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“A alfabetização é mais, muito mais, que ler e escrever. É
a habilidade de ler o mundo, é a habilidade de continuar
aprendendo e é a chave da porta do conhecimento”.
(Paulo Freire)
08 de setembro – Dia Internacional da Alfabetização

Os Encontros estão de volta
A Bandeprev realizou pesquisas e, com base em opiniões colhidas, tomou novas decisões,
que trarão, como consequência, uma agradável surpresa ao nosso público. Atendendo
aos anseios da maioria, estão de volta os Encontros Regionais de Participantes. A
programação, prevista para acontecer em outubro deste ano, contemplará Capital e
Interior e promete muitas novidades. Você não pode perder.
PÁGINA 4

Participante (ativo): Sua opinião
também é importante
A Entidade quer conhecer a opinião do participante (ativo) com respeito à versão 2012
dos Encontros Regionais. Dê sugestões sobre
o formato e a data para realização do evento
direcionado à sua classe. Entre em contato
pelo e-mail canalaberto@bandeprev.com.
br ou pelo fone (81) 3419 - 4600 (com
Edenilze Ayres).

Perfil do mês:
Edson Muniz
Destaque em campanhas de resultados,
nosso entrevistado do mês é o gerente
geral da Agência Goiana – PE, do
Santander, Edson Muniz. Provindo
do antigo Bandepe, com 34 anos de
casa, esse participante da Bandeprev
conta sua história e fala sobre liderança
e motivação.

Toda empresa precisa de
bom relacionamento

PÁGINA 2

Em 30 de setembro, festeja-se o Dia Nacional da Secretária.
Segundo estudiosos, a data faz referência
ao nascimento de Lilian Sholes, filha
de Christopher Sholes, inventor de
uma máquina de escrever. Ela testou a
criação do pai, sendo a primeira mulher
a datilografar em público. Cuidar da
apresentação dos textos institucionais
é uma das muitas atividades do
profissional de secretariado, espelho
das relações e da organização
da empresa.
PÁGINA 2
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Perfil: Edson Muniz

Editorial

etembro é um mês esperado
por
muitos,
porque
significa renovação, com a
chegada do sol e das flores. Para
o país, consiste num momento de
reflexão sobre o que construímos
até aqui, celebrando o Dia da
Independência do Brasil (07). Para
o mundo, há uma data que nos leva
a debatermos passos essenciais ao
crescimento da humanidade. O Dia
Internacional da Alfabetização
(08) foi escolhido como tema da
capa do nosso jornal.
Por
falar
em
renovação, a Bandeprev se
propôs a restabelecer e rever
iniciativas de valorização dos seus
integrantes.
Fundamentando-se
em pesquisas, elaborou a edição
2012 dos Encontros Regionais de
Participantes. Compareça. Você
faz a festa ficar mais bonita.
Para
alegrar
este
número do jornal, contamos com
a simpatia do gerente Edson
Muniz, na coluna Perfil, e das
participantes Kátia Melo e Lícia
Falcão, na homenagem pelo Dia
da Secretária (30).
Você
pode
conferir
também
as
colunas
Aniversariantes,
Finanças
da
Bandeprev
e
Nota
de Falecimento.
A Diretoria

Uma vida dedicada à carreira bancária
Conforme o gerente, gostar do trabalho é um dos caminhos para a motivação
Luciana Andréa Freitas

D

e acordo com especialistas, um bom líder
possui a habilidade de
motivar e influenciar pessoas de
forma ética e positiva para que
contribuam voluntariamente para
o alcance de objetivos. O atual
gerente da Agência Goiana-PE, do
Santander, Edson Muniz, valoriza
os ensinamentos sobre liderança
e motivação, disposto a sempre
aprender e tornar essas palavras
verdadeiros diferenciais na sua
vida. Nosso participante, natural
de Timbaúba-PE, começou a vida
profissional aos 15 anos de idade,
como aprendiz, no Banco do Brasil,
e iniciou no Bandepe, em 01 de
junho 1978, por concurso, como
escriturário. “São 38 anos de
bancário. Isso significa que a gente
gosta um pouquinho do que faz, não
é mesmo? Gostar do seu trabalho
é um dos caminhos para se estar
motivado”, declara. Casado, com
três filhos, Edson construiu boa parte
do sustento da família, dedicandose à área de gestão. Formado em

Administração de Empresas, possui
15 anos atuando em gerência. A
prova de seu empenho e de que
tem uma equipe afinada podem
ser os números apresentados por
sua agência, tendo em julho2012
conquistado o primeiro lugar
nacional entre unidades de igual
porte, em campanha interna
de resultados.
Bandeprev Notícias (BN) –
Resumo da carreira:
Edson Muniz (EM) – São 38 anos
de bancário, 34 anos de casa. Sou
remanescente do Bandepe, tendo
entrado no Grupo em 01 de junho
de 1978, por meio de concurso,
como escriturário. Fui caixa,
informante de cadastro; galguei a
técnico industrial, com uma seleção
interna; dentre outras coisas, passei
oito anos na auditoria do Banco.
Com a Privatização, voltei-me
para a área comercial. Ao todo, já
estamos com 15 anos em gerência.
BN – Êxitos marcantes:
EM – Uma grande vitória pessoal
foi a construção da minha família.
Se tivesse de voltar atrás, casaria

com a mesma mulher, teria
os mesmos filhos. Agradeço a
Deus por tudo que conquistamos
juntos. Minha maior conquista
profissional é o aprendizado a cada
dia. Busco seguir os princípios
de um bom líder, que repassa os
conhecimentos,
incentivando
o crescimento. Quem chegar
primeiro vai beber a água limpa,
instigo. Todos vêm dando o seu
melhor e estamos nos destacando
em campanhas de resultados.
BN – Novos projetos:
EM – Após a aposentadoria, vou
diminuir o ritmo, inicialmente,
buscando descansar e me dedicar à
família. Depois, com calma, posso
voltar a trabalhar, possivelmente,
em consultoria.
BN – Mensagem aos colegas:
EM – Um dos caminhos para se
estar motivado é gostar do que se
faz. O segredo para se ir em frente é
acreditar que se consegue. Motivese e dê exemplo à sua equipe,
fazendo-a refletir o seu desejo de
vencer e a sua crença no potencial
de cada um.

Homenagem

Q

Contribuindo para o crescimento da empresa

uando não lembramos de uma data ou
desejamos algum documento importante
para dar andamento à reunião, dentre
tantas outras situações, estas pessoas se fazem
presentes. Discretos, simpáticos, organizados,
os profissionais de secretariado são verdadeiros
agentes facilitadores, contribuindo para a
empresa funcionar e se relacionar com os
seus públicos. Com o intuito de demonstrar
nosso reconhecimento ao trabalho de todos
os representantes dessa significativa carreira,
prestamos uma homenagem às secretárias Lícia
Falcão e Kátia Melo, nossas participantes.

“Gosto de tudo da área de secretariado e busco
trabalhar da melhor forma possível. É revigorante
cooperar com a tomada de decisões, fornecendo
dados e dando seguimento aos trâmites, como
também colaborar com
os
nossos
inscritos,
esclarecendo dúvidas”.
Kátia
Melo,
secretária
da
Diretoria
Executiva,
da
Bandeprev.
Iniciou
na Bandeprev em 2005,
como estagiária no Setor
de Benefícios.

“Eu me acordo todo dia
com a mesma disposição
e prazer de ir trabalhar,
como no princípio. Amo
o que faço porque gosto
de ajudar, dar apoio.
Minha maior alegria é
quando, no fim do mês, batemos as metas e
ganhamos as campanhas de resultados”.
Lícia Falcão, secretária da Superintendência Regional
Pernambuco – Interior, do Santander. Iniciou no
Bandepe em abril de 1981, como escriturária no
Departamento de Contabilidade.
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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.
ANA ROSA CAMELO DE SIQUEIRA
(+28/08/2012)
JOSE CARLOS CAVALCANTI DE SABOIA NETO
(+06/09/2012)
MOACYR ALVES DA CUNHA
(+14/08/2012)
TEREZINHA DE JESUS FERREIRA PINHEIRO
(+03/08/2012)
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Nossos Projetos

Rever caminhos para continuar evoluindo

Após análise da opinião do nosso público, elaboramos os Encontros Regionais 2012
Luciana Andréa Freitas

P

ara seguirmos em frente,
muitas vezes, precisamos
avaliar nossos feitos,
entender em que aspectos
acertamos e como podemos

melhorar. Foi assim em 2001
e em anos seguintes, quando
buscamos
iniciativas
para
aproximar a Entidade dos
seus integrantes, dando vida
a um dos projetos mais bem
aceitos pela família Bandeprev:
os Encontros Regionais de
Participantes.
Com
esse
mesmo pensamento, demos um
novo passo este ano, cogitando
a volta desse projeto. Buscamos
opiniões acerca dos atuais
anseios dos nossos ouvintes,
na intenção de atender da
forma mais adequada às suas
necessidades e com fins de
aprimorarmos essas ações. Após
pesquisa de campo e diversas
análises, a Bandeprev montou a
versão 2012 do evento, prevista
para outubro.
Ouvimos
o
nosso
público, tanto no intuito de
confirmar o seu interesse no
retorno do projeto, quanto para
debater sobre o formato mais
apropriado das reuniões, entre
outras sugestões. O resultado
reafirmou a certeza de que os
Bandeprevianos
posssuem
um carinho todo especial com
relação a esses momentos
e contam os dias para

reencontrarem seus amigos.
Quanto à estrutura, adaptandose às opiniões obtidas, serão
realizados eventos voltados
à cobertura das principais
macroregiões do Estado. Haverá
um no Recife, com os assistidos,
dia 18. Este reunirá, de uma
vez, uma quantidade maior de
assistidos, compara-tivamente
aos encontros dos anos
anteriores, promovendo-se um
único evento representativo
da classe para a Região
Metropolitana do Recife. A
programação deste vai ocorrer
no auditório do Restaurante
Boi Preto.
O Agreste e a Zona da
Mata serão contemplados com
um evento em Caruaru, dia 17,
enquanto os sertanejos poderão
se congregar em Petrolina, dia
30. Na programação, constarão
palestras e apresentações da
diretoria acerca do cenário
econômico,
resultados
do
exercício anterior e situação

patrimonial
da
Entidade,
com um espaço aberto ao
esclarecimento de dúvidas.
Também haverá coffee breake e
sorteio de brindes. Para todos,
é necessário pré-agendamento,
pelo
e-mail
canalaberto@
bandeprev.com.br ou pelo fone
(81) 3419 - 4600 (com Edenilze

Ayres). Participe. Além de
favorecerem a transparência
e serem uma oportunidade de
integração entre colegas, esses
encontros servem como um
instrumento para medirmos
a satisfação do público e
apontam caminhos em prol do
nosso fortalecimento.

Encontros Regionais de Participantes
Programação 2012
Recife (assistidos)
Dia: 18.10.12
Hora: a partir das 13h
Local: Auditório do Restaurante Boi
Preto
Avenida Boa Viagem, 97, Pina

Caruaru (ativos e assistidos)
Dia: 17.10.12
Hora: a partir das 9h
Local: Caruaru Park Hotel

Petrolina (ativos e assistidos)
Dia: 30.10.12
Hora: a partir das 9h

