1991 e 1992, atuei como
diretora administrativa da Bandeprev e fui diretora da Asfabe,
na primeira gestão de Reginaldo.

BN – O que é ser mãe?
CM – Ser mãe é o paraíso. É a
realização total de uma mulher.
Se o Reino dos Céus é feito de
crianças, ninguém passa por uma
felicidade completa sem crianças
em sua vida.
BN – Mensagem aos colegas:
CM – Viva o dia de hoje
intensamente. Não deixe os
seus sonhos para amanhã, nem
fique pensando no que passou.
Viva todas as fases da sua vida e
resguarde o que tem de bom. Já
passei por situações difíceis, mas
nunca desanimo, abro sempre
um novo sorriso.
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Finanças da Bandeprev

A rentabilidade da carteira dos investimentos da
Bandeprev, no mês de abril, atingiu em 33,63%
a meta, em decorrência, principalmente, dos
seguintes fatores:
- Aumento do INPC (Mar/11 = 0,66% am
passando para Abr/11 = 0,72% am), influenciando
diretamente a Meta Atuarial (INPC+5,00%aa);
- Rentabilidade negativa do Ibovespa
Fechamento (-3,58% am);

A rentabilidade da carteira dos
investimentos da Bandeprev,
no acumulado do ano, atingiu
63,10% da meta atuarial.
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Seus Direitos

Maternidade é amparada pela Justiça
Conheça alguns benefícios aos quais a mamãe trabalhadora tem direito
Luciana Andréa Freitas

T

razer um novo ser humano
ao mundo ou, ainda,
proporcionar-lhe o direito
de ser um cidadão, oferecendo
educação, apoio, amor. Eis um
ato de coragem, de generosidade,
seja quando se empresta o
ventre para uma nova criatura
experimentar o dom da vida, seja
quando se concede o colo para
uma criança que necessite de
carinho e atenção. Em quaisquer
das situações, a maternidade
é amparada pela lei. A Justiça
reconhece a importância de ser
mãe, entendendo que “a família,
como célula da sociedade, tem

de ser preservada” e, para isso,
reserva alguns benefícios a
mulheres que realizaram essa
conquista.
A licença-maternidade
“protege a mulher trabalhadora,
que, por motivos biológicos,
necessita de descanso, com
o objetivo de se recuperar
dos desgastes físico e mental,
gerados pela gravidez e pelo
parto”. Compreende-se também
que é fundamental que “a mãe
esteja integralmente disponível
para os cuidados indispensáveis
ao filho, nos primeiros meses
de vida deste, sobretudo para
o aleitamento materno”. A
licença-maternidade
constitui
um benefício previdenciário,

Algumas dicas, vantagens ou benefícios
- A mulher que descobre que está grávida deve informar imediatamente
à empresa onde trabalha, entregando uma cópia do exame ou atestado
médico que comprove o estado de gravidez. A partir do momento em
que é informada, a empresa é proibida de demitir sem justa causa.
- A gestante e a mãe adotiva possuem direito a licença-maternidade e
salário-maternidade.
- O direito ao repouso remunerado atinge também a empregada que
sofreu aborto não criminoso. Neste caso, a interrupção temporária da
prestação laboral é de duas semanas.
Fontes:

[Lei nº 10.421, de 15 de abril de 2002] [http://portal.ouvidoria.fazenda.gov.br/ouvidoria]
[http://www.jurisway.org.br]

que consiste em
“ausência
legal
remunerada,
computada como
tempo de serviço
para efeito de férias,
13º salário, FGTS,
aposentadoria,
enfim, para todos
os efeitos legais”.
Para a empregada gestante, o
benefício é de 120
dias. “Na licençamaternidade, a lei
ampara não só a
mãe como também
o recém-vindo, inclusive o
adotado. O descanso, nesta
ocasião, objetiva não apenas a
recuperação da gestante, como
também a oportunidade de mãe
e filho se adequarem à nova
realidade, integrando-os, de
modo a proporcionar o melhor
desenvolvimento infantil.” Neste
caso, a duração da licença varia
de acordo com a idade da criança.
Mães que adotarem bebês com
até um ano têm direito a 120
dias. Se a criança tiver entre
um e quatro anos, o benefício
chega a 60 dias. Para filhos com
idade entre quatro e oito anos,
a licença-maternidade será de
30 dias.

Outro benefício previdenciário de grande relevância,
que garante a merecida tranquilidade das mamães, e que, de certa
forma, complementa o primeiro,
é o salário-maternidade. Este é
pago à segurada gestante que se
licencia do serviço, no período
de 120 dias, em virtude do
nascimento do filho. Atualmente
também é um direito das
adotantes, seguindo os prazos
já descritos para a licençamaternidade. Os benefícios em
questão são devidos à segurada
empregada,
à
empregada
doméstica,
à
trabalhadora
avulsa, à segurada especial e
às contribuintes individuais
e facultativas.

Últimas Notícias

Decisão do TST: Auxílios previstos em norma coletiva
Luciana Andréa Freitas

O

Tribunal Superior do
Trabalho (TST), confirmando decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT),
da 2ª Região (SP), concluiu que
o auxílio-cesta, auxílio-alimentação e abono pecuniário são benefícios apenas dos empregados
em atividade, não extensivos aos
aposentados. Segundo os termos
do Acórdão, firmado em 05 de
maio de 2011, tais auxílios constituem verbas indenizatórias,

previstas em norma coletiva, restritas para trabalhadores da ativa,
desvinculadas do salário. Com
esse entendimento, a Primeira Turma do TST rejeitou (não
conheceu) recurso de bancário
aposentado do Banco Santander
S.A., que solicitava a integração
desses benefícios a sua complementação de aposentadoria.
O TRT havia retirado da
condenação o pagamento desses
valores, anteriormente concedidos pela Vara do Trabalho. “O
regulamento de pessoal da empresa apenas garante igualdade

de vencimentos com os da ativa,
mas não inclui as ajudas de custo,
reconhecidas como de natureza indenizatória pelos próprios
acordos coletivos”. Quanto ao
abono pecuniário, as cláusulas da
norma coletiva de 2004 definem
que o mesmo é pago para indenizar a exclusão das cláusulas do
acordo coletivo de 2001/2001.
Discordando do julgamento do TRT, o aposentado recorreu ao TST. No
entanto, o ministro Vieira de
Mello Filho, relator na Primeira
Turma, foi enfático. “Se as par-

tes decidiram pelo pagamento do
auxílio-alimentação e do auxíliocesta somente aos empregados da
atividade, não se pode dar sentido
diverso daquele pretendido pelos
signatários do acordo, em especial na ausência de norma
legal regulando a questão”.
O mesmo ocorreria com o
abono pecuniário.
Fonte: www.tst.jus.br

