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Com vários países respirando esperança, torcida, amor à camisa, fome de gol, o mo-
mento é de Copa do Mundo. O espetáculo do Futebol feito por diferentes povos, seja 
nas quatro linhas, nas arquibancadas ou na cidade onde moram, teve sua 19ª versão 
iniciada neste mês de junho, tendo como palco principal os gramados da África do 

Sul. Por isso, para contemplar todos que acompanham este informativo, habitantes 
de diferenciadas regiões, mas todos filhos de uma nação apaixonada 

por esse esporte, escolhemos esse evento como tema de nossa 
matéria principal. Fomos em busca das origens desse 

jogo secular, desse campeonato que renova o 
sucesso a cada quatro anos, além de pre-

pararmos um quadro especial sobre o 
País do Futebol, o nosso Brasil. 

Em tempos de vuvuzelas, entrevistamos um 
assistido que é a própria expressão da alegria 
dos momentos esportivos. Homenageado 
recentemente pelos 35 anos de uma de suas 
músicas mais famosas, a qual é considerada 
um dos hinos do futebol pernambucano, Ro-
gério Andrade faz história marcando grandes 
acontecimentos com belas letras e melodias. 
Acompanhe os sucessos do autor que já 
compôs até para a seleção brasileira.  

PÁGINA 2

O Mundo protagoniza o 
show das quatro linhas

PÁGINA 4

Rogério é 
presença garantida 

nos eventos esportivos

Não perca as Eleições 2010

Em 08 de setembro deste ano, realizaremos 
a votação para a escolha de membros do 
Conselho Fiscal da Bandeprev. Fique atento. 
Anexos a este jornal, estão o Edital de Con-
vocação e o Cronograma das Eleições 2010.



Junho 20102

BandeprevDiretoria Executiva Superintendente: MARIA ISOLDA PAURÁ JARDELINO DA COSTA  Diretor de Finanças: EVANDRO COUCEIRO C. JR. Diretor de 
Seguridade: MAURÍCIO DE SOUZA LUNA Diretor Administrativo: ANTONIO JOSÉ FERREIRA FILHO

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

R. do Apolo, 91, Bairro do Recife – Recife/PE CEP: 50.030-220 Fone: (81)3419 4600 E-mail: canalaberto@bandeprev.com.br
Bandeprev na Internet: www.bandeprev.com.br

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

Informativo da Bandeprev
Projeto e edição: Mídia Personalizada / Fábrica de Idéias (81)8806-1297 – Jornalista responsável: Luciana Andréa Freitas (DRT/PE 2527) 
– Design, diagramação e fotos: Werbeth de Sousa Impressão: Seta Gráfica Ltda. Tiragem: 2.200 exemplares

Editorial

Se o clima é esportivo, 
uma das personalidades 
indispensáveis na festa 

é  Rogério Andrade,  nosso 
assistido há mais de 15 anos, e 
que recentemente recebeu uma 
merecida homenagem por sua 
autoria num dos principais hinos 
do desporto pernambucano. A 
honraria foi recebida em 10 de 
maio último, na Assembleia 
Legislativa de Pernambuco, 
pelos 35 anos da música Ninguém 
Segura o Sport, na ocasião dos 
105 anos do referido clube. 

Tendo  in ic i ado  no 
Bandepe em 1972, Rogério, 
que é graduado em Direito e 
técnico em Marketing, atuou 
como gerente de agências. Mas, 
desde cedo, também abraçou a 
carreira artística, destacando-se 
como músico, compositor, cantor 
e arranjador, inclusive ganhando 
prêmios em importantes festivais. 
No decorrer de sua trajetória, 
emprestou, muitas vezes, o 
seu talento para enriquecer as 
atividades artísticas da Instituição. 
É um dos fundadores do Coral 

Luciana Andréa Freitas

Novidades

Seu esporte é marcar os bons momentos 
Autor de um dos principais hinos do nosso desporto já fez música até para a seleção

Bandepe e do Azulão, sendo autor 
da primeira música do bloco. 

Ingressando no mundo 
das partituras em Bom Jardim/
PE, sua cidade natal, tocando 
clarinete, logo se revelou no sax 
e mais tarde, entre as décadas 
de 70 e 80, já fazia parte da 
Orquestra de Frevos do Recife, 
regida por Maestro Duda, um 
ícone da música do Estado. “Um 
dos momentos mais marcantes, 
para mim, foi em 1973, quando 
nos apresentamos em São Paulo, 
junto com o Quinteto Violado. Foi 
emocionante. As pessoas que ali 
estavam muitas não conheciam 
o frevo de rua, aquele que é só 
instrumental, e foram ao delírio. 
Eu me senti como quem realmente 
defende o Estado”, declara.

E é o que ele continua 
fazendo .  Atua lmente  es tá 
divulgando seu novo CD, 
que já possui mais de mil 
exemplares originais vendidos. 
“A inspiração foi os cem anos 
do frevo, completados em 09 
de fevereiro de 2007. Foi uma 
data muito importante, a qual 
deveria ter recebido o merecido 
destaque. Por isso, compus um 
frevo de rua, que é um ritmo 
genuinamente pernambucano: o 
Frevando na Ilha, que intitula 
o álbum”, diz o eterno rubro-
negro. O CD também resgata o 
sempre lembrado em todos os 
jogos, Ninguém Segura o Sport, 
o qual marcou a vitória do time 
no Campeonato Pernambucano, 
após 13 anos de espera.  

Sempre  l igado aos 
esportes, também é conhecido 
por  suas  homenagens  aos 
a t l e t a s ,  s o b r e t u d o  a o s 
pernambucanos, além de ressaltar 
em suas composições, outros 
acontecimentos marcantes, como 

Fogos, simpatia, comida 
típica, quadrilha, muito 
forró. Festa junina é 

sempre animação em todo o 
Estado. E este ano mais uma 
manifestação de alegria se 
uniu a todos os outros motivos 
de comemoração, a Copa do 
Mundo, dando cores especiais 
aos festejos, o verde e o amarelo. 
Por isso, trazemos nossos 
mascotes nesse ambiente, para 
registrar esses bons momentos. 
 Como não poderia 
deixar de ser lembrada, a Copa 
do Mundo  tornou-se tema 
principal de nosso informativo, 
que apresenta uma matéria 
repleta de curiosidades sobre 
esse  importante  evento e 
recorda os títulos da seleção 
brasileira. O espírito esportivo 
também contagiou a escolha 
do entrevistado da página 
dois. Confira uma reportagem 
com Rogério Andrade, autor 
de um dos hinos do fute- 
bol pernambucano.
 V e j a  a i n d a  o s 
Aniversariantes, as Finanças da 
Bandeprev e uma nota acerca das 
eleições dos conselheiros fiscais 
da Entidade.

A Diretoria
o tetracampeonato do Brasil, em 
1994. “Acredito que o esporte, 
assim como a música, consiste 
num sacerdócio. É preciso muita 
força de vontade para chegar 
aonde estas pessoas chegaram.”

Para a Copa do Mundo 
2010, a inspiração ainda não 
veio. Dizemos ainda, porque no 
fechamento deste jornal, em 18 de 
junho, muita bola precisava rolar 
- no momento, aguardávamos os 
jogos do Brasil contra Costa do 
Marfim e Portugal, na primeira 
fase. O hexacampeonato do 
Sport, no Pernambucano, já tem 
promessa de música. Talvez, para 
o Brasil, tenha novidade guardada 
para 2014, quando o campeonato 
se instalará em nosso país, fazendo 
de São Lourenço da Mata/PE, seu 
principal aconchego. Deixando 
entender que sua valorização ao 
Estado influencia na decisão, ele 
nos dá a esperança de um novo 
sucesso. “Ah, sim, já penso em 
fazer algo para 2014”.  

Reviva a carreira 
de Rogério com sucessos 

voltados ao esporte

-  Produção do clipe, com a música 
A Seleção no Recife, de sua autoria e 
Romero Andrade, homenagem à seleção 
brasileira de futebol, tetracampeã na 
Copa do Mundo, veiculado pela TV 
Globo, em 1994;

- Autor dos sucessos:  Ninguém 
Segura o Sport ; Festa na Ilha; Galera 
Rubro-negra; Sport Tricampeão; Sport 
– a fera do Brasileirão (reportagem 
no Programa Globo Esporte em 
24.09.98); Sport Tetracampeão,  todos 
em homenagem ao seu time de futebol;

- Autor da música Adriano, o Leão, 
homenagem ao atleta rubro-negro;

- Autor da música Rivaldo – o Melhor 
do Mundo, homenagem ao artilheiro 
pernambucano, pela conquista dos 
troféus Melhor Jogador de Futebol do 
Mundo e Bola de Ouro (Golden Ball); 

- Autor da canção Salve, Joanna, 
Keila e Jessé, homenagem aos atletas 
pernambucanos, que brilhantemente 
participaram das Olimpíadas de 
Atenas 2004.

“Acredito que o 
esporte, assim como 
a música, consiste 
num sacerdócio. É 
preciso muita força de 
vontade para chegar 
aonde estas pessoas 
chegaram.”

Rogério é autor da música Yane – A Garota de Ouro, em homenagem a Yane Marques, 
campeã no pentatlo moderno-PAN 2007. Na foto, a atleta e o músico na cerimônia de 
entrega das medalhas aos desportistas pernambucanos, referentes ao citado evento, 
na Assembleia Legislativa de Pernambuco.

DIVULGAÇÃO
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Aniversariantes

Finanças da Bandeprev

A rentabi l idade da car-
teira dos investimentos da 
Bandeprev, no acumulado 
do ano, atingiu em 59,07% a 
meta atuarial.

A rentabilidade da carteira dos investimentos da 
Bandeprev, no mês de maio, atingiu em 41,67% a 
meta, em virtude de alguns fatores:
 
- Rentabilidade negativa do Ibovespa Fechamento 
(-6,64% am); 
 
-  P e q u e n o  a u m e n t o  n a 
rentabi l idade do IGP-DI*,  o 
qual corrige cerca de 28,67% 
do patrimônio total da Entidade 
(Mar/10 =0,63%am passando para 
Abr/10 =0,72%am ).
 
* Os títulos securitizados são atualizados 
pelo IGP-DI do mês anterior ao mês de 
referência do cálculo da rentabilidade.
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desponta o nosso Rei Pelé e tantos 
outros eternos ídolos da torcida 
verde e amarela, surgindo mais e 
mais craques ao longo do tempo.

H o j e  s o m o s 
reconhecidamente o País do 
Futebol. E não é para menos. 
Selecionados para sediar a Copa 
2014, somos a única nação a 
participar de todas as Copas; 
e a única pentacampeã (até o 
fechamento deste jornal, concluído 
em 18 de junho). Mas não podemos 
deixar de destacar importantes 
seleções, que também fizeram 
História, arrebatando o 1º lugar: 
Uruguai (1930 e 1950), Argentina 
(1978 e 1986), Itália (1934, 1938, 
1982 e 2006), Alemanha (1954, 
1974 e 1990), Inglaterra (1966) e 
França (1998). Sem contar muitas 
outras que ainda não alcançaram 
o título, mas já conquistaram a 
admiração mundial, como Nigéria, 
Camarões, Espanha, Holanda.

A Taça do Mundo é Nossa!
Há quem recorde muito bem desta marchinha, de Maugeri Neto, Maugeri 

Sobrinho, Lauro Muller e Victor Dagô, tocada pela primeira vez após o 
triunfo do esquadrão de ouro de 1958. Alguns ainda se veem no meio da sala 
de estar, colados no rádio da família, vibrando com os lances de Pelé, Garrincha, 
Didi e outros. A TV só se tornaria popular no Brasil na década de 60.
Em 1962, o Brasil estreou a transmissão dos jogos por meio de videoteipe. As 
gravações dos jogos vinham do Chile e eram televisionadas no dia seguinte à 

partida. Estudiosos dizem que esta foi a Copa de Garrincha, que comandou as 
partidas, pois Pelé havia se machucado logo no primeiro jogo.
Depois do bicampeonato em 1962, a seleção canarinha, que enfrentou 

problemas em 1966, volta com tudo em 1970 e leva o caneco. A equipe 
que reunia Pelé, Carlos Alberto Torres, Jairzinho, Tostão, Gérson, Piazza, 
Clodoaldo e Rivelino foi considerada a melhor de todos os tempos.  

 A espera foi longa, mas só em 1994, num empate no jogo e na prorrogação, 
com vitória sofrida contra a Itália nos pênaltis, veio o tetra. Em 2002, foi a vez 
do pentacampeonato. Com grandes atuações, todas coroadas de vitórias, o Brasil 
eliminou Bélgica, Inglaterra, Turquia e Alemanha.

Acompanhe as estrelas que o Brasil acumulou até aqui*:
 
1ª - 1958 (campeão) – na Suécia – Resultado final: Brasil 5X2 Suécia
2ª - 1962 (bicampeão) – no Chile – Resultado final: Brasil 3x1 Tchecoslováquia
3ª 1970 (tricampeão) – no México – Resultado final: Brasil 4x1 Itália
4ª 1994 (tetracampeão) – nos Estados Unidos – Resultado final: Brasil 0x0 Itália
5ª 2002 (pentacampeão) – na Ásia (Japão e Coréia do Sul) – Resultado final: 
Brasil 2 x 0Alemanha
 
*Encerramos o jornal, em 18 de junho 2010, quando o Brasil ainda disputava a primeira fase da 
Copa, na África do Sul, liderando o Grupo G, após vitória contra a Coréia do Norte.

Fontes:
www.suapesquisa.com/futebol/
www.brasilescola.com
jogodobrasil.com.br

Difund ido  como  um 
e s p o r t e  d e  o r i g e m 
inglesa,  nascido no 

século XIX, o futebol, ou jogos 
semelhantes ao mesmo, pode 
ter raízes em diversos povos. 
Estudiosos afirmam que a bola 
parece ter rolado em muitas outras 
épocas, até anteriores, e em vários 
países, como na China, antes 
de Cristo; e, na Itália medieval. 
Talvez esta seja uma das razões 
do sucesso da maior competição 
do esporte: a Copa do Mundo, que 
atualmente se passa na África do 
Sul e, provavelmente, em 11 de 
julho, estará coroando o talento de 
uma das 32 nações selecionadas. 

O r g a n i z a d o  p e l a 
F e d e r a ç ã o  I n t e r n a c i o n a l 
de Futebol de Associação, a 
FIFA, e idealizado pelo seu 
então presidente, Jules Rimet, 
o campeonato foi inspirado 
a partir do êxito do Torneio 
Olímpico da prática, promovido 
pela instituição anteriormente. 
Renovando-se a cada quatro anos, 
hoje é conhecido, admirado e 
vivido por multidões em todo o 
Planeta. O motivo desse fascínio 
permanece desde os primórdios: 
a habilidade no sangue de 
diferentes raças e a paixão que 

Luciana Andréa Freitas

Curiosidades

irmana as pessoas, unindo-as 
num só orgulho, o de ser parte de 
um time; num só sonho, o de ser 
campeão.  
 A p r i m e i r a  C o p a 
aconteceu, em 1930, no Uruguai. 
A escolha do país-sede geralmente 
envolve importantes interesses 
políticos e/ou econômicos. 
Esta foi a única Copa a não ter 
eliminatórias. Além disso, muitas 
das seleções convidadas 
desistiram de participar, 
d e v i d o  à s  v i a g e n s 
t ransa t lân t icas ,  que 
precisariam fazer, pois 
eram caras e longas, na 
época. Estiveram presentes 
na primeira Copa do Mundo: 
Argentina, Bélgica, Bolívia, 
Brasil, Chile, Estados Unidos, 
França, Iugoslávia, México, 
Paraguai, Peru, Romênia e 
Uruguai. O afitrião confirmou 
o favoritismo, herdado com 
o bicampeonato do Torneio 
Olímpico, e levou o 1º 
lugar, batendo a Argentina, 
por 4X2.

M e s m o  c o m  a s 
limitações de comunicação da 
época, o novo evento da FIFA, 
a cada versão, foi apresentando 
sinais de crescimento e ganhando 
popularidade. Já na segunda 
edição, em 1934, na Itália, o 
número de nações participantes 
dobrou, em relação ao campeonato 
anterior. Na terceira, em 1938, na 
França, chegou a 36 seleções. 

Esta foi a primeira Copa a ter seus 
jogos transmitidos mundialmente 
– o veículo de comunicação 
era o rádio. Quanto às partidas, 
também mostrou uma importante 
evolução, inclusive no aspecto 
técnico, com maior média de gols 
por partida (4,66). Nestas duas 
versões, o caneco ficou para a 
Itália, que se sagrou bicampeã. 

Nos anos de 1942 e 1946, 
a Copa não aconteceu, por conta 
da Segunda Guerra Mundial. Em 
1950, a competição foi realizada 
no Brasil, que estreava sua 
primeira final do evento, como 
favorito, mas a Celeste Olímpica 
campeã mundial acabou a festa de 
200 mil torcedores no Maracanã, 
na época, o maior estádio do 
Planeta. Resultado: Uruguai 2 X 
1 Brasil. Só mais tarde, em 1958, 
nossa seleção começa, de fato, a 
brilhar, ganhando a sua primeira 
estrela (ver mais no quadro), 
atingida com o inesquecível 5X2, 

contra a Suécia, a dona da 
casa. É nesta época que 

Entenda por que o futebol exerce fascínio em tantas nações e fique por dentro do espetáculo que há tempos contagia a Terra


