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Eleições Economus 2020

Max, Primo e Rogério Perna são os nossos candidatos!

C

OM PROM ET I M E N TO –
Max, Primo e Perna, mais do
que preparados, são compromissados, e assumiram com a direção
da Afaceesp o pacto de enfrentar os
desafios sem demagogia e sem falsas
promessas, principalmente evitar a repetição do que vimos nas últimas décadas,
onde a tônica foi empurrar os problemas para depois. Ocorreu que o depois
chegou!!! E veio com déficit estrondoso
na previdência e na assistência médica
dos grupos B e C.

MAX

ROGÉRIO PERNA

PRIMO MINARI

CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO DELIBERATIVO

PREPARADOS & COMPROMISSADOS
VOTAÇÃO SERÁ DE 06 A 17 DE ABRIL.

SÃO DUAS VAGAS PARA O CONSELHO DELIBERATIVO E UMA PARA O CONSELHO FISCAL

A

Porque a Afaceesp está
apoiando candidaturas aos
Conselhos do Economus

Constituição Federal assegura o direito de os participantes de fundos de pensão
serem representados nos órgãos de
decisão e fiscalização dos seus interesses, em contraposição aos conselheiros indicados pelo outro lado, o
lado do patrocinador.
A preocupante situação deficitária do plano de previdência do
grupo C e da assistência médica dos
grupos B e C exigem representantes

preparados e compromissados com
os reais interesses dos participantes.
Em processo aberto e à disposição de todos os seus associados,
a Afaceesp, no início deste ano,
colocou a possibilidade de participação no procedimento interno
de escolha de candidaturas a serem apoiadas institucionalmente,
daí resultando nas candidaturas
referidas de Max, Primo Minari e
Rogério Perna.

Ao receber sua senha para votação, guarde
em lugar de fácil acesso para a hora de votar.

Negociação? Conciliação?
Dez anos depois?
Os candidatos apoiados pela Afaceesp
têm consciência que não há espaço para
negociação, porque o patrocinador não
demonstrou nenhum interesse nesse sentido. Ao contrário, nem cumprir o que está
disposto em Lei cumpriu, ao negar conceder
aos egressos do Banco Nossa Caixa o direito
de inscrição no Plano associado da Cassi,
onerando por isso ainda mais os recursos
do Feas. Além do mais, os candidatos apoiados pela Afaceesp têm a convicção de que
eventuais negociações, se fosse o caso teriam
de ser travadas no âmbito das entidades
sindicais e associativas, e não no âmbito dos
Conselhos do Economus, que não têm essa
vocação legal ou regulamentar.

DEFENDER OS PARTICIPANTES, SIM.
PROMETER O QUE NÃO PODE SER CUMPRIDO, NÃO!
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RÓGERIO PERNA – Conselho Fiscal
Graduado em Ciências Contábeis com pós-graduação em Controladoria e especialização e mercado de capitais. Atuou na Nossa Caixa na área de aplicação de
recursos de terceiros, foi contador dos Fundos de Investimentos e é participante
do Economus há 30 anos. Atuou como diretor de empresas estatais e membro de
conselho de administração e fiscal de empresas de grande porte. Conhece com profundidade a legislação de previdência complementar, sobretudo quanto às obrigações
de governança e de investimentos.
“Peço o seu voto e coloco-me à disposição para discutir plano de trabalho
e ações que possam melhorar a eficiência do Economus e preservação
de nossos interesses nos planos de benefícios e assistência médica.”

MAX FREDDY FRAUENDORF – Conselho Deliberativo
Graduado em administração de empresas com especialização em bancos e finanças;
pós graduação em economia do setor financeiro; na Nossa Caixa atuou nas áreas de
gestão estratégica de riscos, controladoria, política e gestão de crédito e administração
de recursos de terceiros (fundos); experiência e atuação em conselhos deliberativo e
fiscal de entidades de previdência privada (Economus e outros fundos de pensão).
Sua atuação firme no Conselho do Economus permitiu trazer à tona os principais
problemas que permaneciam ocultados, sendo também um dos principais responsáveis pela mudança de postura da direção do Economus quanto à publicidade das
informações aos participantes. Também, junto com o José Carlos e Américo deram
início ao processo de prestação de contas de suas atividades às entidades representativas, que passaram a ter a prerrogativa de divulgar aos interessados. Cabe aqui, por
oportuno, relembrar que a Afaceesp tem dado publicidade regular às mencionadas
prestações de contas, inclusive de forma aberta no seu site oficial.
“Não há qualquer solução viável do ponto de vista de razoabilidade
de custeio do Feas, que não passe pelo cumprimento previsto
em Lei, com a participação do patrocinador nos moldes
oferecidos aos nativos do BB quando da incorporação.”

PRIMO MINARI – Conselho Deliberativo
Advogado há 40 anos; além da atuação específica nas áreas jurídicas da Nossa
Caixa, trabalhou durante cinco anos na área do Banco do Brasil, onde teve a oportunidade de conviver e comparar as duas culturas corporativas, fato que reforça a sua
convicção de não haver espaço para negociar os principais problemas relacionados à
situação deficitária da previdência e da saúde. Na sua atuação como advogado, Primo
coordenou várias regionalizadas do BNC e BB. Nos últimos anos teve intensa atuação
na discussão da situação jurídica do déficit do plano do grupo C junto à Afaceesp e
seus advogados parceiros.
“Existe ex-conselheiro do Economus por muitos anos dizendo que
esteve “negociando” benefícios em prol dos participantes. Trata-se de
uma mentira deslavada. O que houve de fato foram omissões”.
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Redes sociais

Manifestações de apoio de todas
regiões e diferentes segmentos
“O voto para o Max e Primo Minari ao Conselho
Deliberativo e para o Rogério Perna ao Conselho Fiscal
são garantia de unidade em favor dos representados.”

“Max, Primo e Rogério Perna,
com competência, experiência e
compromissados em atuar com firmeza
nos respectivos Conselhos, certamente
representarão os Participantes à altura.”

“Max já comprovou. É preparado
e combativo. Precisa continuar.”

“Primo é sério e não
faz falsas promessas.

“O trio da Afaceesp não é de ouro... É de
trabalho, competência e compromisso com
os participantes ativos e aposentados.”

“Max me representa. Precisa continuar
e tem o meu apoio. Primo é sério e
não faz falsas promessas. Rogério é
preparado. É o meu candidato ao
Conselho Fiscal. Têm o meu voto e apoio.”

“Primo, é preparado,
comprometido. Será leal.”

“Respeito os demais
candidatos, mas vou com
os apoiados pela Afaceesp.”

“Rogério Perna no Conselho Fiscal,
junto com o conselheiro Edgar será
garantia de representatividade.”

“É importante que os participantes analisem
corretamente as candidaturas tanto para o
Conselho Deliberativo como para o Conselho Fiscal.
Na hora de votar vamos de Max, Primo e Perna.”

“Eu não tenho dúvidas de que esses são as pessoas
indicadas para nos representar, para lutar por nós
sem promessas que não poderão ser cumpridas.”

“Rogério é preparado. É o meu
candidato ao Conselho Fiscal.
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Eleições Economus – Palavras da presidência
Por que Max, Primo e Rogério Perna?
Inicialmente, uma explicação: O Conselho de Administração da
Afaceesp deliberou abrir, no início de 2020, período para manifestação
de vontade de associados em participar dos debates para escolha de
candidaturas patrocinadas institucionalmente pela Associação. Esses
debates resultaram na escolha de Max Freddy e Primo Minari para
o Conselho Deliberativo e Rogério Perna para o Conselho Fiscal.
Essa informação é importante, porque na relação de candidatos
divulgada pelo Economus constam outras pessoas que também são
associadas da Afaceesp, porém, optaram por não participar dos
referidos debates.

Vamos falar um pouco dos candidatos da Afaceesp,
explicando porque são preparados e compromissados
CONSELHO FISCAL – ROGÉRIO PERNA
É incompreensível que o Conselho Fiscal do Economus tenha ficado calado ao longo dos últimos dez anos
perante os fatos e circunstâncias que provocaram déficits
monumentais na previdência (grupo C) e na assistência
médica dos grupos B e C (Feas).
Considerando que no Conselho Fiscal os participantes,
ativos e aposentados, têm a seu favor o chamado voto de
minerva, é inconcebível que a situação tenha sido descortinada somente a partir de 2016 com a posse dos conselheiros
deliberativos José Carlos e Max Freddy. Mais recentemente,
com a posse do conselheiro eleito Edgar Cândido Ferreira, é
possível notar registros formais em prol dos interesses dos representados. Até então, o único registro público de relevância

foi um pedido de auditoria feito no final de 2013 e recusado
pela maioria do Conselho Fiscal da época.
Por tudo isso, a eleição de uma pessoa preparada tecnicamente e compromissada com os reais interesses dos participantes é essencial. O Rogério Perna reúne plenamente essas
características.
Tem a clara percepção que procrastinações semelhantes
às do passado não podem se repetir, porque são prejudiciais
para o plano e sobretudo para os participantes. Conhece com
profundidade as regras da previdência complementar e certamente fará uma dobradinha com o Edgar no sentido de que
doravante os participantes estarão efetivamente representados
no Conselho Fiscal.

CONSELHO DELIBERATIVO – MAX
É combativo, tem competência técnica e conhece o Economus com profundidade. Ainda na condição de conselheiro
indicado pelo Patrocinador, mostrou independência e rigor
técnico ao apontar pendência importante oriunda desde a
época do saldamento, vale dizer, a impropriedade no método
de financiamento das pensões por morte. Depois, em 2016,
já na condição de conselheiro eleito pelos participantes, foi
um dos responsáveis por trazer à tona a situação deficitária
que estava camuflada por anos, em face dos assuntos não
enfrentados quanto ao financiamento das pensões por morte,
das premissas atuariais em completo desacordo com as características da população e do efeito das ações trabalhistas de
responsabilidade do empregador/patrocinador que acabam
gerando déficit para todos. Também foi um dos responsáveis

por trazer à baila a questão dos erros de implantação do Novo
Feas em 2013.
Entenda – Por que as procrastinações são danosas?
Porque implicam desembolsos de pagamentos sem haver
reserva garantidora suficiente, retarda o ingresso de recursos
financeiros por parte do Patrocinador e porque o déficit gerado
tem de ser pago (equacionado) em menos tempo (aumento no
valor das “prestações”). O prejuízo para lado dos participantes
é alto, o mesmo não ocorrendo para o lado do Patrocinador
que ganha com o chamado custo de oportunidade (recursos
não direcionados para o plano podem ser aplicados em operações com taxa de rentabilidade maior).
Max no Conselho Deliberativo é garantia de representatividade efetiva para o lado dos participantes.

CONSELHO DELIBERATIVO – PRIMO MINARI
A sua trajetória profissional, tanto na Nossa Caixa como
no Banco do Brasil foi trilhada com firmeza e lealdade aos
compromissos firmados. Teve oportunidade de conhecer a
cultura do Banco do Brasil e junto com a experiência verificada nos últimos dez anos no Economus confere ao Primo
convicção de não haver solução das grandes pendências pela
via do diálogo e da chamada negociação.
Primo é transparente quanto às falsas promessas que sur-

gem de tempos em tempos justamente de pessoas e segmentos
que tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram.
O conhecimento técnico de advogado militante e estudioso da área de previdência complementar são atributos importantes para assegurar que a eleição do Primo, juntamente
com a eleição do Max, e junto com o conselheiro Américo
Cosentino representará a manutenção de um bloco coeso e
firme na defesa dos participantes.

