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Encontros, que prezam pela transparência e es-
timulam a autoestima e a integração. Cursos, que 
renovam conhecimentos, abrem portas, resgatam 
a alegria de estar em atividade. Essas iniciativas 
bem-sucedidas há alguns anos, na Bandeprev, 
podem estar de volta. Para isso, precisamos de 
algo muito importante: a sua opinião.

Em 19 de julho, comemora-se o 
Dia da Caridade. Em celebração 
a essa data, temos uma matéria 
acerca do Voluntariado. De acordo 
com pesquisas, ajudar ao próximo 
pode contribuir para aumentar a 
expectativa de vida e reduzir o risco 
de doenças. 

O bom relacionamento com os seus 
integrantes é uma postura que a Bandeprev 
mantém, começando pelo seu público 
interno, isto é, os seus funcionários, 
criando um ambiente de trabalho que se 
reflete na promoção do bem-estar. Para 
cumprir com uma de nossas principais 
tarefas, o acolhimento aos participantes 
e assistidos, contamos com uma 
colaboradora que, este ano, completou 20 
anos de casa. Estamos falando de nossa 
Coordenadora Administrativa, Kátia 
Sobral. Dentro do seu trabalho, estão 
desde a conservação das dependências 
para receber os inscritos, até o apoio na 
organização dos eventos com fins de 
aproximá-los da Entidade.

Projetos de valorização 
do participante

Viva melhor, abrindo 
seu coração

Acolher: uma de nossas 
principais tarefas

Feliz Dia dos Avós!

Quando nasce uma vida, surge um motivo novo 
para viver mais. Parabéns pelo dom de ser mãe (ou 
pai) outra vez e pelo modo carinhoso e especial 
com o qual você desempenha seu papel!

26 de julho – Dia dos Avós.
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Editorial

Julho é o mês das férias 
e, no Brasil, época 
de importantes datas 

comemorativas. Desta vez, 
nossa capa faz menção ao Dia 
Nacional do Futebol (19), não só 
um esporte, uma paixão em todo 
o país. A mensagem especial vai 
para o Dia dos Avós (26), com 
o intuito de homenagearmos 
cada integrante da Entidade 
que desfrute dessa alegria e 
sabemos que são grande parte 
do nosso contingente. Também 
lembramos o Dia da Caridade 
(19) e preparamos uma matéria 
falando dos benefícios à saúde 
propiciados pelo ato de ajudar.
 Na reportagem 
principal, resgatamos relevantes 
iniciativas de valorização do 
participante e do assistido. 
Lembramos os Encontros 
Regionais e os cursos de artes e 
de aperfeiçoamento promovidos 
dentro da sede com o propósito 
de reintegrarmos nossos 
inscritos, proporcionando-lhes 
horas de alegria e crescimento. 
A nossa colaboradora Kátia 
Sobral, que possui um papel 
fundamental nessas ações, 
completou 20 anos de casa e é 
a entrevistada da coluna Perfil 
deste mês.
 C o m p l e m e n t a n d o 
o número, confira ainda as 
colunas Aniversariantes, 
Finanças da Bandeprev e Nota 
de Falecimento.

A Diretoria

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.

AURY LIMA VIEIRA 
(+13/06/2012)

INALDO DE ANDRADE LIMA 
(+10/07/2012)

Nos dias de hoje, em 
que se convive num 
ambiente, muitas vezes, 

frio e competitivo nas empresas, 
trabalhar num espaço repleto de 
harmonia e cumplicidade é uma 
dádiva. Produzir num ambiente 
mais aprazível pode ser uma das 
razões pelas quais funcionários 
dediquem uma vida a uma 
organização. É a impressão que 
temos ao conversar com Kátia 
Sobral, nossa Coordenadora 
Administrativa, a qual, este 
ano, completou 20 anos de 
contribuição à Bandeprev. 
Soteropolitana, revela-se 
pernambucana de coração, 
recebida por nosso Estado desde 
os três anos. Hoje, com doze 
anos de casada e mantendo 
um lado mãe, participando da 
educação de um enteado, que 
considera um filho, mora no 
Recife, vivenciando a Bandeprev 
como uma extensão de sua casa, 
no tocante aos sentimentos de 
carinho e fidelidade. “Sou muito 

Luciana Andréa Freitas

Perfil: Kátia Sobral

Kátia Sobral: 20 anos de Bandeprev
Coordenadora integra várias ações em prol do bem- estar dos participantes

família. Guardo 
no coração cada 
pessoa com a 
qual compartilho 
e x p e r i ê n c i a s . 
Sinto a 
Bandeprev como 
uma segunda 
família, pelo 
nível de amizade 
e confiança 
e x i s t e n t e 
no quadro 
funcional, fruto 
de uma relação 
de décadas de 
conv ivênc ia .” 
Kátia encontra-

se à frente do setor que une 
o departamento pessoal, 
os serviços gerais, a área 
de patrimônio e logística. 
Sempre se envolve diretamente 
na organização dos cursos 
e Encontros Regionais de 
Participantes, vestindo a camisa 
para proporcionar uma Entidade 
mais acolhedora e próxima dos 
seus integrantes. 

Bandeprev Notícias (BN) – 
Resumo da carreira:   
Kátia Sobral (KS) – Eu fiz parte 
de um treinamento do Banco do 
Nordeste, como bolsista, de nível 
médio. Após a conclusão, recebi 
um telegrama da Bandeprev 
me convocando para integrar 
a equipe da Entidade. Iniciei 
prestando serviço, de modo 
terceirizado, estagiando como 
auxiliar de escritório. A partir de 
01 de abril de 1992, passei a ser 
contratada como funcionária da 
Bandeprev, exercendo o cargo de 
auxiliar administrativo. Comecei 
no arquivo, dentro do Setor de 
Serviços Gerais – SERG, e aos 
poucos fui me aperfeiçoando, 

participando de vários cursos 
profissionalizantes, de 
Patrimônio, Recursos Humanos, 
Tributos etc. Após a Privatização 
do Bandepe (1996), alguns 
setores da Entidade se uniram e 
formaram uma única área. Foi o 
caso do SERG e do departamento 
pessoal, que compuseram a área 
de Administração. Cerca de 
cinco anos mais tarde me tornei 
coordenadora desta.   

BN – Em que o seu trabalho 
influencia no acolhimento aos 
participantes e assistidos?  
KS – Dentre outras coisas, eu 
cuido do patrimônio, colaborando 
com as reformas e conservação 
da sede e zelando pelo conforto 
e segurança de todos. Nas 
iniciativas de valorização, estou 
diretamente envolvida nas ações, 
como os cursos e os Encontros 
Regionais de Participantes, 
dando força desde a logística ao 
apoio operacional.   

BN – Um sonho:  
KS – Tudo que eu planejo é, 
primeiramente, em prol da minha 
família. Eu prefiro almejar a 
felicidade deles, porque já tive 
muitas conquistas pessoais. 
Quitei a minha casa. Também 
foi importante, para mim, entrar 
para o curso de Bacharelado em 
Ciências Sociais, na UFPE, o 
qual está em fase de conclusão. 
Com relação às minhas crenças, 
foi especial conhecer a cidade de 
Aparecida do Norte e a entidade 
carismática Canção Nova, que 
possui um grande trabalho social. 
Após a aposentadoria, pretendo 
trabalhar como voluntária numa 
instituição voltada às crianças 
com necessidades especiais.  

BN – Mensagem aos colegas:   
KS –  Não importa o que você 
escolha fazer, execute com zelo.  
Sinto a Bandeprev como uma 
segunda família, pelo nível de 
amizade e confiança existente, 
fruto de décadas de convivência. 
Isso me faz querer ser sempre 
melhor que antes, para zelar por 
essa harmonia.
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Aniversariantes

Finanças da Bandeprev
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Nossos Projetos

De Bem com a Saúde

Decida sobre a volta dos encontros e cursos

Fazer um coração feliz é bom para saúde

Entidade está realizando pesquisa para entender os atuais anseios do seu público

está buscando a opinião dos seus 
inscritos.

Só para relembrar, 
a Bandeprev promoveu os 
encontros regionais por seis 
anos consecutivos, de 2001 a 
2006. A cada ano, uma nova 
programação era apresentada, 
incluindo palestras com a diretoria 
e momentos lúdicos. Nas palestras, 
eram abordados assuntos, 
como o cenário econômico, os 
resultados do exercício anterior, a 
situação patrimonial, os aspectos 
previdenciais e administrativos da 
Entidade, além de haver um espaço 
para o esclarecimento de dúvidas. 

A outra parte, voltada 
para a descontração, vinha resgatar 
o convívio de amizade existente na 

antiga rotina 
de trabalho, 
a p r o x i m a r 
n o v o s 
colegas e 
estimular a 
autoestima. 
Entre os 
motivos que 
inspiraram as 

atividades recreativas, podemos 

para uma existência digna e 
verdadeiramente humana pode 
influenciar positivamente todo  
o organismo. 

Um estudo do Programa 
Interdisciplinar de Empatia 
e Altruísmo da Universidade 
de Michigan (EUA) analisou 
dados de 10 mil pessoas. Foi 
constatado que os adultos mais 
velhos, quando envolvidos 
em atividades solidárias pelo 
desejo de ajudar ao próximo, 
podem aumentar a expectativa 
de vida em quatro anos. 
Observou-se nesses indivíduos 
verdadeiramente altruístas um 
conjunto de reações fisiológicas 
responsáveis por reduzir os 

citar os festejos juninos, as 
Olimpíadas e a Copa do Mundo. 
Todos entravam na brincadeira, 
dançavam, cantavam, 
participavam de provas 
esportivas e saíam pedindo mais.

Outra iniciativa que 
reunia os Bandeprevianos, 
fazendo-os se sentirem dispostos 
era a realização dos cursos, os 
quais tiveram espaço na Instituição 
a partir de 2003, com a conquista 
da nova sede, trazendo instalações 
adequadas à execução desse 
projeto. Foram formadas várias 
turmas de Informática, Pintura em 
Tela, Dança, Teatro, Massoterapia, 
Inglês etc. 

Em conversas informais 
e em depoimentos em outros 
eventos da Organização, vários 
participantes e assistidos já se 
mostraram ansiosos pela volta 
dos encontros e dos cursos. 
Representantes das entidades 
associativas têm manifestado 
apoio. Como se passaram alguns 
anos da execução de tais ações, a 
Bandeprev quer se inteirar sobre 
os atuais anseios do seu público, 
visando continuar atendendo às 

efeitos negativos de longo prazo 
do estresse, os quais são ligados 
a todo tipo de doença grave, 
como males cardiovasculares 
e câncer. Uma pesquisa da 
Universidade de Harvard 
(EUA) verificou que a caridade 
também faz bem ao sistema 
imunológico, favorecendo a 
produção do anticorpo que 
defende o organismo contra 
infecções respiratórias. Outra 
pesquisa, desta vez, realizada 
pelo VolunteerMatch e pela 
UnitedHealthcare (EUA), 
identificou melhorias, como 
diminuição da obesidade, 
maior energia e melhor  
estado emocional.

suas expectativas da melhor forma.
Com relação aos 

encontros, a diretoria possui novas 
ideias com respeito ao formato e vem 
procurando compartilhá-las. Está 
realizando uma pesquisa a fim de 
saber qual seria a aceitação da Capital 
quanto à promoção de um evento 
único para representar toda a Região 
Metropolitana do Recife, com a 
possibilidade de reunir, de uma vez, 
uma quantidade maior de pessoas. 
Também permanece solicitando 
sugestões, inclusive quanto aos 
tipos de cursos que possam ser úteis. 
Envie e-mail para o canalaberto@
bandeprev.com.br ou ligue 
(81)3419 4600 e deixe sua opinião 
com Edenilze. Sua participação 
é fundamental para a volta dos 
nossos projetos, pois estes precisam 
refletir a decisão de quem faz a  
nossa existência.

Fontes: 
[http://planetasustentavel.abril.com.br/
noticia/atitude/trabalho-voluntario-curar-
problemas-saude-643440.shtml]
[http://voluntariadopromon.v2v.net/
posts/104]
[http://www.sustentabilidaderesultados.
com.br/os-beneficios-do-voluntariado-
para-a-saude-e-para-a-empresa/]

Valorizar o participante e 
o assistido; demonstrar a 
importância de cada um; 

fortalecer a Entidade, humanizando 
o seu relacionamento com as 
partes que compõem a nossa 
essência. Essa é uma filosofia 
da Bandeprev a qual forma uma 
das bases da nossa gestão e tem 
sido evidenciada em diversas 
atividades. Dentre as mais bem 
recebidas, inclusive apresentando 
altos índices de aprovação nas 
pesquisas, estão os Encontros 
Regionais de Participantes e 
os cursos. Pensando nisso, a 
Bandeprev tem a intenção de voltar 
com tais projetos, 
mas, para tal, 

O trabalho voluntário, 
quando bem escolhido 
e de acordo com o seu 

perfil, gera a sensação de bem-
estar. Estudiosos confirmam que 
a prática de ações filantrópicas 
vem proporcionando benefícios à 
saúde mental, física e emocional 
de inúmeros voluntários. Ao 
fazer diferença na vida de outras 
pessoas, você se sente útil e 
isso eleva a autoestima. Quem 
se dedica a fazer um coração 
feliz concretiza novas amizades, 
afastando os sentimentos 
depressivos e de isolamento. 
O sentimento de preencher 
a necessidade natural que 
temos de encontrar caminhos 

Luciana Andréa Freitas


