É hora de
escolher seus
representantes
Vote nos candidatos da
Chapa Banesprev Somos
Nós para preencher as
cadeiras do Comitê Gestor
do seu plano. São pessoas
que trabalham de forma
transparente e lutam em
defesa dos seus direitos
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Vote por uma representação de verdade

De 6 a 18 de fevereiro, os participantes devem escolher seus
representantes nos Comitês Gestores, colegiados de extrema importância,
pois têm como funções acompanhar e zelar pela gestão dos recursos
financeiros, bem como pelos regulamentos dos planos.
Por este motivo, é tão importante
VOTE EM 3 NOMES
votar em candidatos que tenham
PLANOS I, III E IV
ITAMAR BATISTA
capacidade técnica e, ao mesmo
Pertence ao Plano I. Formado em Administração
tempo, sejam combativos para
de Empresas pela Faculdade Anchieta. Atualmente
é dirigente do Sindicato dos Bancários do ABC.
defender os interesses dos
É eleito no Comitê Gestor do Plano I, III e IV.
participantes e assistidos.
VOTE NOS 5 NOMES

PLANO V

HERBERT MONIZ
Formado em Economia, foi eleito do COREP duas
vezes e dirigente sindical no Ceará, membro do
Comitê Gestor do Plano V. Hoje coordena a CNAB.
SÉRGIO ZANCOPÉ
Foi diretor de Operações da Cabesp e chefe de
departamento, dirigente da Afubesp e membro do
Comitê Gestor do Plano V. Faz parte da CNAB.
SALIME MARIA COUTO
Formada em Ciências Contábeis. Foi diretora
administrativa eleita do Banesprev em 2014 e
membro do Comitê Gestor do Plano V. É integrante
da CNAB.
CASSIO DE BIAGGIO
Ingressou no banco em 1974, em Bebedouro. Foi
diretor do Sindicato dos Bancários de Barretos e
Região. É formado em Administração de Empresas.
OLIVER SIMIONI
Graduado em Direito, foi do Corep e diretor
Representante de 1993 a 2001. Foi membro do
Comitê Gestor do Plano V e é integrante da CNAB.

MARCO ANTÔNIO DE MELO
Atual membro suplente no Comitê Gestor do
Plano I, III e IV, é formado em Economia com
MBA em Gestão Empresarial. Atuou como
conselheiro eleito do Banesprev na década de
1990, e como conselheiro do Plano pré-75 até
novembro de 2014.

JOSÉ CRWISTIANO MASSONI MEIBACH
Foi eleito do Conselho Fiscal da Cabesp por duas
gestões. É formado em Administração e tem
formação e qualificação profissional em Previdência
Complementar. Diretor da Feeb/SP-MS e integra a
COE Santander.
SILVANIZIO DE JESUS SOUZA
É coordenador do Comitê Gestor do Banesprev
Plano I, III e IV (gestão 2015/2018). Atua na área
de Compensação/Núcleo Ante-fraudes, como
Analista de Processos Operacionais. É graduado em
Administração de Empresas.

DAB, DCA E CACIBAN
SEBASTIÃO NAVES
Admitido no Meridional em 1963, atuou em vários
cargos, aposentou-se como inspetor, em 1998.
É Conselheiro Fiscal na Abaesp (Associação dos
Bancários Aposentados do Estado de São Paulo).

Vote por uma representação de verdade
VOTE NOS 3 NOMES

SANPREV I, II E III

MARCELO SÁ
Faz parte da Composição do atual Comitê Gestor dos
Planos da Sanprev. É conselheiro fiscal do Sindicato
dos Bancários de São Paulo e diretor da Afubesp.
Possui curso de Economia do Trabalho da Unicamp.

Nossos candidatos
defendem:
>> Fazer o
enfrentamento
com o Santander
sempre que
nossos direitos
estiverem sob
ameaça

>> Lutar pelo
arquivamento da
reforma estatutária,
que está parada na
Previc desde nossa
intervenção

>> Pleitear carência nas
parcelas de empréstimos
pessoais referentes aos
meses de janeiro e
fevereiro, por conta dos
aumentos de gastos
com impostos e outras
despesas.
Essa é uma prática comum
no sistema complementar
>> Manter a luta pelo
resgate da Resolução
118/97 do Senado
Federal – que trata
dos títulos públicos
para pagamento de
aposentadorias e pensão
do pessoal pré-75

>> Queremos a
ocupação da terceira
vaga no Conselho
Deliberativo,
que pertence aos
participantes, e não
abrimos mão da
assembleia
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WANESSA DE QUEIROZ
Formada em Administração de Empresas,
pós-graduada em Economia do Trabalho
na Unicamp, com MBA Gestão Financeira
Orçamentária. É diretora de Bancos Privados
da Fetec-SP e da Afubesp.
VERA LÚCIA MOREIRA
Graduada em Direito. É oriunda do Banco
Noroeste, onde ingressou em 1985. Atualmente
está lotada na Agência Campos Sales, em
Campinas. É participante do Plano Sanprev I.

>> Reivindicar
a diminuição
nas taxas de
administração
de recursos
e de custódia
cobradas pelo
banco

>> Agir com transparência
e defender os interesses dos
participantes – diferentemente
de eleitos que votam com o
banco – para que estes planos
não tenham o mesmo fim
do SantanderPrevi. Entenda:
www.goo.gl/eGS8NN

VOCÊ SABIA???
O Banesprev é exemplo de transparência, possuindo vários órgãos
de governança, entre eles os Comitês Gestores;
Defendemos e conquistamos a criação dos Comitês Gestores dos
planos, e que toda a previdência complementar do banco fosse
administrada pelo Banesprev;
Nas novas resoluções da previdência
complementar, os Comitês Gestores terão
maior importância por conta da possibilidade
das gestões serem terceirizadas para outras
entidades, como os bancos, por exemplo,
colocando em risco os direitos dos banespianos;
Não falta sinais de que os ataques aos fundos
de pensão se tornam cada vez mais reais. Com
o endurecimento das regras para os fundos de pensão
estatais, este clima pode se acirrar e impactar o sistema
de previdência complementar como um todo.
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Votar é seu direito e fortalece o Banesprev!

De 6 a 18 de fevereiro, você
tem um compromisso importante:
votar nas eleições do Comitê Gestor
Pela primeira vez, as eleições serão totalmente
eletrônicas, ou seja, a votação será exclusivamente
pela internet. Esse meio é seguro, rápido e
cômodo, pois não é preciso sair de casa para
participar do pleito. Além de ser bem mais
econômico para o Banesprev.

A Afubesp terá uma equipe
disponível para atender, por
telefone, às pessoas que
encontrarem alguma
dificuldade na hora de votar.

Basta ligar (11) 3292-1744
para conseguir ajuda!

O Banesprev irá encaminhar correspondência
explicativa para o endereço dos participantes
e assistidos. Nela constará usuário e senha
(localizado no retângulo em destaque), que darão
acesso à área de votação.
Ela estará disponível das 0h do dia 6 de fevereiro
até às 23h59 do dia 18 do mesmo mês.

VEJA O PASSO A PASSO DE COMO VOTAR
1. A
 cesse o site www.banesprev.com.br

3. D
 igite nos campos os dados de usuário e senha
4. Informe os dados pessoais de CPF
e data de nascimento
5. L
 eia atentamente e clique em aceitar o
termo de uso de serviço de votação eletrônica
6. V
 ote nos seus candidatos
(os nomes indicados neste jornal)
7. Aguarde processar o voto e a
mensagem com seu comprovante.

QUEM APOIA A CHAPA
BANESPREV SOMOS NÓS
Afubesp, Afubesp Regionais, Comissão
Nacional dos Aposentados do Banespa
(CNAB), Sindicato dos Bancários de São
Paulo, Osasco e Região, Fetec- SP e seus
sindicatos filiados, Contraf, CUT, Feeb SP/
MS, Agabesp e Anapar (Associação Nacional
dos Participantes dos Fundos de Pensão).
Remetente: Rua Direita, 32 - 2º andar
São Paulo / SP - CEP : 01002-000

2. C
 lique no link “Eleições Estatutárias
2018-2019 - Vote Aqui”

