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Seguindo em frente 
com seriedade

Dando continuidade aos trabalhos e cumprin-
do com os seus deveres com os participantes, 
a Bandeprev nomeou os membros do Con-
selho Deliberativo para o mandato de 2008 a 
2013 (foto). A posse ocorreu dia 04 de abril, 
na sede social da Entidade, contando com um 
público de mais de 80 pessoas, incluindo a 
presença da Diretoria Executiva, o Conselho 
Fiscal e entidades de classes.

PÁGINA 2

Com 48 anos de carreira bancária, sendo por vários 
anos gerente de relacionamento no Setor Público do 
Bandepe e do Banco Real Abn Amro, e uma vida 
inteira dedicada aos esportes, Amaro Barros é o 
nosso entrevistado da coluna Curiosidades. Dentre 
os seus principais feitos que marcaram a História 
do Estado e do país, está sua atuação na presidên-
cia da Confederação Brasileira dos Desportos 
Universitários – CBDU, de 1965 a 1968.

PÁGINA 4

O Esporte Brasileiro  
apoiado por quem o ama

Você sabia?
Rentabilidade é: 1) taxa 
de retorno de um inves-
timento; 2) resultado per-
centual ajustado sobre 
o investimento inicial;  
3) lucratividade.

Aperfeiçoamento profissional na Bandeprev

A Bandeprev permanece revigorando sua postura de incentivo às 
qualificações profissionais para os fundos de pensão. Em 31 de março, 
dirigentes, conselheiros e técnicos de fundações de todo o Nordeste, 
incluindo integrantes do corpo funcional da Entidade, participaram 
do Seminário Adequação de Hipóteses Atuariais e Destinação de 
Superávit. O evento, que aconteceu, das 9h às 18h, na sede social 
da Organização, foi uma realização da Associação Nacional dos 
Contabilistas das Entidades de Previdência – Ancep, e contou com 
os expositores Fernando Gazzoni (foto) e Daniel Pereira da Silva.  

Anexo a este informativo, estamos encaminhando o Relatório de Atividades, referente ao exercício do ano de 2007.

ANDERSON ARAÚJO
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Editorial

O mês de abril começou 
de um modo marcante 
para a Bandeprev, pois 

tivemos a posse dos membros 
de um dos órgãos de maior 
importância da Entidade: o 
Conselho Deliberativo. De 
acordo com o nosso estatuto, 
os mandatos se renovam a cada 
cinco anos e fizemos questão de 
manter o compromisso. Confira 
a reportagem ao lado, sobre a 
cobertura da solenidade. 

A outra matéria de 
destaque traz um dos nossos 
assistidos que muito contribuíram 
para a História dos esportes no 
Estado e no país. Trata-se de 
Amaro Barros, até pouco tempo, 
gerente de relacionamento do 
Setor Público, do Banco Real 
Abn Amro. 

Ainda nesta edição, 
temos uma matéria sobre a 
postura da Entidade de estímulo 
ao aperfeiçoamento profissional, 
o quadro Finanças da Bandeprev 
e os Aniversariantes. A nova 
coluna deste informativo, Você 
Sabia?, oferece, neste mês, 
esclarecimentos sobre o termo 
Rentabilidade. Acompanhe. 
Nosso obje t ivo  é  mantê-
lo  informado e  capaz  de 
entender os procedimentos da  
nossa Organização.

A Diretoria

Ma n u t e n ç ã o  d o 
c o m p r o m i s s o  d a 
Bandeprev com seus 

participantes e com a segurança 
do seu patrimônio. Essas foram 
as principais razões do evento 
que aconteceu na sede social da 
Entidade, no Recife, dia 04 de 
abril. Estamos falando 
da posse dos membros do 
Conselho Deliberativo, 
um dos principais órgãos 
estatutários responsáveis 
pela gestão da mesma. 
Respeitando a opinião da maioria, 
expressa nas urnas,  foram 
reconduzidos os conselheiros João 
Carlos Campos de Melo, Maurílio 
de Souza Luna e José Honório de 
Morais. Seguindo a legislação, 

também foram 
renomeados os 
efetivos Maria 
I s o l d a  P a u r á 
Jardelino, José 
M a u r o  L i m a 
e  José Edson 
Barbosa.
 A Bandeprev 
empossou ainda 
o s  s u p l e n t e s 
Luciano Azevedo 

Luciana Andréa Freitas

Eleições 2008

Reafirmando o compromisso com os participantes
Dia 04 de abril, ocorreu a cerimônia de posse dos membros do Conselho Deliberativo da Bandeprev

Rego Lima, Luiz Henrique 
Gusmão, Marco Monteiro, Milton 
José Guimarães Paraíso, Carlos 
Lindberg Lins e Roberto José 
Pereira da Cunha (ausente por conta 
de doença em família). Marcaram 
presença na solenidade, toda a 
Diretoria Executiva, composta 
por Evandro Couceiro, Maurício 
de Souza Luna e Antonio Ferreira; 
e o Conselho Fiscal, formado 

por Eudes Carneiro Lins Filho, 
Albérico José da Gama Branco, 
Aluízio Paz de Lira e Maria do 
Rosário de Fátima Calado. As 
entidades representativas também 
prestigiaram a cerimônia, por 
meio do presidente do Sindicato 
dos Bancários de Pernambuco, 
Marlon Guedes; do presidente 
da Asbepe, Alcidésio dos Santos 
Araujo; e do presidente da Asfabe, 
Reginaldo Dias.  
 A abertura do evento 
ocorreu às 17h, conduzida 
por nosso superintendente 
Evandro Couceiro. Ele iniciou, 
lembrando a importância daquele 
momento, pois se tratou da 

posse dos profissionais que vão 
ficar à frente do órgão máximo 
da Instituição, o qual aprova 
suas políticas previdenciais e 
de investimentos. Agradeceu a 
presença de todos, parabenizou 
os eleitos e indicados ao Conselho 
Del iberat ivo ,  reaf i rmou o 
comprometimento da Bandeprev 
com seus participantes e da atual 
gestão com o fortalecimento 

da Entidade. “Estamos 
v ivendo um momento 
difícil na Organização, 
mas estamos dispostos a 
dar prosseguimento aos 
trabalhos”, declarou, antes de 

chamar cada titular e suplente do 
mencionado Órgão para assinar a 
ata de posse, apresentado-os a um 
público de mais de 80 pessoas. 
 Após as assinaturas, 
Evandro desejou sucesso aos 
empossados, incentivando que 
trabalhem com afinco para a 
obtenção de resultados positivos 
para a Bandeprev. Em seguida, 
franqueou a palavra aos presentes. 
Discursaram Maurílio, João 
Carlos, Reginaldo, Marlon, 
Alcidésio, além de Valdemiro 
Bernardino,  presidente  da 
Comissão Apuradora ,  que 
vem prestando uma importante 
contribuição à Entidade durante 
os pleitos eleitorais. “Venho 
colaborando com satisfação 
para a Bandeprev, desde os idos 
da Joaquim Nabuco, quando 
fui convidado para presidir 
uma eleição e fiquei muito 
gratificado com essa confiança. 
Parabenizo a todos por esse 
momento e me mantenho à 
disposição para sempre que preci- 
sarem”, afirmou.

ANDERSON ARAÚJO

Equipe colaboradora das Eleições 2008

“Estamos vivendo um momento difícil na 
Organização, mas estamos dispostos a dar 
prosseguimento aos trabalhos”.

Evandro Couceiro - Superintendente da Bandeprev

ANDERSON ARAÚJO
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Aniversariantes

Finanças da Bandeprev

A rentabilidade da car-
teira dos investimentos 
da Bandeprev, no acu-
mulado do ano, atingiu 
74,84% da meta atuarial.

A rentabilidade da carteira dos investimentos da Bandeprev, em 
março 2008, atingiu 17% da meta atuarial (INPC + 6% aa).

Alguns fatores que contribuíram para os investimentos da 
Bandeprev não superarem a meta atuarial do mês foram:  

- O aumento do INPC - Fev/08 (0,48% am) para Mar/08  
(0,51% am);

- A Rentabilidade negativa do Ibovespa Médio (-5,53% am);

- A posição do IGP-DI, que corrige 33,81% do patrimônio, abaixo 
do INPC. 
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função no Banco Real Abn Amro 
e se aposentando pela Bandeprev 
em dezembro de 2007.

Graduado em Ciências 
Econômicas, pela Universidade 
Ca tó l i ca  de  Pernambuco 
- Unicap, onde se iniciou na 
política, adquiriu inúmeras 
vitórias ao longo da vida, as 
quais relata com satisfação. Mas 
quando se pergunta qual sua maior 
conquista, responde de imediato: 
“minha família”. Casado, com 
três filhos formados, dois netos 
e mais três a caminho, Amaro 
só pensa agora em estar ao lado 
de todos que ama e curtir os 
netos. E enfatiza que é grato pela 
atual situação, principalmente 
ao Bandepe e ao Banco Real 
Abn Amro. “Sempre digo a todos 
os meus colegas funcionários: 
dedicação exclusiva no horário 
profissional, que o Banco oferece 
a contrapartida. De fato, todos 
os meus filhos estudaram nos 
melhores colégios e a receita para 
seu sustento veio do meu trabalho 
na Instituição”.

COMPROMISSO COM 
OS ESPORTES – Empenho, 
afinal, é sua marca. No início 
de sua vida esportiva, como 
titular do juvenil do Náutico, 
em 1963, Amaro treinava todas 
as terças e quintas-feiras, às 
cinco da manhã. Seus esforços 
renderam diversas medalhas ao 
time. Após a carreira de jogador, 
foi presidente da Associação 
Atlética Acadêmica de Ciências 
Econômicas  e do Diretório 
Acadêmico da Faculdade de 
Ciências Econômicas, na Unicap. 
Em 1965, foi eleito presidente da 

Quando o sol apontava nas 
janelas, lá estava ele no 
campo. Nem havia feito 

a primeira refeição do dia e já 
suava a camisa, correndo com as 
chuteiras encharcadas do orvalho 
da manhã. Assim, começou a vida 
de esportista do nosso assistido 
Amaro Barros de Andrade Lima, 
ou simplesmente Amaro Barros, 
como ficou conhecido no Bandepe 
e no Banco Real Abn Amro. 
De qualquer forma, aplaudido 
por todos por sua importante 
contribuição aos desportos 
brasileiros, elevando-os a altos 
pódios e a posições de destaque 
internacionais. 

Isso mesmo, o craque de 
bola, que foi jogador juvenil do 
Náutico, saiu das quatro linhas 
para oferecer uma dedicação 
de maior âmbito ao país e a 
seus atletas. Como presidente 
da Confederação Brasileira 
dos Desportos Universitários 
- CBDU, conseguiu levar nossa 
delegação a dois mundiais, um 
em Budapeste, Hungria, em 
1965; e outro em Tóquio, Japão, 
em 1967.  Não parou por aí. 
Na mesma época, foi diretor 
da Federação Internacional 
dos Esportes Universitários, na 
América Latina, e recentemente 
fundou, no Recife, uma extensão 
do Clube Panathlon, que incentiva 
os esportes no mundo inteiro.

Natural de Gameleira, 
Pernambuco, Amaro nasceu 
entrelaçado. Sua mãe, devota 
de Santo Amaro, pediu a este a 
graça de seu nascimento com 
saúde, prometendo dar ao filho o 
nome do seu protetor. Com vida e 
muita vontade de vencer, Amaro 
iniciou-se profissionalmente, em 
1960, como escriturário, no Banco 
Comércio e Indústria de Minas 
Gerais, instituição mais tarde 
adquirida pelo Banco de Crédito 
Real. Em 1969, ingressou no 
Bandepe, atuando como gerente 
de relacionamento, no Setor 
Público, permanecendo na mesma 

Luciana Andréa Freitas

Curiosidades

CBDU e desde o primeiro momento 
demonstrou seu compromisso com 
os desportos brasileiros. 

“Foi difícil obter recursos 
para destinar a delegação aos Jogos 
Mundiais Universitários de 1965, 
em Budapeste, porque, quando 
assumi, o orçamento do Ministério 
dos Esportes já estava fechado. 
Tivemos de sensibilizar o ministro 
Suplicy de Lacerda, para que 
utilizasse as reservas disponíveis. 
No final, ainda conseguimos levar 
uma delegação representativa, com 
uma média de 17 competidores e 
valeu a pena, pois o Brasil se 
destacou, principalmente em 
algumas provas de atletismo”, 
lembra. 
Para a Universíade 
1967,  em Tóquio, 
Amaro direcionou 
uma verba exclusiva, 
embarcando mais 
de 60 desportistas, 

de várias modalidades, como 
judô,  basquete,  a t le t ismo, 
esgrima, natação e tênis. “Dentre 
eles, estavam notáveis, como 
os recordistas brasileiros no 
revezamento de 4x100 metros 
quatro estilos, Kenishi Tosaki, 
César Augusto Filardi, José 
Antônio Ribeiro da Silva e 
Manlio Agrifóglio, e a nadadora 
pernambucana Maria Helena 
Padilha. O Brasil fez bonito, 
trazendo medalhas, especialmente 
no basquete, no vôlei e na natação”, 
orgulha-se. Ainda com respeito às 
pessoas ilustres que compuseram 
a delegação, podemos citar o 
presidente do Conselho Nacional 
dos Desportos – CND, Eloy 
Menezes; e os jornalistas José 
Lucena de Oliveira, do Jornal do 
Commercio, e José de Antoníade, 
da Gazeta Esportiva. E até hoje, 
Amaro se mantém na defesa 
da prática. Foi sócio fundador 
e primeiro presidente do Clube 
Panathlon, no Recife, exercendo 
a função de 1998 a 2002 e 
recebendo deste, em 2004, a 
homenagem Uma Vida Dedicada 
aos Esportes.

Uma vida dedicada a elevar os Esportes Brasileiros
Como presidente da CBDU, Amaro Barros conseguiu destinar a delegação a dois mundiais: em 1965 e 1967.
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