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ELEIÇÃO

Para preservar a experiência, 
o profissionalismo e a transparência

Priorizar o profissionalismo
•	Administrar	 a	 Fundação	 SEMPRE	
em	função	dos	interesses	e	do	patri-
mônio	dos	participantes.
•	Preservar	 o	 profissionalismo	 da	
gestão,	 especialmente	 na	 área	 de	
investimentos.
•	Aprimorar	constantemente	o	progra-
ma	de	empréstimos	aos	participantes.
•	Preparar	 a	 Fusesc	 para	 o	 cresci-
mento,	por	meio	da	busca	de	novas	
patrocinadoras.

Aumentar a proteção familiar
•	Trazer	todas	as	pessoas	vinculadas	
aos	 núcleos	 familiares	 de	 partici-
pantes	e	associados	para	o	SIM	e	os	
planos	de	previdência	da	Fundação:
•	No	Plano	de	Saúde:	sob	o	conceito	
de	proteção	familiar,	debater	a	unifica-
ção	da	gestão	dos	planos	SIM	e	Simef,	
na	 perspectiva	 de	 aprimorar	 ainda	
mais	 o	 atendimento	 em	 saúde,	 para	
promover	o	bem-estar	dos	associados	
e	ampliar	o	alcance	a	familiares	e	agre-
gados.		Fortalecer	o	patrimônio	do	plano	
de	saúde	é	mais	saúde	e	segurança.	
•	Na	 Previdência	 Complementar:	
formular	planos	de	previdência	institu-
ídos	para	agregados	dos	participantes	
(filhos,	 netos,	 irmãos,	 sobrinhos,	
cunhados),	que	terão	a	oportunidade	
de	ter	um	plano	de	baixo	custo	e	contar	
a	segurança	de	um	complemento	na	
aposentadoria	no	futuro.	

Manter a transparência
•	Dar	 continuidade	 aos	 encontros	
presenciais	 em	 todas	 as	 regiões	 do	
estado	 com	 os	 participantes,	 como	

os	eventos	do	Fusesc	Com	Você	e	as	
reuniões	de	prestação	de	contas	e	de	
educação	financeira	e	previdenciária.
•	Intensificar	os	canais	de	comunica-
ção	direta	entre	os	participantes	e	a	
Fusesc,	incentivando	o	uso	da	internet	
e	fortalecendo	os	veículos	tradicionais	
(jornal	e	Central	de	Atendimento	Alô	
Fusesc)	para	aqueles	 sem	acesso	à	
rede	 de	 computadores.	 Incrementar	
a	comunicação,	sem	aumentar	custos	
para	a	Fundação.
•	Dar	 autonomia	 jurídica	 ao	 Plano	
Soma.	Nessa	condição,	poderão	ser	
implementados	ainda	mais	convênios,	
atividades	de	convivência	e	iniciativas	
culturais	e	educacionais	(instituições	
de	 ensino)	 que	 hoje	 o	 constituem,	
estendendo-os	por	todo	o	estado.

Para os participantes assistidos
•	Equacionar	as	demandas	 judiciais	
sobre	os	expurgos	inflacionários,	res-
peitando	contratos	previdenciários	e	
os	direitos	de	todos	os	participantes.	
•	Formular	novas	modalidades	de	be-
nefício,	incluindo	opção	que	combina	
o	valor	da	aposentadoria	ao	ciclo	de	
vida	dos	participantes.

Para os participantes ativos
•	Oferecer	a	possibilidade	de	escolher	
o	 perfil	 de	 investimentos	 para	 sua	
conta	 individual	 de	 aposentadoria	
(entre	as	modalidades	conservadora,	
moderada	 e	 agressiva),	 conforme	
legislação	vigente.

Vote na experiência e no 
profissionalismo!

Nas	 últimas	 gestões,	 a	 Fusesc	
tem	obtido	sólidos	resultados	finan-
ceiros	e	oferecido	cada	vez	mais	ser-
viços	de	qualidade	aos	participantes.	
Na	 administração	 das	 reservas	

previdenciárias	e	dos	empréstimos,	
a	Fundação	vem	se	destacando	entre	
as	 entidades	 de	 previdência	 com-
plementar.	 Os	 resultados	 positivos	
se	devem	à	conduta	profissional	e	
tecnicamente	qualificada.
Em	dez	anos,	o	patrimônio	dos	pla-

nos	da	Fusesc	cresceu	mais	de	500%.
Hoje	 é	 de	 cerca	 de	R$	1,6	 bi-

lhões.	Os	 excelentes	 resultados	 fo-
ram	obtidos	através	de	uma	gestão	
financeira	extremamente	cuidadosa	
com	o	futuro	dos	participantes,	que	
desenvolveu	políticas	de	investimen-
tos	rentáveis	e	seguras.	
Manter	a	independência	adminis-

trativa	e	operacional	é	o	ingrediente	
indispensável	que	permite	SEMPRE	
preservar	 a	 Fusesc,	 colocando	 o	
PARTICIPANTE	 em	primeiro	 lugar.	
Especialmente,	para	evitar	a	ingerên-
cia	de	interesses	político-partidários	
sobre	o	patrimônio	de	cada	um.
A	Chapa	1	-	FUTURO	FUSESC,	

com	 candidatos	 representativos	 de	
todas	as	regiões	do	estado,	se	apre-
senta	para	a	eleição	oferecendo	expe-
riência,	profissionalismo	e	indepen-
dência	para	manter	a	Fundação	no	
caminho	de	crescimento	patrimonial,	
da	transparência	e	do	compromisso	
com	todos	os	participantes.
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PROPOSTAS DE AÇÃO DA CHAPA 1: 

Chapa 1 - Futuro Fusesc

ENVELOPAMENTO FECHADO. 
PODE SER ABERTO PELA ECT.



Chapa 1 - Futuro Fusesc Eleição 2010

Conheça os candidatos da
Chapa 1 – Futuro Fusesc

DIRETORIA EXECUTIVA

Vânio Boing 
Diretor Superintendente
47	 anos,	 Formado	 em	 Eco-
nomia,	 com	 Pós-Graduação	
em	Economia	 de	 Empresas,	
Auditoria	 e	 Administração	

Bancária.	Mestrado	em	Administração.	No	
BESC	foi	Chefe	de	Seção,	Assessor	Técnico	
da	Presidência	e	Chefe	de	Departamento	de	
Operações	Gerais.	 Foi	 Diretor	 Superinten-
dente	da	FUSESC	e	Presidente	do	Instituto	
Brasileiro	 de	 Executivos	 em	 Finanças/SC.	
É	Professor	de	Administração	Financeira	e	
Mercado	de	Capitais.

Bruno José Bleil 
Diretor Administrativo e 
de Seguridade
46	anos,	formado	em	Admi-
nistração	de	Empresas,	entrou	
no		Besc/BB	há	28	anos,	em	

Chapecó,	tem	especialização	em	Consultoria	
Empresarial.	Foi	Chefe	de	Contabilidade,	Co-
ordenador	Administrativo,	gerente	Adminis-
trativo	das	Ags.	Campinas/São	José	e	Central/
Fpolis	e	Gerente	de	Negócios	das	agências	
Estreito	e	Santos	Saraiva.	Foi	gerente	geral	
da	Ag.	Palhoça.	É	Diretor	Administrativo	e	de	
Seguridade	da	Fusesc.

CONSELHO DELIBERATIVO

José Manoel de Oliveira
Titular
59	anos,	formado	em	Ciências	
Contábeis	 pela	UFSC.	 Traba-
lhou	29	anos	no	Besc	sendo	
chefe	de	setor,	chefe	de	divi-

são,	chefe	do	Departamento	Financeiro,	chefe	
da	 assessoria	 financeira,	 coordenador	 dos	
Comitês	Financeiro	e	Tributário	e	presidente	
da	Comissão	de	Licitação.	Foi	Diretor	Finan-
ceiro	e	é	Diretor	Superintendente	da	Fusesc.	
É	diretor	executivo	da	Abrapp	-	Regional	Sul	
.	Eleito	em	2009	o	melhor	dirigente	do	ano	

da	região	sul.

Raul Ferreira 
Titular
51	anos,	trabalhou	29	anos	no	
Besc,	passando	por	agências	
de	Mafra,	Guaramirim	e	Jara-

guá	do	Sul.	Foi	gerente	Geral	em	São	Francisco	
do	Sul,	Corupá,	Rio	Negrinho,	Itaiópolis,	Ca-

noinhas,	São	Bento	do	Sul,	Mafra.	Foi	diretor	
da	Associação	de	Gerentes	do	Norte	do	Estado	
e	das	agências	de	fora	do	estado.	É	membro	
do	Conselho	Deliberativo	do	SIM	-	Plano	de	
Saúde	.	É	Secretário	de	Administração	e	Fi-
nanças	do	município	de	Itaiópolis,	SC.

Edson Silva de Orleans  
Titular
56	 anos,	 aposentado,	 tra-
balhou	 28	 anos	 no	 Besc/
Bescri	onde	foi	chefe	de	seção	
e	 chefe	 de	 departamento.	

Atuou	seis	anos	no	movimento	sindical	dos	
bancários.	 Foi	 presidente	 da	 Associação	
dos	Funcionários	da	Bescri.	É	membro	do	
Conselho	Fiscal	da	Fusesc.

Mauro Luiz de Oliveira  
Suplente
55	 anos,	 formado	 em	 Ad-
ministração	 de	 empresas	 e	
pós-graduado	 em	Gestão	 de	
Seguros.	 Trabalhou	26	 anos	
no	Besc	 com	 passagem	por	

agências	de	várias	 cidades,	 sendo	gerente	
geral	em	Indaial,	Timbó,	Joaçaba	e	Brusque.	
Foi	gerente	regional	do	meio	oeste	(Joaçaba,	
SC).	 Foi	 diretor	 superintendente	 da	 Santa	
Catarina	Seguros	até	dezembro	de	2009.

Milton Augustin  
Suplente
Formado	em	Ciências	Contá-
beis	com	pós	graduação	em	
contabilidade	gerencial	e	au-
ditoria	de	gestão.	Aposentado,	

trabalhou	27	anos	no	Besc.	Foi	gerente	nas	
agências	de	Chapecó,	Descanso,	Maravilha	
e	Xanxerê.	Foi	presidente	da	AABESC	-	As-
sociação	 Atlética	 BESC	 de	 Chapecó.	 Foi		
presidente	da	AGEOESTE	–	Associação	dos	
gerentes	do	BESC	para	o	extremo	oeste	de	
SC.	Foi	membro	da	AMBESC	–Associação	
Movimento	BESC,	constituída	para	discutir		
a	permanência	do	BESC	PÚBLICO.

Maria Teresa Crippa 
Ribeiro Flores 
Suplente
59	 anos,	 formada	 em	 Ad-
mistração	de	Empresas	pela	
UFSC	 e	 Educação	 Física	

pela	Udesc.	 Trabalhou	23	 anos	no	Besc	
onde	 foi	 chefe	 de	 setor	 e	 assessora	 de	
diretor	 e	 superintendente	 adjunta.	 Atuou	

profissionalmente	 na	 Secretaria	 Estadual	
de	Educação	e	no	Grupo	Emedaux	Empre-
endimentos	Imobiliários.

CONSELHO FISCAL

Julio César Burigo 
Titular
60	anos,	engenheiro	agrônomo	
e	advogado,	trabalhou	28	anos	
no	Besc.	 Foi	 gerente	 regional	
Tubarão/Criciúma,	 analista	de	

crédito	do	Badesc,	assessor	e	chefe	de	depar-
tamento	de	crédito	rural	e	ocupou	cargo	de	su-
perintendente	da	rede	de	agências.	Atuou	como	
Secretário	Adjunto	da	Saúde	do	município	de	
Criciúma-SC,	Diretor	Superintendente	 Jornal	
A	Tribuna	 e	 atualmente	 é	Diretor	 Executivo	
da	Instituição	de	Crédito	Solidário-CREDISOL,	
OSCIP	de	Microcrédito	-	Criciúma-SC.

José Carlos Mantovani 
Titular
62	anos,	aposentado	do	Besc,	
em	22	 anos	 de	 trabalho	 foi	
gerente	geral	de	Otacílio	Cos-
ta,		e	gerente	de	negócios	em	

Lages	e	São	Joaquim.	Em	Lages,	além	de	
gerente	geral,	atuou	na	área	de	captação	de	
fundos.	Fez	parte	do	Núcleo	de	Recuperação	
de	Crédito.	É	presidente	do	Conselho	Delibe-
rativo	do	SIM	-	Plano	de	Saúde.

Renê Osvaldo Haendchen 
Suplente
58	anos,	formado	em	Ciências	
Contábeis	tem	especializações	
em	Auditoria	Interna,	Organi-
zação	de	Sistemas,	Sistemas	e	

Métodos,	Redes	de	Computadores,	Adminis-
tração	Bancária	e	Consultoria	Interna.	Atuou	
profissionalmente	no	Besc,	Prodasc	e	Codesc,	
sempre	na	área	de	informática.	Assistido	da	
Fusesc,	 hoje	 atua	 como	 auditor	 interno	 do	
Badesc,	onde	entrou	por	concurso	público.

Robson Eduardo Amorim
Suplente
Bacharel	 em	 Administração	
e	Técnico	em	Contabilidade,	
trabalha	 no	 Besc/BB	 desde	
2004.	É	Gerente	Geral	da	UN	

Botuverá.	Foi	gerente	de	administração	e	ne-
gócios	em	Itajaí	e	coordenador	administrativo	
em	Apiuna.	Atuou	profissionalmente	no	ban-
co	Bandeirantes	e	na	Rovitex	Indústria	Textil.
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