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A riqueza de um
homem são seus
conhecimentos

Segundo estudiosos, cerca de 85% das
famílias brasileiras não conseguem
fechar o orçamento do mês no azul.
Nosso assistido Francisco Barros
sofreu esse problema e aprendeu todos
os truques para manter o equilíbrio
financeiro. Hoje ele presta consultoria
no assunto. Na coluna Perfil deste mês,
Francisco conta um pouco de sua
história e oferece dicas valiosas a quem
deseja administrar bem seus recursos.
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Esta edição acompanha:

- Relatório de Atividades da Bandeprev 2006, de
acordo com a Resolução MPS/CGPC Nº 23, de 06
de dezembro de 2006;

- Relação dos candidatos para diretor administrativo
e para membros do Conselho Fiscal, com o resumo
do currículo de cada um.

Falta pouco para as eleições 2007.
Participe você também

Já vencemos quase todas as etapas de preparação das eleições 2007, concluindo desde a
elaboração do Edital de Convocação, Cronograma e Regulamento até a análise dos
candidatos inscritos. O pleito acontecerá no próximo dia 18 de maio e definirá os nomes que
irão compor a Diretoria Administrativa e o Conselho Fiscal para o próximo mandato
na Bandeprev.
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Editorial

Como sempre buscamos
oferecer algo mais do que
informações sobre a Enti-

dade, neste jornal, podemos
identificar como uma de nossas
principais mensagens a cons-
cientização do significado do
termo “valor”. Deixamos claro
nas matérias a seguir que o seu
sentido é bem mais do que quan-
titativo. Na reportagem sobre as
eleições 2007, na qual registra-
mos o empenho da Comissão em
concluir todas as etapas da orga-
nização das mesmas e divulga-
mos os candidatos, fizemos ques-
tão de mostrar a importância do par-
ticipante fazer valer o seu direito.

Já o nosso Perfil do mês
traz o consultor financeiro Fran-
cisco Barros, o qual demonstra,
em sua entrevista, o valor da vida
e dos conhecimentos. Ele, que
possui um belo trabalho educati-
vo sobre economia familiar, trans-
mite valiosas dicas para nós.

Confira também as nos-
sas colunas Aniversariantes e
Finanças da Bandeprev, esta
última, com novo layout, cujo
objetivo é a melhoria da sua leitu-
ra. Além do Relatório de Ativi-
dades 2006, que segue anexo a
esta publicação. É assim, com
transparência, que procuramos
valorizar nossos participantes
e assistidos.

preparado. Caiu e levantou. Hoje
casado, pela segunda vez, com
cinco filhas e seis netos, Francis-
co voltou a se estabilizar e a a-
creditar na vida. Dos problemas
vividos, guardou importantes
conhecimentos, que faz questão
de repassá-los. Esse,
aliás, é o seu novo
trabalho, que con-
siste na apresenta-
ção de palestras so-
bre orçamento fami-
liar e equilíbrio fi-
nanceiro, para em-
presas, associações
de classes etc., além
de orientações indi-
vidualizadas. Sempre solidário,
nosso assistido abre mão de sua
remuneração quando esse servi-
ço é solicitado por comunida-
des carentes.

Bandeprev Notícias (BN) –
Resumo da carreira no Bandepe:
Francisco Barros (FB) – Iniciei
no Bandepe em junho de 1978, no
quadro de escriturários, na
Agência Nazaré da Mata, onde,
mais tarde, fui caixa e passei seis
anos como tesoureiro. Depois, fui
para a Agência Carpina, mais
uma vez, como escriturário, e vol-
tei para a Tesouraria, atuando de
1989 a 1993, quando me aposentei.

Aprender com os próprios
erros, valendo-se desses
ensinamentos para se

reerguer; e acreditar na vida,
apesar das adversidades. Foram
essas as principais lições que a
experiência ensinou ao con-
sultor financeiro e nosso assisti-
do, desde 1993, Francisco Barros.
Natural de Limoeiro, Francisco
iniciou no Bandepe em junho de
1978, como escriturário, na
Agência Nazaré da Mata. Daí em
diante, fez carreira de tesou-
reiro, cargo com o qual se apo-
sentou, na Agência Carpina.
Dessa tarefa cumprida muito se
orgulha, por ter permanecido
num posto em que poucos conse-
guiram se manter. Provindo de
uma família de 12 filhos, com
poucos recursos, cuja única
posse era um sítio sem a estrutura
necessária para o seu sustento,
ele sempre buscou melhorias.
Chegou a cursar até o quarto
período de Administração de
Empresas; venceu como bancá-
rio; conquistou estabilidade
financeira e um nome em sua
cidade, atuando no ramo empre-
sarial. Mas enfrentou desafios
para os quais ainda não estava

Luciana Andréa Freitas

Perfil: Francisco Barros

BN – Uma conquista:
FB – Voltar a acreditar na vida,
depois de um casamento des-
feito e de ter perdido uma empresa
de porte. A falência foi a minha
maior derrota, mas tirei lições
disso e hoje vivo o melhor

momento de
minha vida.

BN – O que vo-
cê aprendeu?
FB – Aprendi
com os pro-
blemas finan-
ceiros e, des-
sa experiên-
cia, nasceu

meu novo trabalho. Acumulei
dívidas e descobri, sofrendo na
própria pele, as conseqüências de
um desequilíbrio financeiro. Mas
me recuperei, a ponto de me
especializar no assunto. Cerca de
85% das famílias brasileiras não
conseguem fechar o mês com
saldo positivo. Diante disso, faço
palestras para empresas, associa-
ções, igrejas, comunidades, mos-
trando que é possível viver com
o orçamento que se tem. Também
ensino os dez mandamentos da
negociação, isto é, como financiar
uma dívida e amenizá-la.

BN – Mensagem aos colegas:
FB – Acreditem na vida, que,
apesar dos problemas, vale a pena
viver. E não desistam, não parem,
batalhem sempre, estejam em
movimento. Esse é o sentido de
nossa existência.

SERVIÇO:
Para sugerir os entrevistados:
canalaberto@bandeprev.com.br
Para conversar com Francisco:
fab.financ@yahoo.com.br
Fone: (81) 3453 8869

A Diretoria

O valor da troca de conhecimentos
Francisco enfrentou sérios problemas financeiros e hoje ensina a evitá-los

Lembrete
Para complementar a reportagem divulgada
no Perfil do Bandeprev Notícias de março
2007, estamos publicando os endereços ele-
trônicos fornecidos por nossa assistida Jane
Pires Ferreira, a qual mostrou-se disposta para
orientações. Sua filha, a advogada Jamile, in-
clusive, participa de um grupo de apoio a pais
de deficientes visuais.

Informações:
mariajane_ferreira@yahoo.com.br

jamile.ferreira@1webmail.net

Dicas para evitar que seu dinheiro vá logo embora

1)Se tiver algo novo a realizar e precisar fazer uma despesa não habitual, como reformas na casa,
montar um novo empreendimento etc., planeje e evite contar com uma verba fora do seu orçamento;

2)Faça orçamento doméstico, anote tudo o que gasta durante o mês;
3)As menores despesas, que, para você, aparentam ser as menos importantes, são, na verdade,

as que mais influenciam no seu equilíbrio financeiro. Anote gastos pequenos, isto é, o
estacionamento, o pão, gorjetas etc., como despesas gerais, e, identificando o quanto precisa
para suprir suas necessidades nesse aspecto no mês, separe uma parte do seu ordenado para
isso;

4)Vá ao supermercado com a lista do que precisa e com o dinheiro correspondente a isso;
5)Não tenha medo de cobrança. Negocie de igual para igual.

Orientações do consultor financeiro Francisco Barros
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Aniversariantes

Finanças da Bandeprev

A Rentabil idade da
Carteira dos Investi-
mentos da Bande-
prev, no acumulado
do ano ,  a t ing iu
98,60% da meta.

A Rentabil idade da
Carteira dos Investi-
mentos da Bande-
prev, no mês de mar-
ço ,  fo i  super io r  à
meta em 24,73%.
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seu estatuto. Todos que estive-
rem em pleno usufruto dos seus
direitos estatutários têm per-
missão para votar, podendo ser
da capital ou do interior, de
Pernambuco ou de fora do Estado.Desde o início do ano, a

Bandeprev está empe-
nhada numa importante

tarefa a fim de manter um
dos principais direitos dos
participantes e assistidos: a
oportunidade de  eleger
seus representantes na
gestão da Entidade.  Após
várias etapas de trabalho,
tendo iniciado com o
estabelecimento da Co-
missão Eleitoral e a
elaboração de materiais
necessários, como o Edital
de Convocação, Crono-
grama e Regulamento, a
Instituição, mais uma vez,
está pronta. Promoverá
eleições para diretor admi-
nistrativo e membros do
Conselho Fiscal. A
votação será no
próximo dia 18 de
maio. Todas as
pessoas que atua-
rão no processo já
foram mobiliza-
das; informati-
vos foram provi-
denciados; candidatos,
inscritos e analisados pela
Comissão. Agora é com
você, Bandepreviano.

A escolha de seus
representantes é direito de
todos os componentes da
Entidade, seja participante
ou assistido, previsto no

Luciana Andréa Freitas

Agora é a sua vez: escolha seus representantes na Bandeprev
Já cumprimos quase todas as etapas de organização das eleições. Dia 18 de maio, compareça às urnas e garanta seu direito

Eleições 2007

Haverá urnas na sede da Ban-
deprev (Rua do Apolo,91 – Bairro
do Recife) e na Asfabe (Rua José
Bonifácio, 339 – Torre). “Não
existe local definido de acordo
com as categorias. Ativos podem
votar na Asfabe ou na Bandeprev.
O mesmo acontece com os
assistidos”, explica Joaquim
Gonçalves, membro da Comissão
Eleitoral, representante da
mencionada associação dos
aposentados. Segundo ele, ha-
verá uma relação completa dos
votantes em cada Entidade. O
horário é o mesmo para todos: de
9h às 17h.

Conforme o presidente
da Comissão, Cláudio Roberto,
permanece também a opção de
envio do voto pelos Correios.
Cláudio alerta que a correspon-

dência pode chegar à Bandeprev
até 10 dias após as eleições, mas
deve conter o carimbo do dia 18
de maio e tem de ser postada
até 17h do referido dia. O
eleitor não precisa pagar a
postagem, pois o procedimento
é por meio de envelope carta-
resposta. A cédula e as ins-
truções devidas serão en-
caminhadas a todos os partici-
pantes e assistidos. Todas as
informações também estão à
disposição na sede da Bande-
prev, de segunda a sexta, no
horário comercial; e constam no
site www.bandeprev.com.br. O
Regulamento encontra-se ainda
na Asfabe, Asbepe e Agência
Centro do Banco Real, no Recife.

As inscrições dos
candidatos ocorreram de 23

de março a 04
de abril. Eles
concorrem a
uma vaga na
D i r e t o r i a

A d m i n i s -
trativa; e qua-
tro vagas no

Conselho Fis-
cal, sendo duas,

para titular, e duas,
suplente. A Diretoria

Administrativa faz parte
da Diretoria Executiva da
Bandeprev, contribuindo
na gestão da mesma com
medidas pertinentes à
administração geral do seu
patrimônio, dentre outras
coisas. O Conselho Fiscal
é o órgão superior de
controle interno da En-
tidade. Para votar cons-
ciente, informe-se sobre as
atribuições de cada um, no
quadro a seguir. A a-
puração está prevista para
o dia 29 de maio, com a
divulgação do resultado
no mesmo dia da fina-
lização da mencionada
contagem dos votos.  A
posse dos eleitos aconte-
cerá, provavelmente, na
Bandeprev, às 17h, do dia
04 de junho.

EMPENHADOS – Comissão Eleitoral, formada por Cláudia Milena, Cláudio Roberto, Pedro
Grego e Joaquim Gonçalves, trabalhou com afinco na organização das eleições.

Fique por dentro das eleições e vote consciente

Comissão Eleitoral:
Presidente: Cláudio Roberto (Bandeprev)
Demais membros: Cláudia Milena (Bandeprev)
                               Joaquim Gonçalves (Asfabe)
                               Pedro Grego (Asbepe)

Atribuições da Diretoria Administrativa:
1) Planejar e gerenciar a execução das atividades relacionadas com a administração de pessoal,
material, comunicações e serviços gerais da Bandeprev;
2) Fazer cumprir as normas estabelecidas no manual dos direitos e deveres do pessoal;
3) Promover a organização das folhas de pagamento dos empregados;
4) Promover a apuração da produtividade dos empregados;
5) Promover o bom funcionamento das atividades de expediente, protocolo, arquivo, portaria, zeladoria
e transporte;
6) Providenciar as medidas que lhe forem solicitadas pela Diretoria Executiva, pertinentes às atividades
de administração geral, formação, conservação, mutação e produtividade do patrimônio; dentre outras
responsabilidades.

Candidatos para a Diretoria Administrativa:
Antonio José Ferreira Filho (Assistido)
Carlos Lindberg Lins (Ativo)

Atribuições do Conselho Fiscal:
1)Examinar e aprovar os balancetes da Bandeprev;

2)Emitir parecer sobre o balanço anual da Bandeprev,
bem como sobre as contas e os demais aspectos
econômico-financeiros dos atos da Diretoria

Executiva;
3)Examinar, a qualquer época, os livros e documentos da

Bandeprev;
4)Lavrar em livro de atas e pareceres o resultado dos exames procedidos;

5)Emitir parecer semestral acerca da Política de Investimentos;
6)Acusar as irregularidades verificadas, sugerindo medidas saneadoras; dentre outras responsabilidades.

Candidatos para o Conselho Fiscal:
Albérico José da Gama Branco (Assistido)
Aluizio Paz de Lira (Ativo)
Eleonora Costa da Silva (Ativo)
Gilberto Lins de Araújo (Assistido)

Fonte: Estatuto da Bandeprev


