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Honório: 
participante em 

todos os sentidos 

Ele não é apenas mais um assistido 
de nossa Organização. Está inserido 
em muitas das batalhas e conquistas 
mais importantes dos Bandeprevianos, 
como a Capitalização da Entidade e a 
manutenção do Plano de Saúde. Como 
conselheiro deliberativo da Bandeprev, 
representante eleito tanto dos ativos 
quanto dos assistidos, participa ativa-
mente das decisões mais significativas 
e vem colaborando de forma essencial 
para seu desenvolvimento. Conheça 
um pouco da história de luta de José 
Honório de Morais, um participante 
que honra sua categoria. 

PÁGINA 2 

Dando prosseguimento à nossa coluna 
Curiosidades, a qual resgata importantes 
protagonistas da história do Estado, 
estamos trazendo um esportista 
conhecido e admirado por muitos, o qual 
temos orgulho de dizer que veste a nossa 
camisa. O Bandepreviano 
em questão é Geraldo 
Wanderley, assistido 
pela Entidade 
desde 1990, ou, 
simplesmente, Gêca, 
campeão pernambucano 
invicto de 1954. Aquele 
menino que jogava por paixão 
ao futebol e a seu time, mesmo tendo 
dedicado pouco tempo ao esporte, fez 
muitas alegrias. Agora, ele nos concede a 
felicidade de relembrarmos sua trajetória e 
revivermos os seus momentos de ouro.

PÁGINA 4

Um assistido que 
possuímos orgulho de  

tê-lo em nosso time

Nesta edição, segue anexo o Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal, 
referente ao primeiro semestre de 2007.
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Editorial

Anseio dos nossos inscri-
tos, este informativo 
pos su i  como  foco 

principal a valorização do 
participante. Um exemplo disso 
é a edição deste mês, que traz, 
nas suas reportagens especiais, 
assistidos com belas histórias 
para contar. No Perfil, você 
acompanhará a carreira de José 
Honório de Morais, conselheiro 
eleito da Entidade. Na coluna 
Curiosidades, revivemos os 
instantes de glória de Geraldo 
Wa n d e r l e y,  n o s s o  G ê c a  
do futebol.

 Também pensando no 
participante e buscando promover 
o seu bem-estar, visamos dar 
continuidade, nos próximos 
números, à coluna De Bem 
com a Saúde.  Se você conhece 
algum médico e deseja indicá-
lo para uma entrevista, entre 
em contato. Permaneceremos 
procurando oferecer as melhores 
informações para você, que é 
a razão da existência do nosso 
jornal e do nosso trabalho.

A Diretoria

Quem o conhece sabe 
que ele conserva em si 
inúmeras qualidades. 

Coragem, paciência, caráter, sim-
patia, respeito ao próximo e uma 
vontade imensa de realizar o bem 
comum, só para citar algumas. 
Estamos falando de José Honório 
de Morais, nosso assistido desde 
1988, bastante conhecido pela 
maioria, por sua forte dedicação 
e engajamento nas causas dos 
Bandepeanos. Bacharel em Direi-
to, com especialização em 
Administração Bancária, fez 
carreira progressiva no Banco, 
iniciando como escriturário e 
chegando até a Gerência 
Geral. Mas continuou sua 
caminhada, fazendo muito 
por seus colegas. Seja através 
de entidade representativa da 
classe aposentada, seja como 
parte integrante de um dos 
mais importantes órgãos de 
nosso fundo de Previdência, 
está sempre presente na 
luta pelos interesses dos 
participantes e assistidos da 
Bandeprev. Vice-presidente 
da  As fabe  (assoc iação 
relativa aos aposentados), 
desde 1997, e representante 
do Conselho Deliberativo de 
nossa Entidade, eleito pelas duas 
categorias, em 2003, contribuiu, 
até o presente momento, para 
diversas conquistas. Podemos 
citar a Capitalização da Ban-
deprev; o aumento no valor do 
benefício dos aposentados; a 
manutenção do Plano de Saúde; e 
o crescimento da Bandeprev, sua 
aproximação com seus inscritos e 
alcance da marca de R$ 1 bilhão  
no patrimônio.   

Luciana Andréa Freitas

Perfil: José Honório de Morais

Eterno companheiro de luta dos Bandepeanos
Honório fez carreira progressiva no Bandepe e hoje contribui para o crescimento da Bandeprev

Bandeprev Notícias (BN) – 
Resumo da carreira: 
José Honório de Morais (JHM) 
– Iniciei no Bandepe, em 01 de 
junho de 1966, como escriturário, 
na Agência Santo Antônio , 
que era a unidade central da 
época, ficando lá até assumir 
uma Chefia de Seção. Assim, 
fui galgando cargos: assistente 
de gerente (Afogados), gerente 
adjunto (Boa Viagem) e gerente 
geral (Camaragibe). Aposentei-
me, pela Bandeprev, em 1988. 
Atualmente, sou vice-presidente 
da Asfabe; presidente do Fundo 

Assistencial Asfas, proveniente 
desta Associação; e sou membro 
do Conselho Deliberativo da 
Bandeprev, eleito pelos assistidos 
e ativos.
 
BN –Principais lutas nas quais 
esteve inserido através da 
Asfabe: 
JHM – Em conjunto com os 
demais membros da diretoria 
da Asfabe e de outras entidades 
de classe, como o Sindicato dos 

Bancários e a Asbepe, participei 
de todas as negociações durante 
a privatização do Banco. As 
reuniões, que contaram com 
representantes da Bandeprev, da 
diretoria do então patrocinador, 
além dos grupos já citados, 
deram origem à Capitalização da 
Bandeprev, conquista do aumento 
retroativo a 1996 e a manutenção 
do Plano de Saúde.  

BN – Principais lutas como 
conselheiro da Bandeprev:
JHM – Quando me candidatei 
para a Bandeprev, em 2003, 

apresentei como proposta 
minha colaboração com 
os atuais gestores, que já 
vinham desempenhando 
um belo trabalho desde 
o início. De lá pra cá, 
busquei somar forças 
para o crescimento da 
En t idade ,  apo iando 
inúmeros projetos, além 
de colocar em estudo a 
possibilidade da redução 
da faixa etária limite para 
entrada na Bandeprev e a 
redução da contribuição 
dos assistidos. 

BN – Eleições internas: 
JHM – Todas as nossas 
lutas e conquistas devem-

se ao apoio e à participação dos 
nossos associados, no caso da 
Asfabe; e dos ativos e assistidos, 
no caso da Bandeprev. Por isso, 
convocamos todos para as nossas 
eleições. Em dezembro deste ano, 
haverá eleição para os Conselhos 
Fiscal e Deliberativo, na Asfabe. 
Em abril de 2008, haverá votação 
para conselheiro deliberativo,  
na Bandeprev.

BN – Mensagem aos colegas: 
JHM –  Acredite naquilo que 
persegue. Lute pelo seu ideal e 
nunca desanime. Na vida, tudo 
só se consegue com dedicação, 
amor, persistência e, acima de 
tudo, fé em Deus.

SERVIÇO: 
Para conversar com Honório:
3228 6499(Asfabe)

Divulgando  
a Asfabe

A Asfabe, inicial-
mente, era uma associação voltada para recreação e 
encontro de antigos colegas, passando, em seguida, 
a ser uma entidade de defesa dos interesses dos 
aposentados. Hoje a Instituição vem se expandindo 
em prol da melhoria da qualidade de vida dos seus 
associados. Além da assessoria jurídica, conta com 
serviços de odontologia, fisioterapia, acupuntura, 
cabeleireiro, pousadas etc.

Honório nos dá as 
boas-vindas, ao lado 
de quadro situado na 

entrada da Asfabe e 
que traz recordações 
de quando era tesou-
reiro da Associação, 

em 1968.

Errata
 

A coluna Finanças da Bandeprev, do 
informativo do mês passado, apresentou 
um equívoco na variação do patrimônio 
de agosto 2007 para setembro 2007, que, 
na verdade, foi de 1,68%. 

No mesmo jornal, ficou faltando in-
serir o comentário relativo à rentabilidade 
mensal da Entidade descrito abaixo.

Em setembro 2007, os seguintes 
fatores contribuíram para os inves-
timentos da Bandeprev superarem a 
meta atuarial do mês: 

- rentabilidade positiva do Iboves-
pa Médio ( 11,23% am ); 

- queda do índice INPC ( de 0,59% 
am para 0,25 % am );

- situação do IGP-DI, que corrige 
36,9116% do patrimônio (Títulos Secu-
ritizados), acima do INPC.
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Aniversariantes

Finanças da Bandeprev

A rentabilidade da carteira dos investimentos da 
Bandeprev, no acumulado do ano, foi superior à meta 
em 37,99%

A rentabilidade da carteira dos investimentos da Bandeprev, no mês de outubro, 
foi superior à meta em 113,92%.

Os seguintes fatores contribuíram para os investimentos da Bandeprev 
superarem a meta atuarial do mês: 

- rentabilidade positiva do Ibovespa Médio ( 8,08% am ); 
- uma pequena variação do INPC (de 0,25% am para 0,30 % am );
- situação do IGP-DI, que corrige 37,0652% do patrimônio (Títulos 

Securitizados), acima do INPC. 
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pantes. Gêca faz parte da leva de 
meninos talentosos, que treina-
vam no Colégio São Luiz, de 
1951 a 1955. “Era uma verdadeira 
escola de futebol. De lá, saíram 
grandes jogadores do Sport e do 
Náutico. Tínhamos uma equipe 
imbatível, com Edgar Matos, 
Lilica, Valdir Marques, Vaduca, 
Zeca Bruno (outro Bandepeano)”, 
recorda com brilho nos olhos. 
Rubro-negro de toda a alma, Gêca 
seguiu carreira no Sport e formou 
uma grande torcida, que ainda 
hoje se reflete dentro de casa. 

O Brasil nem sequer ha-
via ganho uma Copa 
do Mundo e ele já fazia 

bonito nos gramados. Começou 
cedo, em meados de 50 já forta-
lecia seu time de coração, o Sport 
Clube do Recife, e contribuía com 
sua raça para o Leão abocanhar 
importantes títulos da história do 
Clube. Infelizmente, abandonou 
o esporte em sua melhor forma, 
aos 22 anos de idade, para seguir 
outro ofício, porque, na época, 
jogar futebol era uma paixão; 
não, um meio de vida. Infeliz-
mente para toda a sua torcida, a 
qual sente saudades de ver uma 
muralha em campo e de ver seu 
time ser campeão sem levar gols. 
Mas sorte nossa que ingressou 
na carreira bancária. Assim, nós, 
da Bandeprev, tivemos a alegria 
de conhecer Geraldo Wanderley, 
o Gêca, um esportista nato, que 
honra o futebol pernambucano e 
agora podemos saber como anda 
nosso campeão e relembrar seus 
melhores momentos.   

Com uma experiência 
de 18 anos no Banco de Londres, 
Geraldo Wanderley entrou no 
Bandepe em novembro de 1978, 
na Agência Arruda, como chefe 
de serviço. Com segundo grau 
completo e especialização em 
Administração Bancária, passou 
pelas unidades da Caxangá, Casa 
Amarela e Cruz Cabugá, onde se 
aposentou em 1990, como subge-
rente administrativo, completando 
12 anos na Instituição.  Hoje Gêca 
– seu apelido de berço, que se 
propagou no esporte, está com 71 
anos, é casado, possui cinco filhos 
e oito netos e se orgulha de curtir a 
aposentadoria da Bandeprev junto 
à família. 

Nós também possuímos 
uma grande satisfação de ter essa 
fera em nosso time de partici-

Luciana Andréa Freitas

Um vencedor que jogou com garra e com o coração
Bravo como um leão, Gêca devorou importantes títulos os quais enaltecem o futebol pernambucano dos anos 50

Curiosidades

“A família inteira é rubro-negra, 
inclusive os netos”.

  GRANDES VITÓRIAS 
– Dos tempos de ouro, ressalta 
um momento inesquecível. “Foi 
a última partida da Taça de 1954, 
quando nos sagramos campeões 
pernambucanos, na categoria 
juvenil, com o placar de 1X0, so-
bre o Santa Cruz.” Vale enfatizar 
que a turma de Gêca era mesmo 
boa, sendo vencedora invicta e 
sem tomar um só tento dos ad-
versários. O goleiro da época era 
o conhecidíssimo Manga, o qual, 

posteriormente, atuou na seleção 
brasileira de profissionais.

No ano seguinte, em 1955, 
Gêca já era aspirante. “É uma 
categoria que não existe mais; 
que, na época, fazia as prelimi-
nares dos jogos principais”. O 
time dele, mais uma vez, foi 
primeiríssimo no Campeonato 
Pernambucano. Outra importante 
vitória foi em 1958. Gêca, desta 
vez, já era profissional e integrou 
a equipe campeã do Estado, 
substituindo o titular Mirim nas 
situações em que esteve ausente. 
“Daí em diante, deixei o futebol, 
a fim de cuidar do meu sustento.” 
Para essa moçada de hoje, a 
qual tem muito mais oportuni-
dade de suar a camisa, ele deixa 
essa lição de vida e recomenda: 
“deixem o computador e vão  
praticar esportes”.

Momentos que valem a pena recordar

1954 – campeão pernambucano, na categoria juvenil – invicto 
e sem tomar gols.

1955 – campeão pernambucano, na categoria aspirante.

1958 – campeão pernambucano, na equipe de profissionais. 

CAMPEÕES INVICTOS DE 1954 
– Da esq. para a direita, Capoano, 
Chico, Maroja, Manga, Ziza, Gêca, 
Nilson, Léo, Fernandinho, Ernani, 
Tonho, Toinho.

ASPIRANTES DE GARRA (1955) - Da esq. 
para a direita, Miro, Manga, Geraldo, Ma-
roja, Ziza, Gêca, Carlinhos, Carlos Aluízio, 
Claudinho, Ênio, Lascinho, Tonho, Mainha.
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