
“Cultura não é o que entra pelos olhos e ouvidos, mas o que 
modifica o jeito de olhar e ouvir”  
(Autor Desconhecido) 

Bandeprev participa de Encontro dos Profissionais de Benefícios

 Empenhada em expandir os conhecimentos visando a excelência nos serviços, 
a Bandeprev participou, representada pelo seu diretor de Seguridade, Maurício Luna, 
pela coordenadora de Benefícios, Ivanize Eudócio, e a substituta desta, Rosimary 
Vicente, do XVI Encontro dos Profissionais de Benefícios do Norte e Nordeste. O 
evento, realizado pela Faelce, nos dias 24 e 25 de outubro últimos, em Fortaleza – 
Ceará, apresentou o tema Seguridade: Novos Cenários, Novos Desafios!

A programação contou com palestras de importantes autoridades, tais como o 
presidente da Abrapp, José de Sousa Mendonça, e o 
secretário de Políticas de Previdência Complementar, 
Jaime Mariz. Dentre os assuntos discutidos, podemos 
citar: Qualidade de Vida, Cálculo de Reservas 
Matemáticas, Dificuldades da Área de Benefícios, 
Gestão de Riscos, O Desafio de Superar as Metas no 
Cenário Econômico atual etc.

Salve 05 de novembro, Dia Nacional da Cultura!

Ano XII - nº 134 - Novembro de 2013 - Informativo da Bandeprev - Bandepe Previdência Social. Distribuição Gratuita.

Presente entre os Bandepeanos desde 1966, José Honório de Morais foi 
nosso Conselheiro Deliberativo, eleito para o terceiro mandato, de 2013 
a 2018. Com o seu falecimento, 
em 05 de novembro 2013, 
assumiu, como membro efetivo, 
o suplente Agostinho Batista 
Crisóstomo. A este informativo, 
ficou o desafio de resumir 
numa homenagem o quanto 
Honório representa para esta 
Organização e seus integrantes. 

Gerente reestruturador de Crédito, 
da Regional Interior, do Banco 
Santander, Joseilton Cruz é o 
nosso participante convidado para 
o Perfil deste mês. Desde a con-
quista de uma família até a posição 
profissional em que se encontra, a 
história desse pernambucano está 
repleta de lições de vida. Sua en-
trevista nos remete à importância 
de estarmos sempre aprendendo.  

Uma homenagem ao nosso 
Conselheiro Deliberativo

Entrevista do mês:
Joseilton Cruz
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Editorial

Em 05 de novembro, 
é comemorado, no 
Brasil, o Dia Nacional 

da Cultura, em referência 
ao aniversário do jornalista, 
escritor, político e jurista Ruy 
Barbosa (1849-1923). Cultura 
é um termo que vai além do 
nível escolar e intelectual, 
compreende as crenças, ideias, 
costumes, tudo aquilo resultante 
da criação humana e passado 
de geração em geração. Um 
grande universo de cultura, o 
qual contribui para o homem se 
desenvolver, é o das artes. Esse 
é o foco da nossa capa do mês, 
uma vez que o Brasil possui 
ícones de âmbito mundial em  
diversas modalidades.

Por falar em pessoas 
que transformam o mundo, a 
matéria de maior destaque é uma 
homenagem ao nosso saudoso 
conselheiro deliberativo 
Honório de Morais. Na outra 
reportagem, podemos conhecer 
um pouco mais do gerente 
reestruturador de Crédito, 
Joseilton Cruz.

Temos ainda uma 
nota sobre a nossa presença 
no Encontro de Benefícios; 
a coluna Assuntos Jurídicos 
da Bandeprev; e os quadros 
Aniversariantes, Novos 
Aposentados, Finanças 
da Bandeprev e Nota 
de Falecimento. 

A Diretoria

Nota de Falecimento

A Bandeprev registra, com tristeza, o 
falecimento de seus inscritos a seguir, 
deixando os sinceros pêsames a todos 
os entes queridos dos mesmos.

CLAUDIO ROBERTO MARINHO CAMPOS   
(+06/11/2013)

JOSÉ HONÓRIO DE MORAIS   
(+05/11/2013)

LUIZ FERNANDO DE FARIAS   
(+04/11/2013)

MARIA CRISTINA DE A MARANHÃO   
(+11/10/2013)

MARIA LUIZA MAGALI DE CARVALHO   
(+03/11/2013)

Novos Aposentados
ANGELA MARIA DE FREITAS 

DIB.: 14/09/2013 

GERALDO OLIVEIRA FRADIQUE    
DIB.: 18/10/2013

LUCIANO NUNES DE ALMEIDA 
DIB.: 04/11/2013

Uma das principais 
coisas que podemos 
compreender com 

o contato mais direto com 
o participante Joseilton 
Cruz é a importância de 
estarmos sempre evoluindo, 
entendendo a vida e o 
convívio com as pessoas 
como uma constante fonte 
de aprendizado. Casado, 
com dois filhos gêmeos, 
adotados a cerca de cinco 
anos, nos ensina, com o seu 
gesto, que há sempre um 
caminho para realizarmos 
nossos sonhos. Graduado 
em Ciências Sociais e 
técnico em Contabilidade, 
esse caruaruense iniciou 
no Bandepe, por meio de 
concurso, em 1988, como 
caixa executivo, na Agência 
Carpina. Em outras unidades, 
atuou na tesouraria e em 
várias gerências, passando 
pelas Agências Caruaru, 
Bom Conselho, Salgueiro 
até atingir o cargo atual, de 
gerente reestruturador de 
Crédito, da Regional Interior, 
no Banco Santander. Com 25 
anos de casa, afirma que os 
principais frutos colhidos 
em sua trajetória foram 
importantes conhecimentos e 
uma vasta gama de amizades, 
as quais lhe proporcionam 
calor humano e, a cada dia, 
um novo ensinamento.

Luciana Andréa Freitas

Perfil: Joseílton Cruz

A cada dia, um novo aprendizado
Gerente ressalta amizades e saberes como bons frutos de sua trajetória

Bandeprev Notícias (BN)-
Resumo da carreira:   
Joseilton Cruz (JC) – 
Comecei no Bandepe, em 
1988, na Agência Carpina, 
por concurso, como caixa 
executivo. Passei quatro 
anos em Carpina, inclusive 
exercendo outras funções. 
Fui transferido para Caruaru, 
como caixa, depois participei 
da tesouraria, entre outros 
cargos, chegando a gerente 
de Relacionamento. Em 
2004, assumi a gerência geral 
de Bom Conselho. Em 2008, 
fui para Salgueiro. De 2011 
até hoje, trabalho na Regional 
Interior, do Santander, 
como gerente reestruturador  
de Crédito. 

BN-Uma conquista:  
JC – No lado profissional, 
a trajetória de cargos, de 25 
anos de casa. Na parte pessoal, 
minha família, esposa, filhos. 
Temos dois filhos gêmeos 
adotados desde os três meses 
de idade. Para mim, é uma 
alegria incomensurável. 

Pois há tempos vínhamos 
buscando e a minha esposa 
teve problemas. Foi difícil. 
Mas não desistimos do  
nosso sonho.   

BN - Atividades nas  
horas vagas:   
JC – O momento é de curtir 
os meus meninos. Passeios, 
parques, shoppings, onde 
houver diversão a gente vai. 
Também ocupo o tempo 
integrando o Projeto Escola 
Brasil, do Santander, que 
contribui com a qualidade do 
ensino público.

BN-Mensagem aos colegas:  
JC – Sou muito feliz por 
estar na mesma empresa por 
25 anos. Dessa caminhada, 
adquiri importantes saberes 
e infinitas amizades, 
entendendo que, para alcançar 
nossos objetivos, devemos 
sempre evoluir. Convivo 
com 300 funcionários. A 
gente passa um pouco do que 
sabe e recebe muito mais, em 
carinho e aprendizado.
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Aniversariantes

Finanças da Bandeprev
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Homenagem

A História inspiradora de um participante muito ativo
Companheiro de luta dos Bandepeanos, Honório de Morais defendeu a existência e o avanço da Entidade

um panorama geral da 
História de um conselheiro 
muito atuante, que fez parte 
da evolução da Bandeprev. 
Honório está presente entre 
nós, porque suas realizações 
permanecem, inspiram e fazem 
a diferença na vida de inúmeras 
pessoas. Engajado nas causas 
dos Bandepeanos, continuou 
ativo com a aposentadoria, 

d e f e n d e n d o 
os colegas, 
seja através de 
o r g a n i z a ç ã o 
associativa, seja 
atuando em prol 
do nosso Fundo 
de Pensão. 
    Integrante de 
um dos mais 
i m p o r t a n t e s 
órgãos da 
B a n d e p r e v , 
o Conselho 
D e l i b e r a t i v o , 
estrutura máxima 
de decisão e 
orientação desta, 
Honório foi eleito 
para o terceiro 
mandato, de 2013 
a 2018. Dentre 
os seus feitos, 
contribuiu para 
a Capitalização 
da Bandeprev, a 
conservação do 

Plano de Saúde e ações visando 
manutenção e crescimento 
da nossa Entidade. Membro 
do Comitê de Investimentos 
deste Fundo de Previdência, 
colaborou para fortalecer 
nosso patrimônio, hoje 
compreendendo mais de R$ 1 
bilhão. Em favor dos colegas, 
sempre apoiou iniciativas de 
valorização do participante, 
como os Encontros Regionais.

Pernambucano, casado, 
pela segunda vez, com nossa 
colega de Bandepe, Maria José 
da Silva Morais, pai de três 
filhos, com dois netos, Honório 
foi o terceiro irmão de uma 
família que unia oito filhos. 
Tendo perdido o pai muito cedo, 
passou a ajudar sua mãe na 
educação dos meninos, sendo, 
inclusive, chamado de Pai 
Honório. “Mamãe tinha uma 
força interior muito grande e se 
fazia respeitar, pelo exemplo, 
pela fé e pela moral. Esta foi a 
maior herança que nos deixou. 
Honório era honrado, ético, 
digno, pautado na simplicidade, 
cujos ensinamentos se asseme-
lham muito aos de minha mãe”, 
declara o assistido Luiz Guerra 
de Morais, que ingressou no 
Bandepe em 1976 e se aposen-
tou, pela Bandeprev, em 1989.

Bacharel em 
Direito, pós-graduado em  

Administração Bancária, 
Honório iniciou nas Linhas 
Correntes, onde afirmara ter 
adquirido boa parte de sua 
disciplina. Começou como 
office boy, ocupando vários 
setores e chegando à Estatística, 
que era alma da empresa. No 
Bandepe, ingressou, em 1966, 
como escriturário, seguindo 
como chefe da tesouraria, 
chefe do setor de expediente, 
subgerente interino, assistente 
de gerente, gerente adjunto e 
gerente geral de agência. Passou 
pelas Agências Santo Antônio, 
Afogados, Boa Viagem e 
Camaragibe. Aposentou-se  
em 1988. 

Após o período 
laborativo, além de atuar na 
Bandeprev, foi vice-presidente 
da Asfabe e presidente do 
Asfas, fundo assistencial com 
fins de atender os associados 
que usem remédio contínuo. 
Honório nunca descansou e 
pretende continuar os seus 
trabalhos por um mundo mais 
justo e humano, agora em outra 
dimensão, conforme sua fé. E 
seu legado se perpetuará, através 
de todos que o conheceram e 
o amaram. “Honório foi um 
exemplo de filho, pai, irmão, 
esposo, avô e amigo, deixando 
aqui na terra inúmeras e fiéis  
amizades”, ressalta.

Tendo em vista 
homenagearmos nosso 
assistido José Honório 

de Morais, esta reportagem 
entrevistou o seu irmão, 
também Bandepreviano, Luiz 
Guerra de Morais. Com base 
em suas palavras, apresentamos 

Luciana Andréa Freitas

“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.”

José Honório de Morais  
*25.03.1942 +05.11.2013

cumprimento do item 1 da Etapa 
2 do Plano de Ação. Conforme 
divulgado anteriormente, tal 
processo, decorrente de denúncia 
de participante ao referido órgão 
fiscalizador, trata da segregação 
patrimonial dos grupos G0, G1 
e G2.  A Bandeprev continua à 
disposição para esclarecimentos.

Assuntos Jurídicos da Bandeprev

Números de ações continuam os mesmos

 Quanto ao Pro-
cesso Administrativo nº 
4 4 . 0 0 0 . 0 0 3 0 4 3 / 2 0 0 6 - 9 0 , 
instaurado pela Superintendência 
Nacional de Previdência 
Complementar – Previc, 
foi protocolado, em 18 de 
outubro, no Escritório Regional 
desta, expediente relativo a 

Neste mês, a Bandeprev 
permaneceu com os 
mesmos números de 

ações judiciais em tramitação 
divulgados no jornal de setembro 
2013, totalizando 597 processos 
(ver quadro).

Luciana Andréa Freitas

Processos 
Judiciais 

Autor : 14
Réu:  583 
Total  597 


