Ano VII - nº 66 - Março de 2008 - Informativo da Bandeprev - Bandepe Previdência Social. Distribuição Gratuita.

Silvano: esse é fera

Você sabia?

Este mês, estamos dando prosseguimento à coluna Curiosidades,
a qual revela participações marcantes de nossos colegas
Bandeprevianos na História do Estado e do país, trazendo,
como entrevistado, Silvano Mendes Ferreira. Nosso
craque é o atual gerente de relacionamento do Banco
Real Abn Amro, responsável pelo Posto de Atendimento Bancário (PAB) – Fusam. Silvano,
como é conhecido na Instituição e nos
esportes, ainda hoje é peça fundamental
nos certames bancários e, em épocas
de ouro, atuou em importantes times
brasileiros como jogador profissional.
Guardando em si traços das maiores
feras do futebol, já fortaleceu o Timbu
pernambucano (Náutico); o Leão do
Oeste (Baraúnas), do Rio Grande do Norte;
e o Papão da Curuzu (Paysandu), no Pará.

O Patrimônio é um conjunto dos bens
e direitos de uma pessoa ou empresa,
que têm valor econômico.

Eleições 2008:
Já temos os resultados

Cada um fez a sua parte: você, expressando
sua vontade, no dia das eleições, em 17 de
março; mesários e fiscais, na contagem dos
votos (foto), dia 26 de março. Conclusão,
já temos os resultados. A maioria, mais
uma vez, demonstrou sua confiança na
gestão da Bandeprev e reelegeu seus atuais
representantes no Conselho Deliberativo:
João Carlos, Maurílio e Honório.
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Eleições 2008

arço foi um
mês de grande
importância para
nós, da Bandeprev, porque
conseguimos encerrar mais
um pleito eleitoral. Inclusive,
prorrogamos a entrega deste
número do nosso informativo,
para que você, participante,
tivesse acesso aos resultados
o mais cedo possível. Confira
nossa reportagem especial. A
apuração foi concluída em 26 de
março. Até o fechamento deste
jornal (31 de março), a posse dos
eleitos estava prevista para 04
de abril, na sede da Bandeprev.
A cobertura total do evento será
divulgada na próxima edição.
Na coluna Curiosidades,
deste mês, vamos recordar a
história de um atleta cheio de
garra, que está muito próximo
de nós. Estamos falando do
gerente de relacionamento
Silvano Mendes Ferreira. Dentre
as novidades, temos também a
coluna Você Sabia?, a qual presta
esclarecimentos sobre termos
utilizados na área de previdência.
Será mais um serviço oferecido
em prol do participante
e visando a manutenção da
transparência. Acompanhe ainda
os Aniversariantes e o quadro
Finanças da Bandeprev.
A Diretoria

Maioria reafirma sua decisão e reelege efetivos

João Carlos, Maurílio de Souza Luna e Honório Morais vencem com larga diferença de votos
Luciana Andréa Freitas

O

participante, mais uma
vez, exprimiu o seu
pensamento nas urnas,
comprovando que acredita na
gestão da Bandeprev. Dia 17
de março, às 17h, foi encerrada
a votação para membros do
Conselho Deliberativo da
Entidade e; dia 26 de março,
concluída a apuração. Cada
inscrito na Organização poderia
escolher até três candidatos para
defenderem seus direitos no
órgão máximo de deliberação da
mesma, sendo um ativo e dois
assistidos. Os resultados mantêm
os atuais efetivos como titulares,
trazendo como vencedores, com
larga diferença de votos, João
Carlos Campos de Melo, José
Honório de Morais e Maurílio de
Souza Luna.
Com respeito aos
ativos, a chapa era composta por
três candidatos. João Carlos é
formado em Comunicação Social,
ex-presidente da Associação
dos Funcionários do Bandepe
– Asbepe, e atual diretor do
Sindicato dos Bancários
de Pernambuco. O segundo
colocado, Carlos Lindberg Lins,
é graduado em Administração de

Empresas, foi gerente de vários
postos de serviço do Bandepe
e gerente do Setor Público.
Atualmente, está à disposição da
Federação dos Trabalhadores de
Empresas de Crédito do Nordeste
– Fetec/NE. No terceiro lugar,
ficou Edson Muniz de Melo
Filho, formado em Administração
de Empresas e gerente geral da
Agência Goiana. Os números
de votos correspondentes aos
referidos candidatos foram 691,
178 e 64, respectivamente.
Entre os assistidos,
candidataram-se quatro pessoas.
O primeiríssimo colocado foi
Maurílio de Souza Luna (779
votos), formado em Direito,
pós-graduado em Administração
Bancária, ex-gerente da Regional
N o rd e s t e e a s s i s t i d o p e l a
Bandeprev desde 1991. Próximo
a ele, também se classificou
José Honório de Morais (730
votos), que possui a mesma
formação acadêmica de Maurílio,
foi gerente geral da Agência
Camaragibe; aposentou-se, pela
Bandeprev, em 1988; e é vicepresidente da Asfabe.
Como suplentes,
ficaram Roberto José Pereira da
Cunha (144 votos), conhecido
por todos como Bel, e Milton
José Guimarães Paraíso (74

DIVULGAÇÃO

Identifique os vencedores

votos). Advogado, Bel foi chefe
da Divisão de Patrimônio no
Bandepe; presidente do Conselho
de Curadores da Bandeprev,
atual Conselho Deliberativo; e
membro do Conselho Fiscal do
Bandepe, atuando, neste órgão,
até a privatização do Banco.
Paraíso também é formado em
Direito, trabalhou como caixa
e nos setores de compensação
e de desconto do Bandepe, e se
aposentou como assistente de
gerente da Agência Arruda.
“Ao todo, participaram
da votação 992 eleitores,
o equivalente a mais de 45%
dos inscritos na Bandeprev”,
esclareceu o presidente da
Comissão Apuradora, Valdemiro
Bernardino. Ele, que sempre
coopera com os pleitos da
Entidade, oferecendo seu apoio e
vasta experiência, ainda presidiu a
mesa receptora da votação, na sede
da Bandeprev. A apuração ocorreu
das 9h às 17h, também na sede da
Entidade. Contribuíram para a
contagem dos votos, os mesários
Edenilze Aires, Alcidésio dos
Santos Araujo, Maria das Dores
Rodrigues e Paulo Veloso Lins.
Marcaram presença, os fiscais
Jairo Lopes, representando os
ativos, e Paulo Fernandes Sobral,
pelos aposentados.

José Honório de Morais (730 votos)
Honório é formado em Direito, pós-graduado em Administração
Bancária; foi gerente geral da Agência Camaragibe;
aposentou-se, pela Bandeprev, em 1988; e é vice-presidente
da Asfabe.

João Carlos Campos de Melo (691
votos)
João Carlos é formado em Comunicação
Social, ex-presidente da Associação dos
Funcionários do Bandepe – Asbepe,
e atual diretor do Sindicato dos
Bancários de Pernambuco.

Maurílio de Souza Luna (779 votos)
Maurílio é formado em Direito, pós-graduado em Administração Bancária, ex-gerente da
Regional Nordeste e assistido pela Bandeprev desde 1991.
Conselho Deliberativo Presidente: MARIA ISOLDA PAURÁ JARDELINO 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
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Finanças da Bandeprev

A rentabilidade da carteira dos investimentos da
Bandeprev, em fevereiro 2008, foi superior à meta
em 36,08%.
Alguns fatores que contribuíram para os investimentos da Bandeprev superarem a meta atuarial do
mês foram :  
- Manutenção da queda no INPC - Dez/07 (0,97%
am), Jan/08 (0,69%am) e Fev/08 (0,48%am);
- Rentabilidades positivas do Ibovespa Médio
(9,05% am), CDI (0,79% am) e Selic (0,80% am);
- Ganho de capital com a venda do imóvel da Rua
do Joaquim Nabuco, 583 - Graças - Recife-PE.

A rentabilidade da carteira dos
investimentos da Bandeprev, no
acumulado do ano, foi superior à
meta em 1,85%.
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Fome de bola e crescimento: a história de uma fera do futebol

Devorador de importantes títulos e atleta revelação de seu tempo, Silvano fala de suas conquistas na carreira esportiva e na vida
Luciana Andréa Freitas

A

stuto e sanguinário, como
o timbu, que ataca suas
presas na jugular, não
deixando chance de defesa, o
Náutico já conquistou mais de
20 certames estaduais, foi vicecampeão brasileiro em 1967 e
hexacampeão pernambucano
(de 63 a 68). Temível, tanto
quanto o bicho papão, o qual se
configura uma verdadeira
assombração em várias
partes do mundo, o
Paysandu Sport
Club, famoso
Papão da
Curuzu,
é o time
do norte
do país que mais
abocanha troféus
e medalhas. São
mais de 40 títulos
estaduais e um
bicampeonato
brasileiro
na série B. Cheio de
bravura, como o rei da selva,
o Baraúnas, também chamado
Leão do Oeste possui vários
títulos, incluindo um de 1º lugar
da Copa Oeste. Foi aprendendo
com times com essas qualidades
e lhes acrescentando o dom com
o qual nasceu, para brilhar nos
gramados, que surgiu uma fera
do futebol. Estamos falando de
nosso participante Silvano
Mendes Ferreira, esportista
devorador de importantes
prêmios e atleta revelação
de sua época.
Silvano,
como é conhecido
por todos, inclusive
nos
esportes, começou sua carreira
bancária no
Bradesco,
t e n d o
trabalhado
na referida
empresa
durante cinco
anos. Em seguida, foi admitido
como caixa, através de concurso,

no Bandepe, em 1988. Atuou
na Agência Ceasa, onde foi
promovido a chefe de posto.
Passou para a Imperatriz, unidade
na qual foi elevado a gerente de
relacionamento, função exercida
atualmente no Banco Real Abn
Amro, sendo responsável pelo
Posto de Atendimento Bancário
(PAB) – Fusam.
Com um curso de
Ciências Contábeis em fase de
conclusão, planeja se especializar
em Auditoria. Casado, possui
um filho de 18 anos, recém-fera,
mas com outras habilidades.
“Ele não se interessa muito
por bola, sua paixão
são os estudos.
Recentemente,
ele passou no
seu primeiro
vestibular, para
Biomedicina, uma
carreira almejada desde
criança”,
orgulha-se.
Quando não está
com a família, Silvano,
nas horas vagas, gosta de
dar aulas de matemática, além,
é claro, de bater suas “peladas”,
como costuma dizer.
DETERMINAÇÃO – O
apreço pelo futebol começou
desde muito cedo. “Quando
garoto, costumava jogar bola
de manhã e à tarde, todos os
dias.” Natural de Jaboatão
dos Guararapes, logo
foi chamado para
participar dos
campeonatos da
referida cidade
e, em seguida,
de torneios
municipais.
“ N u m a
d e s t a s
copas de
interior
em que
eu disputava
o título,
integrando
a Seleção de
Jaboatão, fui descoberto pelo
treinador Cidinho, do Náutico, o
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CAMPEONATO PERNAMBUCANO 1979 – Da esquerda para
a direita, a equipe alvirrubra era
formada por Clésio, Washington,
Douglas, Jair, Paulinho, Evaristo,
Inácio (massagista), Jairo Mendonça, Armando, Dimas, Carlos
Alberto Rocha e Silvano.

DIVULGAÇÃO

CAMPEONATO PERNAMBUCANO 1978
– No jogo do Náutico
contra o Santa, em novembro, o adversário
teve de apelar, derrubando Silvano para evitar
o seu ataque matador.

qual me convidou para fazer parte
de sua equipe, na categoria júnior.”
Seis meses depois, Silvano já era
jogador profissional, contribuindo
para o timbu agarrar o vicecampeonato pernambucano de
1978, e sendo condecorado atleta
revelação do certame.
Uma boa recordação dos
tempos de alvirrubro foi em 1979,
quando, em pleno Campeonato
Brasileiro, jogou em casa contra
o Flamengo, de Zico, Júnior,
Adílio, Andrade e Raú, e fez o
gol do empate. No mesmo ano,
foi emprestado para o Paysandu,
do Pará, onde ficou apenas quatro
meses, por conta de uma lesão
grave no joelho, que o afastou
do futebol por um certo período.
Nesse pouco tempo em que
Silvano emprestou-lhe sua
fibra, o Papão da
Curuzu abocanhou
o estadual de 1979.
Mesmo após a contusão, ainda
fez a diferença no Baraúnas,
do Rio Grande do Norte,
e no Paulistano, de
Pernambuco, em seguida,
deixando o campo para
se dedicar aos estudos.
Em 1997, fez mais
uma demonstração do seu
talento, desta vez, no futebol de

areia, quando esteve no elenco
da Seleção Pernambucana. Mas
só disputou amistosos. O joelho
foi atingido, mais uma vez,
ainda na fase preparatória. Ágil
e perseverante em tudo o que
faz, Silvano não desistiu, driblou
os obstáculos e voltou para o
futebol, como amador, em 2002.
“Fui aluno de Márcio Trindade
e continuo aprendendo, jogando
nos Peladões da prefeitura e
campeonatos bancários, dos quais
o Banco sempre participa”. Em
boa forma, Silvano já conquistou
dois títulos de campeão
pernambucano nos certames
bancários (2002 e 2003).
O segredo de toda essa
força e determinação
apresenta numa
m e n s a g e m
dedicada a todos
os seus colegas.
“Nunca desista
dos seus sonhos,
porque sonhar é plano
de Deus. Se tem Deus na
jogada, você consegue. Se
não alcançar, é porque Ele
planejou coisas
bem maiores,
as quais você não
é capaz de enxergar
naquele momento.”

