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Suzana é nossa
homenageada
do mês
Agosto é mês de comemoração,
pois é o mês do aniversário de
nossa auxiliar administrativa
Suzana Carneiro, que completou,
em abril de 2007, 22 anos de
Bandeprev. Suzana acompanhou
várias etapas da Entidade, dando
sua contribuição em diversas
áreas. Assim, a diretoria decidiu
homenageá-la por toda a sua
dedicação, convidando-a para ser o
destaque da coluna Perfil. Conheça
um pouco de sua história e de
seus pensamentos.

nosso orgulho
nas pistas
A coluna Curiosidades
continua fazendo
sucesso entre os nossos
participantes, os quais se
orgulham de verem seus
colegas demonstrando suas
conquistas e posições de
destaque nas mais diversas
atividades no Estado e no
País. O assunto desta vez é
automobilismo e fomos correndo
entrevistar Souto Malheiros, que
honra nosso Pernambuco com sua
força, determinação, coragem e os mais
diversos títulos.
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Fontes para a edição da matéria:
http://www.gptotal.com.br/2005/Especiais/piquet/default.asp
http://pt.wikipedia.org/wiki/24_Horas_de_Le_Mans
www.cba.org.br

Bandeprev em prol do
aperfeiçoamento profissional
A Bandeprev prossegue com seu programa
de incentivo à qualificação dos profissionais
dos fundos de Previdência Complementar
da região Nordeste. Recentemente, foram
realizados mais dois treinamentos na sede
da Instituição. Dia 27 de julho, o assunto discutido foi Planejamento Estratégico nas EFPC´s e,
dia 07 de agosto, a pauta abordou o Seguro de Responsabilidade Civil, voltado para proteger os
administradores das fundações. Ambos contaram com o patrocínio do sistema Abrapp/ICSS/Sindapp,
que reúne as entidades de maior representação do segmento no país.
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Editorial

ste momento vivido por
todos nós da Bandeprev
vem modificando a rotina
de nossa equipe e, de certa
forma, influenciando as decisões
sobre o jornal da Entidade. Por
conta da imensa demanda de
trabalho dos órgãos estatutários,
a matéria sobre o Conselho
Fiscal, prevista para agosto,
terá de ser agendada para as
próximas edições. Mas fatores
como esses não irão nos impedir
de continuarmos selecionando
bons temas a serem abordados no
Bandeprev Notícias, reservando
aos participantes a oportunidade
de se manterem informados e em
contato com a Entidade.
A boa notícia deste
número é que agosto é o
mês do aniversário de nossa
funcionária Suzana Carneiro,
que, em abril último, atingiu 22
anos de Bandeprev. Acompanhe
sua entrevista na coluna Perfil.
Suzana aproveita a chance
para mostrar suas conquistas,
relembrar bons momentos e
agradecer aos colegas.
Nossa reportagem especial vem em clima de aventura.
O assunto é automobilismo e o
destaque é nosso assistido Souto
Malheiros, que aproveitou a
aposentadoria para realizar um
sonho e se tornou um ídolo
nas pistas. Veja como tudo
começou, os caminhos que ele
percorreu e os principais títulos
de sua carreira. Além de conferir
algumas dicas sobre o tema.
Observe ainda os
nossos quadros Aniversariantes
e Finanças da Bandeprev.

A Diretoria

Perfil: Suzana Carneiro

Parabéns por tudo, Suzana!

Em agosto, Suzana faz aniversário e, em abril, completou 22 anos de Bandeprev
Luciana Andréa Freitas

N

o mês em que se comemora
o aniversário de uma
de nossas funcionárias,
resolvemos homenageá-la por
seus 22 anos de dedicação à
Bandeprev, completos em abril
último. Estamos falando de
Suzana Carneiro. Com o intuito
de prestigiá-la, a escolhemos
para ser o destaque da coluna
Perfil deste mês. Divorciada,
com uma filha de 25 anos, essa
recifense atinge idade nova
em 29 de agosto. Com terceiro
grau completo, Suzana atua na
Bandeprev desde 12 de abril de
1985, tendo vivido grande parte de
nossa história e passado pelas três
casas que abrigaram a Entidade.
Oriunda de uma época na qual a
Instituição possuía cerca de 100
empregados, orgulha-se de hoje
estar entre os 16 que compõem
o quadro, reduzido por conta de
fatores, como terceirização do
plano de saúde, informatização
etc. Sentindo-se reconhecida pelo
seu trabalho, ela afirma: “Sempre
gostei de estar em contato com o
público. Aqui, fiz inúmeros amigos,
aprecio encontrá-los e sinto que a
recíproca é verdadeira. Já recebi
elogios da diretoria sobre meu
atendimento e, numa pesquisa
com os participantes, o setor no
qual presto minha colaboração,
junto a outros colegas, como
Patrício, Maria José etc. atingiu
índice de satisfação superior
a 90%”.

de 1985, contratada para o
setor de telefonia. Eu atuava
principalmente auxiliando os
diretores. Com a implantação da
central telefônica, passei a fazer
parte do atendimento ao público,
no qual estou até hoje, trabalhando
no expediente da manhã. Em
agosto deste ano, completo a
idade mínima necessária para
que eu me torne uma assistida
da Entidade. Estou muito feliz.
Pretendo me aposentar e, quem
sabe, continuar contribuindo
com os meus serviços para
a Bandeprev.
BN – Uma conquista:
SC – As amizades construídas
ao longo destes anos. Sempre
gostei de estar em contato com
o público. Aqui, fiz inúmeros
amigos, aprecio encontrá-los e
sinto que a recíproca é verdadeira.
Já recebi elogios da diretoria
sobre meu atendimento e, numa
pesquisa com os participantes,
o setor no qual presto minha
colaboração, incluindo também
outros colegas, como Patrício,
Maria José etc. atingiu índice
de satisfação superior a 90%.
Sinto-me valorizada e tenho
vontade de melhorar ainda mais o
meu trabalho.

BN – Uma boa recordação:
SC – Ter recebido uma placa em
homenagem aos meus 10 anos
de Bandeprev.
BN – Mensagem aos colegas:
SC – Só posso reconhecer que
tudo o que sou hoje na Bandeprev
devo aos meus colegas. Meus
agradecimentos a quem trabalha
comigo e, principalmente,
aos aposentados, os quais são
pessoas boas, pacientes; esperam
o atendimento com delicadeza;
e gostam de freqüentar nossa Entidade.
SERVIÇO:
Para conversar com Suzana:
fone: 3419 4602

Nossa Homenagem

Bandeprev Notícias (BN)
– Resumo da carreira
na Bandeprev :
Suzana Carneiro (SC) – Entrei
na Bandeprev em 12 de abril
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BN – A Bandeprev corresponde suas expectativas
como empregada?
SC – Com certeza! Tem um plano
de saúde muito bom e um fundo
de Previdência Complementar
que garantirá nossa tranqüilidade
por toda a vida. Como empregada,
não tenho do que me queixar.
Eles investem muito na gente,
proporcionando treinamentos e
programas de integração.
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Se você acredita que
o futuro é possível,
comece agora a
construí-lo. Imagine
quantas coisas positivas é capaz
de
fazer,
quantas boas
recordações
é capaz de deixar, quanta
alegria poderá distribuir.
Quando pensamos que já
demos tudo de nós por um
mundo melhor, eis que nossa força se renova e temos
novas chances de contribuir,
de crescer, de ser feliz!
Felicidades, Suzana! Em
todos os caminhos que
você escolher.
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Finanças da Bandeprev

A rentabilidade da carteira dos
investimentos da Bandeprev, no
mês de julho, foi superior à meta
em 16,04%.
A rentabilidade da carteira dos investimentos
da Bandeprev,
no acumulado
do ano, foi superior à meta em
23,68%
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Curiosidades

Dirigindo sua vida à realização de um sonho

Com a aposentadoria, Malheiros dedicou-se ao automobilismo, conquistando vários troféus
Luciana Andréa Freitas

N

FOTOS: HILTON LEÃO (DIVULGAÇÃO)

elson Piquet, o primeiro
brasileiro a alcançar
o tricampeonato na
Fórmula 1, já afirmava: “quem
pilota um fusca, pilota qualquer
carro de corrida”. E foi com o
famoso besourinho que o
nosso assistido recifense
Souto Malheiros começou a ganhar as pistas
para deixar sua marca
no automobilismo
pernambucano. Formado em Direito,
com duas pósgraduações,
em Análise
de

Sistemas e em Administração
Bancária, Malheiros entrou no
Bandepe, em 1974. Iniciou como
escriturário do Departamento
de Recursos Humanos - Derhu,
ficando cerca de 12 anos e
tendo percorrido todos os
cargos de chefia. Em seguida,
atuou no Departamento de
Apoio Administrativo – Depad,
em que passou mais 12 anos,
até se aposentar, em 1999,
e onde pôde comandar uma
das áreas pelas quais sempre
foi fascinado: os transportes.
“Na década de 50,
quando eu ainda era um menino,
existia, no Derby, uma corrida
de citroëns e vemags. Minha
avó morava por perto e eu ficava
escutando o ronco do motor,
pelo qual sou enfeitiçado até
hoje. Assim, nasceu o sonho de
correr, cultivado a cada dia e que
aumentou, quando já crescido,
em meados de 60, em que
as disputas passaram a ser
realizadas na Cidade
Universitária, resolvi
acompanhá-las e
me apaixonei
pelo vemagi”,
lembra como
tudo começou.
Daí em diante,
afirma ter
assumido
definitivamente o seu
amor pelo
esporte.
De início,
tornou-se
comissário
e ,
e m
1970, com
um fusca,
participou
de sua
primeira
competição de
importância no âmbito
do Estado, a Taça Wilson
Campos, já demonstrando
seu talento no asfalto,
arrebatando o terceiro lugar.

Malheiros recorda que de
1970 a 1972, optou pelas disputas
de kart, no Ginásio Geraldão, na
Imbiribeira, mas não foi feliz. Em
seguida, quis voltar aos veículos
de passeio, porém sua carreira
profissional não era compatível
com a dedicação necessária ao
desporto. Mesmo sem poder correr,
não saía das pistas, percorrendo o
país e o mundo a fim de ver seus
ídolos esquentarem os motores
e dispararem nas curvas e retas,
encantando-o com o barulho que
o emociona desde garoto. Ainda
veste com orgulho a camisa que
obteve nas 24h de Le Mans, na
França, a mais antiga e prestigiada
corrida de resistência para
carros desportivos e protótipos.
Quando se aposentou,
pôde finalmente se dedicar ao
automobilismo como gostaria.
Comprou um fusca e se tornou
assíduo dos eventos do
Autódromo Internacional de
Caruaru, Ayrton Senna.
Dois anos depois, em
2001, já arrancava o
vice-campeonato da
Copa Pernambuco,
na categoria
Speed 1.600cc,
constituída por
carros com
motor de 1.600
cilindradas,
p r i n c i palmente,
pelo famoso
Vo l k s w a g e n .
Também
marcou
presença
em interestaduais,
chegando a
participar,
em 2006,
na cidade
de Fortaleza,
da primeira prova do
Campeonato Brasileiro de
Endurance, competição de
resistência que inclui carros
de turismo e protótipos.
Soutinho, como é conhecido

nos autódromos, ressalta que na
referida prova, com duração de
6h, enfrentou consagrados pilotos
do país, dentre eles, Piquet etc.
e se classificou no 5º lugar. Mas
o título do qual mais se orgulha
conquistou em Caruaru. Foi 2º
lugar no Campeonato NorteNordeste de Turismo, em
2005, na categoria Turismo
Acima de 2.000cc, na qual se
enquadram vectras, opalas
e omegas. “Não esqueço
o momento da minha
subida ao pódio.
Fui ovacionado
por amigos, familiares e admiradores. Saí com
lágrimas
nos olhos”.

