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“Tá é danado de bom
Tá danado de bom, meu cumpade
Tá é danado de bom
Forrozinho bonitinho,
Gostosinho, safadinho,
Danado de bom”

“Tá, que forrozinho de primeira
Já num cabe forrozeiro
E cada vez chegando mais
Tá, da cozinha e do terreiro,
Sanfoneiro, zabumbeiro
Pra frente e pra trás”

Trecho da música Danado de Bom (Luiz Gonzaga/João Silva)

Encontre o equilíbrio:
Respire melhor

Um dos pioneiros da
Música pernambucana
É muita energia e força de vontade para
animar todo tipo de festa e acompanhar
centenas de agremiações no sobe e
desce das ladeiras de Olinda. Mário
Ribeiro, nosso assistido desde 1993, é um
apaixonado pela música e nunca desistiu
do seu sonho. Mesmo trabalhando como
bancário, estudava sempre que sobrava
um tempinho, nas horas vagas, fins de
semana. Ele integra muitos grupos,
dentre eles, a Banda Henrique Dias,
dos Quatro Cantos, na qual se concentra
a nata dos músicos da cidade. Esta foi
a primeira orquestra a esquentar um
tradicionalíssimo bloco do Estado.
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Sua saúde é você quem faz. Procure não se abater com as influências externas. Olhe
para dentro de si e busque formas de solucionar os problemas, dando atenção especial
ao seu corpo. Na coluna De Bem com a Saúde, nossa reportagem mostra que um forte
aliado da sua qualidade de vida é a respiração. Conheça os benefícios de uma respiração
correta, conferindo dicas de como usufruir do oxigênio, esse bem que a natureza nos
proporciona de graça e em abundância.
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Perfil: Mário Ribeiro

Editorial

qui no Nordeste, é só
juntar uma sanfona,
um triângulo e uma
zabumba e está feita a festa. Já
em fins do século XIX, o São
João era comemorado com
muito arrasta-pé do lado de cá,
tendo o nosso povo recebido,
na sua música, influências
de holandeses, portugueses
etc. Este composto de ritmos
que une o baião, o xote,
o xaxado e outros, tocado
tradicionalmente por um trio
de músicos, ficou imortalizado
a partir dos anos 40, pelo
inesquecível Luiz Gonzaga.
Por isso, nossa capa faz uma
homenagem ao centenário
desse grande poeta do Sertão,
inclusive trazendo um trecho
de uma de suas canções.
Por falar em música,
nosso
assistido,
Mário
Ribeiro, tem por essa arte
verdadeiro amor. Ele conta
sua bela história, que começou
em 1958, e como até hoje usa
o seu dom para fazer a alegria
das pessoas. Mantendo o bom
astral nas reportagens, temos
uma matéria que ensina os
benefícios da boa respiração
para a qualidade de vida.
Para fechar o número,
temos uma nota ligada a
Educação
Previdenciária.
Além disso, acompanhe as
colunas
Aniversariantes,
Finanças da Bandeprev e
Nota de Falecimento.
A Diretoria

Nota de Falecimento
A Bandeprev registra, com tristeza, o
falecimento de seu inscrito a seguir,
deixando os sinceros pêsames a todos
os entes queridos do mesmo.
AMARO ANGELIM DA SILVA
(+03/06/2012)

Haja fôlego para fazer tanta festa

Desde 1958, Mário Ribeiro leva alegria, tocando em cada canto do Estado
Luciana Andréa Freitas

N

este mês de junho, a
ideia era entrevistar um
forrozeiro. Afinal, Mário
Ribeiro, assistido pela Bandeprev
desde 1993, tem uma sanfona,
instrumento o qual deu origem a
esse composto de ritmos, reflexo
da alma nordestina e do espírito
de festa do povo dessa Região.
Ele lembra que já animou
muito São João e São Pedro,
principalmente em escolas.
Mas conversa vai, conversa
vem, descobrimos que, nascido
em Olinda, ele toca vários
instrumentos e é um pioneiro dos
carnavais da cidade, integrante
da primeira orquestra
convidada
para
tocar no Bacalhau
do Batata.
Com
50 anos de folia,
consiste num dos mais
tradicionais blocos
pernambucanos. Este
desfila nas quartasfeiras de cinzas, pois,
conforme a História
conta, seu fundador
foi o garçom Isaías
Pereira da Silva, o
Batata, que não podia
brincar o Carnaval
por estar trabalhando. No
único dia de folga, resolveu
juntar os amigos e sair às
ruas. “Eles começaram com
uma batucada. Depois, vieram
falar conosco para colocar
algo mais quente. Cada um
foi buscar um instrumento em
casa, reunimos uns 15 músicos
e formamos a Banda Henrique
Dias”, conta nosso assistido.
Casado, com dois filhos e uma
família inteira de músicos, Seu

Ribeiro é presença marcante
em vários eventos de porte do
Estado, como o desfile do Bloco
da Saudade e outros, no Recife,
Olinda e no Interior. Diante
disso, o foco ampliou, do forró
para as memórias de um amante
da música. Trazemos aqui mais
um grande exemplo de quem foi
fundo nos seus objetivos e tem
na aposentadoria a chance de
se dedicar a uma outra atividade
que o complete e o faça feliz.
Bandeprev Notícias (BN) –
Resumo da carreira:
Mário Ribeiro (MR) – Eu iniciei
no Bandepe entre 1973, 1974,
como contínuo. Trabalhei na
Agência Imperatriz, entregando

documentos. Depois, passei
cinco anos na Gráfica do Banco,
onde me aposentei, em 1993.
BN
–
Atividades
após
a aposentadoria:
MR – Minha atividade é a
música. Eu toco instrumentos de
sopro: tuba, trompete, trombone,
bombardino. Também tenho um
acordeon em casa. Já fiz muito
São João e São Pedro em escolas.
Mas eu faço todo tipo de festa.

Conselho Deliberativo Presidente: FERNANDO CALHEIROS DE SIQUEIRA Membro Efetivo: JOSÉ MAURO G. LIMA Membro Efetivo: JOSÉ EDSON C.
BARBOSA Membro Efetivo: MAURÍLIO DE SOUZA LUNA Membro Efetivo: JOSÉ HONÓRIO DE MORAIS Membro Efetivo: JOÃO CARLOS C. DE MELO
Conselho Fiscal Presidente: EUDES CARNEIRO LINS FILHO Membro Efetivo: ALBÉRICO JOSÉ DA G. BRANCO Membro Efetivo: ALUIZIO PAZ DE LIRA Membro
Efetivo: MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA M. CALADO

Bandeprev

Sempre participei de muitas
bandas, inclusive de orquestra de
frevo de rua, animando centenas
de agremiações, no Carnaval
de Olinda. Trabalho muito no
Bloco da Saudade, no Recife.
Sem falar nas orquestras do
Interior, São Lourenço da Mata,
Carpina etc. Agora estou com
um cavaquinho, instrumento em
que sou vidrado. Vou dar uma
geral nele para praticar.
BN – Na música, como
tudo começou?
MR – Eu não sei se foi raiz
ou amigos. Meus avós eram
de Portugal e foram maestros.
Minha mulher também toca,
no caso, trompete. Resultado,
meus dois filhos já estão
na música. Comecei em
1958, ainda solteiro.
Iniciei
os
estudos
no
Conservatório
Pernambucano
de
Música.
A
Banda
Henrique Dias, dos
Quatro Cantos, da qual
faço parte, foi a primeira
orquestra a animar o
Bacalhau do Batata. A
pedidos, juntamos uns
amigos músicos para
esquentar a festa. Teve
uma época em que eu era
escoteiro. Então, também fiquei
participando de uma banda com
amigos dessa época.
BN – Outras bandas em
que participa:
MR –
Tem a Orquestra
Pimentinha, com a qual eu fiz
o Azulão e o Bloco Resistência,
da Asfabe. Participei do
Coral do Bandepe, alegrando
muitos eventos, inclusive um
festival em São Paulo. Estou
na Orquestra Villa-Lobos e a
Armação Musical. Fiz parte da
banda do Liceu, Arte e Ofício.
Ela ganhava primeiros lugares
em muitos concursos. E outras.
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De Bem com a Saúde

Cuide-se: Respirar bem é qualidade de vida
Descubra os benefícios da boa respiração e caminhos para viver mais saudável

Luciana Andréa Freitas

O

dia-a-dia nas cidades, a
pressa, as obrigações, os
perigos, os barulhos, todo
tipo de influência externa pode
causar estresse, como também
afetar um dos atos mais importantes
para a sobrevivência do ser
humano: a respiração. Conforme
especialistas,
“consiste
num
mecanismo natural do corpo, que
leva o oxigênio através do ar até os
pulmões onde será distribuído para
todo o sangue. Consequentemente
aparelhos, órgãos e célula por
célula, alimentando o corpo,
vitalizando e desintoxicando-o”.
No geral, o indivíduo não
consegue passar cinco minutos sem
oxigênio. Mas há controvérsias.
A mergulhadora pernambucana
Karol Meyer, oito vezes recordista
mundial, já ficou mais de seis
minutos imersa, sem puxar o ar.

Entre os seus segredos: técnicas
de respiração e desligamento dos
problemas terrenos.
De
acordo
com
terapeutas, “uma boa respiração
favorece todo o corpo: rins,
fígado,
pulmões,
sangue,
intestinos, coração, pele, etc.”
Ameniza Prisão de ventre.
Regulariza Circulação sanguínea.
Propicia ganhos na Memória,
“estimulando o aqui e agora
que é a capacidade de viver no
presente, sem pensar no futuro
nem passado”, administrando os
pensamentos “para não serem
inúteis,
negativos,
podendo
estimular o lado espiritual e a cura
de doenças”. “Suaviza as dores
do parto”. Dentre muitos outros
benefícios, tem efeito calmante,
sendo indicada em tratamentos de
ansiedade e ataques de pânico.
Prendemos o ar sem
perceber em momentos de tensão
e essas paradas podem agravar

esse estado. Segundo estudiosos,
“a respiração rápida excita; a
lenta acalma. A rápida é forte,
curta, incompleta. A lenta é suave,
longa, profunda: o ar chega até o
fundo dos pulmões, oferecendo
benefícios aos órgãos internos,
com sua massagem”. Existem
vários tipos de respiração.
Podemos citar a abdominal, para
a qual aconselha-se libertar o
abdômen que vai para frente,
deixando entrar livremente o
oxigênio; e a respiração superior,
quando utilizamos apenas a
parte superior dos pulmões,
movimentando principalmente a
zona do peito. Para que haja um
equilíbrio, recomenda-se utilizar
os diferentes tipos.
Uma dica para recuperar
o fôlego e a paz nos momentos
tensos é “prestar a atenção na
própria respiração e fazê-la de
forma lenta, longa e profunda”.
Especialistas ensinam que a

respiração pode tornar-se uma
forma de meditação. “No início,
pode ser necessário um pouco de
disciplina. Por exemplo, contar
os tempos de inspiração e de
expiração” Sugere-se dobrar o
tempo da segunda com relação
à primeira, em seguida, triplicar,
até estabelecer um ritmo em que
se “inspire rapidamente uma boa
quantidade de ar para soltá-lo
aos poucos”. Também sempre
que possível busque o máximo
de contato com a natureza. As
florestas são os pulmões do
mundo, fornecendo oxigênio e
dissolvendo o gás carbônico.
Fontes:

http://www.saudeintegral.com/artigos/respirare-viver.html
http://carolterapeuta.blogspot.com.br/2010/10/
os-beneficios-de-saber-respirar.html
http://www.velhosamigos.com.br/
Colaboradores/Hermogenes/hermog9.html
Revista Petros e Você – Abril 2012

Educação Previdenciária

Entenda o que é Meta Atuarial

U

m dos fatores primordiais
para o entendimento
do desempenho financeiro de um fundo de pensão
é a meta atuarial. Compreende
a rentabilidade mínima a
ser alcançada, pelos planos
administrados pelas entidades,
calculada
para
que
tais
organizações possam honrar os
seus compromissos. Ficar abaixo
da meta no ano não significa,
necessariamente,
estar
em
desequilíbrio, pois Previdência
Complementar é investimento de
longo prazo, em que resultados

melhores podem compensar
períodos de crise.
Os fundos de pensão
do país utilizam, como base
para sua meta de rendimento,
indicadores da inflação brasileira
mais juros. Uma das referências
mais comuns é o Índice Nacional
de Preço ao Consumidor – INPC.
Este consiste na média do custo
de vida nas onze principais
regiões metropolitanas do país,
para famílias com renda de um a
oito salários mínimos.
A legislação prevê o
valor máximo de 6% a.a. acima

da inflação para os juros atuariais.
Os planos geridos pela Bandeprev
adotam INPC mais 5% a.a. No
nosso fundo de pensão, a referida
taxa de juros, que antes era 6%
a.a., foi modificada para 5% a.a.,
a partir do exercício de 2009.
A medida foi tomada com o
intuito de preservar o equilíbrio,
pois, devido à queda na Selic,
o segmento de Previdência
Complementar viu os retornos
dos
investimentos
serem
afetados. A Diretoria Financeira
apresenta, mensalmente, neste
Informativo, um quadro voltado
ao
acompanhamento
dos
resultados da Entidade. Visando
facilitar o comparativo, os planos

são destacados sempre na cor
azul, enquanto a meta aparece
em verde.

