
Ser uma Entidade 
de Previdência 
Complementar é uma 

grande responsabilidade. 
Consiste num compromisso 
com o futuro de milhares de 
famílias e com a qualidade 
de vida de idosos, os quais se 
dedicaram durante décadas a 
uma Instituição. No nosso caso, 
o Bandepe, que deu origem à 

Bandeprev, hoje patrocinada 
pelo Banco Santander Brasil 
S/A. Esta conserva a consciência 
da promoção do bem-estar como 

Desde 2001, a Bandeprev iniciou uma postura de valorização dos seus integrantes, mantida até hoje com a 
solidificação do Encontro de Participantes. Tendo durante uma parte do tempo sido realizado bianualmente, 
o evento completou este ano a sua décima versão, que será comemorada com a elaboração deste encarte. Aqui 
você terá a cobertura completa da cerimônia ocorrida no último dia 28 de novembro 2018, repleta de novidades; 
entenderá sua importância; e acompanhará os depoimentos de vários colegas.

Veja cobertura completa da décima versão do Encontro de Participantes

Valorização: a importância do Evento
seu principal papel e, por isso, 
valoriza seu público interno 
com iniciativas, 
como o Encontro  
de Participantes.
 Suas carac-
terísticas marcantes 
são a transparência e 
o incentivo à elevação 
da autoestima. 
Com a diretoria e 

conselheiros se 
dispondo a falar 
sobre como vem 
sendo conduzida 
a Entidade e 
sendo cuidado o patrimônio 
dessas pessoas, sedimenta-se 
a satisfação e a tranquilidade, 
que podemos constatar 
nos vários depoimentos. 
O clima nostálgico, de 
natureza positiva e alegre, 
dá o tom do Evento em que 
pessoas revêem amigos 
com os quais conviveram 

grande parte de suas vidas. 
Sabendo da importância de 
se permanecer com o espírito 
jovem e feliz, para a saúde e a 

longevidade, a Bandeprev premia 
esse congraçamento com uma 

programação leve e descontraída.
 Evoluindo a cada ano, 
o Encontro de 2018 ganhou uma 
nova dimensão tornando-se único 
e direcionado a todos os tipos de 
participantes. Assistidos puderam 
estar junto com ativos. Amigos 
do Interior reencontraram os 
recifenses. Resgatou-se, com ele, 
o sentido da família Bandeprev, 
a ideia de que estamos todos 
unidos num mesmo objetivo 
e que a ajuda mútua nos torna  
mais fortes.

Nostalgia: Amigos de décadas puderam 
voltar a se abraçar.

@danubiavicfotografia

Evento único: Encontro de Participantes da Bandeprev 2018

@danubiavicfotografia

Diretoria: Eudes Lins (Finanças), Antonio Ferreira 
(Administração), Isolda Jardelino (Superintendência) 
e José Cândido Neto (Seguridade).

@danubiavicfotografia

Elias Bispo
Aposentou-se 
em dezem-
b r o / 2 0 1 8 , 
como diretor 
no Departa-
mento de 
Contabilidade.

“É o primeiro encontro 
que participo e gostei muito de 
ter vindo. Primeiro, por poder 
acompanhar a exposição do 
relatório da Bandeprev, seu modus 
operandi, sua situação financeira. A 
governança nos traz tranquilidade. 
Segundo, porque é emocionante 
reencontrar colegas com os quais 
fizemos equipes, relembrando  
a juventude.”

Niedja Lucena 
Assistida desde 
1991, tendo 
fechado sua 
carreira ban-
cária como 
técnica do 
Departamento 
de Controle Orçamentário.

“Vejo a gestão de modo muito 
positivo e ter a demonstração de 
todas as áreas nos dá essa segurança. 
Este encontro é fundamental para 
todos nós, pois proporciona o 
conhecimento da saúde financeira 
da Entidade, como também 
nos permite confraternizar com 
velhos amigos. Devemos sempre 
valorizar o lado bom da vida, como  
esse congraçamento.”

Vera Barros
A s s i s t i d a 
desde 2009, 
ence r r ando 
trajetória no 
Banco como 
s u p e r v i s o r a  
de operações.

“Continuo convivendo 
muito no ambiente Bandepeano. 
Considero importantíssimo 
preservar os laços com quem você 
passou praticamente a vida toda. 
Por isso, este evento é maravilhoso. 
Aproveitem sempre a oportunidade. 
O momento de nos revermos é 
agora. Gostei bastante também da 
explanação da diretoria, cuja gestão 
é super confiável.”

@danubiavicfotografia



2 Romão Batista
Aposen tado 
desde 2017, 
tendo atuado 
em caixa  
e tesouraria.

“ A 
B a n d e p r e v 
cuida do nosso patrimônio. 
Trata-se de uma segurança 
para o complemento da 
nossa aposentadoria. Confio 
plenamente nos diretores, 
que têm feito uma ótima 
administração. É minha 
primeira vez neste evento como 
aposentado. Achei tudo perfeito, 
organizado. Virei outras vezes 
com minha esposa também 
Bandepeana, Ana Celina.”

Lindaci Barbosa
A p o s e n t a d a 
desde junho 
1997, como 
chefe de 
setor no 
D e p a r -
t a m e n t o 
Jurídico.

“É uma oportunidade rara, 
depois de ter divido toda uma 
vida no trabalho, rever os 
colegas. Uma das coisas que 
mais me chamou a atenção neste 
encontro foi a parte informativa 
da Bandeprev, pela qual 
podemos constatar uma gestão 
bem equilibrada, cujo propósito 
é manter o compromisso 
de pagar o benefício até o  
último aposentado.”

Dagoberto Pires
A s s i s t i d o 
desde 2013, 
c o m o 
g e r e n t e 
geral.

“ A 
Bandeprev dá 
um conforto aos bancários 
que trabalharam por mais 
de três décadas, oferecendo 
um complemento à renda da 
Previdência. E também ajuda 
na operacionalização do Plano 
de Saúde. Só tenho a agradecer 
e dizer aos colegas da ativa que 
não desanimem, pois com a 
aposentadoria rejuvenescemos 
uns 10 anos.”

Marcos Botelho
Aposentado desde 2016, como gerente geral
“Acho maravilhoso rever os amigos, pessoas 
que nos ajudaram a crescer e a quem pudemos 
dar a mão. Neste trabalho, temos convívios em 

diversos locais. Aqui é uma forma de reativá-
los. Sem falar na tranquilidade que a diretoria 

proporciona, explanando o que precisávamos ouvir, mostrando 
uma entidade sólida, bem administrada.”

O ano foi de muitas 
conquistas: fechamento 
do exercício com planos 

superavitários; o êxito das eleições 
eletrônicas; a implantação 
do Homeprev, importante 
ferramenta de comunicação 
com os participantes; e, para 
coroá-lo de avanços, o novo 
Encontro de Participantes. 
Este, completando sua décima 

edição, no dia 28 de novembro 
2018, inovou confraternizando 
a família Bandeprev num evento 
único e inaugurou formato mais 
festivo, com recepção no Arcádia 
do Paço Alfândega. O Evento 
teve espírito de celebração 
pelas vitórias alcançadas, 
várias delas lembradas nas 
palestras da diretoria, como 
também pela alegria de rever 
os amigos e a garantia de uma  
aposentadoria confortável.
 Tendo recebido 
muitos elogios tanto pela 
programação quanto pela 
organização, a diretoria fez 
questão de dividir o mérito 
com a equipe da Bandeprev, 
destacando o empenho de todos 
os funcionários. O Evento, que 
ocorreu entre 10h30 e 17h30, 
contou com mestre de cerimônias 
e teve a abertura feita pela 

Luciana Andréa Freitas

A celebração de uma grande família

diretora superintendente, Isolda 
Jardelino. Em seguida, o mestre 
de cerimônias chamou ao palco 
o presidente do Conselho Fiscal 
da Entidade, Sérgio Lemos, para 
iniciar uma sequência de 
palestras. “É uma satisfação 
fazermos o melhor para os 
participantes”, enfatizou 
ele, deixando claro o carinho 
com que a Bandeprev 
desenvolve seus projetos 
e lembrando também 
sua responsabilidade de 

fiscalizar as contas da 
Entidade.

Depois, foi 
a vez do presidente 
do Conselho 
Deliberativo, Alexandre 
Veríssimo. “Estamos 
aqui para um momento 
de confraternização, mas 
também é uma oportunidade 
de demonstrarmos o quanto 
a Bandeprev se mantém 
saudável e bem governada”, 
disse confirmando seu 

compromisso de acompanhar 
os passos da Entidade. O 
Encontro trouxe ainda palestras 
elucidativas de todos os membros 
da Diretoria Executiva e de 
lideranças, como o presidente da 
Asfabe, Reginaldo Dias. 

P R I N C I P A I S 
ASSUNTOS ABORDADOS 
- O diretor administrativo, 
Antonio Ferreira, explicou a 
razão do Encontro, a composição 
e atribuições das diretorias e 
conselhos. O diretor financeiro, 
Eudes Lins, esclareceu os 
investimentos por planos, 
por segmentos, a evolução 
patrimonial, o equilíbrio das 
reservas. José Cândido Neto, 
diretor de Seguridade, discorreu 
sobre o recadastramento, o 
plano de saúde, o Homeprev, 
tendo suas funcionalidades e 
forma de acesso explicadas pelo  

coordenador de Tecnologia da 
Informação, Jairton Barbosa. 
Cândido concluiu sua explanação 
com uma mensagem especial 
dedicada aos participantes em 

forma de vídeo. Isolda Jardelino 
falou acerca das atribuições da 
Superintendência, tranquilizou 
os participantes abordando os 
aspectos jurídicos da Entidade e 
ressaltou também o trabalho do 
assessor jurídico Silvio Ronaldo.

VITALIZADOR - 
As falas foram objetivas e 
entrecortadas por momentos 
vitalizadores gerenciados 
pela animadora Leda Soares 
e sorteios de vários brindes, 
dentre eles uma TV 32”, sendo 
a parte solene encerrada com um 
almoço, regado a música ao vivo. 
Na sequência, houve um bingo 
envolvendo todos os presentes, 
com valiosos prêmios, quais 
sejam: 02 televisores LG 32”, 
01 aparelho celular Samsung 
J8, 01 tablet Samsung e 01 
micro-ondas. A finalização, em 
grande estilo, foi comandada 
pela Orquestra Fascinação, que 
botou muita gente para dançar e 
relembrar bons tempos, com uma 
retrospectiva de temas de filmes 
e muito mais. “Todo o evento foi 
excelente. Muitos aplausos para 
a banda”, enfatizou o assistido 
Marcos Botelho.

10º Encontro de Participantes coroa avanços da Bandeprev e sua saúde financeira

Equipe Bandeprev: Organização do evento 
foi concebida por todos os funcionários  
da Entidade.

@danubiavicfotografia

Palestra: Presidente da Asfabe, Reginaldo 
Dias, faz discurso em favor dos aposentados.

@danubiavicfotografia

@danubiavicfotografia@danubiavicfotografia

Contemplado: Luis Rodolfo Cabral 
recebe cupom referente a uma TV 32”, 
das mãos do diretor Antonio Ferreira.
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