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Muita Luz neste Natal e em 2008
O Natal é uma festa de luz, porque nos remete ao nascimento de uma das
pessoas mais especiais que o mundo já conheceu. Alguém que nos inspira, conforta,
alegra, fortalece e, portanto, nos ilumina: Jesus.
Que, neste Natal e em 2008, Ele abençoe você e sua família, que são o brilho
desta Entidade. Que suas vidas se encham de Amor, Paz, Sucesso e Muita Luz!!!

O esportista de mais de
300 títulos

Lenda viva do vôlei, nosso assistido Rodolfo
Albuquerque também foi destaque em muitas
outras modalidades e conquistou mais de 300
títulos, unindo as fases de jogador e de diretor de clube. Reviva
os seus melhores momentos no
esporte em que fez história e
descubra como conserva em si
a vitalidade do homem que passou 30 anos na carreira de atleta e
ainda se dedica aos desportos, na
área administrativa.
PÁGINA 4

Sempre disposto a participar
Maurílio de Souza Luna é assistido pela Bandeprev desde 1991. De lá
pra cá, não parou, realizando diversas atividades. Desde 2003, foi eleito
conselheiro deliberativo da Entidade, na qual está sempre envolvido em
importantes conquistas. Saiba um pouco mais sobre sua trajetória profissional, seu lado humano e sua luta pelos interesses dos participantes.
PÁGINA 2
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Editorial

Perfil: Maurílio de Souza Luna

ais um ano se encerra
e podemos afirmar
que dedicamos todo
o nosso empenho para que a
Entidade garanta os melhores
resultados possíveis e atenda
os participantes com todo o
respeito merecido.
Dando continuidade
à política de valorização dos
nossos inscritos, estamos
trazendo, nesta edição, mais
duas importantes entrevistas. A
primeira ressalta o profissional
esforçado e comprometido com as
causas dos Bandeprevianos, que
é nosso assistido e conselheiro
deliberativo, Maurílio de Souza
Luna. A segunda refere-se a
um dos grandes esportistas
pernambucanos de longa
e ascendente carreira, nosso
assistido Rodolfo Albuquerque.
Não esqueça: se tem
algum colega ilustre que você
gostaria de ver figurando em
nossas reportagens, pode indicálo, entrando em contato com
a Bandeprev, pelo telefone ou
por e-mail. Também estamos
buscando sugestões de
profissionais da área médica,
para enriquecer nossas matérias
da coluna De Bem com a Saúde, a
fim de contribuirmos para o bemestar dos nossos participantes,
oferecendo dicas sobre as mais
diversas especialidades.
Confira ainda, neste
número, nossa mensagem
de Boas Festas, a lista de
Aniversariantes e o quadro
Finanças da Bandeprev, que
demonstra nossos resultados
mais recentes em gráficos,
apresentando breves comentários
sobre o assunto.
E um 2008 repleto de
alegrias e realizações a todos!
A Diretoria

O lado profissional e humano de Maurílio

Conheça melhor o conselheiro da Entidade dedicado a várias de suas melhorias
Maurílio atua na Organização
desde 2003, onde se engajou em
várias realizações em prol dos
participantes, como, por exemplo,
a redução da taxa de juros para
os empréstimos.

Luciana Andréa Freitas

N

a juventude, batalhou
desde cedo, construindo
seu nome na área bancária
e de finanças, tendo iniciado a
carreira no Banco Econômico.
Entrou no Bandepe em 1975, como
gerente operacional; formou-se
em Direito, embora não exerça
tal profissão; e pós-graduou-se
em Administração Bancária.
Assistido pela Bandeprev desde
1991, ainda trabalha oferecendo
consultoria financeira para
empresas e também já assumiu o
cargo de diretor administrativo da
Secretaria de Saúde de Jaboatão
dos Guararapes, sua cidade
natal. Divorciado, tem quatro
filhos e seis netos. O tempo livre
gosta de preencher com cinema,
teatro, viagens e, principalmente,
passeios com os pequenos da
família. Isso é um pouco de
um lado de Maurílio de Souza
Luna que nem todos conhecem.
Muitos admiram o profissional
empenhado que contribuiu para
o desenvolvimento do Bandepe e
o fortalecimento da Bandeprev;
a pessoa humana, simples,
amiga; o colega que se dedica às
causas tanto dos ativos, quanto
dos assistidos. Conselheiro
deliberativo da Entidade,
eleito pelas duas categorias,

Bandeprev Notícias (BN) –
Resumo da carreira:
Maurílio de Souza Luna (MSL)
– Iniciei minha carreira no Banco
Econômico. Em 1975, entrei
para o Bandepe, como gerente
operacional e, um mês depois, fui
efetivado como gerente geral de
Prazeres, agência a qual inaugurei
em julho do mesmo ano. Era uma
agência pequena, que cresceu
muito, tendo chamado a atenção
dos meus superiores. Em seguida,
fui convidado para as Gerências
Regionais V (Sertão), II (Mata
Norte e depois a unificação das
Matas Sul e Norte) e I (Área
Metropolitana). Na etapa final
de minha trajetória no Banco,
administrei a Regional Nordeste,
referente às nove capitais em
que o mesmo encontrava-se
inserido. Aposentei-me como
superintendente de crédito, em
1991, pela Bandeprev.
BN – Atividades após a
aposentadoria:
MSL – Depois que me tornei
assistido da Entidade, ainda
trabalhei nos Bancos Mercantil;
Econômico, voltando à instituição
de início de carreira; e Excel.
Também dei minha contribuição
como diretor administrativo
da Secretaria de Saúde de
Jaboatão dos Guararapes. Hoje
presto consultoria financeira
para empresas.
BN – Atuação na Bandeprev:
MSL – Desde 2003, sou
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conselheiro deliberativo da
Entidade. Em conjunto com os
demais colegas eleitos para a
mesma função, busquei cooperar
com os participantes, apresentando
pleitos, como a redução da taxa
dos empréstimos concedidos aos
assistidos (para 1,2% mais a TR)
e a extensão desse benefício aos
pensionistas. Nossa maior luta
é pela defesa dos interesses dos
nossos inscritos, principalmente
no momento atual, inclusive
temos participado de reuniões no
Rio de Janeiro sobre o futuro da
Organização. Nessa oportunidade,
gostaria de agradecer aos amigos
assistidos de lá, que me receberam
muito bem.
BN – Mensagem aos colegas:
MSL – Tenha fé, que nós
venceremos esta luta. Faremos
o que estiver a nosso alcance, na
defesa dos anseios dos ativos e
assistidos. Feliz Natal e Próspero
Ano Novo!

Algumas realizações em
que esteve envolvido
como conselheiro:
• Crescimento da Bandeprev,
incluindo a elevação da mesma
ao patamar dos fundos de pensão
mais bem administrados do país
e alcance do patrimônio de R$
1 bilhão;
• Projetos voltados para
valorizar os participantes,
como os Encontros Regionais e
as capacitações;
• Redução da taxa dos empréstimos concedidos aos assistidos
(para 1,2% mais a TR);
• Extensão dos empréstimos
aos pensionistas.
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Finanças da Bandeprev

A rentabilidade da carteira dos investimentos da Bandeprev, em
novembro 2007, atingiu 53,26% da meta. O fator principal que
contribuiu para os investimentos da Entidade não atingirem a
meta atuarial do referido mês foi a rentabilidade negativa do Ibovespa
Médio (-2,9360%am)

A rentabilidade da carteira dos investimentos da
Bandeprev, no acumulado do ano, foi superior à meta
em 29,79%.
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Rodolfo Albuquerque: jornada além das estrelas

Com 30 anos de atleta e mais de 300 títulos como esportista, ele cumpriu uma ascendente e brilhante carreira
Luciana Andréa Freitas

Q

ual o segredo da
longevidade? Quem
dá a dica é ninguém
menos que a lenda viva do vôlei,
nosso assistido Rodolfo
Albuquerque, nascido
em 09 de fevereiro de
1932. E ele responde
com sua história
de vida, eternizada
pelo seu apreço e
comprometimento
com os desportos. Somando mais
de 300 títulos, dentre eles, 49
como campeão, nas mais diversas
modalidades, incluindo também
basquete, futebol, futsal, futmesa
e halterofilismo, e unindo as fases
de atleta e de diretor de clube,
ele cumpriu uma jornada que vai
além das estrelas.
Isso mesmo. Nem
todos sabem, mas o jogador
de vôlei Rodolfo, vicecampeão brasileiro adulto
pela Seleção
Pernambucana
( 1 9 5 4 )
e
tricampeão
pernambucano
adulto pelo Sport
Clube do
Recife (1953
a 1955) já
se destacou
em várias outras práticas.

Foi, por exemplo, campeão
pernambucano de basquete (1952)
e 1º lugar e recordista do país em
levantamento de peso (1977). Sua
marca registrada, o vôlei, é paixão
que começou nas quadras, desde
1947, e acabou se instalando em
casa. “Conheci minha mulher
na arquibancada, torcendo por
mim. Hoje vamos
completar 52 anos de
casados”, afirma. Sua
esposa, Terezinha
Albuquerque,
foi subdiretora de
Vôlei do Sport e seu
filho, Rodolfinho,
sagrou-se campeão brasileiro
da modalidade, pela Seleção Pernambucana.
Rodolfo iniciou no
Bandepe em 07 de julho de 1958,
tendo chefiado todas as carteiras do
referido Banco e atuado como
gerente das Agências Santo
Antônio e Boa Vista. Tornouse assistido pela Bandeprev
em 1983. “Agradecemos aos
nossos atuais diretores e
conselheiros pelo que têm
feito pela Entidade e
por nós, aposentados.
Esperamos que
permaneçam
executando esse
belo serviço, o qual
tanto engrandece
a Instituição e
contribui para nossa
melhoria de vida.” Na

Álbum de Recordações

FERAS DA SELEÇÃO PERNAMBUCANA DE VÔLEI - À
esquerda, Rodolfo compõe a equipe que levou a prata no Campeonato
Brasileiro de 1954, em São Paulo; e, à direita, figura entre os vencedores
das eliminatórias do evento no ano de 1952, em Porto Alegre.

aposentadoria, Rodolfo continuou
se dedicando a sua paixão, dando
prosseguimento ao seu trabalho na
Vice-presidência e Diretoria dos
Esportes Amadores
do Sport, cargos
exercidos de forma
cumulativa de 1975
a 1978 e 1987 a 1988.
Atualmente, é conselheiro
deliberativo deste, que, aliás,
é seu clube do coração, o
único time pernambucano o
qual defendeu em toda a sua
carreira de desportista.
LANÇANDO-SE ÀS
ALTURAS – O primeiro salto para
sua bela carreira no vôlei se deu
quando, em 1947, competia nos
Jogos Estudantis Pernambucanos,

pelo Ginásio da Madalena, e foi
convidado para estrelar no juvenil
do Sport, levando o tricampenato
pernambucano (1947 a 1949).
“Em 1950, passei para
a equipe de adulto e,
embora ainda tivesse
idade de juvenil,
participei do Campeonato
Brasileiro de Vôlei, pela
Seleção Pernambucana,
mas não conseguimos
títulos. Em 1952, fomos
campeões nas eliminatórias;
e, em 1954, chegamos ao vicecampeonato brasileiro.”
Pela equipe adulta do
Sport, conquistou, dentre muitos
outros títulos, o tricampeonato
pernambucano (1955) e o vicecampeonato brasileiro
(1956), o que considera
um dos mais
importantes.
Das práticas esportivas,
adquiriu, além de muitos
troféus e medalhas,
grandes amizades, tendo
convivido ao lado de
feras, como Carlos Arthur
Nuzman, atual presidente do
Comitê Olímpico Brasileiro –
COB; o treinador Bernardinho;
os jogadores Tandy, Motanaro
etc. E acumulou várias lições de
vida. “Nunca me viciei em nada.
Evito álcool e fumo”, parece
revelar mais uma parte de seu
macete para bloquear a passagem
dos anos.

LEÕES DO VÔLEI - Acima,
Rodolfo é só orgulho, ao conquistar
o primeiro lugar do Campeonato
Estadual, pelo Sport, no ano do
Cinqüentenário do seu time
do coração (1955); e, abaixo,
mais um momento de glória,
como campeão
pernambucano, pelo
Rubro-negro, desta
vez em 1964.

