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Amigo e parceiro até o fim

Gilberto Lins, suplente do Conselho Fiscal da 
Bandeprev, é alguém que vale a pena conhecer, 
principalmente pelo seu caráter e filosofia de 
vida. Tendo iniciado no Bandepe em 1973 e 
feito carreira progressiva, aposentando-se em 
1996, ele continua na ativa, buscando dar sua 
contribuição na defesa dos direitos dos cole-
gas bancários. Seu lema é servir e, principal-
mente, estar por perto de quem ama, em toda a  
sua caminhada.

PÁGINA 2

Após a aposentadoria, elas decidiram aprender coisas novas 
e dividir seus conhecimentos, além de preservar as amizades, 
estreitando seus laços, inclusive com as esposas dos seus 
colegas de trabalho. O resultado foi a criação de um grupo que 
se mantém, há quase uma década, unido e cheio de projetos. 
Conheça a nova produção dessa turma, formada por nossas 
assistidas e mulheres dos nossos inscritos, e veja exemplos 
de como você pode tornar os seus dias mais bonitos e cheios  
de vida.

PÁGINA 4

Bandeprev frente à instabilidade do mercado financeiro

Se depender do nosso empenho, os participantes e assistidos podem ficar despreocupados, porque os resultados da 
Bandeprev permanecerão satisfatórios, mesmo diante da crise nos mercados mundiais. Comparando com uma recente pesquisa 
da empresa Towers Perrin, publicada na revista Investidor Institucional, de setembro 2008, computando as rentabilidades dos 
fundos de pensão do país, a Bandeprev conseguiu uma marca superior à média das fundações incluídas no estudo. Segundo a 
publicação, a média de rentabilidade dos investimentos alcançada de janeiro a junho 2008 foi de 4,71%, abaixo da meta fixada 
(meta atuarial), que era de 7,35%. Entretanto, no mesmo período, a Bandeprev conquistou uma rentabilidade de 6,38%.

Os investimentos mais afetados pela instabilidade estão sendo as aplicações em bolsa de valores. No caso específico da 
Bandeprev, tendo em vista uma gestão sempre conservadora, de baixo risco, o percentual aplicado em ações não chega a 8% dos 

recursos investidos, favorecendo, assim, o desempenho financeiro acima citado. Os consultores econômicos entendem que a crise 
do mercado é momentânea. Acreditam também que esta não vem afetando o eqüilíbrio financeiro dos planos administrados por nossa Entidade, 
isto é, a condição para o cumprimento dos compromissos com os benefícios. “Estamos acompanhando tudo com muita atenção e a postos para 
quaisquer mudanças”, diz o superintendente, Evandro Couceiro. 

A Bandeprev, que, ao longo dos últimos anos, de 1998 a 2007, tem fechado o exercício com saldos superiores à meta, 
mantém-se sólida. “Nossa alocação de recursos tem dado resultados muito acima da meta atuarial, no acumulado da atual gestão. Na próxima 
edição, estaremos apresentando uma matéria sobre nossa última avaliação atuarial, que confirma tal afirmativa”, tranqüiliza todos.
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Editorial

Calma, simpatia, amor 
à família, lealdade e 
vontade de servir. Eis as 

principais qualidades que você 
pode observar no suplente do 
Conselho Fiscal da Bandeprev, 
Gilberto Lins de Araújo, desde 
a primeira conversa. Natural 
de Bom Jardim(PE), o nosso 
assistido conhecido por muitos 
por  Gi lber to  “Baix inho”, 
fez carreira estudantil e deu 
importantes passos para suas 
conquistas profissionais e 
pessoais em Limoeiro. “Fui 
semi-interno no Ginásio 
de Limoeiro, do saudoso 
Padre Nicolau Pimentel, 
a  quem devo muito, 
por seus ensinamentos 
e  a p o i o ,  o s  q u a i s 
contribuíram bastante 
para a formação do meu 
caráter e desempenho 
p r o f i s s i o n a l ” .  N a 
re f e r i d a  c i d a d e  d o 
Agreste pernambucano, 
foi professor na Escola de 
Contabilidade, onde conheceu 
Suely,  com quem possui o 
orgulho de completar hoje 32 
anos de casado, inteirando sua 
felicidade com o nascimento de 
seus filhos e netos. Foi ainda 
funcionário da Cooperativa 
Agropecuária de Orobó(PE), 
antes de entrar para o Bandepe, 
para a Agência Limoeiro, tendo 
iniciado, em fevereiro de 1973, 
como escriturário júnior, e se 
aposentado, em 1996, como 
gerente geral, no Recife. Hoje 
técnico em Contabilidade e 
formado em Administração de 
Empresas, com especialização 
em Administração Bancária, 

Luciana Andréa Freitas

Perfil: Gilberto Lins

Sempre leal e disposto a servir
Companheiro de luta dos bancários, Gilberto integra nosso Conselho Fiscal

honra a nossa classe, utilizando 
seus conhecimentos e experiência 
em prol dos interesses dos seus 
colegas bancários.         

Bandeprev Notícias (BN) – 
Resumo da carreira: 
Gilberto Lins (GL) – Iniciei 
minha carreira profissional no 
Interior, sendo professor de 
Contabilidade ;  funcionário 
da Cooperativa Agropecuária 
de Orobó, de 1966 a 1973; e 
ingressando no Bandepe, através 
de concurso, em  fevereiro de 
1973, como escriturário júnior, 
na Agência Limoeiro.  No Banco, 
fui ainda chefe de serviço, 

subgerente, gerente operacional 
e geral. Passei pelas unidades 
de Nazaré da Mata, Lajedo, 
Taquaritinga do Norte, Brejo 
da Madre de Deus, Paudalho, 
Bom Jardim, Frei Miguelinho, 
Surubim, Arruda e Caxangá, onde 
me aposentei, em 1996.

BN – Participação em entidades 
voltadas para os bancários: 
GL –  Na  Associação  dos 
Funcionários Aposentados do 
Bandepe – Asfabe, sou presidente 
do Conselho Fiscal há cinco anos. 
Buscando fazer mais pelos meus 
colegas, participei da eleição, em 
2007, para conselheiro fiscal da 
Bandeprev e hoje, na suplência, 

Feliz daquele que tem uma 
pessoa com quem possa 
dividir  os momentos 

tristes e, principalmente, as 
alegrias e conquistas. O peso 
da vida diminui e as boas coisas 
se multiplicam. A amizade 
é o principal foco do nosso 
informativo deste mês. Esse 
tema marca presença nas duas 
principais reportagens deste 
número, que trazem entrevistas 
com os nossos inscritos.

Uma delas fala do nosso 
assistido e suplente do Conselho 
Fiscal da Bandeprev, Gilberto 
Lins. Com sua história de 
dedicação à causa dos colegas 
bancários, fazendo-se representar 
em duas das mais importantes 
entidades voltadas à classe e com 
seus pensamentos altruístas, ele 
nos dá uma bela lição sobre a 
valorização da amizade.

A outra matéria resgata 
um grupo muito conhecido 
nosso, construído a partir de 
amizades de longas datas, e 
que hoje continua recebendo 
gente nova, mantendo-se pelos 
anseios e projetos comuns. É a 
turma do artesanato da Asfabe, 
formada por nossas assistidas 
e mulheres dos aposentados. 
Veja quanta energia essa turma 
tem para pintar e bordar, literal- 
mente falando. 

Confira ainda, nesta edição, 
as colunas Aniversariantes; e 
Finanças da Bandeprev, com 
comentários acerca dos in-
vestimentos. Também não deixe 
de ler a nota de capa, voltada à 
performance da Entidade diante 
da crise mundial. Acompanhe 
tudo e se tranqüilize quanto ao 
nosso futuro.

A Diretoria

estou vindo acompanhar toda 
a situação da Entidade e me 
inteirando sobre os principais 
assuntos de Previdência. Assim, 
defenderei, com propriedade, os 
nossos interesses, preservando 
os direitos dos participantes e as-
sistidos dentro da Organização.

BN – Uma conquista:
GL – Minha maior conquista 
pessoal foi o meu casamento. 
Sinto-me honrado de ter me 
unido a minha querida Suely, 

completando, neste 
ano, 32 anos de casado 
e  to rnando  p lena 
a felicidade com o 
nascimento de Breno, 
Andreza e Bruna; e 
mais tarde, de meus 
netos, José Neto e  
João Pedro.

BN – Atividades após 
a aposentadoria: 

GL –  Além do meu trabalho 
nas entidades, faço prestação 
de contas em condomínios. Nos 
momentos de lazer, gosto de 
reunir os amigos, ir à praia e 
almoçar com a família toda,  
aos sábados. 

BN – Próximos projetos: 
GL – Ainda pretendo cursar uma 
faculdade de Direito. Acredito 
que ajudará muito no meu 
trabalho, inclusive, nas entidades, 
para a defesa dos participantes e 
assistidos. 

BN – Mensagem aos colegas: 
GL –  Lembre-se de que a 
aposentadoria não é o fim, mas 
um novo começo. Busque novas 
ocupações e, acima de tudo, 
reencontre os antigos colegas. Na 
vida, existem maus entendidos, 
situações em que você não ajuda 
o amigo porque não pode e vocês 
acabam se afastando. Deixe 
isso claro, mas esteja por perto. 
Aquele que deixou de ser amigo 
nunca foi amigo.

“Aquele que deixou 
de ser amigo nunca 

foi amigo.”
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Aniversariantes

Finanças da Bandeprev

A rentabilidade da carteira 
dos investimentos da 
Bandeprev, no acumulado do 
ano, atingiu 85,62% da meta 
atuarial.

A rentabilidade da carteira dos investimentos da 
Bandeprev, no mês de agosto, atingiu 77,14% da meta 
atuarial.
 
Alguns fatores que contribuíram 
para os investimentos da Bandeprev 
não atingirem a meta atuarial do 
mês foram : 

- Rentabilidade negativa do 
Ibovespa Fechamento no mês 
(-6,42% am);

- Influências ainda da crise do 
mercado imobiliário americano, a chamada 
“subprime”, e da queda das principais 
commodities (petróleo, minério de ferro etc.); 

- Desaquecimento da economia mundial.
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e outras recém-chegadas, como 
é o caso de Walquíria Ana, que 
estava recebendo suas primeiras 
orientações no dia de nossa 
reportagem. Segundo a professora 
Edna, o ideal é formar turmas de 
seis pessoas, quando todas são 

iniciantes. O 
grupo em questão continua 
produtivo, porque muitas já 
estão experientes, participando 
das aulas apenas para tirar 
algumas dúvidas. Além disso, 
elas se reúnem em momentos 
comemorativos, fazendo pastoril, 
quadrilha, confraternização de 
fim de ano. Para fazer parte, 
precisa ser associada, mulher 

de associado ou qualquer outro 
parentesco, ou ainda indicada por 
alguém do grupo. 
 P R O D U Z I N D O 
SEMPRE – No próximo bazar da 
Asfabe, que vende mercadorias 
f a b r i c a d a s 
p e l o s 

associados, 
você vai poder 

v e r  d e  p e r t o  o 
que essa turma vem 

aprontando recentemente. 
O evento será realizado no 

salão da Asfabe, no dia 21 de 
novembro, das 10h às 18h. Dentre 
as novidades, diversos tipos de 
Découpage, com guardanapo, com 
craquelê, arte francesa; Linhão; 
artes com textura etc. Découpage 
é uma arte feita com colagens, 
inserindo figuras ou padronagens 
de um papel numa peça escolhida 
pelo artista. Linhão é um tipo 
de artesanato que dá ao produto 
um aspecto semelhante ao tecido 
linho. Arte francesa consiste 
num trabalho realizado 
com várias Découpages, 

o qual demonstra as figuras em 
várias dimensões. Tudo isso você 
vai poder conferir em quadros, 
bandejas, porta-guardanapos, 
caixas dos mais diferentes tipos 
(de chá, de costura, porta-jóias...) 
e outra infinidade de artigos.
 Desde os primeiros 

dias, o grupo já confeccionou 
trabalhos com pintura em 

tecido, madeira, bordado, 
além de estar sempre 

t razendo novidades 
para decoração, nas 
épocas festivas do ano, 
como as belíssimas 
bolas de Natal, criadas 
o ano passado. Para 
participar, cada aluna 
paga R$ 10,00 por aula. 

A primeira aula pode 
ter um preço diferente, 

dependendo do material 
necessário para a 

p rodução  da 
peça, o qual, 
à s  v e z e s , 
é  o f e r e -
c ido  pe la 
instrutora.    
  Ela con-

v i d a  v o c ê 
a vir para a 

A s s o c i a ç ã o  e 
passar uma tarde 

observando, antes de 
começar. Se interessar, 

ligue para a professora 
Edna, pelo fone 3268 6224, 

de preferência à noite. Uma 
dica: comece com Découpage 
de guardanapo, uma das artes 
que levam menos tempo para 
assimilar. E, caso não simpatize 
com esse tipo de arte, tire, ao me-
nos uma lição dessa experiência 
vivida por nossas colegas. Com 
força de vontade, tudo será fácil 
e divertido de aprender, 
e, muita gente, assim 
como você, ainda 
tem muito o que 
produzir.

Com caixas de madeira, fita 
adesiva, tintas das mais 
variadas tonalidades, 

papéis coloridos de diversos 
tipos, cola, verniz etc. e muita 
imaginação. É dessa forma que 
um grupo muito conhecido 
nosso vem fazendo os 
seus dias mais alegres e 
bonitos. Estamos falando 
da turma do artesanato a 
qual se reúne todas as 
terças-feiras, das 13h30 
às 17h30, na Asfabe, 
renovando sempre a 
amizade e a produção, 
r e p l e t a  d e  e s t i l o s 
diferenciados e muito bom 
gosto. Fabricando desde 
arte decorativa a utensílios 
práticos, o grupo, formado por 
assistidas da Bandeprev e mulheres 
dos aposentados, demonstra que 
existem mil formas de ocupar 
o tempo, em alguns casos, até 
criando um rendimento 
extra para a família.   

Iniciado 
há  aprox ima-
damente oito 
anos, “o grupo 
c o m e ç o u 
d e  u m a 
brincadeira”. 
“A gente se 
e n c o n t r a v a 
na Associação, 
para conversar. 
Então, surgiu a 
idéia de aprovei-
tarmos melhor o tempo, 
produzindo algo juntas. Na época, 
eu pintava tecido e passei a dar 
aulas sobre esse assunto para essa 
turma”, lembra Edna Fonseca, 
nossa assistida desde 1995. Edna 
trabalhou como caixa, tendo 
ingressado no Bandepe em 1973, 
no Deterpe, departamento da área 
de Transportes. Atuou ainda nas 
Agências Centro, São José e Casa 
Amarela, onde se aposentou.     
 O grupo possui hoje 
13 pessoas, dentre elas, muitas 
que permanecem desde o início 

Luciana Andréa Freitas

Curiosidades

Uma vida com mais cor, alegria e muita imaginação
Todas as terças-feiras, a turma do artesanato se reúne na Asfabe, renovando a amizade e a produção


