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O brilho e a
participação do Interior

Ela está presente em todos os momentos, nos
encontros regionais, nos cursos da Ban-
deprev. Atuante e incentivadora dos nossos
projetos, a assistida Maria Luísa de Oliveira
é a escolhida deste mês para darmos
continuidade às nossas homenagens aos
participantes do Interior.

PÁGINA 4

Ligando cenas da vida a lições de otimismo e perseverança
Nosso assistido desde 1980 e ex-diretor da Bandeprev, Romualdo Carlos da Silva, é um batalhador, que veio de uma das classes menos
abastadas de Recife e se ergueu a altos postos dentro e fora do Bandepe. Para impulsionar seus netos a perseverarem nos seus objetivos,
ele escreveu Retalhos de Uma Vida, sua autobiografia, que presta importantes lições a toda a humanidade.

PÁGINA 2
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Editorial

Neste ano de 2007,
estamos comemorando
o centenário do Frevo.

É Fevereiro e a cidade inteira é
só alegria, cor, brilho, Carnaval.
Mostrando que a Bandeprev
também vive esse clima, a capa
do nosso jornal vem ilustrada
com um pouco dessa festa e da
nossa cultura. Além dessa data
importante do calendário nacio-
nal, também temos outro motivo
para festejar: em janeiro último, a
Entidade completou seus 37
anos de significativos serviços
oferecidos ao participante.

E é para ele que dedica-
mos o maior destaque nesta edi-
ção. Prosseguindo com nossas
homenagens aos participantes
do Interior, publicamos uma
matéria com a assistida Maria
Luísa de Oliveira, moradora de
Garanhuns e ex-gerente do
Bandepe naquele município.

Outra reportagem inclui
uma entrevista com um dos
nossos assistidos e ex-diretor da
antiga Caixa de Previdência -
Capre, nossa Bandeprev nos
seus primeiros anos de fundação.
Romualdo Carlos da Silva
escreveu recentemente sua
autobiografia, Retalhos de Uma
Vida, uma importante obra, que
pode encorajar a todos os que
desejam vencer e deixar uma bela
história para contar aos seus
netos e a toda a humanidade.

Confira também nossos
aniversariantes, dados financei-
ros e a indicação de uma insti-
tuição séria para os que desejam
ajudar o próximo.

Bandeprev Notícias (BN) –
Resumo da carreira:

Romualdo Carlos da Silva (RCS)
– Minha formação é contador
industrial. Fui contador de quatro
multinacionais, dentre elas, duas
fábricas de tecido. Além do curso
técnico em Contabilidade, sou
graduado em Administração de
Empresas  pela FESP. No
Bandepe, atuei durante 13 anos,
tendo assumido cargos, como
chefe do Setor de Fiscalização
da Diretoria Industrial; chefe da
Divisão do referido setor; e da
Divisão de Análise de Crédito,
quando criamos as gerências
regionais. Também fui assessor da
Diretoria de Crédito Industrial,
tendo me aposentado em 1980.
Vale registrar que trabalhei como
diretor financeiro da antiga
Capre, nossa Bandeprev, em
1975. E até hoje visto com muito
orgulho a camisa dessa Entidade.
Faço questão de estampar essa
marca, que me patrocina há mais
de 25 anos.

 BN – Uma conquista:
RCS – Se utilizarmos um edifício
de 10 andares para representar a
escala social, nasci no térreo. Ao
perder meu pai, aos nove meses
de idade, desci ao subsolo, onde
passei infância e juventude.
Minha grande vitória foi, a partir

Ler Retalhos de Uma Vida,
autobiografia de Romual-
do Carlos da Silva, nosso

assistido desde 1980 e ex-diretor
da Bandeprev, é como conversar
com o próprio. É, com ele, viajar
no tempo e no espaço – de tantos
detalhes apresentados, transpor-
ta o leitor aos acontecimentos,
pela rica descrição de cenário,
personagens, costumes, situação
geográfica, cronológica e histó-
rica. Conhecendo o que há de
mais particular em seu universo
de lembranças, como as pri-
meiras lições adquiridas, suas
várias moradas, a música que
marcou os encontros com o seu
amor, os filhos, os amigos...é
possível obter ensinamentos
valiosos. Com o intuito de
repassá-los aos netos, os quais
já são 10, esse recifense registrou
sua trajetória de luta, percorrida
com muito trabalho e fortalecida
por uma bela história de amor.
Casado, teve seis filhos, um
infelizmente já falecido. Mesmo
sem a felicidade plena – ele ensi-
na que ela é feita apenas dos bons
momentos – aquele menino de
classe baixa, que começou a
trabalhar com 14 anos, foi longe
e mostra seu exemplo, incentivan-
do, assim, os próximos vencedores.

Luciana Andréa Freitas

Para atravessar muitas gerações
Romualdo conta sua história de luta, incentivando quem deseja vencer

Perfil: Romualdo Carlos da Silva

dos 30 anos, concorrer em pé de
igualdade com aqueles que nas-
ceram acima do 5º andar, sendo,
ainda, órfão de favores políticos.

BN – E essa história de luta
agora foi deixada para a
posteridade, não é? Fale um
pouco do seu livro:
RCS –  Retalhos de uma vida é
meu primeiro livro, uma
autobiografia a qual lancei o ano
passado, na chácara Bom Re-
canto, numa reunião familiar e
entre os amigos mais íntimos. Era
uma idéia que já me povoava a
cabeça há algum tempo e o
estímulo dos entes queridos foi o
impulso para que eu o con-
cebesse num só fôlego. Comecei
a escrevê-lo em junho de 2006 e
em 100 dias já estava pronto.
Agradeço, principalmente, à
minha mulher, Maria do Socorro,
um dos anjos de minha vida,
importante personagem de muitos
capítulos, a qual contribuiu para
avivar as lembranças e ainda
elevou a obra com o seu de-
poimento. Sou grato ainda aos
amigos Jaime Monteiro da Cruz,
que, dentre outras coisas, fez o
prefácio; e Tertuliano Pessoa
Maranhão, revisor. Conto minha
história tendo em vista repassar
certos ensinamentos aos meus
netos. Em alguns momentos,
também aproveito para gerar um
debate político.

BN – Novos projetos:
RCS – Já estou elaborando um
novo livro, que pretendo lançar
em 2008. Vai se chamar Contos
que me contaram.

BN – Mensagem aos colegas:
RCS – Mantenha-se ocupado.
Sinta-se feliz com o que a vida lhe
ofereceu. Gosto sempre de citar
um adágio, que, se bem me
recordo, diz: “Deus não me dê
fortuna, mas me dê coisas para
eu fazer”.

SERVIÇO:
Para conversar com Romualdo ou
adquirir o livro:
romu3004@ig.com.br

A Diretoria

Lições de vida

“A justiça é cega, pelo tato, separa o ouro da razão.”

“A felicidade é feita apenas dos momentos
bons. Podemos marcar data para nossas

comemorações, porém agendar a felicidade
plena é utópico e inconcebível.”

Trechos do livro Retalhos de uma vida,
de Romualdo Carlos da Silva

Recife, 2006
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atuado na Assessoria da Gerên-
cia Regional IV, em Garanhuns,
minha cidade. Também trabalhei
no Edifício Sede, passando por
departamentos como o Depad, de
Administração; e o Derhu, de
Recursos Humanos. Por fim, fui
gerente regional, em Garanhuns.

BN – Participação em entida-
des de classe :
MLO – Atualmente, faço parte da
diretoria da Associação dos
Funcionários Aposentados do
Bandepe – Asfabe, e administro a

pousada da referida Entidade
em Garanhuns.

BN – Uma conquista:
MLO – A maior conquista de uma
mulher é ser mãe. Tenho um filho
de 24 anos, que é um presente de
Deus para mim. No ponto de vista
profissional, minha grande alegria
foi atuar no Bandepe. Tenho
ótimas recordações do Banco.
Nossa conquista é o dia-a-dia, a
amizade adquirida. O bom
relacionamento com os colegas
de trabalho, funcionários da Ban-

Encantadora como sua
cidade, que, acolhedora
e bonita, chama a aten-

ção por seus belos canteiros
floridos, parques e praças ar-
borizados e cheios de vida, nossa
assistida Maria Luísa de Oli-
veira representa muito bem
Garanhuns. Sempre presente e
engajada nos projetos da Ban-
deprev, ela é a imagem do parti-
cipante do Interior na Entidade,
que tão atuante quanto o da
Capital, incentiva os cursos e
não perde um encontro. Por isso,
foi nossa escolhida, para,
através dela, homenagearmos os
integrantes da Instituição distri-
buídos por todo o Estado, dando
continuidade à nossa iniciativa
de valorização. Luísa, que
realizou uma carreira progres-
siva no Bandepe, chegando a
gerente regional,  fez parte do
Coral Bandepe. Em movimento
constante, ela hoje é membro da
diretoria da Asfabe e administra
a pousada da referida Associa-
ção situada no seu município.
Esta entrevista ocorreu em maio
de 2006, por ocasião do 6º En-
contro Regional dos Participan-
tes da Bandeprev.

Bandeprev Notícias (BN) –
Resumo da carreira:
 Maria Luísa de Oliveira (MLO)
– Eu iniciei no Bandepe, em 1977,
como escriturária júnior. Fui
datilógrafa, secretária, tendo

Luciana Andréa Freitas

Cheia de vida e de encanto, como sua cidade
Moradora de Garanhuns, Luísa é assídua e incentivadora dos nossos projetos

Perfil: Maria Luísa de Oliveira

deprev e aposentados, que tenho
hoje, é o reflexo desse convívio
de estima, simpatia, conhecimento
mútuo e companheirismo.

BN – Uma recordação:
MLO – Outra boa lembrança que
tenho é de como era feliz naquele
tempo, principalmente quando
trabalhava no Edifício Sede, 4º
Andar! De frente para mim, se
posicionava uma bela vista, que,
por conta da rotina de trabalho,
nem sempre contemplava como
deveria. Sempre gostei de

escrever e, um dia, olhei para
frente e me deparei com o céu
mudando de cor. De imediato, a
inspiração veio e escrevi que era
uma funcionária da natureza. O
sol, o mar, o céu, toda aquela
paisagem estava ali ao meu
dispor, bem diante dos meus
olhos! Tudo isso foi valioso
demais para mim.

BN – Projetos da Bandeprev:
MLO – A Bandeprev realmente
valoriza o participante, não só na
capital, como também no interior.

Eu sou assídua de suas progra-
mações. Não perdi, até hoje, um só
curso ou encontro regional. Além
disso, atuo como representante
da Entidade, contribuindo com in-
tegração dos aposentados de
Garanhuns e a Bandeprev, e arti-
culo a realização das capacitações
aqui na região. Já conseguimos
implantar duas turmas de Informá-
tica, uma de Dança de Salão e uma
de Pintura em Tela.

BN – Suas atividades após
a aposentadoria:
MLO – Estou estudando Admi-
nistração em Empreendimentos
Turísticos. Aproveitarei a aposen-
tadoria para continuar atualizan-
do meus conhecimentos e, talvez,
quando concluir Administração,
dê andamento a outros dois
cursos que não terminei, Letras
e Psicologia.

BN – Mensagem aos colegas:
MLO – Aproveite as oportunida-
des de se reintegrar com os
colegas e de fazer novas amiza-
des; ocupe o seu tempo com
coisas boas, atividades produti-
vas; atualize seus conhecimentos.
Participe. Acredito que a Bande-
prev nos mostrou o quanto tudo
isso é salutar para os participan-
tes, com suas programações
destinadas a estes.

SERVIÇO:
Para sugerir os entrevistados:
canalaberto@bandeprev.com.br
Para conversar com Luísa:
(87) 3762 1541

desenvolve um importante traba-
lho voltado aos idosos e é uma
indicação de um dos nossos par-
ticipantes, que não deseja se i-
dentificar. No momento, publica-
mos o endereço da mesma e ou-
tros dados necessários para pos-
sibilitar doações. As maiores ur-
gências são: gênero alimentício

Dando seguimento ao nos-
so incentivo às institui-
ções beneficentes e atitu-

des de generosidade, as quais
divulgamos na coluna Solidarie-
dade, estaremos, no próximo nú-
mero deste jornal, realizando uma
matéria com o Abrigo Espírita
Lar de Jesus. Essa organização

Dica para quem deseja ajudar o próximo
Próxima Edição

(carnes e frangos) e material de
limpeza ( sabão em pedra, desinfe-
tante, água sanitária etc.), além de
lençol de elástico e calça enxuta.

Endereço: R. Vitoriano
Palhares, 77 – Torre. Fone: 3228
5425. (contato: Argentina César de
Lima). Conta Corrente Nº 106631/
03 – Agência Carrefour – Torre.

“Tenho ótimas recordações do Banco. Nossa conquista é o dia-
a-dia, a amizade adquirida. O bom relacionamento com os
colegas de trabalho, funcionários da Bandeprev e aposentados,
que tenho hoje, é o reflexo desse convívio de estima,

simpatia, conhecimento mútuo e companheirismo.”

“Como era feliz naquele tempo, principalmente
quando trabalhava no Edifício Sede, 4º Andar!

Eu era uma funcionária da natureza. O sol, o
mar, o céu, toda aquela paisagem estava
ali ao meu dispor, bem diante dos meus
olhos! Tudo isso foi valioso demais
para mim.”


