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O brilho de Maria do Céu
O seu nome já diz, ela nasceu para cintilar bem no 
alto. Estamos falando de Maria do Céu Rodrigues, 

nossa assistida desde 1992, que 
trabalhou como consultora ju-
rídica no Bandepe. Nossa en-
trevistada da coluna Perfil 

deste mês conta sua história 
e nos revela seu talento de 
artista, reluzente desde os 
tempos de infância.

PÁGINA 2 

Quem não se lembra das épocas de ouro da equipe Bandepe de futebol de salão, na década de 
80, pentacampeã no certame bancário pernambucano, três vezes 1º lugar no campeonato oficial 
do Estado, dentre muitos outros títulos? Márcio Trindade, nosso participante, ou simplesmente 
Márcio, um dos salonistas de maior destaque daquele tempo, nos proporcionou inúmeras alegrias, 
defendendo as cores da nossa camisa. Ele, que concretizou o sonho de muitas torcidas, fala das 
suas aspirações e de seu desejo de contribuir para um mundo melhor.

PÁGINA 4

Seu esporte é trazer alegrias
Parabéns 

pelo seu dia!

Olhe para o sol. Todos os dias, ele se 
levanta cedo, no mesmo horário de sempre, 
e trabalha incansavelmente para iluminar 
o dia, esquentar as nossas manhãs. Dá-nos 
a sua energia, para que a vida permaneça 
aqui na Terra.

Olhe para os rios. Todos os dias, eles 
percorrem quilômetros e quilômetros de 
distâncias, para suprir nossas necessidades, 
matando a nossa sede.

Olhe para as árvores, cada qual com 
a sua função. Algumas oferecem flores para 
tornar o mundo mais belo, enquanto outras 
produzem os frutos, que nos alimentam.

Agora olhe para você, que também 
doou os seus dias, quando educou os seus 
filhos, ofereceu o ombro aos amigos, sorriu 
para os colegas de trabalho; quando durante 
anos e anos também cumpriu a sua função.

Parabéns pelo seu dia! 24 de Janeiro, 
Dia do Aposentado.

Não perca as Eleições 2008
Em 17 de março deste ano, acontece a 
votação para a escolha de membros do 
Conselho Deliberativo da Bandeprev. 
Fique atento. Anexos a este jornal, estão o 
Edital de Convocação e o Cronograma das 
Eleições 2008. 
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Editorial

Paz a todos! É com esses 
votos que iniciamos o 
ano de 2008, pois janeiro 

é o mês da Confraternização 
Universal. Também é uma data 
muito importante para nós, 
porque, neste mês, comemora-se 
o aniversário da Entidade e o Dia 
do Aposentado. Neste número 
tão especial, homenageamos 
nossos participantes, elaborando 
uma mensagem e entrevistando 
duas pessoas que possuem belas 
histórias de vida para nos inspirar a 
construirmos um mundo melhor. 

Um dos destaques é 
Márcio Trindade,  que nos 
propiciou tantas alegrias como 
integrante da equipe Bandepe 
de futsal e agora tem novos 
planos a fim de fazer mais  
pessoas felizes. 

A outra reportagem 
resgata o esplendor de Maria do 
Céu, a qual enche de luz a vida de 
muitas pessoas, com seu carisma 
e talento artístico.

Além dos Aniversarian-
tes e do quadro Finanças da Ban-
deprev, o jornal apresenta ainda 
nosso calendário de pagamentos 
e um lembrete sobre as Eleições 
2008, para membros do Conselho 
Deliberativo da Entidade.  Fique 
atento e participe. Vamos juntos 
procurar fazer um 2008 com boas 
perspectivas para todos.

A Diretoria

Não é todo dia que se pode 
ter a honra de admirar 
uma estrela. Por isso, 

reservamos este espaço, para 
marcar o momento em que Maria 
do Céu Rodrigues nos cedeu parte 
do seu tempo, para nos revelar 
momentos marcantes de sua 
vida e demonstrar seu talento, 
contagiando-nos com sua simpatia 
e inspiração. Nossa assistida 
desde 1992, essa paraibana nasceu 
para brilhar. Aos nove anos de 
idade, venceu o seu primeiro 
concurso de canto, num programa 
de auditório de uma rádio local. 
Ela desafiou pessoas adultas, 
emocionando a platéia com a 
música Coração Materno, de 
Vicente Celestino, despontando, 
assim, a grande artista que é hoje, 
cheia de projetos e sempre apta a 
descobrir novas habilidades.
 Ela ainda ganhou outro 
prêmio como cantora. Desta 
vez, aos 15 anos de idade, com a 
canção Devolvi, sucesso na voz 
de Núbia Lafayete, sendo vice-
campeã do programa A Voz de 
Ouro do ABC, na rádio Tabajara, 
da Paraíba. Enquanto sua bela voz 
lhe garantia ótimos prêmios, sua 
encantadora plástica quase a levou 
ao posto de Miss Pernambuco, 
quando, em 1964, ficou entre 
as cinco finalistas. O Diario de 
Pernambuco, inclusive, estampou 
a seguinte manchete: Maria do 
Céu tem todas as chances de ser 
a campeã. Na época, choveram 
convites para trabalhos como 
telemoça, atriz de novela e até 
de cinema. Ela ainda chegou a 
trabalhar na TV durante um mês, 
fazendo propaganda. Também 
passou no teste para teleatriz 

Luciana Andréa Freitas

Perfil: Maria do Céu Rodrigues

Uma estrela que ainda tem muito o que brilhar
Nossa entrevistada do mês é Maria do Céu Rodrigues, artista desde os nove anos de idade

da novela A Moça do Sobrado 
Grande. Mas o futuro para as 
artistas naquele tempo era incerto 
e Maria optou por algo mais 
estável, procurando emprego 
de carteira assinada e entrando 
para os cursos de Secretariado  
e Direito.
 Seu primeiro empre-
go foi na Companhia de Tele-
comunicações  Mundiais  – 
Radional, onde passou seis anos, 
primeiramente como telefonista 
e depois como chefe do Setor de 
Comunicação. Maria trabalhou 
ainda no Citybank e na Crescif, 
empresa do ramo financeiro, até 
chegar ao Bandepe, em 1975. No 
Banco, atuou como escriturária, 
procuradora e consultora jurídica. 
“O dia no qual me aposentei 
pela Bandeprev ficou marcado 
para mim, pela homenagem 
que me fizeram. Foi uma data 
de muita felicidade e emoção”, 
recorda. Além dos amigos e da 
bagagem profissional adquirida, 
Maria ressalta a importância do 
Banco para a sua história. “Foi no 
Azulão do Bandepe, em fevereiro 
de 1986, que conheci uma das 
pessoas mais especiais de toda a 
minha vida, o meu marido Iramar 
Francisco Xavier, meu pai, irmão, 
companheiro, meu tudo”.
 Grata à família, ela 
lembra de todos com muito 
carinho, salientando que não 
teve filhos biológicos, mas ama 
todos os seus sobrinhos como 
se fosse a mãe deles. Enfatiza 

o amor por seus irmãos, João 
de Deus e Judite; a participação 
de sua irmã Gelza, falecida, 
na formação de seu caráter. E 
aproveita para homenagear a sua 
mãe, dedicando-lhe esta matéria, 
pois o dia da entrevista foi no 
aniversário de seu falecimento 
(03 de janeiro de 1975). 
 “ S i n t o - m e  m u i t o 
recompensada por ter sido sua 
filha, pela força e religiosidade 
que ela me deixou”, afirma. O 
seu lado religioso, em parte, foi a 
chama que manteve acesa a artista 
talentosa de todos os tempos. 
“Sempre cantei nas festividades 
da igreja, casamentos, além de 
ser acolhida em clubes, como a 
Associação Atlética Bandepe, 
Asfabe etc. O ano de 2007 foi 
o melhor ano da minha vida, 
porque agora descobri que sei 
compor e fiz algumas músicas, 
uma delas para Nossa Senhora 
das Graças”, informa, planejando 
gravar  um CD em breve . 
“Exercite a humildade; pratique 
a justiça, o amor ao próximo, 
a responsabilidade; e creia em 
Deus, porque, assim, encontrará o 
sucesso e a felicidade”, ensina.

Calendário de pagamento dos 
nossos assistidos - 2008:

jan
fev + adiant. 50% do abono anual
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov + 50% do abono anual
dez

18
20
20
18
20
20
18
20
19
20
20
19

1-  Rainha  do 
Carnaval 2002 
do clube Sempre 
Jovem; 2- Aos 
20  anos ,  fo to 
para álbum de 
recordações; 3- 
No Azulão do 
Bandepe, com o 
marido, em 1987; 
4 - Hoje cantando 
em festividades; 
5 - Em 1964, fi-
nalista do Miss 
Pernambuco. 
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Aniversariantes

Finanças da Bandeprev

A rentabilidade da carteira dos investimentos da 
Bandeprev, no acumulado do ano, foi superior à meta 
em 21,27%.

A rentabilidade da carteira dos investimentos da Bandeprev, em 
dezembro/2007, atingiu 67,12% da meta.

Alguns dos fatores que contribuíram para os investimentos da 
Bandeprev não atingirem a meta atuarial do mês foram :
- alta variação do INPC ( Nov/07 0,43% am para dez/07 0,97% am );
- baixas rentabilidades do Ibovespa Médio (0,80% am), CDI  
(0,84% am) e Selic (0,84% am).
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“Para mim, o 
reconhecimento 
é fundamental. 
P o r t a n t o , 

sinto-me grato 
e feliz, porque eu 

pude viver isto: jogar com 
estádio lotado; ser aplaudido pela 
torcida, aclamado pela impren-
sa”, declara.
 Formado em Ciências 
Contábeis, Márcio possui 32 
anos de bancário, tendo iniciado 
a referida carreira no Banco Real 
Abn Amro, em 1976. Ingressou 
no Bandepe em 1979, na Agência 
Olinda. De lá para cá, foi caixa, 
tesoureiro, chefe de seção, gerente 
administrativo, além de atuar 
como chefe de setor na Diretoria 
de Crédito e na área de Projetos. 
Ainda praticante de atividades 
esportivas, em breve se dedicará 
a mais um sonho: concluir a 
faculdade de Educação Física.
 Sua carreira no futebol 
começou nos gramados, aos 14 
anos de idade. Demonstrando sua 
garra e habilidade nas equipes 
infanto-juvenil e juvenil do 
Náutico, logo foi convidado para 
os salões, estreando no Cabanga 
Iate Clube, onde arrebatou seu 
primeiro título como esportista 
federado em futsal. O prêmio de 
vice-campeão, que, com orgulho, 
guarda até hoje, compondo seu 

acervo de 55 medalhas, sem 
contar os troféus e outras 
condecorações, refere-se 
ao 2º Torneio Marcelo 
Menezes, de 1977. Em 
seguida, foi para o 
Santa Cruz, em 1979, 
quando conquistou 
o supercampeonato 
p e r n a m b u c a n o , 
tomando  ass im a 
dimensão tão sonhada 
de atleta de evidência 
do Estado. E quis mais. 
Neste mesmo ano, foi 
buscar em Brasília 
a prata do certame 

bancário brasileiro. 
 E não parou de 

sonhar, nem de crescer. Até 

Ser do tamanho do 
seu sonho significa 
que quanto mais 

longe você desejar ir, mais alto 
poderá alcançar. Foi pensando 
assim que nosso participante 
Márcio Trindade, gerente 

regional de operações 
do  Banco  Real  Abn 

Amro e ex-integrante da 
inesquecível equipe Bandepe 

de futsal, campeã de diversos 
certames, proporcionou tantas 

alegrias. Desde criança, 
ansiava por ser um atleta 

de destaque, praticando, 
ao longo de sua caminhada, 

inúmeras modalidades, tais 
como futebol, vôlei, natação 
etc., que lhe garantiram infinitas 

medalhas e troféus. Assim, 
surgiu o jogador 

M á r c i o , 
c o n s a g r a d o 

como um dos 
m e l h o r e s 

salonistas do 
seu tempo. 

Luciana Andréa Freitas

Acredite: você é do tamanho do seu sonho
Márcio, um dos melhores salonistas do seu tempo, ensina que vale a pena ter grandes aspirações

Curiosidades

1989, deu-nos a honra de defender 
as cores da nossa camisa. Assim, 
contribuiu para a hegemonia da 
equipe Bandepe, pentacampeã 
no certame bancário estadual 
(1981 a 1985); três vezes 1º 
lugar no campeonato oficial do 
Estado (1982, 1984 e 1985); 
bicampeã pernambucana nas 
Olimpíadas do Trabalhador. Foi 
ainda mais longe, alcançando o 
vice-campeonato na Olimpíada 
Nacional do Trabalhador (1982) 
e três primeiros lugares na etapa 
Norte-Nordeste, da Copa Brasil de 
Futsal (1982, 1985 e 1986). Antes, 
já havia participado de um torneio 
interno do Banco Real, tendo sido 
o 1º lugar do Brasil e convocado 
para enfrentar, fora do país, no 
Paraguai, os melhores daquela 
região. Na época, o Bandepe ainda 
não fazia parte do grupo.
 Hoje, aos 53 anos, com 27 
anos de casado, duas filhas, um neto, 
e estabilizado profissionalmente, 
com aposentadoria prevista para 
daqui a dois anos, ele sente que 
chegou aonde desejava. Mas 
acalenta um sonho ainda maior, 
que o mundo seja 
m e l h o r ,  q u e  a s 
c r i anças  t enham 
um futuro digno. O 
seu novo projeto é a 
criação de uma ONG, 
na Comunidade de 
Maria Farinha, em 
conjunto com outras 
pessoas, inclusive 

amigos da época de ouro 
do futsal. Além de algumas 
doações realizadas, ele 
p r e t e n d e  c o l a b o r a r 
ensinando esportes para 
as crianças carentes do lugar. 
É apenas o início de uma nova 
trajetória. “Seu sonho tem 
que ser grande, porque se 
ele acabar, você perde o 
objetivo de vida. Aumente 
sempre a  dimensão dos 
seus anseios e permaneça  
vivo”, afirma.
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