Salve 31 de outubro, Dia Mundial
da Poupança!
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Encontro de Participantes no Rio de Janeiro e em São Paulo
Marcados por almoços de confraternização e apresentações acerca da situação da Bandeprev,
ministradas pela diretoria da Entidade, foram promovidos os
Evento no Rio de Janeiro - DIVULGAÇÃO
Encontros Regionais de Participantes ocorridos fora do Estado.
A ideia é demonstrar a mesma consideração a cada integrante,
Evento em São Paulo - DIVULGAÇÃO
independentemente da localidade. Os eventos foram realizados em
11 de setembro, em São Paulo; e, em 13 de setembro, no Rio de Janeiro. Dentre os paulistas, há
quatro participantes (ativos), dos quais dois compareceram ao encontro, quando houve integração
com o grupo de aposentados.

Eleições 2013:
Confira os candidatos
ao Conselho Fiscal
Em 10 de dezembro de 2013, será
realizada a votação para a escolha
dos membros do Conselho Fiscal
da Bandeprev, um órgão estatutário
importante, que possui a função de
cuidar do nosso patrimônio. Segundo
o Regulamento, cada eleitor poderá
marcar na cédula dois candidatos,
sendo um ativo e um assistido.
Acompanhe, por ordem alfabética, os
históricos acadêmicos e profissionais
dos concorrentes homologados pela
Comissão Eleitoral.
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Bandeprev dá início
aos preparativos
para o pleito
Foram encerradas, no dia 11 de
outubro, as inscrições para os ativos e assistidos se candidatarem
ao cargo de conselheiro fiscal da
Bandeprev. A Comissão Eleitoral (foto) já iniciou os trabalhos
tendo em vista uma votação tranquila e eficiente, a ser realizada em
dezembro deste ano. Fique atento
às principais informações.
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Eleições Bandeprev 2013

Editorial

omo sempre estamos
buscando novidades
a fim de incrementar
o nosso informativo, a
capa de outubro deste ano
homenageia o Dia Mundial
da Poupança (31). Não é
uma
data
comemorativa
da caderneta, mas do ato
de poupar, guardar para
usufruir no futuro. A própria
Previdência
Complementar
é uma poupança. É válido ter
um dia para lembrarmos da
importância do planejamento
financeiro.
Ainda
com
relação ao mês, fazemos
questão de registrar aqui o
Dia Internacional do Idoso
(01) e o Dia do Securitário,
celebrado toda 3ª segundafeira de outubro.
O
tema
central
desta edição consiste nas
eleições para o Conselho
Fiscal da Bandeprev. Na
página 2, contamos com uma
reportagem com a Comissão
Eleitoral, esclarecendo todos
os detalhes do processo.
Na página 4, apresentamos
os perfis dos concorrentes,
inclusive o jornal foi fechado
em data posterior com fins de
divulgarmos os candidatos já
homologados pela Comissão.
Complementando,
temos os quadros Aniversariantes, Finanças da Bandeprev, Nota de Falecimento e
Novos Aposentados.
A Diretoria

Novos Aposentados
MARIA REJANE PIRES DOS SANTOS
DIB.: 21/06/2013
ANGELA MARIA DE LIMA
DIB.: 01/09/2013

Conselho Fiscal: Todos a postos para novo pleito
Votação em 10 de dezembro será para escolha de membros de órgão que zela pelas finanças

é preciso possuir prazo limite para a chegada do
nível superior; voto encaminhado por meio dos
ter comprovada Correios é 07 de janeiro 2014.
e x p e r i ê n c i a A correspondência, com o voto,
em
atividade deverá ser postada nos Correios
f i n a n c e i r a , até o dia 10 de dezembro 2013,
administrativa, às 17h”, explicou.
contábil, jurídica,
A Comissão especialde fiscalização mente constituída tendo em
ou de auditoria, vista uma andamento tranquilo
dentre
outros e eficiente do processo eleitoral
COMISSÃO ELEITORAL – Penha Amorim, Paulo atributos. Confira
é formada pelos seguintes
Andrade (presidente), Lúcio Roberto e Alcidésio dos
os
perfis
dos
membros: Paulo Jorge de
Santos estão à disposição para esclarecimentos.
concorrentes na Andrade Filho (presidente),
Luciana Andréa Freitas
última página deste informativo.
Alcidésio dos Santos Araújo,
Conforme o presidente Lúcio Roberto Falcão e Maria
da Comissão, Paulo Andrade, da Penha Ramos Amorim.
que
estamos
pós as eleições para o a votação ocorrerá no dia 10 “Lembre-se
Conselho Deliberativo, de dezembro, das 9h às 17h, escolhendo pessoas as quais
ocorridas em 04 de pelo voto pessoal, direto e vão fiscalizar a Entidade. Daí
julho deste ano, chegou a vez secreto. Pode-se marcar até dois a importância de definirmos os
dos ativos e assistidos apontarem candidatos, sendo um ativo e nossos representantes com base
nas urnas os representantes do um assistido. “Até o dia 02 de na seriedade e no discernimento
Conselho Fiscal da Bandeprev. dezembro, cada Bandepreviano destes para decidirem o
A votação prevista para 10 receberá um kit eleitoral, melhor para todos”, declarou o
de dezembro próximo, visa a composto de uma cédula, um presidente. “Antes de criticarmos
escolha de membros do órgão que envelope porta-cédula, um ou elogiarmos, precisamos
zelará pela gestão econômico- manual, um envelope carta- vivenciar, fazer parte. Então,
financeira da Instituição. O resposta (porte pago) e uma participe das decisões, marcando
processo seguirá os moldes das ficha de identificação, para a presença na votação”, concluiu
eleições anteriores, com votação opção por correspondência. O Alcidésio dos Santos.
nas sedes da Bandeprev e da
Asfabe, no Recife, e envio da
Fique por dentro e agende-se
cédula por correspondência.
A Comissão Eleitoral já está
- Candidatos
cuidando dos preparativos e se
Ver página 4 deste informativo
encontra a postos para oferecer
- Votação
todo o apoio necessário.
Data: 10.12.2013
O Edital de ConvoHora: 9h às 17h
cação e o Cronograma foram
Locais: Bandeprev – R. do Apolo, 91, Bairro do Recife- Recife – PE
encaminhados a todos os inteAsfabe – Rua José Bonifácio, 339, Torre – Recife – PE
grantes da Entidade, anexos ao
jornal anterior, e também estão
- Quem pode votar
disponíveis no site da Bandeprev.
Participantes (ativos), aposentados e pensionistas, dispondo dos seus
Os candidatos tiveram até o dia 11
direitos estatutários;
Tutor e curador.
de outubro para se inscreverem.
Eles almejam assumir o mandato
- Apuração e divulgação dos resultados
que vai de 2014 a 2017. Como
Data: 08.01.2014
condições para entrar na disputa,

A

Conselho Deliberativo Presidente: FERNANDO CALHEIROS DE SIQUEIRA Membro Efetivo: JOSÉ CÂNDIDO NETO Membro Efetivo: SÉRGIO JOSÉ DE LIMA
LEMOS Membro Efetivo: MAURÍLIO DE SOUZA LUNA Membro Efetivo: JOSÉ HONÓRIO DE MORAIS Membro Efetivo: JOÃO CARLOS C. DE MELO

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.
IVAN BIVAL DE MEDEIROS
(+29/07/2013)

Conselho Fiscal Presidente: EUDES CARNEIRO LINS FILHO Membro Efetivo: ALBÉRICO JOSÉ DA G. BRANCO Membro Efetivo: ALUIZIO PAZ DE LIRA Membro
Efetivo: MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA M. CALADO
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Candidatos ao Conselho Fiscal

Ativos
Aluizio Paz de Lira
Aluizio Lira

Graduado em Direito, é habilitado pela Anbima - CPA-10, e pelo
Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social - ICSS.
Iniciou no Bandepe, em 1983, como contínuo, passando a recepcionista
e promotor de captação na BCI. Trabalhou nas agências Casa Amarela,
Camaragibe, Centro e diversos PABs. Atuou no Departamento Jurídico,
pela Superintendência Operacional-Suope, Diretoria de Crédito-Dicre
etc. Atualmente, está na Agência Igarassu, é diretor da Fetrafi/NE e
conselheiro fiscal da Bandeprev.

Possui graduações em Administração de empresas e em Direito.
Ingressou no Bandepe em 1978 e logo se engajou no movimento
sindical. Hoje é presidente da União Geral dos Trabalhadores – UGT/
PE, diretor financeiro da Federação de Estabelecimentos Bancários
- FEEB/AL-PE-RN, e diretor da Contec. Também integra a Comissão
Estadual de Emprego de Pernambuco e o Conselho de Desenvolvimento
Econômico-social do Estado de Pernambuco, e é membro suplente do
Conselho Fiscal da Bandeprev.

Luiz Gustavo de Pádua Walfrido
Gustavo Walfrido

Assistidos
Albérico José da Gama Branco
Albérico Branco

Formado em Ciências Econômicas e em Ciências Contábeis, é habilitado
pelo Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social ICSS. Iniciou a carreira no Banco Irmãos Guimarães S/A, como office
boy. Em 1965, foi admitido no Bandepe, com o cargo de escriturário, na
Agência Centro. Atuou como gerente em diversas agências, tais como
Limoeiro, Bonito, Triunfo, Petrolina, Prazeres. É diretor financeiro da
Associação dos Funcionários Aposentados do Bandepe – Asfabe, e
conselheiro fiscal da Bandeprev.

Bacharel em Ciências Contábeis, é pós-graduado em Administração
Bancária - CAAB. Entrou no Bandepe, em 1981, na função de auditor,
no Departamento de Auditoria – Deaud. Passou a gerente de negócios,
atuando nas agências Arruda, Boa Viagem, Casa Amarela, Igarassu.
Foi presidente do Conselho Fiscal da Bandeprev, em 1997, e hoje
é membro suplente do referido órgão. Atualmente aposentado pela
Bandeprev, desenvolve trabalhos voluntários sociais e possui atividade
comercial de forma autônoma.

Marciano Faustino Vila Nova
Marciano Faustino

