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Ótimas Festas e um 2017 repleto de coisas boas!
Que as luzes do Natal nos iluminem em todos os dias de 2017, trazendo prosperidade, alegria, saúde e paz!
Que as diferenças se tornem em união e a vida seja justa aos nossos esforços!
E que o amor prevaleça!
Estes são os sinceros votos de quem faz a Bandeprev a todos os participantes da Entidade e demais integrantes
do Sistema de Previdência Complementar.

Bandeprev realiza Encontros de Assistidos
ressaltando o valor da vida

DIVULGAÇÃO

Uma Entidade que mantém os seus participantes mais
próximos, ouve seus anseios e os recebe com carinho consiste
numa Organização mais forte. Por isso, a Bandeprev preserva a
tradição dos Encontros de Participantes Assistidos, ao mesmo
tempo em que sempre traz renovação ao projeto. O tema deste
ano foi “Viver e não ter a vergonha de ser feliz”, enaltecendo
a terceira idade e o direito de todos de terem qualidade de
vida. Os eventos aconteceram, em novembro deste ano, no
Recife e em Caruaru. Confira a cobertura e os depoimentos
dos presentes.
DIVULGAÇÃO

EVENTO CARUARU – Participantes
Geórgia Alves

Equipe da Bandeprev que atuou na organização dos Encontros

EVENTO RECIFE – Participantes

PÁGINAS 2, 3 e 4
Anexo a este jornal, segue folder do Banco Santander, nosso patrocinador.
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Editorial

ezembro
nos
faz
lembrar
que
estamos
encerrando mais um ano,
mais uma etapa de nossas
vidas. E é com alegria
que, nós da Bandeprev,
contabilizamos conquistas
importantes,
como
a
mudança de Sede, cursos
aos participantes, melhorias
nos empréstimos, redução
de processos judiciais e
muitas outras.
O
tema
de
homenagem do jornal
não poderia ser diferente.
É o nosso desejo de
ótimas festas e um 2017
maravilhoso a todos.
O
foco
do
informativo desta vez
está todo voltado a uma
dessas
significativas
conquistas as quais muito
nos orgulham: o projeto
Encontros Regionais de
Participantes Assistidos.
Para darmos ênfase
aos eventos ocorridos
tanto no Recife quanto em
Caruaru, em novembro deste
ano, exclusivamente nesta
edição, não publicaremos
a coluna Bandeprev em
Números. Veja, então, a
cobertura e acompanhe
também os depoimentos de
vários colegas.

Encontros de Participantes Assistidos

Deixando um recado de que vale a pena ser feliz em qualquer tempo, eventos ocorr

“V

iver e não ter
a
vergonha
de
ser
feliz”
(Gonzaguinha). Essas palavras
do saudoso poeta, escolhidas
para tema da nona versão
dos
Encontros
Regionais
de Participantes Assistidos,
resumem a mensagem que a
diretoria gostaria de deixar para
os integrantes da Bandeprev.
Todos lutaram, deram o melhor
de si, construindo o crescimento
do Grupo Institucional do qual
se formou e/ou patrocinou
a
Entidade.
Assim,
são
merecedores de desfrutarem
com toda a alegria e bem-estar o
seu momento de aposentadoria.
Fazendo parte de um dos projetos
mais elogiados da Organização e
esperados, os eventos ocorreram
em novembro deste ano, com
duas programações: uma no
Recife e outra em Caruaru.
Conhecidos
por
propiciarem a oportunidade
de reviver amizades de longas
datas, como também de gerarem
novos contatos, com momentos
de congraçamento, os Encontros
dão a devida importância
à terceira idade. Elevam a

Geórgia Alves

A Diretoria

Assuntos Jurídicos da Bandeprev
Processos Judiciais

Autor : 12
Réu: 343
Total 355

Luciana Andréa Freitas

Luciana Andréa Freitas

DESCONTRAÇÃO – Palestrante motivacional José Edson Monteiro estimula a
elevação da autoestima da plateia no Recife

autoestima, condição essencial
para a longevidade. Reunindo
centenas de pessoas, destacamse pela leveza e descontração em
que as palestras são alternadas
com almoços, sorteios de brindes
e outras surpresas.
O principal motivo
é a iniciativa da diretoria da
Bandeprev de se aproximar dos
integrantes da Entidade, fazendo
uma demonstração das atividades
desenvolvidas e da situação
financeira da mesma. Trata-se
de uma postura de governança,
a qual visa levar transparência e
tranquilidade aos participantes,
dando um espaço para estes
conhecerem a dedicação e o
preparo daqueles que cuidam do
seu patrimônio. Além da chance
de ser ouvido(a) e tirar dúvidas,
que são respondidas na hora ou

posteriormente por e-mail.
RECIFE – Na capital,
mais de 400 pessoas se reuniram,
no dia 10 de novembro, das
12h às 18h, no Círculo Militar
do Recife, no bairro da Boa
Vista. O Encontro teve início
com um almoço de boasvindas. A nossa superintendente
Isolda Jardelino fez a abertura,
deixando claro que a produção
foi resultado do esforço de todos
os funcionários, tendo a equipe
o maior carinho de receber
os participantes. Em seguida,
discursaram os conselheiros
Alexandre Vasconcelos, João
Carlos Campos e Aluizio
Lira; o presidente da Asfabe,
Reginaldo Dias; os demais
diretores da Bandeprev, José
Cândido, Eudes Lins e Antonio
Ferreira; e o representante do

“É com grande satisfação que me faço presente, pela minha
condição de assistido, como também representando nossa
Associação, neste evento. Trata-se de uma honra engrandecer
a programação de uma Entidade que proporciona o meu e o
rendimento de todos vocês. Esse encontro possui dois sentidos.
O primeiro consiste na transparência. Há o momento em que
a nossa Entidade vai nos tirar as dúvidas. O outro sentido é o
social. Poder ver os amigos que não vemos há muito tempo,
trocar abraços, telefones, endereços.”
Reginaldo Dias (Recife)
Presidente da Asfabe

Conselho Deliberativo Presidente: FERNANDO CALHEIROS DE SIQUEIRA Membro Efetivo: ALEXANDRE CÉSAR BARROS VASCONCELOS
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s saúdam a beleza da vida

reram em novembro deste ano no Recife e em Caruaru
Banco Santander, patrocinador
desta, José Ayres Lima, gerente
regional comercial.
Um dos momentos mais
descontraídos ficou por conta do
palestrante motivacional José
Edson Monteiro de Souza. O

Geórgia Alves

SORTEIO – Participante Dorimar
Oticica recebendo TV das mãos da
superintendente Isolda Jardelino

painel apresentado foi “Tenho
maturidade, experiência vivida:
eu posso!” Um dos conselhos
oferecidos: “faça da terceira
idade a melhor idade, seja útil,
conquiste novos amigos, ame,
divirta-se, mantenha metas e
sonhos”. O evento finalizou com
os melhores sorteios, o de uma

Geórgia Alves

TV 32 polegadas e o de uma
viagem, com acompanhante,
a São Paulo, para representar
todos os participantes em
cerimônia
de
homenagem
ao Dia do Aposentado. Na
oportunidade, o contemplado do
ano passado, Agnaldo Nunes de
Souza, que ficou impossibilitado
de prestigiar a solenidade, por
motivos pessoais, recebeu o
diploma comemorativo das
mãos
da
superintendente
Isolda Jardelino.
CARUARU - O
evento direcionado ao Interior
aconteceu, no dia 24 de
novembro, a partir das 10h, no
Caruaru Park Hotel, situado na
Capital do Forró. O Encontro
começou com um café de boasvindas. Estiveram presentes e
discursaram todos os diretores
e conselheiros da Bandeprev; o
presidente da Asfabe, Reginaldo
Dias; e o representante do
patrocinador
(Banco
Santander), Josenildo Nóbrega,
gerente de Relacionamento
Comercial. Nossa superintendente Isolda Jardelino acolheu
a todos que compareceram com
suas palavras, dando início à
cerimônia, a qual foi intercalada
com palestras e sorteios, sendo
encerrada com um almoço.

“Esta é a terceira edição
(dos eventos destinados aos
assistidos) que eu participo.
Minha principal motivação
concentra-se no reencontro
com os amigos, como também
na expectativa do que a
diretoria traz de informações
para nós. Vale entendermos
como se posiciona a Bandeprev
no contexto atual, em relação
ao cenário econômico e político do país e às outras entidades.
Também necessitamos dialogar sobre o que a aposentadoria
representa nas nossas vidas. Ela é uma importante fase a qual
devemos aproveitar ao máximo.”
Eduardo Costa (Recife)
Assistido desde 2009

Geórgia Alves

“Éramos felizes no Banco e
essa felicidade se preservou.
Estes encontros nos lembram
como era bom trabalhar na
Instituição, o espírito de equipe
o qual vivenciávamos. Em
25 anos de Bandepe, conheci
muita gente e conquistei ótimas
amizades. Por isso, estou
sempre presente nesses eventos.
É uma alegria conservarmos
esse contato, que contribui, inclusive, para restaurar nossas
memórias. Também se faz necessário ficarmos vigilantes com
a Bandeprev e nos tranquiliza sabermos que ela tem se mantido
sadia financeiramente.”
Lucia Inês (Recife)
Assistida desde 1991

Geórgia Alves

“A
Bandeprev
é
hoje
uma
segurança
para
a
complementação de nossa
aposentadoria. Trata-se de uma
Instituição confiável, pois os
seus dirigentes estão entre os
mais qualificados do país. Eu
estou aqui porque vale a pena
você se esforçar e contribuir
para o sucesso de qualquer
organização da qual faça parte.
Esta é uma Entidade que muito nos orgulha e este evento
consiste num momento de congraçamento e alegria entre
colegas. Tenho uma grande satisfação de revê-los e perceber
que continuam simpáticos e saudáveis.”
Abimael Mariz (Recife)
Assistido desde 2002
Luciana Andréa Freitas

“É a segunda vez que participo
destes eventos. Para mim, não
há coisa melhor. Sempre saio
encantado. Gostei de toda a
programação. Eu não tenho o
que reclamar da gestão. Eles são
sempre atenciosos, oferecendonos facilidades, como os
empréstimos. A Bandeprev é
fundamental para mim e para
minha família, pois preserva o
nosso patrimônio. Agradeço a todos e devo dizer aos colegas
que continuem participando sempre deste evento maravilhoso,
o qual é uma excelente oportunidade de reencontrarmos
os amigos.”
Moacir Estevam (Recife)
Assistido desde 1996
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Mais Depoimentos
Luciana Andréa Freitas

“Trabalhei quatro anos no
Departamento de Informática
do Bandepe e 32 anos na
Bandeprev, em várias áreas.
Minha participação no evento
este ano está sendo uma
experiência nova, porque
sempre ficava no apoio, na
infraestrutura. Agora vivenciei
o outro lado. Poder ficar
menos ligado na organização
e confraternizar. Este encontro está me proporcionando uma
integração muito boa com os colegas e assistidos que atendi.
Parabéns a toda a diretoria. Estou muito feliz de acompanhá-lo
e de fazer parte do quadro de assistidos.”
Francisco Patrício (Recife)
Assistido desde março 2016
Geórgia Alves

“Já participei de, pelo menos,
um destes eventos, em São
Paulo, onde resido. Desta
vez,
vim
exclusivamente
para prestigiar o do Recife.
Esses encontros são muito
importantes porque você tem
o contato com os colegas e se
inteira do que está acontecendo,
de um modo mais aprofundado.
Sempre que podem, os diretores
da Bandeprev nos dedicam um tempo para nos prestarem
esclarecimentos, nos colocarem a par das coisas. Estou muito
feliz com a aposentadoria e espero que os colegas tenham o
máximo de saúde para aproveitá-la.”
Osmar Davidson (São Paulo)
Assistido desde 1993
DIVULGAÇÃO

“Além de registrar que o
Encontro
dos
Assistidos,
realizado em Caruaru, foi muito
proveitoso e um grande sucesso,
em organização e informações
transmitidas, quero parabenizar
a Bandeprev pelo seu quadro
de funcionários. Sempre que
precisamos, somos muito bem
recebidos (pessoalmente) e
bem atendidos por telefone
ou outro meio de comunicação. Eles sempre se dispõem a
nos ajudar, respondendo nossas perguntas, resolvendo nossos
problemas e nos encaminhando para o setor desejado.”
Maria da Paz (Garanhuns)
Assistida desde 1995

Geórgia Alves

“Ter amigos é a essência
da nossa existência. Porque
nos sentimos fortalecidos.
Quando conversamos e vemos
a força que eles nos dão,
reconstitui-se a esperança de
dias melhores. Esse encontro
aqui é maravilhoso. Como
sempre, um momento de
congraçamento, de felicidade.
Sempre saímos renovados.
Confio muito na diretoria da Bandeprev e continuo acreditando
que está em excelentes mãos. Amo a aposentadoria. Sou dona
de casa, trabalho ajudando minhas filhas, faço cursos, viajo.
Tenho feito muita coisa. Isso é qualidade de vida.”
Marilza Menezes (Recife)
Assistida desde 1992
Geórgia Alves

“Atuando no Banco desde
1968, acumulei uma gama de
conhecimentos e obrigações,
que me tornou reconhecido
como o ‘Prefeito do Bandepe’.
Sendo dessa época, fui um dos
sócios fundadores da Caixa de
Previdência – Capre, a qual
deu origem à Bandeprev. Esta
possui uma responsabilidade
muito grande e precisa ser
muito bem administrada. E a gente vê esse esforço por parte
da diretoria. Nesses encontros, eles mostram as finanças;
as medidas para economizar, como a mudança de Sede;
negociações com o plano de saúde etc.”
João Pereira (Recife)
Assistido desde 1989
Geórgia Alves

“Estive presente em todas
as versões do evento. Gosto
muito de vir porque é uma
maneira de rever os amigos e é
sempre maravilhoso apreciar a
programação, feita com muito
carinho. Há a disseminação
de informações importantes.
Boa parte da minha vida foi no
Bandepe. E a Bandeprev nos
proporciona, não só o cuidado
ao nosso patrimônio, mas a alegria de nos mantermos unidos.
A aposentadoria pode gerar uma expectativa, precisa-se de
preparo para vivenciá-la. O segredo é preservar as relações
interpessoais e estarmos em movimento.”
Carmem Dolores (Recife)
Assistida desde 1993

