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Um salto para a História
De pés descalços, pois não possuía a sapatilha de pregos, necessária
ao desempenho do esportista no atletismo, e sem qualquer
treinamento, esta participante da Bandeprev galgou um
importante lugar na História dos Esportes. Nossa medalhista
Selma do Pulo, como é nacionalmente conhecida, foi
campeã pernambucana nos 100 metros rasos e no salto
em distância, cravando um recorde que lhe deu o
novo nome. Levou o nosso Estado a evento
de âmbito nacional e honrou a camisa. Por
esses e muitos outros motivos, vale a
pena resgatar sua trajetória.
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Para a elaboração da matéria sobre Selma do Pulo, foram consultadas as seguintes fontes: http://pt.wikipedia.org/wiki/100_metros_rasos;
http://pan2007.globo.com/PAN/Noticias/0,,MUL39352-3854,00.html; http://esporte.uol.com.br/atletismo/ultimas/2005/10/14/ult66u2916.jhtm;
http://www.copacabanarunners.net/histpulo.html; http://pan2007.globo.com/PAN/Noticias/0,,MUL39339-3854,00.html
Além dos jornais Bandepress; Sem Réis e Revista Bandepe.

Descubra por que o participante sente-se bem representado na Diretoria

Conhecimento? Experiência? Traços pessoais? O que realmente influi nos resultados que o
nosso diretor administrativo vem obtendo em seu trabalho? Reeleito pela maioria absoluta,
Antonio Ferreira volta a representar os participantes nas decisões da Entidade. Para
tentarmos descobrir um pouco do seu segredo como gestor e para oferecer novas
informações sobre a Bandeprev, ele é o nosso entrevistado da coluna Perfil.
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Perfil: Antonio Ferreira

vitória é, acima de tudo,
o resultado de grande
trabalho e dedicação. O
êxito é prêmio para poucos. O
recorde, para muito poucos. Este
jornal vem em clima de
conquistas, porque conseguimos reunir, na mesma publicação, dois campeões. Cada um em
sua área, seja nos Esportes, seja
na carreira administrativa, possui
sua força e sua importância. Seja
no plano pessoal ou profissional, tem algo a nos acrescentar.
Estamos falando de
dois recordistas, nossa participante Selma Cunha, ou Selma do
Pulo, e nosso diretor administrativo Antonio Ferreira. A primeira
é destaque da coluna Curiosidades, relembrando seus momentos de glória como atleta e o
recorde que lhe deu o nome pelo
qual é mais conhecida.
O segundo está sempre
superando seus resultados nas
eleições e figura na coluna Perfil,
para contar um pouco de sua
história, mostrar seu trabalho e
oferecer informações sobre a
Bandeprev. Acompanhe também
os Aniversariantes e o nosso
quadro de finanças. E até o
próximo número!

A expressão da vontade do participante

A

A Diretoria

Reeleito pela maioria absoluta, Antonio Ferreira fala de si e da Bandeprev

Luciana Andréa Freitas

C

om um recorde nas
eleições 2007, quase mil
pessoas compareceram
às urnas, dentre elas, 889 destinaram seus votos a ele, Antonio
Ferreira mantém-se na diretoria
da Bandeprev, refletindo uma
forte expressão da vontade do
participante. Reeleito como
representante dos assistidos, este
contador, com várias especializações e extensa carreira no
Bandepe, possuindo vivência,
principalmente, em auditoria e
em funções administrativas,
aposentou-se em 1996, como
superintendente de Recursos
Humanos. De sua experiência e
traços de personalidade, parece
vir a razão da volta à pasta
administrativa da Bandeprev,
desfrutando de comprovada
credibilidade entre seus pares.
Conhecimento – a leitura e a
busca pelo novo são suas eternas
companheiras; e sociabilidade –
conhece e entende os interesses
dos participantes, além de ser
afeito a ações solidárias, podem
ser consideradas algumas de
suas principais marcas. Também

Algumas das principais ações da gestão anterior
- Adaptações à legislação, como as mudanças no
regulamento da Entidade para inclusão de novos
institutos; adequação da Bandeprev à Resolução
MPS/CGPC Nº 13, que imprimiu uma
cultura de governança e redução de
riscos em todos os setores de Entidade,
implementando, por exemplo, o Código
de Ética, as comissões de Ética e de
Investimentos etc.
- Implantação do sistema que integrou a folha
de pagamentos e a contabilidade
- Encontros Regionais de Participantes
- Aperfeiçoamento do corpo funcional
- Capacitações voltadas aos participantes, formando turmas de diversas modalidades,
como Pintura em Tela, Informática, Dança de Salão, Teatro etc. e disponibilizando mais de
350 certificados a inscritos da capital e do interior
- Projeto social com a Comunidade do Pilar, levando Informática e Literatura a crianças carentes

acredita-se que, contribui para
seu êxito, sua passagem, como
superintendente, na Entidade,
de 1990 a 1993. Além disso, a
gestão anterior, de abril 2003 a
junho 2007, destacou-se por implantar melhorias e valorizar os
participantes. Diante disso, ele
mostra que sabe reconhecer a
atuação dos seus colegas de trabalho. “Tudo partiu de uma ação
conjunta de toda a Diretoria
Executiva, conselheiros e demais
membros do corpo funcional.”
Bandeprev Notícias (BN) –
Breve histórico no Bandepe:
Antonio Ferreira (AF) – Entrei
no Bandepe, em 1978, como
auditor contábil, passando, nesta
área, cerca de nove anos. Depois,
dei minha contribuição no
Departamento de Apoio Administrativo – Depad, no Departamento de Serviços e Retaguarda
– Dease, na Superintendência da
Bandeprev e me aposentei como
superintendente de Recursos Humanos.
BN – Uma conquista:
AF – Não gosto de falar de
conquistas materiais, pois estas
ficam em planos inferiores. Para
mim, é fundamental o desenvolvimento de aspectos pessoais, como a alimentação da tolerância e
a ampliação da harmonia com os
mais diversos segmentos e pessoas com os quais convivemos.
BN – Ações desenvolvidas na
Bandeprev:
AF – Na Superintendência,
iniciamos a informatização da
Entidade, a terceirização do plano
de saúde e desenvolvemos um
programa de preparação para a

Conselho Deliberativo Presidente: MARCO ANTÔNIO P. GUERRA 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

aposentadoria, voltado a oferecer
apoio ao participante. Na gestão
anterior, na Diretoria Administrativa e em conjunto com toda
a Diretoria Executiva, tivemos
uma série de realizações destinadas a valorizar o participante e
tendo em vista a melhoria dos
nossos serviços.
BN – Perspectivas da nova
gestão:
AF – A nossa proposta é de
autogestão, que significa
gerência da Entidade pelos
próprios trabalhadores. Esta
requer mudanças estatutárias,
criação de Assembléia Geral.
Como a questão ainda está sendo
discutida em instâncias maiores,
dependemos da confirmação para
desenharmos os próximos
projetos. Por enquanto, estamos
voltados na luta pela longevidade
da Bandeprev, concentrando
todas as nossas forças.
BN – Mensagem aos colegas:
AF – Quando a gente recebe
algo, precisa e deve agradecer. É
com gratidão e respeito que me
direciono aos meus colegas e
eleitores. Trabalho para retribuir
a confiança depositada em mim,
em meu trabalho e conhecimentos. Sinto-me honrado pela
sintonia do que o grupo pensa e
quer com aquilo que defendo.

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
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SERVIÇO:
Para sugerir os entrevistados:
canalaberto@bandeprev.com.br
Para conversar com Antonio:
antonio.ferreira@bandeprev.com.br
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Finanças da Bandeprev

A Rentabilidade da Carteira dos
Investimentos da Bandeprev,
no mês de maio, foi superior à
meta em 61,33%.
A Rentabilidade da
Carteira dos Investimentos da
Bandeprev, no
acumulado do
ano, foi superior à meta em
24,09%.
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Ela nos impulsiona a exaltarmos o atletismo brasileiro

Eis um bom momento para revivermos a história de Selma do Pulo, assistida da Bandeprev desde 2004
Luciana Andréa Freitas
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uma contagem regressiva
para os Jogos PanAmericanos 2007 (fechamos este jornal em 06 de julho),
que têm como cenário o nosso
Brasil, celeiro de feras dos Esportes e recordistas no atletismo,
torna-se inevitável entrevistar
nossa ilustre saltadora. Quem
viveu as épocas áureas em que o
Bandepe fazia bonito nos ginásios por todo o país, certamente,
tem uma grata lembrança de
Selma Cunha, ou Selma do Pulo,
como ficou nacionalmente
conhecida, desde 1982.
Funcionária do Bandepe
desde 1979 e assistida pela
Bandeprev a partir de 2004, Selma
recebeu o novo nome por meio
de jornalistas locais, após seu
recorde no Colégio Santos Dumont, Boa Viagem. Na época, era
escriturária do Departamento de
Auditoria – Deaud, e conquistou, para o Bandepe, duas medalhas de ouro na 1ª Olimpíada
Global do Trabalhador, competição que envolvia desportistas,
profissionais de conceituadas
instituições de todo o Estado. A
pernambucana galgou, sem
treinamento e de pés descalços,
a marca de 4,10 metros, no salto
em distância; e de 14,1 segundos,
na corrida dos 100 metros rasos.
Até maio, a melhor marca feminina
do mundo em 2007 era 6,88m na
referida modalidade de salto, e foi

estabelecida pela também
pernambucana Keila Costa.
A homenagem da
imprensa, segundo Selma, tratase de uma alusão ao medalhista
João Carlos de Oliveira, o inesquecível João do Pulo. Brilhante
desde quando era juvenil, o
pindamonhangabense quebrou o
recorde mundial da categoria, no
salto triplo, com 14,75 metros, no
Campeonato Sul-Americano de
1973. E voou cada vez mais alto.
Aterrizou definitivamente na
História dos Esportes, em 1975,
nos Jogos Pan-Americanos, da
Cidade do México, quando, após
obter o ouro no salto em distância
(8,19m), cravou, no salto triplo, os
17,89m, recorde mundial imbatível
por quase uma década. A marca
permaneceu inatingível na
América do Sul por aproximadamente 32 anos. Só foi superada
em maio deste ano, pelo atleta

brasileiro Jadel Gregório, que, no
GP Brasil, em Belém, evento
preparatório para o Pan Rio 2007,
alcançou os 17,90m.
Selma também saltou
para os mais altos pódios desde
cedo. “No primeiro ano em que
competi, fui primeiro lugar. Eu
tinha 12 anos e participei dos
Jogos Estudantis do Estado, pelo
Ginásio Industrial Feminino do
Recife, o atual Oliveira Lima.
Levei o ouro nos 100 metros e no
revezamento 4 X 100”, recorda. A
partir daí, começou a colecionar
títulos, na sua maioria, dourados.
E o que poucos sabem, corria de
um esporte para o outro, sempre
chegando a locais de destaque.
De acordo com Selma, nas
Maratonas Votorantim, conquistou dois ouros no vôlei feminino
e uma prata no ping-pong. “Em
1978, quando ainda trabalhava no
Grupo, estive nos 1ºs Jogos

Pernambucanos, sendo campeã
nas modalidades dos 100 metros
rasos, 800m e salto em distância.”
Ainda apresentando o
seu acervo de medalhas, Selma
nos mostra as que considera suas
conquistas mais marcantes, as
quais elevaram o atletismo do
nosso Estado e a equipe Bandepe
aos maiores pódios do país. A
esportista lembra com alegria o
momento em que esteve entre os
melhores atletas do Brasil, no
Mineirão, em 1982, e otimizou
ainda mais suas marcas. Na 1ª
Olimpíada Nacional do Trabalhador, evento para o qual conseguiu a vaga com sua bela atuação
no Santos Dumont, arrebatou o
segundo lugar nos 100 metros
(13,05 segundos); e o terceiro, no
salto em distância (4,53m).
Até 1985, não parou de
acrescentar prêmios a seu acervo
e até hoje continua somando
conquistas. Formada em Ciências
Contábeis, fez pós-graduação em
Auditoria e desenvolveu carreira
progressiva no Bandepe, passando pelas áreas de Contabilidade,
Mercado Financeiro e Planejamento. Numa mensagem aos colegas, deixa escapar seu segredo de
competidora: “Acredite no que
quer e vá adiante. A realização dos
seus sonhos só depende
de você”.

