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Eleições 2008: já 
estamos a postos

para atendê-lo

Prepare-se .  Este  é  um dos 
momentos mais relevantes da 
nossa Instituição e você está sendo 
convocado a participar. Em março, 
vamos eleger nossos representantes 
no Conselho Deliberativo da 
Bandeprev, um dos principais 
órgãos estatutários responsáveis 
pela gestão da mesma. A lista 
definitiva dos candidatos está sendo 
enviada a todos os participantes e 
assistidos, anexa a este jornal. A 
Comissão Eleitoral (foto) já se 
encontra à disposição de todos, para 
fornecer os materiais necessários e 
as devidas instruções. 

PÁGINA 2

O Instituto Materno Infantil Professor Fernando Figueira – Imip, é mais que um centro de As-
sistência Médico-Social, sendo também referência no país e no mundo em outras áreas, como a 
de Pesquisa. Nesta, a enfermeira, mestra em Saúde Materno Infantil, pelo Imip, e doutoranda em 
Nutrição, pela UFPE, Fátima Caminha (foto), deu importante contribuição à sociedade, enga-
jando-se num dos estudos mais desafiadores criados recentemente para que possamos entender 
o comportamento humano. Por esse motivo, a Instituição e o trabalho mencionado, em que a 
profissional esteve envolvida, são os temas da coluna Solidariedade deste mês, indicados por 
um participante. A coluna, como já é do conhecimento de todos, busca incentivá-lo a se manter 
em atividade, indicando organizações sérias às quais você pode dedicar o seu tempo, caso deseje 
ajudar ao próximo.

PÁGINA 4

Imip: referência não só em 
Assistência Médico-Social 
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Editorial

Este ano, o Carnaval 
começou  cedo  e  j á 
deixa saudades. Para 

manter o registro de um dos 
momentos mais marcantes 
dessa festa realizada no mês 
deste informativo (fevereiro), 
trouxemos como tema de nossa 
capa, os 101 anos do frevo. O 
ritmo atravessou o país, ganhando 
as passarelas do samba. Com 
a homenagem da Mangueira, 
o pandeiro se misturou às 
sombrinhas e o Brasil mostrou 
sua rica diversidade cultural para 
o mundo inteiro.

Um dos destaques do 
nosso jornal, este mês, são as 
Eleições 2008, com votação 
prevista para dia 17 de março. 
Acompanhe a reportagem, com 
as mais recentes informações so-
bre o processo e procedimentos 
para participar. 

A outra matéria de 
evidência dá prosseguimento à 
coluna Solidariedade. Esta sur-
giu dos anseios dos participantes 
de se engajarem em campanhas 
sociais. Por isso, abrimos um es-
paço para apresentar instituições 
sérias que necessitam de volun-
tários e doações. A organização 
escolhida para este número é o 
Imip, por todo o seu trabalho 
prestado à comunidade.  Veja 
que o muito que você sabe sobre 
o Instituto ainda é pouco e saiba 
como fazer para apoiá-lo.

Confira também nossa 
lista de Aniversariantes e o 
quadro Finanças da Bandeprev, 
com os nossos números e comen-
tários a respeito do assunto.

A Diretoria

Nu m  m o m e n t o  t ã o 
importante como este que 
a Bandeprev está vivendo, 

de grande expectativa quanto ao 
seu futuro, você terá a chance 
d e  s e  f a z e r 
p resen te  em 
uma das princi-
pais decisões 
que influenciará 
o destino da 
Organização. 
Estamos nos 
re fe r indo  às 
Eleições 2008, 
para membros 
do Conselho 
Deliberativo da 
Entidade, cuja 
votação acontecerá no próximo 
dia 17 de março, das 9h às 
17h. Você poderá escolher três 
representantes, para defenderem 
os interesses da coletividade no 
Órgão máximo de deliberação 
da Bandeprev, o qual define 
suas políticas previdenciais e 
financeiras e, portanto, essencial 
na trajetória da mesma.
 Todos inscritos na Entida-
de, sejam ativos, aposentados ou 
pensionistas, sejam da capital, 
interior ou de fora do Estado, 
têm permissão para participar 
da votação, que é secreta. É 
necessário estar em pleno usufruto 
dos seus direitos estatutários e 
atender o Regulamento Eleitoral, 
à disposição, desde 28 de janeiro, 
na Bandeprev, na Asfabe e na 
Agência Cais do Apolo, do Banco 
Real Abn Amro. Haverá urnas 
na sede da Bandeprev (Rua do 
Apolo, 91 – Bairro do Recife) e 
na Asfabe (Rua José Bonifácio, 
339 – Torre). 

Luciana Andréa Freitas

Eleições 2008

Sua decisão é essencial para nosso futuro
Chegou a hora de escolher seus representantes no Conselho Deliberativo da Bandeprev 

 Conforme o presidente 
da Comissão Eleitoral, Cláudio 
Roberto, os assistidos poderão 
votar na Bandeprev, Asfabe 
ou pelos Correios e, para os 
ativos, além da Bandeprev e 
dos Correios, existe ainda a 
alternativa de envio da cédula 

pelo malote. Cláudio afirma 
que o procedimento do voto por 
correspondência é semelhante aos 
outros pleitos. “Até 10 de março, 
cada Bandepreviano receberá, 
em casa, o kit eleitoral, composto 
de uma carta (Como é que eu 
voto?), uma cédula eleitoral, um 
envelope porta-cédula, uma ficha 
de identificação e um envelope 
carta-resposta (porte pago). A 
correspondência pode chegar à 
Bandeprev até oito dias após as 
eleições, mas deve conter 
o carimbo do dia 
17 de março e tem 
de ser postada até 
17h do referido dia”, 
explica.
 J o a q u i m 
Gonçalves, representante 
da Asfabe na Comissão, 
lembra que não é permitido 
votar duas vezes. Juntamente 
com os demais membros, ele 
está à disposição para quaisquer 
esclarecimentos, oferecendo dicas 

de como garantir o seu direito. 
“Marque até três candidatos, 
sendo dois assistidos e um ativo. 
Coloque a cédula na urna ou no 
envelope porta-cédula, que deverá 
ser enviado, junto com a ficha 
de identificação devidamente 
preenchida, dentro do envelope 

car ta- resposta . 
Lacre somente este 
último”, orienta.  
 A t é  0 3  d e 
março, a Bandeprev 
d i v u l g a r á ,  e m 
quadro de aviso, na 
sua sede social, na 
Asfabe e no Banco 
Real Abn Amro, 
a lista definitiva 
dos candidatos. A 
relação completa, 
com o perfil de cada 

um será encaminhada a todos os 
integrantes da Bandeprev, anexa 
a este informativo, de fevereiro de 
2008. O Edital de Convocação e o 
Cronograma das Eleições foram 
enviados a todos os participantes 
e assistidos, acompanhando o 
número anterior deste jornal 
(janeiro 2008). As datas previstas 
com respeito à última etapa do 
processo estão estimadas em 26 
de março, para a apuração dos 

votos e início da 
divulgação do 
resultado; e 04 de 
abril, para a posse 
dos eleitos.

Fique atento às principais datas:

03.03.2008 -  Último dia para a 
Bandeprev divulgar a lista definitiva 
dos candidatos

10.03.2008 – Data limite para recepção 
pelos eleitores do material referente à 
votação por correspondência 

17.03.2008 – Dia da votação, através 
de urna, das 09h às 17h; e data limite 
(até 17h) para quem optar por votação 
por correspondência entregar a cédula 
aos Correios

26.03.2008 – Início da apuração e data 
prevista para divulgação do resultado, 
após a finalização da referida contagem 
de votos

04.04.2008 – Data prevista para posse 
dos eleitos, na sede da Bandeprev, 
às 17h.

COMISSÃO ELEITORAL – Todo o grupo, formado por Gilberto Figueirôa, Cláudio Roberto 
(presidente) e Joaquim Gonçalves, está à disposição para quaisquer orientações.
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Aniversariantes

Finanças da Bandeprev

A rentabilidade da carteira dos 
investimentos da Bandeprev, 
no acumulado do ano, atingiu 
73,7288% da meta.

A r e n t a b i l i d a d e  d a  c a r t e i r a  d o s  i n v e s t i m e t o s  d a 
B a n d e p r e v ,  e m  j a n e i r o / 2 0 0 8 ,  a t i n g i u  7 3 , 7 2 8 8 %  
da meta.
 
Alguns fatores que contribuíram para os investimentos da Bandeprev 
não atingirem a meta atuarial do mês foram :
  - pequena redução do INPC ( Dez/07 0,97% am para Jan/08 0,69% 
am ); 
  - rentabilidade negativa do Ibovespa Médio ( Jan/08 -8,04% am ).
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do Brasil a receber o título de 
Hospital Amigo da Criança, con-
cedido pela Organização Mundial 
de Saúde/Unicef/Ministério da 
Saúde, possui, na verdade, quatro 
áreas de atuação. A Assistência 
Médico-Social cresce a cada 
dia, disponibilizando, inclusive, 
clínicas médicas e cirúrgicas. A 
Extensão Comunitária coordena 
12 unidades físicas e 19 equipes 
do Programa de Saúde da Famí-
lia, nas comunidades carentes 
do Recife. O Ensino fortalece a 
profissionalização, propiciando 
cursos de graduação e pós-gra-
duação em diversos campos da 
Saúde. Complementando os pila-
res para o suporte ao bem-estar da 
população, a Pesquisa coordena, 
apóia e/ou realiza intercâmbios, 
tendo em vista o desenvolvimento 
de estudos tanto no ramo cientí-
fico quanto na área social.    

Presente também em 
29 instituições brasileiras e 30 
organizações internacionais, por 
meio das quais desenvolve suas 
atividades de ensino e pesquisa, o 
Imip já possui tradição em estudos 
clássicos, como a Investigação 
sobre Padrões da Mortalidade 
Infantil nas Américas. O Instituto 
é responsável, juntamente com 
a Escola de Saúde Pública da 
Universidade de Harvard (EUA), 

Conhecido, pela maioria, 
pelos seus Programas de 
Assistência Integral, o  

Instituto Materno Infantil Profes-
sor Fernando Figueira – Imip,  
atualmente sob a superintendência 
do Dr. Antônio Carlos Figueira, 
é uma das organizações per-
nambucanas que mais ganham 
credibilidade nacional e interna-
cional. Destaque no atendimento 
(exclusivo ao usuário SUS) à 
comunidade carente feminina e 
masculina, do lactente ao idoso, 
seu complexo hospitalar, com 
dez prédios distribuídos em 53 
mil metros quadrados, não com-
preende tudo o que representa 
para o país e o mundo. Centro de 
referência assistencial nas mais 
diversas especialidades médicas, 
o Imip, além de cuidar, educa, 
inspira, forma e qualifica profis-
sionais, lança luz à realidade e 
cria estudos com o intuito de 
promover mudanças em prol  
da população.
  Fundado em 1960, 
por um grupo de médicos sob a 
liderança do professor Fernando 
Figueira, seu idealizador, é uma 
entidade de natureza pública, não 
estatal. Primeiro instituto médico 

Luciana Andréa Freitas

Notável por preservar o bem-estar da comunidade

Solidariedade

por um dos estudos mais desafia-
dores concebidos recentemente 
para que possamos entender o 
comportamento humano. Trata-
se da pesquisa O Processo da 
Transmissão Intergeracional 
da Violência na Trajetória das 
Aprisionadas na Colônia Penal 
Feminina do Recife.

De acordo com Fátima 
Caminha, pesquisadora do Imip 
e tutora da Faculdade de Enfer-
magem da referida Instituição, o 
trabalho foi executado de agosto 
a dezembro de 2005, período no 
qual houve estreito convívio do 
grupo de estudos com as encar-
ceradas. O projeto em questão 
demonstra o comportamento da 
mulher detenta como reflexo da 
sociedade, oferecendo subsídios 
para a identificação das causas de 
problemas, como depressão e uso 
de drogas. Por seu rico conteúdo, 
produziu repercussão mundial, ge-
rando vários artigos de extremo in-
teresse científico, sendo um deles, 
inclusive, apresentado na Reunião 
e Exposição Anual de Políticas 
Policiais e Saúde Pública de 2007, 
em Washington. 
SERVIÇO – Para contribuir com 
o Imip, você pode ser voluntário, 
fornecer doações ou adquirir os 
produtos de suas lojas. Atual-
mente, a Organização também 

realiza o Projeto de Restauro e 
Modernização do Hospital Pedro 
II, cuja reativação pode tornar o 
complexo hospitalar do Instituto 
no maior do Norte-Nordeste, com 
820 leitos, integrando o Sistema 
Único de Saúde – SUS. Para 
saber mais sobre as campanhas 
da Instituição, entre em contato 
com a Fundação Alice Figueira 
de Apoio ao Imip, pelo fone 
(81) 2122 4704 ou acesse o site  
www.imip.org.br 

  “Lembre-se dos presos, 
como se estivesse na prisão 
com eles. Lembre-se dos que 
são torturados, pois você 
também tem um corpo.”  
(Apóstolo Paulo de Tarso, em 
carta aos hebreus), citado por  
Drª. Fátima Caminha

O Imip presente na comunidade mostrando os efeitos da Violência 

Fundado desde 1960, o Imip cresce a cada dia em credibilidade e no desenvolvimento de suas ações

 Os resultados do estudo O Processo da Transmissão Intergeracional da Violência na Trajetória das Aprisionadas na Colônia Penal 
Feminina do Recife, cedidos pela pesquisadora Fátima Caminha, leva-nos a importantes reflexões. Uma delas é que, uma vez iniciado o ciclo da 
violência, principalmente de ordem sexual, ele parece tender a provocar sérios reflexos na vida e na saúde mental das vítimas. Das 519 presas 
no período da pesquisa, de agosto a dezembro de 2005, 73% participaram das entrevistas, que duravam, em média, duas horas. Destas, 87% 
haviam se submetido a algum tipo de violência e 36% a abuso sexual. A pesquisa concluiu que, dentre estas últimas, altos foram os índices de 
depressão e uso de drogas, sugerindo haver uma inter-relação entre os fatos. 
 
 Além disso, a violência parece tender a se propagar. A Incidência de Abuso Na Infância e Adolescência Entre as Mulheres Encar-
ceradas no Nordeste do Brasil, estudo realizado em 2003, por iniciativa do Imip, o qual deu origem à pesquisa publicada em Washington, já 
trazia indícios  da veracidade dessa afirmação. Num grupo de 190 mulheres que aceitaram responder sobre experiências relativas a quaisquer 
tipos de abuso, tais como físico, sexual, emocional ou negligência, 116 foram vítimas de alguma das agressões mencionadas. Dentre estas, 
44,83% perpetuaram a violência praticando pelo menos um tipo dos abusos citados.
 
 A equipe do projeto internacional contou também com Gilliat Falbo, coordenador do Grupo de Estudos da Violência do Imip; 
Jay Silverman, professor da Escola de Saúde Pública, em Harvard; Michele Decker, coordenadora de Pesquisas; as estudantes Débora Cook 
e Elizabeth Reed; e a pesquisadora Florence Aguiar. Ainda merecem 
destaque o superintendente de Pesquisa e Ensino, Eronildo Felizberto, 
e o diretor de Pesquisa, Jailson de Barros Correia, ambos do Imip. 
Além da diretora do presídio, Ana Moura, que apoiou 
o trabalho e permitiu o acesso dos profis-
sionais ao local de estudo.


