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#EDIÇÃO ESPECIAL ELEIÇÕES

Processo Eleitoral 2018
Nas próximas páginas deste
jornal, conheça as chapas,
conﬁra os candidatos, veja suas
propostas e saiba como votar

A votação será realizada a partir das 09h
do dia 24 de setembro com término às
15h do dia 28 de setembro.

Entenda o Processo
Eleitoral 2018

E

dia 17 de agosto aconteceu a divulgação das chapas
inscritas pelo hotsite da Eleições.
Os Par cipantes e Assis dos poderão votar pela
internet ou pelo telefone. A votação eletrônica prevê
recursos de segurança e acessos por CPF e senha
personalizada informada pelos Correios aos Par cipantes
e Assis dos. A exceção é dos Par cipantes vinculados à
Patrocinadora Banco do Brasil S.A., que estejam na
condição de a vo, que deverão votar exclusivamente por
meio do Sistema SISBB.
Você pode conferir as chapas no hotsite das Eleições
(www.mul links.com.br/Fusesc2018) e nas próximas
páginas deste Jornal edição especial das eleições.
A Comissão Eleitoral realizará a apuração dos votos a
par r das 15h30 do dia 28 de setembro de 2018 e o
resultado será divulgado nos meios ins tucionais da
Fusesc na mesma data. A posse dos candidatos eleitos
ocorrerá no dia 28 de dezembro de 2018, às 17h.

m reunião realizada no dia 27 de julho, o Conselho
Delibera vo da Fusesc aprovou o Edital para o
Processo Eleitoral 2018 da Fundação. Ele irá eleger
três membros efe vos e três membros suplentes para o
Conselho Delibera vo, dois membros efe vos e dois
membros suplentes para o Conselho ﬁscal e Diretor
Superintendente.
No dia 03 de agosto a Comissão Eleitoral lançou o
hotsite das Eleições 2018, que além de disponibilizar o
Requerimento de Registro das Chapas, traz todas as
informações sobre o processo. As inscrições das chapas
puderam ser realizadas no período 06 e 17 de agosto de
2018. De acordo com o Edital, puderam candidatar-se os
Par cipantes e Assis dos em gozo de seus direitos
estatutários e regulamentares com pelo menos cinco
anos, ininterruptos ou alternados, de exercício em
Patrocinadora, e que tenham 21 vinte anos de idade
completos no dia da eleição. Conforme o cronograma, no

Como votar

Por telefone
Disque

A votação via internet e telefone será
realizada por intermédio de sistema
contratado com empresa especializada,
sem qualquer possibilidade de iden ﬁcação
do votante. Exceção feita aos Par cipantes
vinculados à Patrocinadora Banco do Brasil
S.A. que estejam na condição de a vo, os
quais deverão votar, exclusivamente, por
meio do Sistema SISBB. A Comissão Eleitoral
enviará as instruções e a senha para votação
via internet ou telefone aos Par cipantes e
Assis dos, via Correios, até o dia 12 de
setembro de 2018.
A votação será realizada a par r das
09h do dia 24 de setembro com término às
15h do dia 28 de setembro.

0800 602 3120
E siga as
instruções
VOTE

Digite seu CPF
Senha de 7 dígitos (enviada pelos Correios)
Resposta sobre data de nascimento
Número da Chapa
Conﬁrme ou corrija o voto

Pelo Hotsite

Acesse www.mul links.com.br/fusesc2018
Digite seu CPF
Senha de 7 dígitos (enviada pelos
Correios)
Resposta sobre data de
nascimento
Caracteres aleatórios

Clique em Entrar
Selecione uma chapa
Clique em Votar
Informe novamente a senha de 7
digitos
Clique em Conﬁrmar o Voto

A Fusesc disponibilizará um terminal (computador) para votação caso os Par cipantes e Assis dos queiram votar pela internet e
não tenham acesso. Basta ir até a sede da Fundação, na Rua Dom Jaime Câmara, 217 - Florianópolis/SC, no período da votação.
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Conheça os cargos:
Diretoria Execu va - A Diretoria Execu

va é o órgão

de administração geral da Fundação. Sua função é executar as
diretrizes fundamentais e cumprir as normas gerais baixadas
p e l o C o n s e l h o D e l i b e ra vo, d e nt ro d o s o b j e vo s
estabelecidos. É a Diretoria Execu va que apresenta as
proposições que devem ser deliberadas junto ao Conselho. É
composta pelo Diretor Superintendente (eleito por
par cipantes e assis dos) e pelo Diretor Financeiro (indicado
pelas patrocinadoras).

Conselho Delibera vo - É o órgão de deliberação e
orientação superior da Fundação. Sua função é ﬁxar os
obje vos e polí cas de previdência, através do
estabelecimento de diretrizes fundamentais e normas gerais de
organização, operação e administração. É composto por seis
membros tulares e respec vos suplentes. Três são indicados
pelas patrocinadoras e os outros três eleitos pelos par cipantes
a vos e assis dos. As patrocinadoras também indicam o
Presidente do conselho e seu suplente. O Conselho deve
deliberar sobre eventuais mudanças no estatuto ou nos
regulamentos, sobre a prestação de contas, atribuições da
Diretoria Execu va, além da polí ca de inves mentos. Pode
ordenar inspeções, auditorias ou tomadas de contas. Tem
poder de veto sobre decisões da Diretoria Execu va.

Cronograma do
Processo
Eleitoral 2018:
27/07/2018 - Divulgação do edital
06/08/2018 - Início do prazo para registro das
chapas às 09h
17/08/2018 - Término do prazo para registro das
chapas às 16h
17/08/2018 - Divulgação das chapas inscritas
23 a 27/08/2018 - Prazo para no ﬁcação das
impugnações e apresentação de defesa
31/08/2018 - Julgamento, pela Comissão Eleitoral,
dos pedidos de impugnação e divulgação do
resultado
03/09/2018 - Termina às 17 horas o prazo para a
subs tuição de candidatos impugnados
03/09/2018 - Recebimento das propostas dos
candidatos para divulgação pela Fusesc
05/09/2018 - Homologação das Chapas
05/09/2018 - Sorteio e Divulgação das Chapas
homologadas

Conselho Fiscal - É o órgão de ﬁscalização da Fundação.
Sua função é zelar pela boa gestão econômico-ﬁnanceira. É
cons tuído por quatro membros tulares e respec vos
suplentes, sendo dois indicados pelas Patrocinadoras e os
outros dois eleitos diretamente pelos Par cipantes, que
também escolhem o presidente deste conselho. Os
conselheiros reunem-se mensalmente para avaliar os
balancetes, relatórios gerenciais, posição dos inves mentos,
posições atuariais e anualmente para apreciar o Balanço Anual.
O Conselho Fiscal deve emi r: parecer sobre os atos dos
administradores, quanto ao cumprimento de seus deveres
legais e estatutários; parecer sobre os balancetes e
demonstrações ﬁnanceiras; e relatórios de controle interno
semestrais. Deve ainda opinar sobre propostas da Diretoria à
apreciação do Conselho Delibera vo que envolvam assuntos de
natureza orçamentária e contábil.

05/09/2018 - Início do período de campanha
10/09/2018 - Divulgação no Jornal da Fusesc das
propostas dos candidatos
24/09/2018 - Início da votação eletrônica (9h)
28/09/2018 - Encerramento da votação eletrônica
(15h)
28/09/2018 - Apuração dos votos, divulgação e
homologação do resultado e proclamação dos
eleitos
01/10 a 15/12/2018 - Período de aprovação da
habilitação pela PREVIC do Diretor
Superintendente
28/12/2018 - Posse dos eleitos
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CHAPA 1 - FUSESC ATIVA: GARANTINDO
O PRESENTE E O FUTURO

Propostas
Para Renovação, Gestão Compar lhada, Transparência
e Inovação
Quem somos
Somos uma equipe composta por par cipantes a vos
e assis dos, altamente técnicos e qualiﬁcados, dispostos a
escutar, discu r e propor melhorias à nossa Fundação.
Nos diferenciamos por apresentarmos uma nova
relação entre o par cipante e a FUSESC, promovendo uma
gestão compar lhada, com total independência e próa vidade, dispostos a transformar anseios em bene cios.
Temos a ciência da responsabilidade e dos desaﬁos, mas
estamos preparados para fazer a FUSESC ATIVA:
garan ndo o presente e o futuro.
Propostas
Ÿ Atuar com total independência em relação ao
Patrocinador, livre de interferências polí cas ou
sindicais, com total transparência para seus
Par cipantes, na busca de resultados sólidos, acima
da meta atuarial, observando os princípios de
segurança, é ca, rentabilidade, solvência e
liquidez.
Ÿ Propor a aprovação de alteração no Regulamento
do plano Mul futuro I, obje vando a equalização
dos bene cios disponibilizados aos funcionáios
par cipantes do plano PREVI Futuro.
Ÿ Revisar o valor cobrado a tulo de taxa
administra va (0,33%), para que este reﬂita
somente na cobertura dos gastos administra vos
da Fundação mais as reservas legais, impactando
diretamente na valorização das cotas de cada
par cipante.
Ÿ Auditar todos os contratos vigentes na FUSESC, em
especial os de administração de imóveis, prestação

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

de serviços e inves mentos privados, visando coibir
eventuais fraudes, diminuir custos e aumentar a
rentabilidade do patrimônio.
Revisar as modalidades de emprés mos e
ﬁnanciamentos existentes na FUSESC, para que os
par cipantes tenham as melhores taxas e
condições e propor estudos para a criação de novas
linhas de crédito e ﬁnanciamento.
Propor a alteração do Regulamento dos Planos,
para aumentar o percentual de resgate das
contribuições totais (saldo acumulado).
Desenvolver e disponibilizar aplica vo para
Smartphone e tablet (APP). É a FUSESC na mão do
par cipante.
P ro p o r a d i s p o n i b i l i za ç ã o d e a s s e s s o r i a
previdenciária, ﬁnanceira e sucessória, de forma
gratuita aos par cipantes.

Quer conhecer mais os integrantes da chapa, todas as
nossas propostas ou rar dúvidas? Entre em contato
c o n o s c o n o s i t e w w w. f u s e s c a v a . c o m . b r ,
facebook.com/fusesca va ou Instagram: @fusesca va

Currículo dos candidatos
Diretor Superintendente
Jean Paulo de Deus e Silva Sonza - Graduado em Licenciatura em Matemá ca, Pós-Graduado em Educação
Matemá ca e Física e Pós-graduado em Adm de Pessoas, ingressou no BESC em 03/05/2006, atuando em
várias funções, atualmente Gerente de Relacionamento PF em Joaçaba/SC. Atuou como Professor de
Matemá ca e Física e é referência no conhecimento de Planos de Previdência. Responsável pela Solicitação do
PIP a todos os Funcis BESC.
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Conselho Deliberativo
Renê Furlani ( tular) Graduado em Direito,
Advogado, Pós-Graduado
em Direito Empresarial e
Advocacia Empresarial,
Pós-Graduando em Direito
Corpora vo e Compliance. Ingressou no
BESC em 03/05/2006, trabalhando nas
cidades de Rio do Sul, Rodeio e
Blumenau, passando por diversas
funções na rede varejo e atualmente
Auditor do Banco do Brasil. Um dos
Líderes que iniciou o movimento para
discu r e propor mudanças na FUSESC.

Luana Rodrigues Pereira
Bi encourt ( tular) Graduada em Logís ca e
Administração Financeira,
com MBA em Mercado de
Capitais. Iniciou no Besc de
Itajaí em 2004. Atuou ainda em
Navegantes, Rodeio, Apiúna, Rio do
Campo, Sto.Amaro da Imperatriz e
Florianópolis. Foi Coordenadora de
Serviços, Gerente de Relacionamento PJ,
Gerente Geral e Gerente de Mercado PJ
na Super SC. Atualmente está Gerente
Geral na agência Estreito.

Joven no Scremin
( tular) - Graduado em
Relações Internacionais e
Direito, advogado, PósGraduando em Direito
Processual Civil
Contemporâneo. Ingressou no BESC em
25.08/1982 atuando como chefe de
Serviços, Gerente Administra vo, de
Negócios e Geral, Superintendente
Regional e Superintendente Geral da
Rede de Agências. Par cipou
a vamente da incorporação do BESC
pelo Banco do Brasil, onde permaneceu
até 06/07/2010.

Daniel Henschel
(suplente) - Graduado em
Administração de
Empresas e Pós-Graduado
em Gestão Estratégica e de
Pessoas, ingressou no BESC
em 20/10/2006. Trabalhou nas cidades
de Trombudo Central, Rio do Sul, Porto
Alegre, Canoinhas e Joaçaba.
Atualmente atua como administrador
da agência de Luiz Alves. Um dos Líderes
que iniciou o movimento para discu r e
propor mudanças na FUSESC.

Thais Cardoso Fernandes
Scariot (suplente) G r a d u a d a
e m
Administração de
Empresas e Pós-graduada
em Gestão Empresarial.
Ingressou no Besc em 16/03/2006 na Ag.
Balneário Camboriú. Posteriormente foi
para o Recursos Humanos do Besc e com
a incorporação do BB assumiu na Gepes,
onde ﬁcou por 7 anos. Em 2017 foi para
Superintendente de Varejo e Governo
de SC, onde está atualmente.

Celso Galvan (suplente) G ra d u a d o e m G e s t ã o
Empresarial, Tecnólogo em
Gestão Empresarial, Pósgraduado em Gestão
Financeira. Funcionário do
BESC de 1981 a 2009, exercendo as
funções de Escriturário, Caixa, Chefe de
Serviços, Gerente Administra vo,
Gerente Geral de diversas Agências e
Superintendente Regional Oeste de
2004 a 2009. Atualmente exerce a
função de Coordenador de Prazos e
Custos no Grupo Idugel – Joaçaba.

Conselho Fiscal
Presidente - Cris ano de Amarante ( tular) Graduado em Direito, Pós-Graduado em Direito
Tributário, formado pela Escola Superior da
Magistratura Estadual de Santa Catarina ESMESC, par cipou da Comissão de Instrução e
Processos É cos da OAB/SC. Foi Primeiro
Secretário da Associação dos Advogados do Banco do Brasil –
ASABB. É advogado militante desde 2004. Ingressou no
jurídico do BESC em 17/10/2006 e atualmente está lotado na
AJURE/SC.

Romildo Neuenfeld ( tular) - Graduado em
Administração de Empresas, ingressou no BESC
em 1981 na Agência de Palmitos SC, promovido a
Gerente, trabalhou nas Agências de Major Vieira,
Santa Cecília, Lages, São Francisco do Sul,
Araquari e Joinville Centro, atuou também como
Gerente Regional de Negócios na Regional Norte Joinville.
Atualmente atua no Ramo de Seguros em Joinville, e é
conselheiro no plano de Saúde SIM.

Jádina Aparecida Nazário (suplente) - Graduada
em Processos Gerenciais e Pós-Graduada em
Gestão de Pessoas. Experiência de mais de 15
anos trabalhando em Cartório de Registro Civil e
Tabelionato de Notas. Ingressou no BESC em
23/04/2004. Gerente Geral desde 2008, nas
agências de São José do Cerrito, Bom Jardim da Serra, Erval
Velho e atualmente na agência de São Mar nho (SC).

Fábio Luiz Zermiani (suplente) - Graduado em
administração, Pós-graduando em Docência em
Gestão Financeira, ingressou no Besc em 2005,
atuou em Jaraguá do Sul e Joinville nas funções de
escriturário, caixa, assistente de negócios e
atualmente exerce a função de Supervisor de
Atendimento na agência 2981-5 Bairro Anita Garibaldi.
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CHAPA 2 - ATITUDE FUSESC

Propostas
A chapa ATITUDE FUSESC chega para romper a inércia
da gestão atual, com conhecimento, experiência e
proﬁssionalismo já testados e com bons resultados. É hora
de ATITUDE para devolver um futuro à nossa FUSESC.
Chega de inércia e falsas promessas.
Para uma gestão a va e comprome da com os
par cipantes propomos:
Ÿ Propor alteração nos regulamentos dos Planos de
Bene cios para permi r aos assis dos resgatar
entre 0,20% e 2,00% do saldo de contas, desde que
atenda às seguintes condições:
a) 0,20% a 1,00% do saldo de contas, para os
par cipantes com idade até 60 anos;
b) 0,20% a 1,50% do saldo de contas, para os
par cipantes com idade entre 60 e 65 anos;
c) 0,20% a 2,00% do saldo de contas, para os
par cipantes com idade acima de 65 anos.
Além disso, todo par cipante assis do com idade
superior a 70 anos, poderá resgatar até 5% do seu
saldo total de contas, a cada 5 anos. Tudo com
ampla e prévia comunicação.
Ÿ Reduzir o custo administra vo pelo menos R$ 1
milhão, já no primeiro ano, com redução de uma
diretoria, readequação da estrutura administra va,
espaço sico e carga horária. Hoje a FUSESC tem 30
empregados em prédio para 100 pessoas.
Ÿ Retomar a administração proa va e responsável
dos imóveis, atualmente abandonados pela gestão.
Ÿ Criar canal de Transparência no site da Fundação
para divulgar todas as decisões da diretoria e dos
conselhos, para amplo conhecimento dos
par cipantes. Hoje constam apenas documentos
formais e obrigatórios.

I nve s m e nto n a ca p a c i ta çã o d e e q u i p e s
proﬁssionais para ocupar cargos gerencias e de
direção, propondo mudança no Estatuto para
impedir reeleição de diretores.
Ÿ Implantar, de uma vez por todas, os perﬁs de
inves mentos para que os par cipantes a vos
possam deﬁnir o perﬁl de inves mento que querem
co m s u a s co nt r i b u i çõ e s : CO N S E RVA D O R ,
MODERADO e AGRESSIVO. Com ampla divulgação e
orientação sobre riscos. Questão de Educação
Financeira e Previdenciária.
Ÿ Atuação de forma independente, sem INGERÊNCIA
(polí ca ou de patrocinadora). Relação pautada
pela é ca, proﬁssionalismo e transparência.
GOVERNANÇA será um princípio. O par cipante em
primeiro lugar.
Ÿ Retomar com o BB, a inclusão no Regulamento do
Plano Mul futuro I da possibilidade de elevar as
contribuições patronais para os a vos, como é
atualmente no PREVI Futuro (PIP). Este item já
estava sendo tratado em 2013 e 2014 e foi
congelado na atual gestão.
Ÿ

VOTE na Chapa “ATITUDE FUSESC”.

Currículo dos candidatos
Diretor Superintendente
Vânio Boing - 55 anos, Formado em Economia, 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 Superintendente da FUSESC e
Presidente do Ins tuto Brasileiro de Execu vos em Finanças/SC.
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Conselho Deliberativo
Mauro Luiz de Oliveira
( tular) - 63 anos, bacharel
em Administração, com
Pós-Graduação em Gestão
de Seguros. Trabalhou 26
anos no Besc, exerceu
todas as funções de uma agência
bancária. Atuou em Lages, Rio do Sul,
Jaraguá, Indaial, Timbó, Joaçaba e
Brusque, além de Gerência Regional no
Meio Oeste. Foi por 10 anos Diretor
Superintendente na SC Seguros e
Previdência S.A. Foi membro do
C o n s e l h o d e A d m . d a
CREDIBAN/SICOOB e do SIM de 2011 a
2014.

Fernanda Lamers
Grunitzky ( tular) Advogada desde 2005,
formada pela Universidade
Federal do Mato Grosso do
Sul, atuando, desde então,
nas áreas bancária e empresarial. Pósgraduada em Direito Empresarial e
Advocacia Empresarial. Atuou como
Conselheira da 22ª Junta de Recursos da
Previdência Social de 2011 a 2013.
Advogada do Badesc desde 2013.

Celso Francisco Rebellato
(suplente) - Aposentado,
trabalho no BESC de 1976 a
2006. Atuou 19 anos na
região Oeste. Em
Florianópolis desde 1995,
atuou em todas as funções na área
administra va, incluindo gerencia geral
em agência e outras áreas. A par r de
2007 atuou no sistema Sicoob onde
atualmente é Diretor Administra vo do
Sicoob/ SC/RS Corretora e
Administradora de Seguros.

Helena Fávero Xavier
(suplente) - Formada em
Fonoaudiologia e Direito,
com especialização em
Direito processual.
Admi da por meio de
concurso público pelo BADESC, como
advogada, em 2013.

Guniberd Metzler ( tular)
- Foi superintendente
Regional do BESC na
Grande Florianópolis, Vale
do Itajaí, Gerente Geral e
de negócios da agência de
Rio do Sul.

S u s e t e M a ra B o n e z z i
(suplente) - Entrou no BESC
em 2005 como escriturária
em Rio do Oeste onde foi
também gerente de
serviços. Em Lontras foi
gerente geral da agência do BESC e
posteriormente do Banco do Brasil.
Ocupou a mesma função em Lauren no
e atualmente é gerente geral em
Agrolândia.

Conselho Fiscal
Presidente - Ricardo Bayer Ba sto ( tular) No BESC foi chefe se seção e operador de crédito
e superintendente de crédito. Já foi presidente
da AABESC e da PROBESC.

Sérgio Luiz Muniz ( tular) - Trabalhou no BESC
de 1985 até 2009 tendo atuado em gerências nas
cidades de Otacílio Costa, Fraiburgo, Santa
Cecília, Caçador, Campos Novos, Curi banos e
Abelardo Luz. Graduado e sociologia e
administração, foi presidente do CDL e Secretário
Municipal de Administração de Abelardo Luz.

Jair dos Anjos Flor (suplente) - Entre 1973 e 1976
foi ascensorista e con nuo do BESC. Então foi
admi do como funcionário de carreira na função
de escriturário e chegou a exercer funções de
chefe de setor e coordenador na
superintendência de Infraestrutura da Diretoria
Administra va. Atualmente é presidente da AABESC.

Ricardo José Stringari (suplente) - No BESC atuou
desde 2004 como Gerente de Negócios e Campos
Novos e gerente geral em Bom Re ro e Herval
d'Oeste. Já no BB foi Gerente de Negócios em
Curi banos e na agência Trindade (Florianópolis),
além de gerente geral em Sombrio e na agência
Cidade das Flores (Joinville), onde trabalha atualmente.
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CHAPA 3 - FUSESC MELHOR GESTÃO

Propostas
PROPOSTA DA CHAPA FUSESC MELHOR GESTÃO
1. Inves mento do patrimônio, em busca dos melhores
rendimentos, com a máxima segurança.
2. Defesa dos direitos dos Assis dos, Pensionistas e
A vos.
3. Implantação de melhorias nos emprés mos simples.
4. Administrar adequadamente o Plano de Gestão
Administra va – PGA da FUSESC. Além dos Planos B1, M1
e M2, o PGA precisa ser bem administrado para jamais
terminar seus recursos ﬁnanceiros.
5. Viabilizar o retorno à Estrutura Organizacional da
FUSESC do Diretor Administra vo e de Seguridade, o qual
deixou de constar na Alteração Estatutária. Todos os
par cipantes, em todas as categorias, ﬁcaram
enfraquecidos com a re rada desse cargo do Novo
Estatuto, sendo possível a reversão com uma boa
negociação com os patrocinadores.
6. Colocar à disposição no “site FUSESC”, acessível a
todos os par cipantes, com senha, as Atas das reuniões
que forem realizadas pela Diretoria Execu va, Conselho
Delibera vo, Conselho Fiscal e Comitê de Inves mentos.
7. Viabilizar o retorno do Plano de Saúde SIM para o 1º
andar e o 2º andar do mesmo prédio onde funciona a
FUSESC. A Lei Complementar nº 109/2001 protege os
par cipantes. Esses andares con nuam completamente
desocupados.
8. Oposição ao Projeto de Lei Previdência 268/2016,
para evitar que a FUSESC seja subme da a uma
administração terceirizada duvidosa.
9. Evitar que a FUSESC seja incorporada pela PREVI/BB,
que foi item das propostas das campanhas de chapas,

inclusive a que venceu a úl ma eleição da PREVI. Nós,
Assis dos temos um perﬁl conservador. Não é mais
injetado dinheiro dos patrocinadores no “Saldo de Conta”.
Há somente resgates dos Assis dos. É imprescindível
evitar a vola lidade dos rendimentos e aprimorar o
processo decisório para que os inves mentos sejam cada
vez mais consistentes contra riscos. A PREVI/BB não é
parâmetro para a FUSESC porque seus inves mentos têm
elevada vola lidade e risco. Em novembro/2017, o total
dos inves mentos da PREVI era de R$ 150 bilhões, dos
quais R$ 26,6 bilhões na Vale, R$ 7,2 bilhões em Ações do
BB, R$ 6,8 bilhões Par cipação Neoenergia, R$ 5,4 bilhões
Ações Petrobras, R$ 3,6 bilhões Ações Itau UNIBANCO
Holdings, R$ 3,2 bilhões BRF, R$ 1,56 bilhões Ações
Ultrapar, R$ 1,5 bilhões Ações ITAUSA, R$ 1,43 bilhões
Ações INVEPAR, R$ 906 milhões em Private Equity e R$ 694
milhões em Ações TUPY. Então, em torno de 44,46% é
renda variável.
10. Administração técnica. O A vo no presente será
um Assis do no futuro. Chapa FUSESC MELHOR GESTÃO.

Currículo dos candidatos
Diretor Superintendente
Luiz João Bernardo - Superintendente de Administração dos Recursos de Terceiros (12 anos de Fundos BESC);
Administrador pela UDESC/ESAG; Contador Técnico(CRC 6.088-licenciado); Especialização Administração
Pública (UDESC/ESAG). Curso Avançado em Mercados Futuros – BM&F-SP; Programa de Gestão
Avançada–AMANA-KEY-SP; Cer ﬁcação CPA-10 e CPA-20 pela ANBIMA; Associado da ANAPAR. Associado
PROBESC.
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Conselho Deliberativo
Wilson Luiz Buchele Filho
( tular) - Trabalhou 25
anos no BESC. Foi Técnico
de Serviços Bancários,
Chefe da Seção de
Recursos Humanos e Chefe
da Divisão de Recursos Humanos. Foi
Gerente Administra vo e Financeiro dos
Correios.

Songer Gerson Souza da
Silva ( tular) - Trabalhou
28 anos no BESC. Cargo de
Té c n i c o d e S e r v i ç o s
Bancários; Chefe do Dptº
de Desenvolvimento de
Recursos Humanos; Professor no Centro
de Estudos Pré-Universitários- CEPU;
Diretor do Centro de Estudos,
Treinamento e Capacitação-CETEC. Tem
Especialização em Supervisão Escolar;
Curso superior em Pedagogia pela
Faculdade de Educação/UDESC.

Fulvio de Braga ( tular) Trabalhou ....... anos no
BESC. Foi Chefe de Caixa da
Agência Joinville-Centro;
Subgerente das Agências
J o i nv i l l e e C a m b o r i u ;
Gerente da Agência de São José
Campinas; Gerente Regional da GEREG
de Joinville; Instrutor de Treinamento
em Florianópolis.

Jonir Piccinin (suplente) Trabalhou 27 anos no BESC.
Foi Subgerente da Agência
de Joaçaba; Gerente Geral
da Agência de Ibicaré;
Gerente Geral da Agência
de Capinzal; Gerente Geral da Agência
de Herval D'Oeste; Gerente Geral da
Agência Barreiros São José, Gerente de
Negócios da Agência de Chapecó;
Gerente de Negócios da Agência
Estreito; Gerente de Negócios da
Agência Central.

Altair Cascaes Filho
(suplente) - Trabalhou 26
anos no BESC. Foi Chefe de
Seção na Contadoria Geral
da DIRGE; Chefe de Seção
n a
D i re t o r i a
Administra va; Chefe da Seção de
Câmbio, Chefe da Divisão de Câmbio; É
empresário lotérico há 16 anos (franquia
C E F ) . Te m C u r s o S u p e r i o r e m
Administração pela Universidade
Católica de Brasília-UCB; Especialização
e m A d m i n i s t ra ç ã o P ú b l i c a p e l a
UDESC/ESAG.

Osmar Comini (suplente) Trabalhou 27 anos no BESC.
Chefe de Seção, Chefe de
Expediente(contador) e
Gerente Geral da Agência
de Herval D'Oeste; Gerente
Geral da Agência de Campos Novos,
Chefe de Seção e Analista de
Organização e Métodos do
Departamento de Organização e
Métodos (Direção Geral). Tem Curso
Superior em Administração pela
Faculdade de Joaçaba (FAJ-UNOESC);
Curso Técnico em Contabilidade.

Conselho Fiscal
Presidente - Carlos Borges da Silva ( tular) Trabalhou 31 anos no BESC. Foi Chefe da Seção de
Fundos de Inves mentos; Chefe da Divisão de
Fundos de Inves mentos; Superintendente
Ajunto de Administração dos Recursos de
Te r c e i r o s ( B E S C / D I R AT ) ; Té c n i c o e m
contabilidade.

Clésio de Luca ( tular) - Trabalhou 28 anos no
BESC. Foi Chefe do Departamento de Patrimônio
do BESC; Tem curso Superior em Ciências
Contábeis pela Universidade Federal de Santa
Catarina; Contador Técnico (CRC nº 6423licenciado); Contador da AS Propague; Chefe da
Unidade de Apoio Administra vo da Secretaria de Imprensa
do Governo de SC; Especializado em Análise de Balanços.

Walmir Rosa e Silva Júnior (suplente) - Trabalhou
20 anos no BESC. Foi Chefe de Serviço da Agência
Beira Mar Norte; Chefe de Serviço da Agência
Praça XV. Tem o Curso Técnico de Contabilidade.

José Carlos de Andrade (suplente) - Trabalhou 29
anos no BESC. Iniciou na BESC Corretora de
Títulos, Valores e Câmbio (BESCAM); Trabalhou
na BESC FINANCEIRA; Foi Chefe de Seção na
Diretoria de Administração dos Recursos de
Terceiros (DIRAT); Trabalhou como auxiliar de
Contabilidade na Agência Central a serviço da BESCAM; Tem
Curso Técnico de Contabilidade. Associado da PROBESC.

INFORMATIVO DA FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL | 9

CHAPA 4 - SEGURANÇA PARA TODOS

Propostas
A chapa 4 SEGURANÇA PARA TODOS signiﬁca para os
par cipantes e assis dos da FUSESC, proteção, prudência
e conﬁança para manutenção da estabilidade ﬁnanceira e
qualidade de vida. Contamos com o apoio das en dades
representa vas e associa vas, base fundamental para
quem defende e administra recursos para bene cio de
todos.
São mais de 8 mil famílias e um patrimônio que a nge
R$ 2,3 bilhões. A chapa escolhida tem uma grande
responsabilidade em administrar os recursos e pagar
bene cios. Na nossa gestão contaremos com Dirigentes e
Corpo Técnico qualiﬁcados que irão trabalhar com é ca e
transparência para garan r rentabilidade acima da meta
atuarial. Mantendo o equilíbrio técnico dos planos de
bene cios e as despesas administra vas.
O que já ﬁzemos:
Ÿ Recuperação negocial do imóvel da Presidente
Cou nho.
Ÿ Aumento da rentabilidade dos planos acima das
demais fundações.
Ÿ Redução signiﬁca va das despesas administra vas.
Mais de 637 mil reais foram poupados no úl mo
ano, comparado a 2014.
Ÿ Implantação do Portal da FUSESC, com novas
funcionalidades.
Ÿ Estudo atuarial para aumento da contribuição da
patrocinadora, com base no Programa de Incen vo
a Produ vidade (PIP) para Todos.
Ÿ Aumento dos superávits dos planos de bene cios.
Ÿ Aumento de R$ 100 milhões/ano do patrimônio da
FUSESC.
Ÿ Defesa dos direitos dos Par cipantes e Associados
contra a aprovação do PLP/268.

O que propomos:
Gestão
Ÿ Fazer a gestão dos inves mentos com segurança,
rentabilidade e liquidez.
Ÿ Ex nguir dos regulamentos dos planos a taxa de
contribuição administra va cobrada sobre a
remuneração salarial/bene cio.
Ÿ Es mular a qualiﬁcação técnica dos dirigentes e
corpo funcional com foco na cer ﬁcação.
Ÿ Criar planos de bene cios ins tuídos para
familiares.
Ÿ Fortalecimento da FUSESC como gestora de planos
de bene cios.
Planos de bene cios
Ÿ Promover alterações nos regulamentos dos planos
para ﬂexibilizar aumento dos percentuais de
re rada e prazo para resgate de 20% do saldo de
conta total.
Ÿ Para o Mul futuro I, “PIP PARA TODOS”, aprovar
junto a Patrocinadora aumento das contribuições,
conforme estudo atuarial já realizado.
Ÿ Para o Mul futuro II, agilizar a distribuição do
superávit.
Transparência
Ÿ Propor aos órgãos de governança a publicação dos
extratos de atas das reuniões no Portal da FUSESC.
Ÿ Ampliar as informações disponíveis no Portal da
FUSESC.
Ÿ Criar o programa “conheça sua Fundação”.
Pedimos seu voto para juntos garan rmos a
permanente estabilidade da FUSESC.

Currículo dos candidatos
Diretor Superintendente
José Manoel de Oliveira - Formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atual
Diretor Superintendente da FUSESC, possui comprovada experiência, tendo ocupado os seguintes cargos:
Diretor Superintendente FUSESC 2006-2010; Diretor Financeiro FUSESC 2003-2006; Membro Efe vo do
Conselho Delibera vo FUSESC 2010-2014 e Diretor Superintendente ASCPrev 2015-2017. Cer ﬁcado pelo ICSS
e habilitado pela PREVIC.
10 | INFORMATIVO DA FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Conselho Deliberativo
Francisco Carlos de
Oliveira ( tular) Ingressou no BESC em
1975. Exerceu diversos
cargos, foi gerente geral de
várias agências e
presidente da ProBESC. Cer ﬁcado pelo
ICSS. Atual presidente do Conselho
Fiscal da FUSESC.

Jaime Gonçalves ( tular) Ingressou no BESC em
2006. É gerente de
relacionamento - Agência
setor público, foi assistente
e assessor técnico.
Graduado e pós graduado na área de
economia e ﬁnanças. Cer ﬁcado pela
ANBIMA (CPA -20).

Odinir Bonissini ( tular) Ingressou no BESC em
1970, exercendo diversos
cargos de gerência e
gerente geral de várias
agências do BESC.
Cer ﬁcado pelo ICSS. Membro tular do
Conselho Delibera vo da FUSESC.

Flávio Osaida (suplente) Ingressou no BESC em
1984, atuando como
gerente nas agências
Central, Barreiros e Praça
XV. Possui graduação em
Administração e Psicologia.

Thiago Fagundes
(suplente) - Ingressou no
BESC em 2008. É gerente
de relacionamento Es lo
na agência Es lo Praça XV,
exerceu as funções de
a s s i s t e n t e e g e r e n t e exc l u s i v o .
Graduação e pós-graduação em Direito
e Gestão de Pessoas. Cer ﬁcado pela
ANBIMA (CPA - 20).

Ruben de Almeidai
(suplente) - Ingressou no
BESC em 2006. É gerente
de relacionamento no
escritório Floripa. Exerceu
as funções de assistente,
supervisor e gerente de serviços.
G ra d u a çã o e p ó s - g ra d u a çã o e m
Administração e Gestão de Pessoas.
Cer ﬁcado pela ANBIMA (CPA -20).

Conselho Fiscal
Presidente - Luciana Carlos Gerole ( tular) Ingressou no BESC em 2004, é gerente de
relacionamento no escritório São José, exerceu
as funções de coordenadora e Gerente
Administra va e Negócios. Possui graduação,
mestrado e doutorado em andamento.
Cer ﬁcada pelo ICSS e ANBIMA (CPA-20). Dirigente SEEB
Floripa e Conselheira do SIM-Plano de Saúde.

José Carlos da Silva ( tular) - Ingressou no BESC
em 1976. Exerceu as funções de caixa e
assistente. Coordenador estadual em defesa do
BESC público. Cer ﬁcado pelo ICSS. É conselheiro
da ANAPAR e membro tular do Conselho
Delibera vo da FUSESC.

Rui Carlos Cordioli (suplente) - Ingressou no
BADESC em 2006. É assessor da Diretoria
Financeira e Administração, exerceu as funções
de analista ﬁnanceiro, de risco de crédito, gerente
de recuperação de crédito e gerente ﬁnanceiro.
Graduado e mestre em Finanças.

João Barbosa (suplente) - Ingressou no BESC em
1980 em Joinville/SC, atualmente funcionário do
Banco Brasil. É Presidente da Federação dos
Bancários de Santa Catarina e vice-presidente da
Confederação Nacional dos Bancários.
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Conheça a Comissão
Eleitoral 2018

N

o dia 1º de agosto, às 15 horas, foi instalada na sede da
Fusesc, a comissão eleitoral 2018. Aﬁm de conduzir o
processo eleitoral - que irá eleger três membros efe vos e
três membros suplentes para o Conselho Delibera vo, dois membros
efe vos e dois membros suplentes para o Conselho ﬁscal e o Diretor
Superintendente - a composição da comissão deu-se por indicação do Conselho Delibera vo da Fundação.
Membros da comissão: Leonardo Passos Cavalheiro – Presidente, Jorge Alberto Carreirão da Silva Júnior - Primeiro
subs tuto do Presidente, Jesus Lopes Godinho - Segundo subs tuto do Presidente, Cecille Muniz da Mota Kuhl - Titular e
secretária dos trabalhos. Suplente: Hallein Casi Silva da Rosa.

Habilitação dos candidatos
A legislação vigente exige que todos os membros dos Órgãos Estatutários (Diretores e
Conselheiros) de En dades Fechadas de Previdência Complementar como a Fusesc sejam
habilitados previamente à posse. A habilitação consiste em um processo de conﬁrmação
do atendimento aos requisitos condicionantes ao exercício de determinado cargo ou
função.
O procedimento demanda tempo, por isso é indispensável que a votação ocorra com
antecedência. Desta forma, o Conselho Delibera vo ao elaborar o Regulamento e o Calendário
Eleitoral deﬁniu o período de votação entre os dias 24 e 28 de setembro deste ano.
Os mandatos dos integrantes da Diretoria Execu va e dos membros eleitos dos Conselhos Delibera vo e Fiscal terminam
no dia 28 de dezembro de 2018.

Expediente
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[ ] Mudou-se
[ ] Falecido
[ ] Desconhecido
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[ ] Recusado
[ ] Não Procurado [ ] Endereço Insuiciente
[ ] Não Existe Nº Indicado
[ ] Fora Perímetro Entrega
[ ] Zona Rural
[ ] Outros
[ ] Informação Prestada pelo Porteiro ou Síndico
Reintegrado ao Serviço Postal em ...../......./........
Em......../.........../............
__________________________
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