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A Bandeprev reuniu diretores, conselheiros, funcionários 
e outros convidados especiais para celebrar o êxito do 
processo de mudança de Sede e dar as boas-vindas a todos. 
O evento, realizado dia 01 de agosto 2016, no edifício 
em que agora está instalada, o Empresarial Center I, em 
Boa Viagem, no Recife, foi marcado por significativa 
programação, incluindo uma merecida homenagem 
e um instante de religiosidade. Confira os principais 
momentos e declarações de alguns notáveis acerca  
do assunto.

A partir do dia 06 de julho 2016, a Bandeprev passou a executar seus serviços e atender os participantes em novas 
dependências, no bairro de Boa Viagem, no Recife, próximo a um dos maiores shoppings da cidade. O processo de 
mudança de Sede teve seu 
cronograma rigorosamente 
cumprido e o ambiente 
é de muita alegria e paz, 
com uma inauguração 
que contou com a bênção 
do arcebispo de Olinda 
e Recife, Dom Antônio 
Fernando Saburido. 

Perfil: Alexandre Barros
Nosso participante Alexandre Barros, que também é conselheiro 
deliberativo da Bandeprev desde 
2014, demonstra em sua entrevista o 
significado de se valorizar as pessoas 
dentro e fora do ambiente de trabalho. 
Acompanhe sua história, pensamentos 
e projetos para o futuro.

Presença do patrocinador
Os superintendentes do Banco Santander, Antonio Baldisera e Celso Antonio 
de Vasconcelos, estiveram na Sede da Bandeprev, no Recife, dia 01 de agosto 
de 2016 e tiveram uma extensa 
agenda de trabalho. Antes da 
solenidade de inauguração, eles 
se reuniram com cada um dos 
órgãos estatutários da Entidade, 
além de terem um diálogo com 
os funcionários da Bandeprev e 
com os representantes da Asfabe. 

Salve 22 de agosto,  
Dia do Folclore!! 

Nova Sede: Recepção de boas-vindas

Conheça nossas novas instalações
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Editorial

Folclore vem de folk 
(povo) com lore 
(cultura, saber). A festa 

que reverencia as tradições 
populares é comemorada 
internacionalmente, inclusive 
no Brasil, em 22 de agosto. 
Homenageando a expressão 
da nossa gente, trouxemos na 
capa deste informativo uma 
arte figurativa que remete a 
uma das manifestações muito 
conhecidas no Carnaval daqui 
do Estado: os Panpangus, 
de Bezerros. Agosto 
também é o mês dos pais. 
Gostaríamos de aproveitar 
para parabenizar todos os  
papais Bandeprevianos.

Com relação à 
Entidade, esse mês foi especial 
por marcar uma grande 
conquista: a consolidação 
do processo de mudança de 
Sede. Confira as instalações, 
cobertura da inauguração 
e depoimentos importantes  
a respeito. 

No mais, temos uma 
entrevista com o conselheiro 
Alexandre Barros, uma nota 
acerca dos eventos regionais 
de fundos de pensão, e os 
quadros Assuntos Jurídicos 
da Bandeprev, Novos 
Aposentados e Bandeprev 
em Números. 

A Diretoria

Processos Judiciais 
Autor : 12
Réu:  363 
Total  375 

Assuntos Jurídicos da Bandeprev

Nova Sede

Bandeprev: estamos de casa nova
Entidade atende agora em Boa Viagem, no horário das 8h30 às 16h30

Luciana Andréa Freitas

Estar de casa nova é 
abrir as portas para a 
mudança. A Bandeprev 

está sempre disposta a 
amadurecer e foi com esse 
sentimento que inaugurou a sua 
Sede em Boa Viagem, passando 
a realizar atendimento no 
referido ambiente desde 06 de 
julho 2016. Agora com novo 
horário, das 8h30 às 16h30. A 
transferência da Rua do Apolo 
para o Empresarial Center I, 
próximo do Shopping Center 
Recife, foi uma estratégia 
visando a melhoria da gestão 
dos imóveis, levando em 
conta também o conforto dos 
participantes e funcionários.

A nova Sede encontra-
se localizada em um único 
andar, o 7º, em modernas 
instalações, contendo em torno 
de 10 salas ou ambientes, 
totalmente climatizados e 
devidamente sinalizados.  
Dispondo de ampla recepção, 
possui sistema de segurança 
eletrônico. O prédio também 

oferece salão de festas 
para mais de 100 pessoas e 
auditório todo equipado, com 
confortáveis poltronas para  
80 pessoas. 

O processo de mudança 
ocorreu de modo transparente e 
planejado, evitando transtorno 
aos funcionários, participantes 
e às nossas atividades. “Houve 

a elaboração e divulgação de 
um cronograma, o qual foi 
rigorosamente cumprido. O 
atendimento ao público na 
antiga Sede foi encerrado em 
01 de julho, pela manhã. Na 
parte da tarde, foram iniciados 
o desligamento dos sistemas e 
os procedimentos da mudança 
física”, explicou o diretor de 

Seguridade, José Cândido. 
A Entidade ficou fechada ao 
público até o dia 05 de julho, 
reabrindo no dia 06. 

 O sucesso da 
transferência deve-se ao 
trabalho conjunto empenhado 
por todos os funcionários da 
Instituição, coordenados pelo 
diretor administrativo Antonio 

Ferreira e pelo diretor 
financeiro Eudes Lins, 
em parceria com toda a 
Diretoria Executiva.  “É 
preciso dizer que cada 
um fez a sua parte com 
grande afinco e, graças 
a isso, estamos aqui a 
postos novamente para 
proporcionarmos um 
atendimento cada vez 
melhor aos participantes”, 
declarou o diretor 

administrativo. Em ótimo 
clima, inclusive tendo sido 
abençoada pelo arcebispo de 
Olinda e Recife, e presidente 
regional da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil – 
CNBB, Dom Antônio Fernando 
Saburido, a nova Sede espera, 
de portas abertas, a visita de  
todos vocês.

Secretária da Diretoria Executiva -  
Edenilze Aires

Recebendo a bênção do Arcebispo Dom Antônio Fernando Saburido
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Momento Festivo

Entidade marca inauguração da Sede com solenidade  

e Maurílio Luna. Do Conselho 
Fiscal, Alexandre Veríssimo, 
Maria do Rosário Calado, 
Aluizio Lira e Albérico Branco. 
Dentre as presenças, notáveis, 
como o arcebispo de Olinda e 
Recife, e presidente regional 
da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil – CNBB, Dom 
Antônio Fernando Saburido, que 
integrou a mesa no cerimonial, 

visitou e benzeu cada 
uma das dependências 
da Entidade. O 
evento foi conduzido 
pelo funcionário da 
Bandeprev, Rômulo 
Medeiros, e por nossa 
superintendente Isolda 
Jardelino, a qual 
procedeu à abertura  
do mesmo.

Além da superintendente 
Isolda Jardelino e do arcebispo 
Dom Antônio Fernando Saburido, 
outras pessoas receberam convite 
para integrarem a mesa. Do 
cenário exterior, foram elas: o 
superintendente executivo de 
Previdência Complementar 
do Santander, Antonio 
Baldisera; o consultor 
empresarial que exerceu a 
presidência do Bandepe, de 
1967 a 1971, Aristófanes 
Pereira; e o presidente da 
Asfabe, Reginaldo Dias. 
Do ambiente interno, o 
funcionário mais antigo da 
Bandeprev, José Carlos Leandro, 
como também os gestores da 
Entidade, Fernando Calheiros, 
presidente do Conselho 
Deliberativo; e Maria do 
Rosário Calado, representando o 
presidente do Conselho Fiscal. 

Após a composição da 
mesa, foram registradas ainda 

outras importantes 
presenças. Houve 
a citação do 
s u p e r i n t e n d e n t e 
de Previdência 
C o m p l e m e n t a r 
do Santander, 
Celso Antonio de 
Vasconcelos; o 
representante do 

Foi um momento de 
grande expectativa. Tudo 
pensado com carinho e 

programado com antecedência. A 
ideia era marcar uma importante 
conquista da Bandeprev, que 
foi a sua transferência para o 
Empresarial Center I, em Boa 

Viagem, a sua quarta casa. 
Antes estivemos na Rio Branco, 
número 23, no Recife Antigo; 
na Rua Joaquim Nabuco, Torre; 
e  na Rua do Apolo, também no 
Recife Antigo. A cerimônia de 
inauguração ocorreu no auditório 
e salão de festas do edifício novo, 
dia 01 de agosto 2016, a partir 
das 17h, sendo promovida a 
recepção de mais de 80 pessoas.  
Houve um momento solene no 
auditório, inclusive com uma 
homenagem ao ex-presidente do 
Bandepe, Aristófanes Pereira, 
responsável pela criação da 
Caixa de Previdência – Capre, 
que deu origem à Bandeprev.

Estiveram reunidos 
diretores, conselheiros, 
funcionários e outros convidados 
especiais. Do Conselho 
Deliberativo, Fernando 
Calheiros, Alexandre Barros, 
Sérgio Lemos, João Carlos 
Campos, Agostinho Crisóstomo 

Luciana Andréa Freitas Escritório Regional 
da Previc, Maurício 
Tigre; e a presidente 
do Sindicato 
dos Bancários 
de Pernambuco, 
Susineide Rodrigues. 
Teve também menção 
aos conselheiros 
deliberativos e fiscais 
da Bandeprev e representantes 
de outros fundos de pensão do 
Estado, como Fachesf, Celpos e 
CompesaPrev. 

 Na abertura, a 
superintendente Isolda Jardelino 
ressaltou o brilhante empenho 
do seu corpo de funcionários, a 
quem atribuiu o mérito referente 
ao êxito do processo de mudança 
para a nova Sede. Em nome 
da Diretoria Executiva, dos 
conselheiros e funcionários, deu 
as boas-vindas aos presentes. 
Com a palavra, a conselheira 
Maria do Rosário Calado 
agradeceu a oportunidade de 

participar do evento, ressaltando 
a beleza, a modernidade e a 
praticidade das instalações atuais. 
Em seguida, o presidente do 
Conselho Deliberativo, Fernando 
Calheiros, fez a sua colocação.  
Também agradeceu, contando 
um pouco da sua história e 
lembrando que em seus 26 anos 
de Banco tem 
uma parte da 
sua vida na 
B a n d e p r e v , 
inclusive o  
seu futuro.

Discur-
saram ainda, 
Antonio Baldi-
sera, Reginaldo 

Dias e José Carlos Leandro. O 
funcionário lembrou ser o mais 
antigo da casa e ter acompanhado 
toda a “peregrinação” referente 
às Sedes, assim como aproveitou 
para desejar que a Bandeprev 
permaneça “firme e forte”. 
Depois dessa fala, foi a vez de um 
dos momentos mais marcantes. 
Houve a leitura do perfil e entrega 
de uma placa comemorativa e de 
agradecimento ao ex-presidente 
do Bandepe, Aristófanes Pereira. 
Fechando a solenidade no auditó-
rio, a superintendente Isolda 
Jardelino convocou para algumas 
palavras os demais integrantes 

da Diretoria Executiva, Antonio 
Ferreira, José Cândido Neto e 
Eudes Lins. Em prosseguimento, 
todos acompanharam a bênção de 
Dom Antônio Fernando Saburido 
às instalações da Entidade 
e aos visitantes. A noite foi 
finalizada com o oferecimento de  
um coquetel.

Evento ocorreu no novo prédio em Boa Viagem, dia 01 de agosto, contando com ilustres presenças   

MESA DO CERIMONIAL - Com a palavra, o Presidente do 
Conselho Deliberativo da Bandeprev, Fernando Calheiros.

CONSELHEIRA DA BANDEPREV – Representando a 
presidência do Conselho Fiscal na mesa, Maria do Rosário 
Calado tece elogios à Sede.

CELSO DE VASCONCELOS – Superintendente de Previdência 
Complementar do Santander, ao lado do presidente da Fachesf, 
José Roque Fagundes, e do advogado da Asfabe, Volgran Correia.

SOLENIDADE – Superintendente Isolda Jardelino oferece as boas-vindas a um público de mais 
de 80 pessoas, estendendo o cumprimento a todos os integrantes da Bandeprev.

FUNDADOR DA CAPRE – Ex-presidente do Bandepe, 
Aristófanes Pereira, ladeado por Reginaldo Dias, Fernando 
Calheiros e Antonio Baldisera.
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Depoimentos

DIRETORIA EXECUTIVA – Da esquerda para a direita, 
Antonio Ferreira, Isolda Jardelino, José Cândido Neto  
e Eudes Lins.

“Convocar a bênção 
de Deus a um espaço é pedir a 
sua presença, o deslocamento 
de Deus para aquele local 
que estamos abençoando. 
A preocupação social da 
Bandeprev com as famílias para 
que haja um legado a todos, 
evidentemente merecido pelos 
seus tempos de serviço. Tudo 
isso é muito belo e deve ser 

valorizado. Que a Bandeprev continue a sua missão, tentando fazer 
o bem a essas famílias e aos seus associados e, assim, cumprindo 
a sua meta.”

Dom Antônio Fernando Saburido
Arcebispo de Olinda e Recife

“Lembro da vez que 
estive aqui e de ter ouvido 
da diretoria a manifestação 
do desejo de mudança. Eu 
me sinto muito feliz de vê-lo 
concretizado e de ter empolgado 
essas pessoas a fazê-lo. Devo 
registrar que a capacidade de 
realização de vocês é exemplar. 
Eu tenho uma história em várias 
instituições. Sou oriundo do 

Banco Noroeste, depois Sudameris, Santander. A gente sabe dar 
valor a esta atitude da diretoria de se preocupar em fazer o melhor 
para os seus participantes.”

Antonio Baldisera
Superintendente executivo de Previdência 

Complementar do Santander

“Reginaldo adiantou. Então, vamos revelar que nós convidamos 
o Dr. Aristófanes Pereira para prestar-lhe uma homenagem. Ele presidiu o 
Banco Bandepe de 1967 a 1971, na época do governador Nilo Coelho. Sua 
gestão foi marcada por inúmeras realizações, como a expansão de agências, 
reestruturação e treinamento do quadro funcional, e criação da Capre, dando 
origem a nossa Previdência. Permitiu que hoje possamos dar suporte a 2.200 
famílias, tendo ao longo da história passado pela 
vida de mais de 7 mil famílias.”

Isolda Jardelino
Superintendente

“É uma satisfação estarmos aqui reunidos para inaugurarmos 
a nova Sede. Foi um trabalho exaustivo e compensador. Entendemos 
que era mais viável não só para a Bandeprev, mas para os participantes. 
Agora os funcionários estão trabalhando mais agrupados, mais próximos, 
com possibilidade de maior interação. É com esse carinho, com essa 
vontade de sermos mais transparentes e prestativos que nos colocamos à 

disposição de todos vocês. Precisamos de uma 
entidade forte e, por isso, atuamos observando  
o futuro. Que seja melhor para todos: Bandeprev, 
participantes e patrocinadores.”

José Cândido Neto
Diretor de Seguridade

“É muito bom estar aqui diante dessa 
brilhante mesa. É uma alegria dar as boas-vindas 
a todos vocês e agradecer. Gostaria de fazer 
um registro sobre a equipe da Bandeprev. Foi 
graças aos funcionários os quais trabalharam 
exaustivamente que conseguimos cumprir todas 

as etapas e celebrar esse momento. O que está por trás da dedicação da 
equipe são os nossos participantes. A intenção é dar o melhor a eles, não 
só em estrutura, mas em atendimento. Lutamos para garantir a solidez 
financeira ao patrimônio construído durante uma vida.”

Eudes Lins
Diretor Financeiro

“Gostaria de registrar a satisfação de 
termos nos envolvido nesse processo. Começamos 
de um projeto pequeno que terminou coroado de 
muito sucesso, graças a toda equipe. Fizemos 
uma conta de que financeira e economicamente 
era melhor para a Bandeprev a mudança. Então, arregaçamos as mangas. 
Todos fomos engenheiros, arquitetos e mestres de obra. E também contamos 
com a visão técnica do arquiteto Cristiano Oliveira, o qual nos assessorou  
nessa reforma.”

Antonio Ferreira
Diretor Administrativo

“Não precisa dizer 
que estou profundamente 
emocionado, atingido por uma 
virtude muito grande, que é 
o reconhecimento. Foi uma 
surpresa. Eu vim para uma festa 
de inauguração de uma Sede. 
Vejo aqui um prédio novo, 
um ambiente novo e também 
a alegria do sucesso de uma 
entidade que fala do presente e 

enxerga o futuro. A Bandeprev é um registro histórico da minha 
modesta biografia. Somente no Bandepe foi possível, para mim 
em parceria com vários colegas, criar, projetar e pôr em prática 
esse sonho.”

Aristófanes Pereira
Presidente do Bandepe de 1967 a 1971

“É uma satisfação 
participar dessa inauguração. 
Vamos dizer a quarta, como 
a nossa querida colega 
Isolda falou. Mas eu queria 
dizer a todos vocês. Há um 
agradecimento a uma pessoa 
que está aqui presente, que foi 
fundador desta Previdência, 
quando ele foi presidente do 
Bandepe. Essa pessoa teve 

uma visão da necessidade, a mais pura que poderia ser e a mais 
completa, de fundar uma Previdência. É graças a ele que hoje eu 
vivo muito bem com minha família. Nosso muito obrigado, meu 
amigo Aristófanes Pereira.” 

 Reginaldo Dias
Presidente da Asfabe

Diretoria Executiva da Bandeprev
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Bandeprev em Números

VOCÊ SABIA ? NTN-B (com juros semestrais) – Notas do Tesouro Nacional , são títulos pós-fixado,  o qual proporciona uma rentabilidade real, ou seja, garante o aumento do poder do seu dinheiro, pois seu rendimento 
é composto por duas parcelas:  uma taxa de juros prefixada e a variação da inflação (IPCA). É bem interessante para quem deseja utilizar o rendimento para complementar sua renda a partir do momento da aplicação, 

pois faz pagamento de juros a cada semestre.

O Patrimônio do Plano Básico em relação ao mês de Maio/2016 teve uma variação de 
0,84%.

Os Patrimônios dos Planos Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº 2 (G1G2) e PGA, 
em relação ao mês de Maio/2016, tiveram as seguintes variações: de 0,96%,  0,84%  
e 0,42% respectivamente.

As rentabilidades das carteiras dos Plano Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº 2 (G1G2) 
e do Plano de Gestão Administrativa, no mês de Junho/2016, superaram em 83,75% a 
Meta Atuarial/Meta de Rendimento. Motivadas, principalmente, pela rentabilidade positiva 
do FI Apolo.

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no mês de Junho/2016, superou em 
52,27% a Meta Atuarial. Motivada, principalmente, pelas rentabilidades positivas dos 
investimentos em Renda Fixa.

A rentabilidade da carteira do Plano Básico, no acumulado do ano, superou em 6,90% a 
Meta Atuarial. 

COMPOSIÇÃO PATRIMONIAL - junho 2016BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 30 DE JUNHO 2016   
(PLANOS BÁSICO, ESPECIAL 1 (G9), ESPECIAL 2 (G1G2) E PGA) 

(EM MILHARES DE REAIS - R$)

COMPOSIÇÃO RENTABILIDADES - junho 2016

A rentabilidade das carteiras dos Plano Especial nº 1 (G9), Plano Especial nº2 (G1G2) 
e do Plano de Gestão Administrativa, no acumulado do ano, superaram em 43,72% a 
Meta Atuarial/Meta de Rendimento.
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Perfil: Alexandre Barros

Aperfeiçoamento

Ser humano faz parte do ato de gerir

Presença da Bandeprev em eventos de grande porte

tributo. Um dos primeiros 
desafios foi sua participação 
numa brigada de captação, uma 
busca de novos clientes em que se 
destacou. “Os gestores elogiaram 
bastante meus resultados, 
ressaltando minha facilidade de 
relacionamento com o público”.

Das experiências 
positivas veio o fôlego para prestar 
concurso interno e conquistar o 
cargo de gerente de expansão, 

em 1996, sendo aprovado em 
1º lugar e locado em Ipojuca. 
Na oportunidade, participou do 
processo de redesenho de Crédito 
do Banco em preparativo para a 
privatização. Depois, exerceu 
a gerência de relacionamento 
na Agência Ipojuca, atuando 
também nas Agências Conde 
da Boa Vista, Imperatriz, antiga 

Para lidar com as pessoas 
é preciso enxergá-
las, entender suas 

necessidades, compreender até 
mesmo o que não é dito. Liderar 
consiste, sobretudo, em motivar, 
inspirar e se fazer respeitar com 
boas atitudes, não por imposição. 
Esses pontos são essenciais num 
trabalho em que se faz necessário 
conduzir uma equipe e também 
atuar com um público externo 
diversificado, como o caso do 
nosso participante Alexandre 
Barros, gerente geral da Agência 
Ceasa do Santander. Sua 
história e aspirações mostram a 
importância das pessoas na vida 
deste integrante da Bandeprev 
e também colaborador, como 
conselheiro deliberativo da 
Entidade desde 2014.

Natural de Serra 
Talhada – PE, Alexandre veio 
para o Recife quando passou num 
concurso para bancário aprendiz 
no Bandepe, ingressando na 
instituição com apenas 17 anos, 
em 28 de janeiro de 1991. Após 
um ano de treinamento, foi 
efetivado na Agência Antônio 
Falcão, como escriturário. 
Trabalhou em várias seções: 
recepção, desconto e cobrança, 

Diante da nova realidade 
econômica, em que uma 
maior preocupação com 

os passivos das Entidades tem 
sido uma das principais pautas 
dos investimentos, realizou-
se simultaneamente dois 
importantes eventos voltados 
aos fundos de pensão. Dias 
09 e 10 de junho, em Natal-

Luciana Andréa Freitas

Luciana Andréa Freitas

Fusam (PAB), Recife Centro 
e Conselheiro Aguiar. Foi 
promovido a gerente geral para a 
unidade do Imip, assumindo em 
janeiro de 2015 a Agência Ceasa.

Formado em Adminis-
tração, com pós-graduação 
em Gestão de Pessoas, ele se 
sente muito feliz com o que 
faz. “Aprendi que quanto mais 
tivermos envolvimento com 
a equipe mais conseguiremos 

resultados satisfatórios, assim 
como a relevância de buscarmos 
ser exemplo e motivar os 
funcionários. O clima da minha 
agência é muito bom. Tenho 
muito orgulho de fazer parte 
desta equipe”. O trabalho na 
Bandeprev também passou a 
somar um valor importante, 
segundo Alexandre. “Tive a 

oportunidade de acrescentar 
um novo conhecimento, o da 
Previdência Complementar, 
e contribuir participando das 
decisões, objetivando melhorias 
para a Entidade, representando a 
minha classe”.

Casado há 19 anos, com 
duas filhas, reflete em casa sua 
intensidade no gostar de gente. 
“Sou completamente apaixonado 
pela minha esposa, Ana Grécia, 
e minhas filhas Isabela e Luisa. 
Meu maior hobby é viajar com 
a família. Sou pai demasiado 
carinhoso e luto muito pela 
felicidade delas. Sou bastante 
agradecido a Deus por tudo o 
que conquistei e não desejo 
mais muita coisa para mim. Meu 
projeto pessoal é o futuro delas”.

 Com relação aos 
planos profissionais, almeja 
fazer um mestrado em Gestão 
de Pessoas. Seu objetivo é 
aprender a se relacionar cada 
vez melhor com as pessoas 
dentro da Organização. Busca 
construir sua carreira porque 
gosta muito do que faz. No mais, 
o seu sonho é alcançar uma maior 
simplicidade, ser sempre presente 
e poder ajudar mais as pessoas.  
“Sejamos felizes hoje e aju- 
demos o nosso próximo, 
conquistando com isso a 
verdadeira paz”.

A valorização das pessoas é o foco deste participante e conselheiro da Bandeprev 

RN, ocorreram o Encontro dos 
Profissionais de Investimentos do 
Nordeste – Epinne, e o Encontro 
dos Profissionais de Benefícios – 
EPB. A Bandeprev, representada 
pelos diretores e funcionários das 
áreas em questão, acompanhou 
tudo de perto tendo em vista 
trazer as novidades e se preparar 
para sua implementação.

Dentre os assuntos 
discutidos estiveram o novo 
marco regulatório e a busca da 
eficiência na gestão dos fundos 

de pensão; o cenário 
econômico brasileiro; 
e os investimentos no 
exterior como opções 
de diversificação. 
Organizadas pela Fasern, 
com o apoio da Associação 
Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência 
Complementar - Abrapp, 
as conferências contaram 
com a presença de 
importantes autoridades e 
especialistas do Segmento.

EPB – Bandeprev representada por seu diretor 
de Seguridade, José Cândido, ladeado pelas 
funcionárias Ivanize Eudócio e Raquel Lima.   


