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Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas do Banco Nossa Caixa

Eleições Economus 2020

ATENÇÃO! RETOMADO O PROCESSO ELEITORAL DO ECONOMUS
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 15 A 26 DE JUNHO DE 2020

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

O

Negociação? Conciliação? Dez anos depois?

s 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.

Economus 2019 – Demonstrações Contábeis

Notas Explicativas têm ressalvas
dos conselheiros eleitos
Os representantes dos participantes no Conselho Deliberativo apresentaram
restrições na reunião que aprovou as demonstrações contábeis do exercício de 2019.
Américo, José Carlos e Max Freddy registraram discordâncias. Veja mais na página 3.
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SAÚDE E PREVIDÊNCIA – DEFENDER OS PARTICIPANTES, SIM.
PROMETER O QUE NÃO PODE SER CUMPRIDO, NÃO!
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Veja porque são preparados
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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VOTAÇÃO SERÁ DE 15 A 26 DE JUNHO DE 2020
•

Os participantes, ativos e aposentados, votarão pela Internet, em área específica que o
Economus disponibilizará no seu site;

•

O acesso à área de votação deverá ser através de senha a ser enviada pelo Economus;

•

Guardar a senha em local de fácil acesso para localizar na hora de votar;

•

Se for necessário recuperar a senha, consultar orientação específica no site do Economus;

•

Não deixe para votar na última hora;

•

Vote nos candidatos apoiados pela Afaceesp.
Max

A

Primo Minari Rogério Perna

É importante ter conselheiros alinhados entre si

lei assegura que os participantes sejam representados paritariamente nos conselhos deliberativo
e fiscal dos fundos de pensão. A coesão entre os
conselheiros eleitos é importante porque aumenta a
força da representatividade. Atualmente, os conselheiros
Américo, José Carlos e Max têm caminhado unidos,
o que reforça a necessidade de seguir em frente, sempre buscando a união e o fortalecimento no Conselho

Deliberativo. Por isso é importante eleger Max e Primo
Minari como garantia de coesão e de propósito.
Já no Conselho Fiscal, com a permanência do
mandato do atual conselheiro eleito, Edgar Cândido
Ferreira, a eleição do Rogério Perna representará, sem
dúvida alguma, a unidade de esforços e a efetiva atuação do lado dos interesses dos participantes, ativos e
aposentados.

Demonstrações Contábeis Economus 2019

N

Ressalvas dos conselheiros eleitos preocupam

o Relatório Anual de Informações (RAI) divulgado pelo Economus consta Manifestação do
Conselho Deliberativo aprovando as Demonstrações Contábeis do exercício de 2019, porém, com
ressalvas que podem ser preocupantes.
ITENS RESSALVADOS SÃO SENSÍVEIS – O teor da mani-

festação informa ter havido restrições por parte dos
conselheiros Américo, José Carlos e Max Freddy sobre
aspectos relevantes das demonstrações contábeis. Dentre
os itens apontados, foram ressalvadas Notas Explicativas
envolvendo, dentre outras questões, provisionamentos
sobre as ações judiciais trabalhistas provocadas por descumprimento de obrigações por parte do patrocinador
além do impacto dessas ações nas provisões matemáticas

(obrigação do plano perante os participantes), provisionamento de ações cíveis, equilíbrio dos planos de saúde
subsidiados com recursos do fundo Feas.
A extensão dessas ressalvas, e a consequente avaliação
acerca das implicações decorrentes poderão ser adequadamente conhecidas quando divulgado o inteiro teor da
Ata da reunião que discutiu os assuntos.
SERÁ IMPORTANTE SABER OS MOTIVOS QUE LEVARAM OS
CONSELHEIROS ELEITOS ÀS RESSALVAS – A situação é

inédita, ao menos nas últimas décadas, uma vez que as
demonstrações contábeis anteriores foram divulgadas
sem constar restrições formais de espécie alguma. Por
isso, é preciso saber com detalhes as razões dos conselheiros deliberativos Américo, José Carlos e Max Freddy.
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Pleito

E

Eleições Afaceesp 2020

m cumprimento de dispositivos estatutários, a Diretoria
comunica que estarão abertas as inscrições para candidaturas às eleições na Afaceesp, durante o mês de agosto
de 2020, para mandato trienal (março 2021/fevereiro/2024)
em conformidade com o seguinte:
1. Objetivo da eleição - preenchimento dos cargos eletivos
dos órgãos componentes do Conselho de Administração da
Afaceesp: Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria.
Os eleitos para os órgãos de administração da Afaceesp serão
responsáveis, também, pela administração do Centro de Lazer
e Residência dos Associados da Afaceesp, nos termos do Estatuto daquela Entidade.
2. Dos Elegíveis
2.1 - Sem prejuízo das demais exigências específicas, tem
direito de ser votado o associado que estiver quite com suas
obrigações associativas e pertencer à categoria de Fundador ou
de Efetivo (já aposentados ou pensionistas), com vínculo associativo superior a 01 (um) ano, contado para essa finalidade,
quando for o caso, o tempo de filiação como aspirante.
3. Dos cargos e forma de eleição
3.1 - A eleição para compor os órgãos integrantes do Conselho de Administração, para mandato coincidente de 03 (três)
anos, permitida a reeleição, será feita por chapa completa para
cada um deles, porém, obrigatoriamente formando um conjunto entre si, não sendo permitida apresentação de chapa
avulsa, nem o registro de um mesmo associado como candidato a mais de uma candidatura. Será considerado vencedor o
conjunto de chapas que obtiver maior número de votos.
3.2 - Conselho Deliberativo
3.2.1 - Para o Conselho Deliberativo, que terá o número fixo
de 33 (trinta e três) vagas de conselheiros efetivos, além da
chapa que abrangerá 2/3 (dois terços) das vagas, o preenchimento do terço restante será feito por meio de candidaturas
individuais, sem obrigatoriedade de vinculação ao conjunto
de chapas.
3.2.2 - Na composição da chapa, serão relacionados somente
os postulantes às vagas de Conselheiros Efetivos, abstendo-se
de relacionar suplentes, observando-se ainda que pelo menos
metade das vagas deverão ser preenchidas por associados que
tenham, cada um deles, mais de 10 (dez) anos de vínculo associativo nas categorias de Fundadores e de Efetivos de que
tratam os incisos I e II do artigo 5º do Estatuto Social.
3.2.3 - Ainda na composição da chapa para o Conselho Deliberativo, deverá ser levado em conta que, para o exercício da
Presidência e da Vice-Presidência do órgão, o associado deverá ter exercido ou estar exercendo, por eleição ou nomeação,

cargos no Conselho Deliberativo e/ou no Conselho Fiscal e/
ou na Diretoria.
3.2.4 - Para o preenchimento das vagas por meio de candidaturas individuais, serão considerados eleitos os mais votados
até atingir o equivalente a 1/3 (um terço) das vagas e considerados suplentes os demais, na ordem de votação obtida.
3.3 – Conselho Fiscal
3.3.1 - As vagas efetivas no Conselho Fiscal são em número
de 05 (cinco)
3.3.2 - Na composição da chapa completa, além dos candidatos às 05 (cinco) vagas de efetivos, deverão ser indicados pelo
menos 03 (três) candidatos a suplentes
3.4. – Diretoria
3.4.1 - A chapa completa para a Diretoria deverá relacionar
candidatos identificados aos cargos de Diretor Presidente e
Vice-Presidentes, e cada um deles deverá já ter exercido ou estar exercendo, por eleição ou nomeação, cargos no Conselho
Deliberativo e/ou no Conselho Fiscal e/ou na Diretoria.
4. Das Inscrições dos Candidatos
4.1 - Da forma e prazo para inscrição, durante o mês de agosto de 2020 – as inscrições recebidas serão processadas pela
Secretaria da Afaceesp. Vide box ao final.
4.2 - Inscrição de conjunto de Chapas completas – formalmente, até o último dia útil do mês de agosto de 2020, contendo, no mínimo, 50% das assinaturas dos respectivos integrantes, com a indicação dos responsáveis por cada uma das
chapas vinculadas.
Será admitido que os demais integrantes possam suprir as respectivas assinaturas de inscrição até o dia 10 de setembro de
2020, ainda que por meio de mensagem eletrônica que contenha a assinatura do interessado.
4.3 - Candidaturas individuais para o Conselho Deliberativo
– as inscrições poderão ser feitas por intermédio de manifestação específica indicando nome do associado, o respectivo CPF
e a intenção de participar do pleito. A manifestação poderá ser
feita por mensagem eletrônica ou presencialmente na Secretaria da Afaceesp, neste caso a depender das normas de saúde
pública (pandemia).
4.4 - Se houver dúvidas, os interessados em compor chapas
poderão recorrer à Secretaria da Afaceesp para confirmar preenchimento dos pré-requisitos exigidos dos candidatos.
Contatos para formalizar inscrições em agosto de 2020
E-mail: afaceesp@afaceesp.org.br
WhatsApp: (11) 94721-0605
Sede da Afaceesp (a depender das regras de saúde pública - pandemia)

