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Sempre pronto para fazer o 
Futebol de Mesa de PE dar 
show de bola
Conhecido como o Homem do Rifle do futmesa, uma 
alusão ao famoso ponta-de-lança alvirrubro Bita, 
nosso assistido Claribenor é um dos ícones do esporte, 
por seu incentivo à prática e títulos conquistados, 
dentre eles, um de campeão brasileiro.

PÁGINA 2 

Nossas dicas de saúde ensinam como e por que 
proteger os rins

A coluna De Bem Com a Saúde está de volta e, desta vez, entrevistamos um médico que alerta para o aumento da incidência das Doenças Renais 
Crônicas no Brasil e oferece importantes informações para deter esse mal. Você pode ser um portador e não saber, pois a enfermidade nem 
sempre possui sintomas, que só se tornam um pouco mais aparentes em estágios mais avançados. Acompanhe as dicas de prevenção.

PÁGINA 4

Lembrete:

Não perca. Na edição de agosto 2007, 
teremos uma matéria sobre a atuação do 
Conselho Fiscal na Bandeprev, oferecendo 
a oportunidade aos participantes de 
conhecerem os pensamentos dos membros 
eleitos e indicados para o próximo mandato. 
O objetivo é manter a transparência, 
familiarizando os inscritos na Entidade com 
o trabalho desenvolvido pelos órgãos que 
participam das principais decisões para sua 
gestão. Em breve, reportagem similar será 
feita sobre o Conselho Deliberativo.
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Editorial

Comunicar é mais que 
simplesmente informar. 
É esclarecer, divertir, 

prestar serviço. O Bandeprev 
Notícias vem sempre buscando 
diversificar os assuntos abordados 
em seu conteúdo, com o intuito 
de estar, a cada número, trazendo 
novidades e de tornar sua leitura 
mais construtiva e atraente.

A matéria principal 
deste mês trata de um tema de 
utilidade pública, que merece a 
atenção devida por ser um alerta 
e uma iniciativa de contribuir 
para a melhoria da sua saúde. 
Tem importância para você, 
seus familiares e amigos. 
Entrevistamos um médico de 
autoridade internacional, a fim 
de oferecer explicações sobre um 
mal que é pouco conhecido em 
sua totalidade e cuja incidência 
vem aumentando: a Doença 
Renal Crônica.

Com o mesmo propósito, 
o de incentivar a qualidade 
de vida, a outra reportagem é 
mais leve, busca descontrair. O 
destaque é o nosso participante 
Claribenor Freitas, que muito 
nos ensina com sua história de 
dedicação ao futebol de mesa.

Paixão nacional, o futebol 
movimenta multidões e tem 
dado origem a esportes que 

reúnem milhares de aficionados 
em todo o país, como o futebol 
de mesa, ou futmesa. Nascida do 
antigo jogo de botão, a prática 
evoluiu, sistematizou-se, ganhou 
regras definidas, foi reconhecida 
como esporte amador pelo 
Conselho Nacional de Desportos 
e passou a promover competições 
oficiais de âmbito interestadual. 
Um dos campeões da modalidade 
é o nosso assistido Claribenor 
Freitas, que entrou no Bandepe, 
em 1976, como auditor; foi chefe 
de quatro divisões, dentre elas, a 
Contabilidade Geral do Banco; e 
se aposentou em 1991. 

Único botonista pernam-
bucano que detém um título de 
campeão brasileiro oficial indivi-
dual, Claribenor impulsiona seus 
atletas (os botões), desde criança, 
e pratica o esporte regulamentado, 
desde 1970, quando foi iniciado na 
Liga da Torre pelo saudoso Ivan 
Lima. Foi o narrador esportivo 
conhecido como Gandulão de 
Ouro que trouxe a Pernambuco 

Luciana Andréa Freitas

Curiosidades

A Diretoria

Na pontaria e no raciocínio, ele é campeão
Claribenor é o único pernambucano que possui um 1º lugar oficial individual no Futmesa

                               - Campeonato Pernambucano 
 de Futebol de Mesa – já ganhou prêmios de 2º, 3º e 

4º lugares e com freqüência fica entre os dez melhores;
- Certame Nordestão – já foi duas vezes 4º lugar, na categoria 

sênior (acima de 45 anos);
- Campeonato Brasileiro de Futebol de Mesa – 
ganhou o 1º lugar, na categoria sênior, em 1997, 

em Sergipe, e o 3º lugar, na categoria máster 
(acima de 55 anos), em 2006, 

no Espírito Santo.

a regra que possui a maior 
representatividade no país, a 
brasileira, também chamada de 
regra baiana ou de um toque. “É 
um jogo inteligente, que exige 
raciocínio lógico. Só é permitido 
um toque no botão por jogada e 
você só pode chutar a gol quando 
estiver no campo do adversário. É 
preciso dar um verdadeiro xeque-
mate no seu oponente”, explica a 
regra da qual é adepto.

Como o jogo de botão 
leva à mesa as emoções do futebol, 
os botões recebem os escudos dos 
clubes e nomes de jogadores 
escolhidos pelos seus técnicos. 
Alvirrubro desde pequenino, 
Claribenor escalou o seu time 
do coração para fazer bonito nos 
salões. “Desde 1996, adotei o 
time do hexa para as disputas, 
colocando em campo uma seleção 
dos melhores. Meu artilheiro é 
Bita. Quando faço gol com ele, 
comemoro, gritando o seu nome 
e a alcunha pela qual ficou mais 
conhecido: Bita, o Homem do 
Rifle. Assim, passei a ser chamado 
nos meios botonísticos em todo o 
país de o Homem do Rifle”.

Presente em todos os 
certames do Estado (da regra) 
e na maioria das competições 
interestaduais em que Pernambuco 
comparece, o Homem do Rifle dos 

gramadinhos coleciona troféus da 
modalidade. Dentre muitas outras 
premiações, já conquistou o se-
gundo, terceiro e quarto lugares 
no Campeonato Pernambucano 
de Futebol de Mesa, ficando com 
freqüência entre os dez melhores. 
Foi terceiro lugar na categoria 
máster do chamado Brasileirão, 
ano passado, no Espírito Santo. 
Mas o seu título inesquecível foi 
arrebatado em Sergipe, em 1997. 
Claribenor foi campeão brasileiro 
da categoria sênior, classificação 
que lhe rendeu a posição de 
um dos melhores do ranking 
pernambucano no esporte.

E a sua atuação não se 
resume às disputas no futmesa. 
Grande incentivador da prática, 
Claribenor já fez parte da 
Presidência, Vice-Presidência, 
Diretoria de Marketing etc. da 
Federação Pernambucana de 
Futebol de Mesa, tendo, inclusive, 
criado o Recifumesa, evento 
amistoso interestadual aberto, 
considerado um dos melhores 
do país.  Sua nona edição está 
prevista para os dias 28 e 29 
deste mês. Importante divulgador 
do botonismo, participou de 
diversos programas de TV e rádio 
e reportagens, incluindo uma que 
o fez enfrentar o jogador Kuki no 
campo reduzido. A partida não foi 
ao fim, mas o atacante conseguiu 
fazer gol e vibrou com o jogo.  
“Ter um hobby é importante 
na vida de qualquer pessoa, 
além das grandes amizades 
que fazemos, a prática alivia o 
estresse do lado profissional”, es- 
timula Claribenor.

SERVIÇO: 
Para conversar com Claribenor 
e/ou praticar o futmesa:
claribenor@uol.com.br
fone: 3251 3056

DE OLHO NO LANCE – Claribenor, após 
uma de suas belas jogadas do Nordestão 2005 
veiculadas pela Imprensa.

Conquistas do Homem do Rifle 
no gramadinho

Onde jogar (Recife):

CLUBE CHESF
Av. Gal. San Martin, 1208

Fones: (81)32294665/(81)32294666

CLUBE NÁUTICO CAPIBARIBE
Av. Cons. Rosa e Silva, 1086

Normando: (81) 96417036 
Sá: (81) 99965152
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Aniversariantes

Finanças da Bandeprev

A Rentabilidade da Car-
teira dos Investimentos 
da Bandeprev, 
no  acumulado 
do ano, foi supe-
rior à meta em 
24,67%.

A Rentabilidade da Carteira dos 
Investimentos da Bandeprev, no 
mês de junho, foi superior à meta 
em 25%.
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sendo, principalmente, nas 
primeiras etapas, assintomáticas. 

“Não dá para ver acontecer. 
É preciso prevenir. Muitas vezes, 
as pessoas são surpreendidas com 
a notícia de que estão na etapa 
dialítica, fase grave da DRC, 
quando a função renal se reduz 
abaixo de 10% e há a necessidade 
de terapias de substituição, como 
as diálises e transplantes”, explica 
o nefrologista Wagner Barbosa, 
diretor médico da Unidade de 
Diagnóstico e Terapia Renal Multi 
Rim, que alerta para o avanço do 
mal no país. “O Brasil possui 70 mil 
pacientes em programa de diálise. 
Estima-se que, em 2010, sejam 
120 mil”, informa, lembrando 
que tais pessoas possuem o 
risco de terem outras doenças 
aumentado, principalmente, 
as cardiovasculares(em até  
dez vezes). 

Cr iador  de  uma das 
mais avançadas técnicas de 
implante de cateter de diálise 
peritoneal (uma das terapias de 
substituição renal), apresentadas 
em Congresso Mundial da área, e 
membro do Comitê Internacional 
de Nefrologia Intervencionista, 
destina maior preocupação à 
população idosa. “Nosso público-
alvo são os maiores de 40 anos, 
com ênfase aos maiores de 
60, que estão mais propensos 
às doenças degenerativas e já 
atingiram a marca dos 14,5 
milhões no Brasil. Outros grupos 

O homem do Século XXI 
ac rescen tou  a lguns 
anos ao seu tempo de 

permanência na Terra, havendo 
a perspectiva de que, em 2050, 
a  população idosa chegue 
a 2 bilhões de habitantes no 
mundo, 350% a mais que hoje. 
Em decorrência disso, cresce 
a incidência de enfermidades 
relacionadas à sobrevida, e 
estas, no Brasil, já alcançam o 
patamar dos principais motivos 
de preocupação do Ministério da 
Saúde, da classe médica e demais 
profissionais da área. Uma das 
que vêm sendo consideradas um 
problema de saúde pública, no 
país, é a Doença Renal Crônica 
– DRC. Refere-se à incapacidade 
do rim, cujo dano pode afetar 
seu desempenho a um ponto 
deste não ser compatível com o 
prolongamento de vida da pessoa.
 Os rins têm importância 
vital para o corpo humano. Eles 
filtram o sangue, regulam a pressão 
arterial, atuam para evitar anemia 
e doenças ósseas, dentre outras 
atribuições de grande relevância 
para a nossa sobrevivência 
e bem-estar. Doenças renais 
podem ter causas diversas e 
progredir para a perda completa 
da função dos rins, se não forem 
diagnosticadas e tratadas a tempo, 

Luciana Andréa Freitas

Doenças renais estão entre as principais preocupações da Saúde no Brasil
Enfermidades podem progredir para a perda completa da função dos rins e nem sempre apresentam sintomas. Saiba como prevenir.

De Bem Com a Saúde

que merecem atenção e precisam 
estar atentos são os diabéticos e 
hipertensos, cujas enfermidades 
são consideradas as principais 
causas da DRC”, esclarece. 

O nefrologista ressalta 
a  importância  das  pessoas 
pertencentes a esses grupos, 
manterem o acompanhamento 
médico, as mudanças de hábitos 
de vida e alimentares necessárias, 

o medicamento adequado e o 
controle de suas taxas. Também 
sugere a todos com idade acima 
de 40 anos que façam um check-
up anual, incluindo exames de 
glicose, colesterol, aferição de 
pressão arterial e sumário de 
urina. E que evitem o fumo, 
atitude essencial para proteção 
dos seus rins e melhoria da 
saúde em muitos outros aspectos.

DR. WAGNER BARBOSA – Pioneiro em Nefrologia Intervencionista no Estado e autoridade 
internacional no assunto, oferece dicas importantes para o combate dass doenças renais.

SERVIÇO:
Multi Rim é uma das empresas líderes 

no assunto, a qual dispõe de consultórios, 
atendimento hospitalar, Unidade Móvel 
de Diálise 24 h (hemodiálise e diálise 
peritoneal) e Centro de Tratamento 
Dialítico para rede conveniada.

Consultórios – Empresarial Albert 
Einstein – sala 911 – R. Frei Matias 
Tevis, nº 280 – Ilha do Leite – Recife/PE. 
Fone: 3222 8187

Unidade de Diálise – R. Pacífico 
dos Santos, nº 90 – Derby – Recife/PE. 
Fone: 3423 2466.

Fique por dentro da Campanha Nacional.  
Previna-se!

Desde 2003, a Sociedade Brasileira de Nefrologia 
realiza anualmente a Campanha Previna-se!, trazendo 
importantes dicas sobre o assunto. Acompanhe 
algumas informações compiladas dos seus materiais 
de divulgação e do site www.sbn.org.br

A importância dos rins
Eles regulam a pressão arterial; filtram o sangue; 

eliminam toxinas; controlam a quantidade de água e 
sal no corpo; produzem hormônios importantes para 
evitar anemia e doenças ósseas; eliminam excessos de 
medicamentos e outras substâncias ingeridas.

Sinais
Estimativas de 2006 revelam que cerca de 2 

milhões de brasileiros são portadores de DRC e 
aproximadamente 60% não sabem disso. Até que 
tenham perdido quase que 50% de sua função renal, 
os pacientes permanecem quase que sem sintomas. A 
partir daí, aparecem sinais, como anemia leve; pressão 
alta; inchaço ao redor dos olhos e nas pernas; mudanças 
no hábito de urinar (passar a fazê-lo várias vezes, 
principalmente à noite); e do aceito da urina (muito clara, 
sangue na urina etc.).

Dicas de Prevenção
Mesmo sem sentir nada, teste os rins. Ao fazer check-

up, inclua os exames de Urina I e Creatinina sérica.

Quem deve dedicar atenção ainda mais especial

Se você faz parte de um destes grupos, testar os 
rins é obrigatório:

- Diabetes Mellitus e/ou antecedentes familiares
- Hipertensão arterial e/ou antecedentes familiares
- História familiar de doença renal
(especialmente insuficiência renal)


