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Bandepe Previdência Social 

 
 
 
Recife, 2  de março  de 2021,  
 

 
Prezados Participantes e Assistidos, 

 

Conforme comunicado de dezembro de 2018, em janeiro de 2019 a 
BANDEPREV submeteu à Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar – PREVIC proposta de alteração do seu Estatuto Social, 
visando simplificar a estrutura de governança da Entidade, promover 
adequações à legislação vigente e às melhores práticas de mercado.  

No dia 12 de fevereiro de 2021, a PREVIC dirigiu à BANDEPREV ofício pelo 
qual apresentou exigências cujo cumprimento se faz necessário à aprovação, 
pelo referido órgão governamental, do novo Estatuto Social. 

Tempestivamente, a BANDEPREV atendeu às exigências e remeteu à PREVIC 
nova documentação, a qual se encontra em análise naquela Superintendência, 
cujo  conteúdo está detalhado no quadro comparativo, disponibilizado neste 
site.  

Tão logo seja concluída a avaliação do processo pela PREVIC, voltaremos a 
informá-los por este site.  

 

Atenciosamente 

 

 

 

Bandeprev – Bandepe Previdência Social 
Maria Isolda Paurá Jardelino da Costa  
Diretora Superintendente 
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