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A Bandeprev é vida em várias
partes do Estado

Este mês, a Bandeprev esboçou seu perfil, de uma entidade
que continua em ação e sempre busca o crescimento,
contando um pouco da história de assistidos provenientes
de várias partes do Estado. Os homenageados foram
Valdemiro Cruz, representando Vitória de Santo Antão;
Ademildo Dias, de Caruaru; e Osvaldo Miguel, de Belo
Jardim. As entrevistas ocorreram em maio 2006, por ocasião
do 6º Encontro Regional de Participantes da Bandeprev.

PÁGINAS 2 E 4

Estamos dando uma nova forma à apresentação dos
nossos números. Criamos a coluna Finanças da
Bandeprev, que traz tabelas e gráficos sobre a
rentabilidade e o patrimônio da Instituição.

PÁGINA 3

As informações sobre as cidades foram colhidas da seguinte fonte: www.pe-az.com.br
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Editorial

Inovar. Essa é a palavra de
ordem da Bandeprev, no
quesito comunicação. Perse-

guindo a excelência e buscando
atender ao anseio dos participan-
tes, a Entidade traz, no seu infor-
mativo de novembro, novas pro-
postas de matérias e de apresen-
tação de seus dados financeiros.

Com relação aos núme-
ros da Entidade, nosso propó-
sito consiste em disponibilizar
informações melhores de serem
visualizadas e com maiores
detalhes. A coluna Finanças da
Bandeprev expõe a rentabilidade
da Instituição em vários ângulos.
Esta é exibida numa tabela,
desmembrada por segmentos; e
em gráficos comparativos do
Investimento frente à meta
atuarial mês a mês, e da carteira
consolidada até outubro 2006
frente à meta do mesmo período.
Na coluna, também consta uma
tabela da evolução patrimonial.

Quanto às reportagens,
resolvemos, neste número, con-
templar uma quantidade maior de
participantes, homenageando
três assistidos do interior do
Estado, visando manter nossa
iniciativa de valorização também
de pessoas dessa localidade.
Histórias de assistidos de várias
partes do Estado podem retratar
a própria Entidade, com sua
perseverança e busca constante
pelo crescimento.

Outras informações
sobre participantes, você encon-
tra na coluna Aniversariantes; e,
em Novidades, que traz notícias
sobre nosso querido escritor e
humorista Erasmo Souto.

Obs: Continuamos a-
tentos ao processo de reforma
dos planos previdenciários da
Bandeprev e, assim que possí-
vel, abordaremos o tema.

Bandeprev Notícias (BN) -
Resumo da carreira:
Valdemiro Cruz (VC) - Eu
comecei, no Bandepe, como
escriturário, no fim da década de
60. Trabalhei em diversas cartei-
ras, Cheque Forte, Grupo de
Controle, Cobrança e Desconto.
Fui chefe de Seção Rural. Fui
enviado a diversas agências,
como Cupira, Correntes, Sertânia,
Custódia, Garanhuns. Daí em
diante, tive transferência para
Vitória. Passei num concurso
interno para gerente, atingindo a
segunda colocação. Assumi
várias gerências, na Agência
Centro; em Maceió; em Boa
Viagem. E me aposentei como
gerente geral da Agência Santo
Antônio, em 1998.

BN - Uma conquista:
VC - A maior conquista da minha
vida foi a família que constituí, é
o meu maior tesouro.

BN - Uma recordação:
VC - As amizades que fiz no
Estado e fora dele, por conta do
meu trabalho no Bandepe. Algo
que me marcou foi o com-
panheirismo dos colegas da
Agência Boa Viagem. Mas
também não esqueço de cada

Berço de uma das mais
importantes batalhas en-
tre holandeses e luso-

brasileiros em Pernambuco,
episódio que deu origem ao seu
nome, Vitória de Santo Antão, a
famosa terra dos engenhos de
aguardente, é recanto de vence-
dores, como Valdemiro Cruz.
Esse nosso assistido atuou em
várias agências do Bandepe,
como Cupira, Correntes, Ser-
tânia etc., até passar em 2º lugar
num concurso interno para
gerente, traçando uma pro-
gressiva carreira e alcançando
a aposentadoria em 1998. Hoje,
casado, com três filhos e um
neto; formado em Administração
de Empresas, com pós-
graduação em andamento; e
proprietário de uma loja de
Informática, Valdemiro per-
manece a ca-
minho de novas
conquistas. Ele
também de-
senvolve um
importante tra-
balho volun-
tário, o qual
visa um futuro
melhor, levan-
do a  Palavra
de Cristo a pre-
sídios do Es-
tado. Ciente de
sua contribuição ao Brasil, seja
colaborando para movimentar a
economia e até mesmo em-
pregando pessoas, seja dedi-
cando seu tempo a uma ação so-
lidária, Valdemiro se mantém na
luta. “Eu não me aposentei. Con-
tinuo sendo útil ao meu país”.

Luciana Andréa Freitas

Um homem de luta e de Vitória
Após várias conquistas, Valdemiro alegra-se por se manter na batalha

Perfil: Valdemiro Cruz

colega das outras unidades. Com
todos, tenho um relacionamento
muito bom até hoje.

BN - Projetos da Bandeprev:
VC - Desde o início, participo de
todos os eventos. É um prazer
rever os colegas e é um dever
nosso estar acompanhando e
apoiando o excelente trabalho
desta diretoria.

BN - Suas atividades após a
aposentadoria:
VC - Eu não me aposentei.
Continuo sendo útil ao meu país.
Minha atividade hoje é a
Informática. Possuo uma loja de
computadores e suprimentos.
Atualmente, emprego cinco
pessoas. Além disso, tenho muito
orgulho de outro trabalho que
desenvolvo. Eu faço parte de uma
Pastoral Carcerária, através da
qual levamos a Palavra de Cristo
a presídios do Estado. É uma ação
solidária praticada pela Igreja
Católica, cujo objetivo é
amenizar a dor, o sofrimento, a
revolta de pessoas que podem ter
sérias dificuldades de se
reintegrar à sociedade no futuro.

BN - Mensagem aos colegas:
VC - Permanecer contribuindo
com o país. Trabalhando, dando
início a um empreendimento ou
ajudando pessoas que neces-
sitam muito do nosso apoio.

SERVIÇO:
Para sugerir os entrevistados:
canalaberto@bandeprev.com.br
Para falar com Valdemiro:
acesso@lemosnet.com.br
fone da empresa: (81)3523 2822A Diretoria

Ainda se encontra no site
www.livrorapido.com.br, o mais novo livro
do nosso assistido, escritor, humorista e con-
tador de causos, Erasmo Souto Camilo. A obra
atual está intitulada como Oxente, Brasil!!!
É o oitavo trabalho de Erasmo, que já lançou
Um Paraíba Falando para o Mundo; Paraí-
ba & Pernambuco no País do Vuco-Vuco;
Nordeste Tintim por Tintim; Esse Bandepe
Arretado e seus Bancários Maravilhosos;
Criando Causo; e Sua Majestade o Povão.
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Bandeprev Notícias (BN) -
Resumo da carreira:
Ademildo Dias (AD) - Eu
participei do Banco do Povo por
sete anos. Em 1967, fiz um con-
curso para o Bandepe, em Belo
Jardim. Depois, fui transferido
para a Agência Caruaru, a qual
tive a honra de inaugurar, como
caixa. Em seguida, ingressei no
Sindicato dos Bancários do
Estado. Cheguei a assumir a

Celeiro de artesãos do
quilate dos mestres
Vitalino e Galdino,

Caruaru também se orgulha de
abrigar outro tipo de profissio-
nal, igualmente hábil com as
mãos, cuja arte é transformar o
sorriso das pessoas. Estamos
falando de Ademildo Dias, nosso
assistido desde 1991, que cons-
truiu, com êxito, duas carreiras:
a bancária e a dedicação à
Odontologia, seu atual ofício.
Casado, com três filhas e um
neto, ele fala de suas conquistas.
Hoje formado em Odontologia e
Filosofia, com curso de atualiza-
ção em Odontologia, na França,
Ademildo, que é conselheiro da
Asfabe e representante da
Bandeprev no Agreste, montou
o próprio consultório, um dos
mais modernos da região.

Luciana Andréa Freitas

Mestre na arte de ser sucesso em tudo o que faz
Ademildo, que iniciou como bancário, montou um moderno consultório de Odontologia

Perfil: Ademildo Dias

diretoria deste e da Federação
dos Bancários de Alagoas,
Pernambuco, Paraíba e Rio
Grande do Norte. Hoje realizo
atendimento em Odontologia para
diversas empresas, inclusive para
o Real ABN Amro.

BN - Uma conquista:
AD - Tenho como conquistas a
melhoria de vida, o fato de ter
constituído família. Possuo três

filhas formadas e bem-
sucedidas. Além disso,
vibro com minha
profissão. Não esque-
ço o início, é claro. A
vida bancária foi muito
importante para mim.

BN - Suas atividades
após a aposentadoria:
AD - Minha paixão é
a Odontologia. Eu
me formei em 1970.
De lá pra cá, eu perma-

neço me atualizando. Além de
sempre participar de capacita-
ções - atualmente, estou fazendo
um curso promovido pelo Conse-
lho Regional de Odontologia -
busco acompanhar o que há de
mais avançado na tecnologia para
aparelhar meu consultório, um
dos mais modernos da região.

BN - Mensagem aos colegas:
AD - O mais importante é participar.
Estar em ação nos protege contra
o aparecimento de doenças. Eu
estou nascendo agora. Você
também. Participe sempre, na sua
casa, no trabalho, na Bandeprev.

SERVIÇO:
Para sugerir os entrevistados:
canalaberto@bandeprev.com.br
Para conversar com Ademildo:
(81) 9981 2489/ (81) 3721 3610
Consultório: (81) 3721 2256

Bandeprev Notícias - (BN)
Resumo da carreira:
Osvaldo Miguel - (OM)  Sou
remanescente do Bradesco, onde
atuei por oito anos. Entrei no
Bandepe, por meio de concurso,
e passei quatro anos na Agência
Belém de São Francisco. Daí em
diante, fui transferido para Belo
Jardim, na qualidade de caixa
executivo, função com a qual me
aposentei, em 1996, quando
também era assistente da Tesou-
raria daquela Agência.

BN  Uma recordação:
OM  Uma das melhores é a
grande amizade que selamos
durante esses quase 30 anos,
com nossos companheiros de
Bandepe. Até hoje nos
reencontramos nos eventos da
Bandeprev e é a mesma alegria.

Cenário de várias belezas
naturais, como a Ca-
choeira Engenho Tira-

Teima, Belo Jardim é a morada
de Osvaldo Miguel. E não
poderia existir melhor lugar
para ele, um amante da natureza.
Nosso assistido desde 1996, que
se aposentou como caixa execu-
tivo e assistente da Tesouraria
da Agência Belo Jardim, Osval-
do buscou fazer da sua paixão
pela vida, uma profissão.
Formou-se em Biologia. Também
concluiu um curso de técnico
agrícola. Casado, tem três filhos.
Um deles lhe acompanha na ati-
vidade que escolheu para exercer
após a aposentadoria: o comér-
cio de rações para animais.

Luciana Andréa Freitas

Amante da vida por natureza
Após a aposentadoria do Bandepe, Osvaldo formou-se em Biologia

Perfil: Osvaldo Miguel

BN - Uma conquista:
OM - Ter adquirido a aposen-
tadoria por tempo de serviço e ter
terminado a faculdade depois
da aposentadoria.

BN - Suas atividades após a
aposentadoria:
OM - Além de concluir minha

graduação em Biologia, fiz curso
de técnico agrícola. E continuo me
atualizando em tudo que me pos-
sa ser útil. No momento, estou
cursando Iniciação em Informá-
tica. Dou o maior valor que os
cursos da Bandeprev também
sejam extensivos ao interior. A
atividade que exerço atualmente
é o comércio de rações para ani-
mais. Administro um negócio nes-
te ramo, junto como o meu filho.

BN - Mensagem aos colegas:
OM - Preserve a vida: cuide bem
de si e da natureza.

SERVIÇO:
Para sugerir os entrevistados:
canalaberto@bandeprev.com.br
Para conversar com Osvaldo:
(81) 3726 2509/ (81)9122 8351


