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Num espírito de descontração, congraçamento e valorização à qualidade 
de vida, ocorreu a oitava versão do Encontro Regional de Participantes 
Assistidos, no Recife. O Evento, realizado em 14 de outubro 2014, teve 
a bela Praia da Boa Viagem como pano de fundo e registrou o maior 
recorde de público do Projeto: mais de 550 pessoas. Iniciado em clima de 
novidade, o Encontro abriu as explanações com um vídeo institucional. Em 
seguida, toda a Diretoria Executiva da Bandeprev se colocou à disposição 
dos ouvintes para esclarecimento de dúvidas. O médico geriatra Marcos 
Cabrera encerrou as apresentações, oferecendo orientações de como 
viver mais e com saúde. A festa foi animada durante todo o tempo com 
sorteios de vários prêmios. Confira a cobertura completa e depoimentos 
dos presentes. 

Com 30 anos de Banco, o gerente geral 
da Agência Escada, do Santander, e 
suplente do Conselho Deliberativo da 
Bandeprev, Marcos Melo, é o nosso 
entrevistado do mês. Vale a pena 
acompanhar sua história, seu jeito de 
ver a vida e a felicidade.

Com recorde de público, 
Bandeprev realiza oitava edição 

do Encontro de Assistidos 

Perfil de outubro: 
Marcos Melo
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A estrada é longa, 
mas vale a pena.

Salve 01 de 
outubro, Dia 
Internacional 

do Idoso!

Marcos Cabrera - Médico Geriatra

Encontro Regional de Participantes Assistidos, no Recife 
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Atingindo novo recorde de público, o Evento, que reuniu mais de 550 assistidos, teve como cenário a bela Praia da Boa Viagem, no Recife
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Editorial

Um dos mais belos 
cartões postais do 
Brasil, situados em 

Pernambuco, a Praia da Boa 
Viagem, abriu os braços para 
receber a família Bandeprev, 
no Encontro Regional de 
Participantes Assistidos, 
ocorrido dia 14 de outubro, 
no Recife. O ambiente para o 
congraçamento traduz uma das 
principais razões da iniciativa: 
incent ivar 
a qualidade 
de vida.  
A área 
escolhida , 
o salão do 
Clube da 
Aeronáutica 
do Recife, 
local izado 
à beira-mar, 
d i s p o n d o 
de grandes 
janelas, contemplou a todos com 
uma bela vista e clima agradável.  
Sendo amplo, proporcionou 
conforto e melhor possibilidade 
de deslocamento, permitindo 
também ao Evento um novo 
recorde de público, ao todo mais 

Luciana Andréa Freitas

Encontro de Assistidos no Recife - na primeira mesa, da esquerda para a direita, Eudes 
Lins (Diretoria de Finanças), José Cândido Neto (Diretoria de Seguridade), Antonio Ferreira 
(Diretoria Administrativa) e Isolda Jardelino (Superintendência).

Encontro da Bandeprev celebra a Amizade incentivando a qualidade de vida

Viver mais já é uma 
realidade no mundo e 
no país. O  número de 

brasileiros acima de 65 anos 
deve quadruplicar até 2060, 
afirmam projeções baseadas no 
Censo de 2010 do IBGE. No 
período, a expectativa média de 
vida pode aumentar dos atuais 
75 anos para 81 anos. Por isso, a 
importância do Dia Internacional 
do Idoso (01 de outubro). Para 
homenagearmos as pessoas, 
refletirmos sobre o assunto, 
planejarmos novas políticas. Nós 
da Bandeprev aproveitamos para 
parabenizarmos todos aqueles que 
estão nessa fase da vida.

Justamente neste mês, 
em que se comemora essa data 
tão importante, a Bandeprev 
realizou o Encontro Regional 
de Participantes Assistidos, 
num clima de confraternização 
e de incentivo à qualidade de 
vida. Veja a cobertura do Evento  
no Recife.

Mantendo o alto astral 
deste Informativo, apresentamos 
uma entrevista com o participante 
Marcos Melo, que manda um 
recado de como viver melhor.

C o m p l e m e n t a n d o 
o Jornal, temos os Assuntos 
Jurídicos da Bandeprev, 
Mensagem aos Aniversariantes, 
Novos Aposentados, Nota de 
Falecimento e a coluna Bandeprev 
em Números, em tamanho 
reduzido, a fim de darmos mais 
espaço ao Encontro de Assistidos, 
nesta edição.

A Diretoria

de 550 pessoas. A oportunidade 
de encontrar mais colegas 
tornou-se uma das prioridades 
do Projeto, cuja oitava versão 
traz a Amizade como tema. 
O convívio social é um dos 
fatores que podem garantir a 
chance de viver mais e feliz.

Criado com o intuito 
de aproximar os participantes, 
estimulando a elevação da 
autoestima, e de valorizá-
los, fornecendo o acesso 
às informações, cada passo 
do Evento demonstrou a 

preocupação 
da Diretoria 
com o bem-
estar dos 
assistidos. Isso 
foi bastante 
n o t a d o . 
“Essa feliz 
iniciativa da 
B a n d e p re v 
se constitui 
n u m 
m o m e n t o 

de grande encontro sadio e 
construtivo entre Diretoria e 
assistidos. Ademais, do ponto 
de vista humano, propicia a 
renovação das amizades e a 
alegria de saber que todos 
estão contentes e confiantes 

no futuro”, opinou João 
Corsino Dantas, assistido pela 
Organização desde 1983.

A programação iniciou 
com um almoço, amplamente 
elogiado pelo público. Numa 
medida inusitada, foram 
abolidas as palestras mais 
detalhadas acerca dos setores 
da Entidade, dando lugar a um 
vídeo institucional. Em seguida, 
a Diretoria propôs que as pessoas 
formulassem perguntas a serem 
respondidas na hora ou no site da 
Bandeprev. A ideia foi dinamizar 
as apresentações, dedicando 
mais espaço ao esclarecimento 

de dúvidas, gerando maior 
transparência e interatividade. 
Tudo visando a tranquilidade 
dos participantes, a qual também 
é um fator essencial para uma 

NOME

EDILAMAR FIGLIOULO

JOSE ALBERTO P. A. CAMPOS 

PAULO PEREIRA LIMA

Data de Início 
do Benefício 

- DIB

03/09

05/09

26/08

Novos Aposentados

Nota de Falecimento

A Bandeprev registra, com tristeza, o 
falecimento de seus inscritos a seguir, 
deixando os sinceros pêsames a todos 
os entes queridos dos mesmos.

LUIZ DOMINGOS DE MELO
(+14/10/2014) 

CREUZA MARIA FERREIRA DE MORAIS
(+17/10/2014)
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“Trata-se de 
uma chance 
de reencontro 
com pessoas 
queridas e, 
ao mesmo 
tempo, de nos 
m a n t e r m o s 
i n f o r m a d o s 
acerca das 
ações da Bandeprev, que cuida do nosso 
patrimônio. Além disso, somos agraciados 
com palestras edificantes, as quais podem 
mudar as nossas vidas.”

Dora Brasil, assistida desde 1998

“A Bandeprev 
é de extrema 
relevância para 
nós, pois é quem 
administra a nossa 
conta, os valores 
que garantem 
o nosso futuro. 
Tr a n s m i t e - n o s 
segurança termos 
um órgão responsável para esse feito, com 
cabeças pensantes repassando-nos informações 
de um modo que todos possam entender.”

Cristina Calado, assistida desde 2006

“Este é o 
meu primeiro 
Encontro como 
aposentado. Eu 
não sabia que 
era tão legal. 
Um dos pontos 
altos para mim 
foi a explanação 
sobre a 

segregação patrimonial. A palestra do médico 
também foi interessante. Sem falar que 
me realizei reencontrando os amigos, meu  
grande patrimônio.”
Gilvan Valença, assistido desde 2013
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queridas e, ao mesmo tempo, 
de nos mantermos informados 
acerca das ações da Bandeprev, 
que cuida do nosso patrimônio. 
Além disso, somos agraciados 
com palestras edificantes, 
as quais podem mudar as  
nossas vidas.”

Encontro da Bandeprev celebra a Amizade incentivando a qualidade de vida

Número de ações  
continua diminuindo

Processos Judiciais 
Autor : 17
Réu:  483 
Total  500 

vida melhor. “A Bandeprev é de 
extrema relevância para nós, pois 
é quem administra a nossa conta, 
os valores que garantem o nosso 

futuro. Transmite-nos segurança 
termos um órgão responsável 
para esse feito, com cabeças 
pensantes repassando-nos 
informações de um modo que 

todos possam entender”, afirmou 
Cristina Calado, assistida  
desde 2006.

D u r a n t e 
todo o Evento, houve 
sorteios, que, pela 
escolha dos prêmios, 
refletiam o carinho 
existente, prestigiando 
os talentos da casa, ao 
incluir na relação dos 
mesmos, por exemplo, 
livros do poeta José 

Barbosa Aragão. Destacaram-se 
tanto pelo lado estimativo, quanto 
pela opção com respeito aos 
aspectos funcional e divertido. 
A premiação final foi uma TV 
de 42 polegadas. O fechamento 
foi em grande estilo, comple-
m e n t a n d o 
a ênfase na 
qualidade de 
vida. Subiu 
ao palco 
o sempre 
a p l a u d i d o 
m é d i c o 
g e r i a t r a 
M a r c o s 
C a b r e r a , 
t r a z e n d o 
d i c a s 
para um 
envelhecimento saudável e para 

alongar os dias.
VIVA MAIS – 

Segundo o médico, que é 
professor e pesquisador 
da área de saúde coletiva, 
as pessoas confundem o 
encerramento do período 
laboral com o abandono de 
coisas de grande significado 
para a manutenção da 
vida. “Estamos finalizando 
uma etapa da trajetória 
profissional, mas, muitas 
vezes, aposentamos nossos 

sonhos, desafios, a sexualidade”, 
alerta. A cada dia, a ciência 

tem avançado os estudos 
contribuindo para vivermos por 
mais tempo, mas é necessário 
também fazermos a nossa parte. 
“É preciso envelhecer com 
alegria, energia, vitalidade e isso 
é possível”, declara. De acordo 

com o geriatra, 
realizou-se uma 
pesquisa entre 
as pessoas 
com maior 
l o n g e v i d a d e 
e foram 
d e s c o b e r t o s 
fatores comuns 
entre elas, 
que podem 
p r o l o n g a r 
o caminho. 
D e n t r e 

eles, saber perdoar, ter 
generosidade, ser grato, ser 
ativo, possuir um casamento 
feliz e gostar da vida.  

BALANÇO – 
Após ouvir as palavras do 
especialista e se preparando 
para receber os brindes, que 
foram ofertados a todos 
na hora da despedida, a 
aposentada Dora Brasil 
faz o balanço do Evento. 
“Trata-se de uma chance 
de reencontro com pessoas 

Diretoria e equipe de apoio do Evento
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A Bandeprev deseja a todos os aniversariantes 
a alegria ter amigos, o conforto de serem 
amados e vida longa para desfrutarem de grande 
felicidade. Veja em nosso site a relação completa 
dos aniversariantes.

“A amizade desenvolve a 
felicidade e reduz o sofrimento, 
duplicando a nossa alegria e 
dividindo a nossa dor.”

(Joseph Addison)

Mensagem aos Aniversariantes Assuntos Jurídicos da Bandeprev

“Nós do Bandepe 
nos consideramos 
uma família. É 
de grande valia 
esse Encontro, 
porque ele traduz 
esse sentimento, 
que é extensivo à 
Bandeprev, dando-
nos a satisfação de 
revermos pessoas com as quais convivemos por 
muitos anos diariamente.”
Antonio Wanderley, assistido desde 2012

“ C o n h e c e n d o 
alguns profissio-
nais empossados, 
enfatizo a ga-
rantia de que 
estamos em 
boas mãos. São 
gestores compro-
metidos, éticos, 
c o m p e t e n t e s . 

A postura deles nesses Eventos 
só reforça a certeza de que estão 
inteiramente preocupados com melhorias  
aos assistidos.”

Belmiro Manoel, assistido desde 2007

“A aposenta-
doria é algo 
que temos por 
direito, como 
r e s u l t a d o 
dos nossos 
esforços. Eu 
vejo como 
um estímulo a 
darmos conti-
nuidade a nossa vida ativa, inaugurando 
uma nova fase. A Bandeprev permite 
usufruirmos dessa etapa com muito  
mais tranquilidade.”

Paulo Xavier, assistido desde 1993

“Considero este Projeto 
importantíssimo e 
necessário. Muitos apo-
sentados nem sempre 
prestigiam atividades 
realizadas por outras 
organizações, como 
festas e passeios, e 
aparecem no Encontro 
da Bandeprev, talvez 
por ser durante o dia. A descontração e a amizade 
fluem maravilhosamente.”

Lêda Neves, assistida desde 1990

“As principais 
razões pelas 
quais estou 
participando 
d e s s e 
Evento são a 
oportunidade 
de rever os 
colegas e a 
cur ios idade 

quanto às explanações. A Diretoria escolhe 
muito bem os palestrantes, que oferecem 
conteúdo importante para os aposentados, 
como as dicas do médico geriatra.”

Luiz Lacerda, assistido desde 1986

“Essa feliz 
iniciativa da 
Bandeprev se 
constitui num 
momento de 
grande encon-
tro sadio e 
cons t ru t ivo 
entre Dire-
toria e assis-
tidos. Ademais, do ponto de vista humano, 
propicia a renovação das amizades e a 
alegria de saber que todos estão contentes 
e confiantes no futuro.”

José Corsino Dantas, assistido 
desde 1983
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Bandeprev em Números

“Ser feliz sem motivo 
é a mais autêntica 
forma de felicidade”, 

escreveu o poeta mineiro que, se 
estivesse vivo, completaria em 31 
deste mês (outubro), 112 anos. As 
palavras sempre atuais de Carlos 
Drummond de Andrade estão em 
sintonia com a mensagem do 
gerente geral da Agência Escada, 
do Santander, Marcos Melo. Com 
inúmeros motivos para sorrir, ele 
se considera uma pessoa feliz, 
não por uma razão específica, 
mas por optar pelo bom astral 
como modo de vida. A sua paz 
se reflete em seu modo de ser, de 
manter as amizades, valorizar 
quem ama e fazer o que gosta. 
Está casado há 31 anos, tem 
uma filha formada em Direito 
e já chegou o primeiro neto. 
No Bandepe, iniciou em 1984, 
como auxiliar administrativo, 
atuando como promotor de 
captação e galgando carreira 
de gerente, passando por várias 
agências e postos de serviços. 

Luciana Andréa Freitas

Perfil: Marcos Melo

Ser feliz é uma questão de escolha
Conheça a filosofia de vida do participante que possui 30 anos de Banco

Formado em Relações Públicas, 
estreita relacionamentos e 
possui o orgulho de ser um 
formador de pessoas. Fora do 
trabalho, é um atleta, tendo 
sido campeão pernambucano de 
vôlei. No recado aos colegas, 
cita Mahatma Gandhi. Confira a 
entrevista e se inspire.

Bandeprev Notícias (BN) – 
Resumo da carreira:

Marcos Melo (MM) 
– Ingressei no Banco 
em 09 de julho de 
1984, como auxiliar 
administrativo, no 
Bandepe Crédito 
Imobiliário.  Atuei 
como promotor 
de captação. Em 
seguida, gerente de 
postos de serviços. 
Em 2000, fui 
promovido a gerente 
geral de Paudalho. 
Depois, cumpri a 
mesma função em 
Igarassu. Em maio 
deste ano, assumi 
a Agência Escada, 

onde estou atualmente. Na 
Bandeprev, sou suplente do 
Conselho Deliberativo.  
 
BN – Conquistas importantes 
na sua vida:  
MM – O que todo mundo busca 
na vida é ter saúde e ser feliz. 
Eu me considero uma pessoa 
feliz, sem depender de esperar 
algo para isso. Nossa conquista, 
acima de tudo, é viver, estar ao 

lado de pessoas amadas, construir 
amizades. Possuo a alegria 
de ser casado há 31 anos com 
Morgana Rabelo de Melo. Tenho 
uma filha formada em Direito, 
Marina. Tenho um netinho. 
Profissionalmente, minha vitória 
é permanecer na Instituição, 
sendo ainda oriundo do Bandepe. 
Faço o que gosto, com muito 
orgulho, formando pessoas.
   
 BN – Fora do trabalho, quais 
atividades gosta de praticar?
MM – Gosto de praia e de 
jogar vôlei. Fui nadador e 
também cheguei a ser campeão 
pernambucano de vôlei.

BN – Próximos projetos:  
MM – Estou a poucos anos de 
me aposentar. Meu objetivo 
agora é concluir esse ciclo. 
Primeiramente, quero descansar. 
Mas me sinto muito jovem, ativo. 
A perspectiva é de não parar.  

BN – Mensagem aos colegas:  
MM – “Não existe um caminho 
para a felicidade. A felicidade é o 
caminho”. Mahatma Gandhi.


