
Salve 13
de novembro,
Dia Mundial

da Gentileza!
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Já  sa í r am os 
r e s u l t a d o s 
das pesquisas 
dos Encontros 
Regionais  de 
Part ic ipantes 
A s s i s t i d o s , 
promovidos pela 
Bandeprev, em 
outubro deste 
ano, na Capital 
e no Interior. 
O s  e v e n t o s 
atingiram índices 
históricos, que estão entre os maiores do Projeto. Assim como divulgamos a programação 

executada no Recife, 
a n t e r i o r m e n t e , 
temos, nesta edição, 
u m  p a n o r a m a 
d a s  a t i v i d a d e s 
r e a l i z a d a s  e m 
Caruaru e Petrolina. 
Apresentações do 
vídeo institucional, 
esc la rec imentos 
d a  D i r e t o r i a  e 
sorteios de prêmios 
estiveram dentre 
as ações comuns a 
todos os encontros. 
A s  q u e s t õ e s 

levantadas pelos participantes e que não puderam ser abordadas nas referidas ocasiões 
serão respondidas no nosso site www.bandeprev.com.br.

A entrevistada deste mês é Regina 
Krüger, nossa assistida desde 2010, 
que conta sua trajetória de luta e 
conquistas. Essa bancária com quase 
30 anos de estrada na Instituição, 
mãe, empreendedora, estudante etc. 
teve de se aposentar precocemente, 
mas nos dá uma lição de como se 
manter ativa e cheia de vida.

Novos Encontros
são um grande sucesso

Perfil do mês:
Regina Krüger

PÁGINA 4

PÁGINA 2

A Bandeprev deseja sinceramente
que todos os aniversariantes do
mês tenham muitos anos de vida,
saúde, prosperidade e que 
realizem todos os seus sonhos. 
Veja em nosso site a relação 
completa dos aniversariantes.

“Tudo o que um sonho 
precisa para ser realizado é 
alguém que acredite que ele 
possa ser realizado.”
(Roberto Shinyashiki)

Mensagem aos Aniversariantes

ENCONTRO PETROLINA

ENCONTRO CARUARU
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Editorial

Para escrever sobre 
Regina Krüger, é preciso 
polivalência de palavras 

e habilidade para encaixar 
tanta vida, tanta sabedoria em 
curto espaço. Também requer o 
domínio do paradoxo, ao contar 
longa caminhada de alguém tão 
jovem. De uma 
aposentada que 
nem chegou aos 60 
anos, mas possui 
quase 30 anos 
de bancária e a 
palavra que menos 
combina com 
ela é descansar. 
Essa capixaba, 
formada em 
Biblioteconomia, 
entrou no 
Bandepe, por 
concurso, como 
caixa, na Agência 
Afogados, em maio de 1981. 
Atuou em diversas agências 
no âmbito do Rio do Janeiro 
e Recife. Se aposentou como 
gerente operacional no Setor 
Público. A animada bancária 
conhecida pelas festas as 
quais organizava destinadas à 
clientela, sempre presente em 
momentos descontraídos, como 
no bloco “Azulão” e agora 
no Grupo “Eu Trabalhei no 
Bandepe”, foi acometida de 
um câncer em 2007. Venceu a 
doença com muita garra e o 
apoio dos queridos. Casada, 
com um casal de filhos, Regina 
parece ter o amor como sua 
principal força. Com o mesmo 
amor com o qual realizou o 
sonho de ser mãe, cuidou de sua 
genitora até os últimos dias de 

Luciana Andréa Freitas

Perfil: Regina Krüger

A vida é muito para ser insignificante
Alegria, garra, amor, saberes...Eis algumas palavras que definem nossa assistidaNuma conferência inter-

nacional em Tóquio, 
em 1997, surgiu a 

ideia de se criar um Movimento 
e, consequentemente, o Dia 
Mundial da Gentileza, 13 de 
novembro, com o intuito de 
incentivar atitudes positivas 
na rotina das pessoas. Essa 
prática preocupada com o 
bem-estar comum a todos, 
que, conforme estudos, gera 
mais longevidade, é o objeto 
da nossa homenagem de capa 
deste Informativo.
 Por falar em 
gentileza, entrevistamos uma 
assistida muito querida e 
sempre dedicada ao próximo, 
a qual nos ensina como fazer a 
vida valer a pena.
 Nesse espírito de 
valorização das pessoas, temos 
os Encontros Regionais de 
Participantes, cujos resultados 
das pesquisas foram altamente 
satisfatórios. Veja matéria 
sobre o assunto, também 
abordando a programação  
do Interior.
 Confira também a 
Mensagem aos Aniversa-
riantes, a coluna Bandeprev 
em Números e demais quadros 
do Jornal. 
 

A Diretoria

vida da mesma e planeja fazer 
mais em prol dos idosos. No 
tempo que lhe sobra, viaja, faz 
cursos, toca um empreendimento 
e por aí vai.

Bandeprev Notícias (BN) – 
Resumo da carreira:   
Regina Krüger (RK) – Entrei no 
Bandepe, por concurso, como 
caixa, na Agência Afogados, 

em maio de 1981. Passei um 
tempo no Rio de Janeiro, 
retornando ao Recife em 1988. 
Nesta capital, atuei também 
nas Agências Imperatriz, Boa 
Viagem, Conselheiro Aguiar, 
Santo Antônio, aposentando-
me em 2010, como gerente 
operacional no Setor Público,  
Agência Centro.

BN – A aposentadoria precoce 
não estava nos planos, não é? 
Qual o segredo para dar a volta 
por cima?  
RK – Realmente, veio por conta 
de um câncer, que surgiu em 
2007. Foi um período difícil, 
sentia muitas dores, mas, graças 
a Deus, estou curada. Tenho uma 
fé muito grande. Também junta a 
família, os amigos. Para ganhar 

forças, você tem de estar cercada 
de amor.
 
BN – Atividades após  
a aposentadoria:  
RK – Eu comecei outra 
faculdade, agora de Economia 
Doméstica. Gosto de ler, viajar, 
colaborar na Igreja. Participo 
de várias atividades sociais, 
como, por exemplo, o Grupo 

Eu Trabalhei no 
Bandepe, presente 
no Carnaval do 
Recife. 

BN – Conquistas 
marcantes:  
RK – Uma das 
grandes conquistas 
para mim foi ser 
mãe. Agradeço a 
Deus todos os dias 
pelo meu marido, 
meus filhos, 
amigos. A Bíblia 
nos ensina a amar o 

próximo. Gosto muito de cuidar. 
Tenho orgulho de ter oferecido 
dedicação em tempo integral a 
minha mãe até seus últimos dias.

BN – Próximos projetos:  
RK – Possuo um empreendimento 
de artesanato. Para quem 
quiser conhecer está na página 
www.elo7.com.br/chiquechita. 
Também quero fazer algo 
voluntário. Adoraria cuidar  
de idosos.

BN – Mensagem aos colegas:  
RK – “Bom mesmo é ir à luta com 
determinação, abraçar a vida com 
paixão e vencer com ousadia, 
porque o mundo pertence a 
quem se atreve. E a vida é 
muito para ser insignificante.”  
(Augusto Branco)

NOME

SILVIO RONALDO V. DE MELO

AMARO A. SANTOS JUNIOR

MARIA MARIVAL LEANDRO

SIDRACK DIAS DA SILVA

Data de Início 
do Benefício 

- DIB

20/10

03/10

30/09

01/09

Novos Aposentados

Número de ações  
continua diminuindo

Processos Judiciais 
Autor : 17
Réu:  472 
Total  489 

Assuntos Jurídicos da Bandeprev
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Bandeprev em Números

VOCÊ SABIA? Investimentos Estruturados - O objetivo dos investimentos neste segmento é proporcionar uma rentabilidade superior ao segmento
de renda fixa tradicional e diversificação dos investimentos, considerando o cenário de taxas de juros decrescentes nos próximos anos.

O Patrimônio do Plano Básico, em outubro/2014, teve um crescimento mensal
de 0,66%. Confira como ficaram distribuídos os investimentos.

Os Patrimônios dos Planos Especial 1 (G9), Especial 2 (G1G2) e PGA, no mês de
outubro/2014, tiveram crescimentos mensais de 0,85%, 0,62% e 0,28% respectivamente.

As rentabilidades das carteiras dos Planos Especial 1 (G9), Especial 2 (G1G2) e Plano
de Gestão Administrativa, no mês de outubro/2014, superaram em 71,83% a Meta
Atuarial/Meta de Rendimento (PGA). Motivadas, principalmente, pelo ganho significativo
no Fundo FI Apolo (Renda Fixa) no qual os Planos aplicam 100% dos seus recursos.

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no mês de outubro/2014, superou em
41,77% a Meta Atuarial. Motivada, principalmente, pelos ganhos auferidos nos
Investimentos Estruturados.

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no acumulado do ano, até outubro/2014,
atingiu 97,23% da Meta Atuarial.

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL - outubro 2014BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE OUTUBRO 2014   
(PLANOS BÁSICO, ESPECIAL 1 (G9), ESPECIAL 2 (G1G2) E PGA) 

(EM MILHARES DE REAIS - R$)

COMPOSIÇÃO RENTABILIDADES - Outubro 2014

As rentabilidades das carteiras dos Planos Especial 1 (G9), Especial 2 (G1G2) e Plano
de Gestão Administrativa, no acumulado do ano, superaram em 24,41% a Meta Atuarial/
Meta de Rendimento (PGA), recuperando, assim, perdas ocorridas no ano de 2014.
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Valorização do Participante

Encontros Regionais obtêm excelentes resultados

A 
p e s q u i s a , 
s u b d i v i d i d a 
em sete itens, 
dentre eles, 
l o c a l i z a ç ã o 
do encontro, 
e s t r u t u r a 
física, palestra 
etc., oferecia 
as opções 
ótimo, bom, 
regular e ruim. 
Consideramos 
aprovados os 

aspectos classificados 
como ótimo e bom. Do 
total de respondentes, 
208 integraram o 
grupo do Recife, 29 
estiveram em Caruaru 
e 15 compareceram 
a Petrolina. O evento 
da Capital ocorreu, 
dia 14, no Clube 
da Aeronáutica do 
Recife, à beira-mar, 
em Boa Viagem. 
A programação do 

Agreste Pernambucano se deu em 
23 de outubro, no Caruaru Park 
Hotel, um ambiente acolhedor e 
repleto de verde. Igualmente aos 
demais, os sertanejos reuniram-
se em bela paisagem, dia 29, 
no Petrolina Palace Hotel, às 
margens do São Francisco.

Como apresentamos 
uma visão das atividades 

Uma organização de 
sucesso valoriza as 
pessoas, porque sabe 

que as mesmas são a razão 
da sua existência. Com esse 
pensamento, a Bandeprev deu 
continuidade a um dos seus mais 
aclamados projetos, os Encontros 
Regionais de Participantes, 
e os resultados até agora só 
vêm estimulando a Diretoria a 
ir mais longe. Demonstrando 
preocupar-se com a opinião de 
todos os envolvidos, distribuiu 
entre os presentes uma pesquisa 
de satisfação, com espaço para 
sugestões. Como avaliação dos 
encontros voltados aos assistidos, 
realizados no mês de outubro, 
na Capital e Interior, obtivemos 
números que estão entre os 
maiores índices de aprovação 
da história do Projeto. Recife 
alcançou 93,37%; Caruaru, 
99,42%; e Petrolina, 100%.

Luciana Andréa Freitas

desenvolvidas 
no Recife, no 
Jornal anterior, 
agora é o 
momento de 
m o s t r a r m o s 
um pouco 
do ocorrido 
no Interior. 
No Agreste, 
60 pessoas, 
p r o v i n d a s 
de Caruaru 
e cidades 
circunvizinhas, 
prestigiaram o 
Projeto. Além 
da Diretoria 
da Bandeprev, 
marcaram presença 
os conselheiros da 
Entidade, João Carlos 
Campos, Aluizio Lira, 
Maurílio Luna e o 
presidente da Asfabe, 
Reginaldo Dias. 

N a q u e l a 
região de clima 
ameno, o início se 
deu às 10h, com um coffee break, 
seguido da projeção do novo 
vídeo institucional da Bandeprev. 
Posteriormente, a Diretoria desta 
se colocou à disposição para o 
esclarecimento de dúvidas. Um 
momento especial em Caruaru foi 
a palestra Alimentação Saudável 
na Prevenção de Doenças 
Cardiovasculares, proferida pela 

nutricionista Nathalie Rivero, 
gentilmente cedida pela Unimed 
Recife. No decorrer do evento, 
foram sorteados vários prêmios, 
finalizando com um almoço e 
entrega de brindes a todos. Em 
Petrolina, a confraternização 
aconteceu a partir das 14h, 
também iniciando com um coffee 
break. O vídeo, as explanações 
dos gestores, os sorteios e a 
distribuição de lembranças 
compuseram a programação, 
encerrada com um jantar.

A Organização já faz 
planos para realizar os eventos 
destinados aos ativos. Como 
está disposta a se ajustar às 
necessidades dos interessados, 
propõe uma enquete (ver quadro). 
O contato proveitoso da Diretoria 
com os Bandeprevianos também 
deu fôlego aos administradores, 
criando a possibilidade de 
reabertura de outro projeto: 
os Cursos direcionados aos 
participantes (ver quadro). É 
a Bandeprev se fortalecendo, 
levando em conta o que mais 
importa: a opinião de todos.  

Eventos da Bandeprev alcançam índices de aprovação históricos de 93,37%, 99,42% e 100%

CARUARU – Diretor Antonio Ferreira entregando
brinde à participante Ana Maria Barbosa.

PETROLINA – Assistidos Valdenisio Ramos e Rui Nunes 
agraciando com premiação o colega Eliazar Barbosa.

PETROLINA – Assistido Aderito Leite recebendo
prêmio das mãos do colega Valdenisio Ramos.

CARUARU – Palestra Alimentação Saudável na 
Prevenção de Doenças Cardiovasculares.

Enquetes

Se você é participante ativo, dê sua 
opinião na nossa enquete cujo objetivo é promover 
o Encontro voltado a essa categoria. A Diretoria 
sugere um evento numa sexta-feira, a partir das 
18h, no Recife. Você está de acordo? Sugira  
uma data.

Nos eventos realizados pela Bandeprev ficou evidente a 
vontade dos integrantes da Entidade de que a mesma desenvolva 
ações, como cursos e palestras destinados à terceira idade 
(aposentados). Se você é assistido, a Diretoria de Seguridade quer 

saber: você tem interesse? Faça sugestões acerca dos 
assuntos a serem abordados.

Para as duas enquetes, entre em 
contato pelo canalaberto@bandeprev.com.br ou 
pelo fone 3419 4623.  


