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Parabéns às mulheres da Bandeprev
Nada é mais forte que o teu amor.
Nada é mais seguro do que a tua proteção.
Nada é mais justo do que a tua luta para ser amada, respeitada e tratada com igualdade.

Esta é a homenagem da nossa equipe feminina a todas as participantes, pelo dia 08 de
março, Dia Internacional da Mulher.

Lar de Jesus: 60 anos em
prol do idoso
Dando prosseguimento à nossa coluna
Solidariedade, que divulga o trabalho de
pessoas dedicadas ao próximo, estamos
publicando uma indicação de um participante
nosso, o qual não deseja ser identificado.
Conheça o Abrigo Espírita Lar de Jesus, uma
instituição que valoriza o idoso há 60 anos.

PÁGINA 4

Superação: a marca de Jane e Jamile

Jane Pires Ferreira, nossa assistida, se empenhou
desde o início para devolver a visão a Jamile,
deficiente visual desde os quatro anos de idade. O
problema se tornou irreversível. Mas ela conseguiu
algo de maior valor. Na luta para educar a filha, hoje
advogada bem-sucedida em Londres, e lhe garantir
o direito de realizar seus sonhos, Jane a fez enxergar
que o amor e a força de vontade podem superar
qualquer obstáculo.

PÁGINA 2

Eleições 2007: acompanhe as últi-
mas notícias sobre a escolha do dire-
tor administrativo e dos conselheiros
fiscais para o próximo mandato.
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Editorial

Março é um mês muito
especial, porque nele
comemora-se o Dia

Internacional da Mulher. Para
homenagearmos todas as nos-
sas participantes, escolhemos
essa temática como foco princi-
pal desta edição do Bandeprev
Notícias. Buscamos transmitir
nosso carinho a todas as mulhe-
res das famílias que receberão
nosso jornal, estampando em sua
capa, a rosa, símbolo da beleza e
do amor. Também lhes prestamos
uma homenagem através de
nossa equipe feminina. Con-
fira a mensagem.

Nossos protestos de
admiração e respeito à mulher,
também se refletem no Perfil des-
te mês. Resgatamos a história de
Jane Pires Ferreira, um dos gran-
des exemplos de coragem e de-
terminação, e falamos um pouco
sobre o sucesso de sua filha,
Jamile, advogada em Londres,
mesmo enfrentando obstáculos,
como a deficiência visual.

Na coluna Solidarie-
dade, mais duas mulheres são en-
trevistadas. Uma administra um
abrigo. A outra, que mora nele,
completa 100 anos, em setembro.
A reportagem visa dar continui-
dade à divulgação de instituições
beneficentes, sugeridas por
nossos participantes, a quem
deseja ajudar o próximo.

Não perca também nes-
ta edição, as primeiras notícias
sobre as Eleições 2007. Veja ain-
da nossa lista de Aniversarian-
tes, o quadro Finanças da Bande-
prev e a coluna Classificados,
que traz o anúncio de aluguel de
um apartamento na Boa Vista.

de Jane, que, sem
condições financeiras
para a cirurgia, lançou
uma campanha a fim
de angariar fundos.
Esta partiu de simples
faixas, panfletos e mo-
bilização da família e
amigos, na sua cida-
de, Recife. E tomou
grandes dimensões no
país, segundo ela, en-
volvendo diversas ins-
tituições; imprensa;
políticos; e pessoas i-
lustres, como o cantor
Roberto Carlos. “O
Bandepe e a Bande-
prev, os quais me aten-
deram sempre que
precisava – a Bande-
prev, inclusive, me
ofereceu ajuda psicológica – fo-
ram muito importantes para mim
nessa hora, principalmente, pelo
apoio dos meus colegas”, reco-
nhece Jane.

Dezessete dias depois,
lá estavam Jane e Jamile, nos Esta-
dos Unidos. Foram inúmeras as
tentativas, 12h de cirurgia, duas
operações, depois mais duas. E a
retina descolava. “Lembro que, ao
voltar ao INSS, a fim de articular
outra cirurgia, chego ao Diario de
Pernambuco, que estampava a
manchete do descolamento da re-
tina dela, e vejo uma multidão cho-
rando. Eles sofriam a minha dor.
Foi muito tocante. Chorei junto
com eles.”

A batalha estava só
começando. Daí, após a consta-
tação da irreversibilidade do pro-
blema, seguiram-se várias lutas:
para educar Jamile, dar-lhe condi-
ções dignas de competir no mer-
cado e realizar seus sonhos. Não
havia preparo dos profissionais

Preconceito; ausência de
informação; falhas e falta
de estrutura do sistema

educacional brasileiro; dificulda-
de financeira; ignorância das pes-
soas com respeito às necessida-
des de um deficiente visual; legis-
lação inadequada. Esses foram al-
guns dos inúmeros obstáculos
enfrentados por Jane Pires Fer-
reira, nossa assistida desde 2003,
e sua filha, Jamile Ferreira, para
mostrar ao mundo que mulher de
coragem vai à luta pelos seus so-
nhos, e consegue. Como incenti-
vo às mães de todo o país, estí-
mulo a quem, às vezes, desanima
e agradecimento aos apoios, in-
clusive da Bandeprev e dos cole-
gas de trabalho, Jane, conta suas
conquistas, junto a Jamile, hoje
advogada de carreira internacional.

Em 1983, Jamile, com
quase quatro anos de idade, foi
acometida de uma doença rara
nos olhos, a qual resultou no des-
colamento das retinas, tirando-
lhe a visão. Uma Endoftalmite
Séptica Bilateral, infecção ocular,
tardiamente diagnosticada, trans-
formou-se numa Uveíte, estágio
mais avançado da enfermidade.
No início, a irrequieta Jamile, que
gostava de pular e correr, come-
çou a esbarrar nas coisas e cair.
“Não sentia dor. Como entenderia
que estava doente?”, lembra Jami-
le. Jane e seu marido logo procu-
raram socorro, passando por
diversos médicos.

Após longa caminhada,
descobriram que Jamile tinha uma
doença grave, a qual avançava ra-
pidamente, e o Brasil não possuía
tratamento adequado. Teve ori-
gem, assim, a primeira grande luta

Luciana Andréa Freitas

Perfil: Jane Pires Ferreira

de saúde e de ensino, alguns cau-
sadores de sérios sofrimentos, por
suas discriminações e instruções
erradas. Não existiam materiais es-
colares em braile. Para se ter uma idéia
das dificuldades, Jane e a família
ocupavam as horas de sono
produzindo os livros artesanalmente.

A máquina de braile, com
a qual a menina fez vestibular,
passando na Unicap e na UFPE,
foi resultado de uma grande luta,
que levou Jane a solicitar do
Ministério da Fazenda a mudança
da lei referente à importação do
produto. Jamile também fez a sua
parte. Aprendeu Inglês desde os
13 anos; conquistou uma bolsa
para estudar Direito na Inglaterra;
recebeu prêmios de melhor aluna
na Universidade Sheffield Hallam;
e hoje trabalha na Freshfields, 3ª
do ranking europeu no ramo
jurídico. Jane continua encaran-
do desafios: após a aposentado-
ria, cursou Administração, foi alu-
na laureada e fez pós-graduação.

A Diretoria

Mulher: um exemplo de coragem, força e determinação
Jane compartilha conosco suas lutas junto a Jamile, que foi longe, mesmo sem poder ver o caminho

“Ao longo de todo o nosso percurso, encontra-
mos pessoas que diziam que não iríamos conse-
guir. Mas lutamos até o fim. E Jamile é parte des-
ta minha força. Ela nunca me deixou cair”

Jane

“Não me sinto mais inteligente do que pessoa
alguma. Eu vou à luta, porque acredito que, com
determinação, a gente chega lá.”

Jamile

Classificados

Alugo aptº 2 quartos, na esquina do
Parque 13 de Maio, com armário, de-
pendência de empregada completa.
Recém-reformado, arejado e claro.
Prédio com 2 aptºs por andar, bem
familiar. Alugo só com desconto em folha.

Informações: 3465 8913/92723500
(Sonia Menezes)
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Aniversariantes

Finanças da Bandeprev
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cionista e a enfermeira chefe são
voluntários. Temos ainda quatro
auxiliares de enfermagem, duas
lavadeiras, duas cozinheiras, dois
faxineiros, dois ajudantes de
cozinha, seis cuidadores e dois
serviços gerais.”

A fim de obter ajuda, a
organização se insere em campa-
nhas, como a do Quilo – embora
esta lhe renda mais fubá do que
qualquer outro alimento. Também
realiza de dois em dois meses, a
Feira do Real – você pode doar

material usado, que se-
rá vendido para anga-
riar fundos. A mais re-
cente estava prevista
(até o fechamento des-
te jornal) para o dia 17
deste mês. O abrigo
também vende livros
espíritas, cujos ga-

nhos contribuem com a manu-
tenção do mesmo.

Mesmo com dificulda-
des, o Lar de Jesus procura ofere-
cer o melhor aos seus integran-
tes. Afora o suporte na área de
saúde, toma outras providências
tendo em vista o bem-estar de to-
dos. Facilita a prática de diferen-
tes religiões, promovendo reu-
niões espíritas, disponibilizadas
a quem deseja participar; e abrin-
do suas portas para o
padre da paróquia
abençoar os católicos.
Sem contar os momen-
tos festivos. “Faço a
comemoração do Dia
das Mães. São João
tem sanfoneiro. Todo

Em setembro, vai ter festa
no Abrigo Espírita Lar de
Jesus, na Torre: Elza Tei-

xeira vai comemorar seus 100
anos. Ela, que hoje está lúcida e
ativa, e nos ensina o segredo da
longevidade, havia se perdido
dos familiares e andava pelas
ruas, quando foi acolhida pela
instituição, atuante em prol do
idoso há 60 anos. Atendimento
24h, com direito a
auxiliar de enferma-
gem em tempo inte-
gral, cuidadores, mé-
dico, nutricionista;
práticas religiosas;
momentos de lazer; e,
acima de tudo, carinho
e muito respeito. As-
sim, as pessoas em idade senil são
tratadas no local.  Para que
continuem envelhecendo com
dignidade, o abrigo, o qual sobre-
vive da boa vontade de gente,
como Argentina César, presidente
da referida organização, e de
doações, precisa de você.

O abrigo comporta até 32
pessoas, mas só estamos aten-
dendo 25, por falta de condições
financeiras”, afirma Argentina. As
maiores urgências são gênero
alimentício (carnes e frangos), ma-
terial de limpeza (sabão em pedra,
desinfetante etc.), lençol de elásti-
co e calça enxuta. Além disso, a
instituição possui obrigações
com empregados de carteira assi-
nada. “Apenas o médico, a nutri-

Luciana Andréa Freitas

As pessoas merecem envelhecer com dignidade
Há 60 anos tratando o idoso com respeito, o Lar de Jesus precisa de ajuda para se manter

Solidariedade

fim de mês, há a festa dos aniver-
sariantes. Na Semana do Idoso,
eles passeiam...”, cita alguns
instantes de alegria vividos pelos
atendidos no local.

“Vou fazer a festa de uma
que vai completar 100 anos.” Elza
Teixeira faz aniversário dia 13 de
setembro. A informação dada pela
própria idosa é confirmada nos
documentos. Lúcida, Elza revela
como proceder para ir tão longe:
“Não falar alto, não andar
depressa, nem passar a noite
acordada. E rezar”. Também ofe-
rece outra dica. “Fui criada
com leite de cabra e farinha de
roça”, relembra a guerreira, que
ainda exerce atividades, como
dançar e acompanhar procissões.

HISTÓRICO
– O Lar de Jesus foi
fundado em 25 de
dezembro de 1947, pelo
pai de Argentina, Her-
mínio Juliano César,
onde antes estava
sediada a União Espí-

rita, fundada pelos avós pater-
nos de Argentina, em 1925. Na U-
nião, funcionava uma escola. Ela
foi extinta, dando lugar ao abrigo,
montado com a colaboração do
povo. “De início, meu pai pensa-
va em fazer um orfanato, mas dian-
te de fatos reais, concluiu que
criança tem mais gente querendo
acolher”. Escriturário da antiga
Tramways, Hermínio faleceu em
1965. Em 1970, a dona de casa
Argentina assumiu o abrigo, que
atende preferencialmente idosas
sem doença mental, tendo, com o
apoio de empresários e da prefei-
tura da cidade, promovido uma
série de melhorias, como a lavan-
deria e a construção do poço.

SERVIÇO -  Endereço: R.
Vitoriano Palhares, 77 – Torre.
Fone: 3228 5425. (contato: Argen-
tina César de Lima). Conta Cor-
rente Nº 106631/03 – Unibanco –
Agência Carrefour – Torre.
Horário de visita: todos os dias,
das 9h às 11h/das 14h às 16h.

do Banco Real. A votação, pro-
gramada para o dia 18 de maio,
das 9h às 17h, acontecerá na Ban-
deprev (Rua do Apolo, 91 - Bairro
do Recife) e na Asfabe (Rua José
Bonifácio, 339 - Torre). Os candi-
datos concorrerão a uma vaga pa-
ra a Diretoria Administrativa; e
quatro vagas para o Conselho Fis-

Já foram encaminhados a to-
dos os participantes e assisti-
dos o Edital de Convoca-

ção e o Cronograma para as Elei-
ções 2007. O Regulamento Eleito-
ral encontra-se à disposição na
sede da Bandeprev, de segunda
a sexta, no horário comercial; na
Asfabe; Asbepe; e Agência Centro

Fique por dentro e eleja seus representantes
Eleições 2007

cal, sendo duas, para titular, e duas,
para suplente. Todas as informa-
ções também serão publicadas no
site www.bandeprev.com.br.

INSTANTES DE ALEGRIA: o Lar de Jesus procura oferecer o melhor aos seus integrantes,
realizando momentos de lazer, como a festa dos aniversariantes, todo fim de mês.

DIVULGAÇÃO


