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Satisfação para
todos os públicos

O VI Encontro Regional de Participantes da
Bandeprev agradou todo o nosso o time, fazendo
sucesso também para os ativos. Alcançamos um número
recorde de público. Unindo as duas classes, a soma
totalizou mais de 600 pessoas, sendo mais de 60 ativos
num só dia. Surpresas, como as atividades e os brindes
em clima de Copa do Mundo, foram destacadas como
um dos pontos altos do evento.

Conheça a saga de Valdemiro Bernardi-
no, um camponês que enfrentou a “Ci-
dade Grande”, em busca de conheci-
mentos e consistência profissional, e,

tendo realizado o sonho da facul-
dade e da aposentadoria, não

se cansa de contribuir para
a sociedade. Seu mais no-

vo projeto é o lançamen-
to do livro Saúde –
Plano Alimentar.

Um homem cheio de projetos

PÁGINA 2

Esta edição acompanha encarte de fotos do VI Encontro Regional de Participantes da Bandeprev.

Na próxima edição não perca o resultado das pesquisas dos Eventos.

PÁGINA 4

O interior é sempre lembrado pela Bandeprev. Depois de Petrolina e
Caruaru, foi a vez de Carpina receber o VI Encontro Regional de
Participantes. O evento ocorreu dia 20 de junho, reunindo pessoas
de diversas cidades. Mais uma vez, a diretoria marcou presença,
apresentando a situação da Entidade e esclarecendo dúvidas.

Interior também é prestigiado

PÁGINA 3
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Patrimônio

Junho 2006
Maio 2006

1.019.322.061
1.013.407.438

ano/2006 - Var. 0,58%

%
0,97
0,42
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Atuarial / meta
Bandeprev / alcançada

Rentabilidade

Editorial

Quando uma missão é
atingida com sucesso,
nem sempre são apenas

os números que importam.
Muitas vezes, a qualidade é que
faz a diferença nos resultados. A
Bandeprev concluiu mais uma
significativa etapa de sua inicia-
tiva de valorização dos partici-
pantes, chegando ao sexto ano
dos Encontros Regionais, e com
recorde de público.

Mas a nossa vitória só
se tornou completa quando
pudemos ver nos rostos a satis-
fação, a alegria, o reconhecimen-
to do nosso trabalho; quando
sorrimos com cada um envolvido
nas atividades, disputando entu-
siasmadamente os prêmios os
quais selecionamos com muito
carinho. Foram momentos valio-
sos. Veja nossa matéria principal,
mostrando que a participação foi
geral também com os ativos. Os
moradores do interior também fo-
ram prestigiados pela Bande-
prev. Leia a matéria sobre o
evento realizado em Carpina.

E as nossas homena-
gens aos nossos inscritos conti-
nuam. Este mês, entrevistamos
Valdemiro Bernardino, um
assistido sempre disposto a
contribuir com a sociedade.

Com todos os objetivos alcança-
dos – também conseguiu con-
cluir Direito, na Unicap, e se ca-
sou com Yvonne Combre, com
quem teve três filhos – Valdemiro
não pára. Está lançando um li-
vro, visando ajudar as pessoas a
se prevenirem de doenças. Para-
fraseando um provérbio chinês
afirma “Uma viagem de milhões
de quilômetros começa com um
único passo”.

Bandeprev Notícias (BN) –
Resumo da carreira:
Valdemiro Bernardino (VB) –
Meu primeiro emprego foi de
servente de pedreiro, enquanto
estudava para conseguir uma
vaga de contínuo no Banco Na-
cional, onde fiquei até 1956. Tam-
bém trabalhei na Brasil Seguros
e, em 1974, deixei a empresa, assu-
mindo uma chefia de setor no
Bandepe. Tive duas promoções
por merecimento e me aposentei
em 1984 como chefe de Divisão,
além de ser substituto automático
do chefe do Departamento de
Recursos Humanos e conselheiro
da Bandeprev.

BN – Suas atividades após a
aposentadoria:
VB – Fui mem-
bro do Conse-
lho Fiscal do
Bandepe. Além
de assumir a
Gerência Admi-
nistrativa de
uma filial da
Comind Segu-
radora, por um
período de,
mais ou menos,
10 meses, mon-
tei um escritório

Filho de camponeses, o
nosso assistido Valdemi-
ro Bernardino, nasceu em

1933, em um pequeno distrito de
Arcoverde e, a partir dos 10
anos, já trabalhava na agricultu-
ra familiar. Aos 18 anos, arru-
mou o seu “Saco de Bagagem”,
conforme costuma dizer, e partiu
para a “Cidade Grande”, em
busca de sonhos, como a facul-
dade e condições para ter uma
casa e constituir família. Come-
çou como servente de pedreiro,
e, no mesmo período em que
ajudava na reforma de um prédio
onde seria instalada uma
agência do Banco Nacional de
Pernambuco, estudava o primei-
ro ano primário. Quando a uni-
dade foi inaugurada, foi admi-
tido como contínuo. Esse foi o
começo de uma carreira promis-
sora, que atingiu seu ápice com
uma chefia de divisão no Bande-
pe, na qual se aposentou em
1984. Ainda foi presidente do
Conselho de Curadores da Ban-
deprev e, após a aposentadoria,
Conselheiro Fiscal do Bandepe.

Luciana Andréa Freitas

O primeiro passo de uma longa jornada
A história de um camponês que venceu na “Cidade Grande” e faz valer a sua vida

Perfil: Valdemiro Bernardino

Projeto e edição: Mídia Personalizada (81)3498-7312 – Jornalista responsável: Luciana Andréa Freitas (DRT/PE 2527) – Design,
diagramação e fotos: Werbeth de Sousa Impressão: Luci Artes Gráficas Ltda. Tiragem: 2.500 exemplares

de Advocacia, mas dei por en-
cerrado. Hoje advogo em minha
residência. Também sou Con-
selheiro Deliberativo da Asfabe.

BN – Uma conquista:
VB – Quando saí da companhia
de meus pais, aos 18 anos, disse
aos mesmos que partia com três
objetivos: constituir uma família,
fazer uma casa e me formar. E que
eles haveriam de ver isso se
realizar. Todos os meus objetivos
foram alcançados, graças a Deus,
para uma grande alegria de meus
pais, enquanto vivos foram.
Alcançar meus objetivos foi,
portanto, a maior conquista da
minha vida.

BN – Próximos projetos:
VB – Estou com um trabalho de
pesquisa, intitulado Saúde -
Plano Alimentar. Tudo começou
porque descobri que sou obeso,
hipertenso e com tendência à Dia-
betes. Por isso, leio muito sobre
o assunto e resolvi compartilhar
meu conhecimento, a fim de aju-
dar as pessoas a se prevenirem
de doenças.  São 270 páginas,
instruindo a respeito do valor dos
alimentos e incluindo inúmeras
receitas. Também pretendo fazer
novas pesquisas, além de escre-
ver as Memórias de um Primogê-
nito, uma autobiografia, cujo
projeto já foi iniciado.

SERVIÇO:
Para sugerir os entrevistados:
canalaberto@bandeprev.com.br
Para conversar com Valdemiro ou
adquirir o livro:
vb_sena@yahoo.com.br
Fones: (81) 3325 5206
e  (81) 8171 9744

O valor dos alimentos
No seu livro Saúde – Plano Alimentar, Valdemiro defende que pequenas alterações na forma de
pensar, novos hábitos alimentares e uma atividade física regular podem resultar em grandes
transformações. Existe um capítulo dedicado exclusivamente aos alimentos funcionais,
isto é, que além de fornecer nutrientes essenciais ao funcionamento do nosso organismo,
atuam sobre a saúde, prevenindo doenças. Veja exemplos do livro:

Soja: Previne a osteoporose, o câncer de mama, de próstata e de cólon. Ameniza
sintomas da menopausa, reduz os níveis de colesterol. Também pode retardar o desenvolvimento
de cânceres de boca, pulmão etc.

Tomate :  Possui uma substância com alto poder antioxidante, o licopeno, que previne,
comprovadamente, o câncer de próstata.

Alho: Pode prevenir alguns tipos de câncer, como os de estômago e fígado; tende a diminuir a
pressão sanguínea e os níveis de colesterol. O alho também possui componentes sulfúricos, os
quais protegem o organismo de doenças infecciosas.

A Diretoria
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Eventos no Interior

Encontros Regionais agitam participantes em Carpina

Depois de contemplar
Petrolina e Caruaru,
incluindo os municípios

circunvizinhos das mesmas, a
Bandeprev escolheu mais uma
cidade do interior para receber o
VI Encontro Regional de Par-
ticipantes: Carpina. O evento
aconteceu dia 20 de junho, con-
tando com a presença de mo-
radores desta localidade e de
várias outras cidades pernam-
bucanas, como Nazaré da Mata,
Surubim, Paudalho, Goiana, Tim-
baúba. Além de participantes
provenientes de outros estados,
como os residentes em Itabaiana,
na Paraíba; e colegas do Recife,
que trabalharam no interior anos
atrás e optaram por se reunir com
os antigos companheiros.

A iniciativa é para
mostrar que a Entidade valoriza
por igual, tanto os participantes
da cidade, quanto os do interior.
Todos entenderam o objetivo,
que é esclarecer, integrar,
estimular a auto-estima. O retorno
veio em forma de participação,
apoio à diretoria, reconhecimento,
muita vibração e bom humor.

Mais uma vez, toda a
diretoria da Bandeprev esteve
presente, apresentando os resul-
tados e projetos da Entidade,
sempre a postos para esclare-
cimento das dúvidas. A exemplo
dos eventos anteriores mais re-
centes, a Copa do Mundo figurou
como tema central das atividades
realizadas após as palestras.
Assim, empolgados com as

surpresas e ainda espe-
rançosos com o hexa da
seleção brasileira, os
participantes entraram
no espírito verde e amare-
lo e se tornaram jogado-
res, torceram, empenha-
ram-se para a conquista
de prêmios e comemora-
ram suas vitórias.

EM CLIMA DE COPA – Os participantes
entraram no espírito verde e amarelo e se
tornaram verdadeiros atletas.

DIVULGAÇÃO
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PARTICIPAÇÃO EXPRESSIVA – No
único dia destinado aos ativos, com-
pareceram mais de 60 convidados.

Belos gols foram marcados;
os atletas deram o melhor
de si; a torcida fez seu

espetáculo à parte, uniu o time,
vibrou, animando os eventos.
Foram momentos inesquecíveis,
de alegria, confraternização e de
muita confiança. O VI Encontro
Regional de Participantes da
Bandeprev, realizado em maio e
junho de 2006, em Caruaru,
Petrolina, Carpina e Recife, ficará
marcado na história
da Instituição. Com
recorde de público,
um total de mais de
600 pessoas, o proje-
to encantou, na mes-
ma medida, assisti-
dos e ativos.

No único
dia destinado aos
ativos, compareceram mais de 60
convidados. Lembrando que a
programação foi feita tendo como
base o contingente de par-
ticipantes. Uma vez possuindo
em seu quadro um número muito
mais expressivo de assistidos, a
Entidade promoveu uma quan-
tidade maior de encontros para
estes. Mas os ativos souberam
aproveitar bem o seu espaço,
demonstrando que estavam

Encontros agradam tanto aos assistidos quanto aos ativos
Eventos destinados aos participantes atingem recorde de público este ano, com mais de 600 pessoas, sendo mais de 60 ativos

totalmente imbuídos no espírito
do evento, participando das
atividades com garra e tirando
diversas dúvidas nas palestras.

O encontro dos ativos
aconteceu na manhã do dia 09 de
junho, no Recife. A programação
seguiu o formato dos destinados
aos assistidos, ocorridos em 05 e
25 de maio; e 06, 12,14, 21 e 26 de
junho. Assim como para os
assistidos, cada dire-
tor da Bandeprev
apresentou as prin-
cipais informações

da área que lhe compete. “A
Entidade vem mostrando um
excelente desempenho nos
investimentos, sendo a terceira
do Nordeste com o maior
patrimônio. Já passa de R$ 1
Bilhão”, disse o superintendente
Evandro Couceiro, que acumula
as funções de diretor financeiro
da Bandeprev.

Mais uma vez, o painel
do diretor de
Seguridade,
M a u r í c i o
Luna, foi o
que mais

despertou a atenção dos ouvin-
tes. Enquanto os assistidos ques-
tionaram temas, como pensão,
empréstimos, os ativos buscaram
conhecer, principalmente, os
procedimentos necessários para
a concessão da aposentadoria.
Maurício esclareceu todos os
assuntos. O diretor administra-
tivo, Antonio Ferreira, também se
mostrou pronto para as pergun-
tas, explanando sobre suas atri-
buições, tais como os projetos
sociais etc.

As surpresas empolga-
ram a todos. Se nos encontros

dos assistidos nin-
guém ficou parado,
no dos ativos não
poderia ser di-
ferente. Em clima de
Copa do Mundo,
eles se tornaram
verdadeiros atle-
tas, engajando-se

nas atividades lúdicas,
que estimularam a alegria,
o humor e a integração.
Na programação, também
teve a realização de um
bingo, tendo como prê-
mios uma bola de couro
e um som MP3; e a entre-
ga de vários brindes
no espírito verde e ama-
relo, incluindo mochilas,
camisas etc.

Luciana Andréa Freitas

Os encontros e a Bandeprev na opinião dos ativos e assistidos

“Este ano, participei de dois encontros, gostei
tanto que vim de novo, principalmente
porque está sendo realizado pelos fun-
cionários. Na sociedade, o idoso geralmente
é excluído. Aqui a gente é valorizado, tratado
com muito carinho e respeito.”

Maria José Camelo, assistida pela
Bandeprev desde 1992

“É o primeiro evento que participo, mas não
vou deixar de vir. É uma iniciativa muito boa,
a qual vem se tornando uma necessidade para
todos nós: reencontro, alegria. Eu tive sorte,
ganhei uma das coisas que mais gosto, uma
bola. Ganhar é divertido. Mas o melhor
prêmio é a amizade encontrada aqui.”

Luiz Cordeiro da Silva, assistido pela
Bandeprev desde 1992

“É uma satisfação estarmos aqui reunidos,
tendo toda a diretoria a nosso favor e
desenvolvendo um excelente trabalho. Hoje
nossa entidade possui uma posição de
referência no cenário nacional.”

Aluizio Lira, conselheiro fiscal
da Bandeprev, representante eleito
dos ativos
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