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Nosso
compromisso

A Previ em 
boas mãos 
para garantir os 
benefícios dos 
associados

De 13 a 27 de maio vote 
Chapa 3  Compromisso 
com os associados

ELEIÇÕES NA PREVI
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Nosso compromisso é 
defender e zelar pelo patri-
mônio de 200 mil funcioná-
rios do BB, compreenden-
do ativos e aposentados.

Os diretores e conse-
lheiros eleitos representam 
os interesses dos associa-
dos na Previ. Fiscalizam e 
participam das decisões de 
investimentos e da gestão 
dos planos de benefícios.

Nossas ligações são 
com as organizações do 
funcionalismo a quem re-
corremos para defender 
os associados. Novamente 

é hora unir as entidades e 
os funcionários para impe-
dir a terceirização das ati-
vidades da Previ.

Vamos garantir o mode-
lo de governança que pro-
tege a Previ e possibilita a 
segurança para tomada 
de decisões com base em 
avaliações técnicas e fun-
damentadas. 

É por isso que pedimos 
seu voto na Chapa 3. Vote 
para fortalecer a luta con-
tra a terceirização e contra 
as tentativas de eliminar o 
poder dos associados. 

Em defesa do
patrimônio dos associados

Os dirigentes eleitos são os 
olhos e a força do associado na 
Previ, para enfrentar todo tipo 
de pressão e armadilhas. 

Construímos um modelo 
de gestão compartilhada que 
virou referência para todos os 
fundos de pensão. Desde quan-
do começamos a eleger meta-
de dos diretores e conselheiros 

a gestão da Previ se tornou res-
ponsável e segura contra inter-
ferências externas.

A qualidade deste modelo foi 
referendada pela recente CPI dos 
Fundos de Pensão. O relatório 
mostra que os fortes mecanis-
mos de decisão, análise e con-
trole de riscos da Previ são exem-
plos de proteção e segurança.   

Compromisso com
associados e a solidez da Previ
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A Previ é do
associado

Gestão compartilhada
é uma conquista

O Senado aprovou projeto 
de lei do Senador Paulo Bauer 
que elimina a eleição direta para 
diretores e um terço dos conse-
lheiros eleitos. Substitui repre-
sentantes dos associados por 
agentes do mercado � nanceiro, 
fragilizando nosso poder sobre a 
Previ. O projeto vai ser apreciado 
pela Câmara dos Deputados de 
Eduardo Cunha.  

Lamentavelmente, há chapas 
e candidatos a representar os 
funcionários que têm a coragem 
de aplaudir este modelo autoritá-
rio e glori� car o autor do projeto.

Tais chapas pretendem ter-
ceirizar as atividades da Previ e 
afastar os funcionários cedidos 
pelo banco. Fazem coro ao pro-
jeto do Senado, para atender a 
interesses estranhos.

 Fortalecer o poder do 
associado e manter a 
eleição de metade dos 
diretores e conselheiros. 

 Lutar contra a aprovação 
do Projeto Paulo Bauer, 
que pretende eliminar 
a eleição de diretores e 
conselheiros e entregar 
a gestão da Previ ao 
mercado � nanceiro.

 Contra a terceirização das 
atividades que fragiliza a 
governança da Previ.

 Administrar a Previ 
com funcionários 
cedidos pelo banco e 
comprometidos com a 
solidez e segurança dos 
investimentos.

 Fim do voto de minerva.

 Pelo direito do associado 
votar em alterações de 
planos e estatutos.

Defender a gestão 
compartilhada

Vamos defender a gestão democrática
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 Aprovar e implantar 
o teto de benefícios 
do NRF Especial, já 
proposto por Marcel 
Barros, diretor eleito.

 Trabalhar a composição 
dos investimentos 
para reverter o 
dé� cit de 2016 e 
evi-tar contribuições 
extraordinárias em 2017

 Cobrar do banco a 
restituição do BET 
pago ao grupo pré-67

 Rever a política 
de investimentos 
para em busca da 
melhor rentabilidade 
– aumentar 

investimentos em 
renda � xa e diminuir 
em renda variável

 Elaborar e executar 
plano de saída 
das participações 
acionárias sem 
liquidez em que a 
Previ integra o bloco 
de controle

 PLR da diretoria 
com os mesmos 
critérios dos demais 
funcionários

 Sustentabilidade 
– investir com 
mais segurança e 
responsabilidade 
socioambiental

 Controlar e racionalizar 
despesas para reduzir 
taxas de carregamento e 
administração.

 Manter funcionários 
cedidos com salários, 
benefícios e PLR 
equivalentes aos do BB.

 Previ para todos – transferir 
os planos de previdência 
dos bancos incorporados.

 Incorporar no Previ Futuro 
os funcionários dos bancos 
incorporados.

Perenidade no Plano 1

 Criar novos serviços de 
assessoria ao participante 
sobre concessão de pensão, 
assessoria � nanceira, per� s de 
investimento, contribuições 
2.b e 2.c e concessão de 
benefícios para o Previ Futuro.

 Fazer reuniões com 
associados e entidades para 
prestar esclarecimentos, co-
lher e debater sugestões de 
melhorias.

 Fortalecer a Ouvidoria 
como porta de entrada de 
demandas.

 Criar APP Previ para facilitar 
o relacionamento com o 
associado.

Aproximar a Previ 
do associado

Controlar 
despesas 
administrativas

Propostas para cuidar da Previ pensando em você e 
na garantia dos benefícios de todos os participantes

Tânia Wagner Deborah
Odali

Zanon
Carlinhos

Rita Fábio

Rosalina

José
Ulisses
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 Benefícios 2.b para todos – Rever 
critérios da 2.b e aumentar 
contrapartida do banco. 

 Negociar contribuições do banco 
sobre a PLR.

 Implantar o resgate das 
contribuições patronais proposto 
por Marcel Barros e aprovado pelo 
conselho deliberativo.

 Implantar o Per� l Ciclo de Vida, 
variando o per� l de investimentos 
por faixa etária.

 Diversi� car investimentos para 
melhorar a rentabilidade.

 Incentivar contribuições à parte 2.c 
pela internet.

 Reduzir para 10 anos a carência 
para aposentadoria.

 Cursos de educação previdenciária 
com pontuação no TAO.

Melhores benefícios 
no Previ Futuro

Diretor de Seguridade
 
Marcel Barros
No BB desde 1978. Certi� cado em 
gestão pelo ICSS. Diretor de Seguridade 
eleito em 2012. Representou os 
fundos de pensão da América do Sul 
no Comitê Executivo do PRI, orgão 
da ONU. Foi diretor da FETEC São 
Paulo e secretário-geral da Contraf. 
Coordenou o setor bancário Global 
Union, sindicato mundial. Coordenou a 
Comissão de Empresa do BB.
 
Conselho Deliberativo
 
Wagner Nascimento (titular)
Do Previ Futuro, no BB desde 2002. 
Formado em Administração. Pós-
graduado em Gestão Previdenciária. 
Diretor do Seeb Belo Horizonte e 
coordenador da Comissão de Empresa 
do BB. Foi conselheiro consultivo eleito 
do Previ Futuro.
 
Carlinhos Guimarães (titular)
Aposentado, de São Paulo. Foi 
conselheiro � scal eleito da Previ de 
2006 a 2010. Foi presidente do Satélite 
Esporte Clube, conselheiro do CESABB 
São Paulo e vice-presidente � nanceiro 
da Federação Nacional das AABB 
(FENABB), de 2008 a 2012.
 
Rafael Zanon (suplente)
Do Previ Futuro. Pós-graduado em 
Gestão Previdenciária e em Gestão 
Financeira pela FGV. Certi� cado 
em Administração pelo ICSS. Cons. 
Deliberativo eleito da Previ. Diretor 
do Seeb Brasília e da Comissão de 
Empresa do BB.
 
Odali Dias Cardoso (suplente)
Aposentado, do Rio de Janeiro. 
Economista. Pós-graduado em 
Auditoria e Mercado de Capitais. 
Foi conselheiro deliberativo e é 
conselheiro � scal eleito da Previ. Foi 
presidente da AAFBB. Presidente da 
AABB Lagoa, Rio de Janeiro. 

Conselho Fiscal
 
Rosalina Amorim (titular)
Do Previ Futuro. Paraense de Belém. 
Economista. Presidente do Seeb Pará, 
reeleita em 2013. É Diretora de Assuntos 
Socioeconômicos da Contraf desde 2015. 
 
Fábio Ledo (suplente)
Do Previ Futuro. Baiano. Bacharel em 
Direito. Pós-graduando em Direito 
e Processo do Trabalho. É diretor do 
departamento jurídico do Sindicato dos 
Bancários da Bahia.
 
Conselho Consultivo do 
Plano de Benefícios 1
 
José Ulisses (titular)
Da ativa, de Teresina. É conselheiro 
deliberativo eleito da Previ. Presidente do 
Seeb Piauí. Foi diretor estadual da Anabb 
no Piauí. Fundou e dirigiu a Cooperativa 
Educacional dos Funcionários do BB.
 
Rita Mota (suplente)
Da ativa, no Rio de Janeiro. 
Especialização em Economia pela 
Unicamp. Psicóloga. Foi diretora 
estadual da ANABB. Diretora do 
Sindicato do Rio e da Comissão de 
Empresa dos Funcionários do BB. 
 
Conselho Consultivo 
do Plano de Benefícios 
PREVI Futuro
 
Deborah Negrão (titular)
Paulista de Campinas. Formada em 
Direito e em Psicologia. É conselheira 
consultiva eleita do Previ Futuro. 
Diretora do Seeb Campinas. É 
conselheira do INSS.
 
Tânia Leyva (suplente)
Paranaense de Curitiba. Formada 
em Matemática. Diretora do Seeb 
Curitiba. Representa os bancários do 
Paraná na Comissão de Empresa dos 
Funcionários do BB.

Marcel

De 13 a 27 
de maio

vote
Chapa

3
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Quais as 
ligações do
candidato da 
Chapa 1?

Não vote em 
quem semeia 
a discórdia e a 
desunião dos 
funcionários

Em toda eleição aparecem candidatos que se dizem 
independentes e atacam as organizações do funcionalismo. A 
quem interessa enfraquecer sindicatos, associações e entidades 
representativas, se é com elas que o funcionalismo conta quando 
tem de enfrentar os inimigos da Previ?

Não podemos permitir que destruam as organizações 
construídas pelo esforço coletivo dos funcionários. Semear a 
discórdia difi culta a união e solidariedade que foram fundamentais 
para construir a Previ, a Cassi e todo o patrimônio de conquistas 
dos funcionários do BB.

Candidatos “independentes” que agridem as entidades colocam 
seus interesses pessoais acima dos coletivos. São profetas do 
caos que pregam a destruição para se favorecer individualmente. 
Ninguém fortalece a Previ apostando na desorganização coletiva e 
na destruição das nossas entidades.

Estes candidatos são os que pregam a terceirização e apoiam 
projetos de lei que destroem a gestão democrática dos fundos de 
pensão e colocam em risco nosso patrimônio. Cuidado com eles.

O candidato da Chapa 1, Amir dos Santos, pediu licença-interesse, 
saiu do país e voltou para se aposentar. Foi embora do banco e 
voltou para ser candidato à Previ. Dizem que foi aos Estados Unidos 
estudar a criação de um fundo de pensão que não deu certo.

Candidato pela terceira vez, a cada eleição altera suas 
companhias. Já esteve com Eliakim Araújo, conhecido 
apresentador da Rede Globo. Já andou com os ultrarradicais e 
ao mesmo tempo buscou segmentos gerenciais que abominam as 
organizações dos funcionários.

Foi gerente da Previ, onde cultivou uma imagem muito ruim 
entre os seus subordinados.

Esteve entre as pessoas que cultuaram o Senador Paulo Bauer, 
autor do projeto de lei que destrói a governança da Previ. Agora 
demonstra falso arrependimento e resolve atacar os sindicatos e as 
entidades do funcionalismo.

SERÁ MAIS UM DAQUELES QUE COLOCA OS 
INTERESSES PESSOAIS ACIMA DOS COLETIVOS?

As ligações de um 
candidato mostram 
muito de suas intenções. 

seus interesses pessoais acima dos coletivos. São profetas do 
caos que pregam a destruição para se favorecer individualmente. 
Ninguém fortalece a Previ apostando na desorganização coletiva e 
na destruição das nossas entidades.

Estes candidatos são os que pregam a terceirização e apoiam 
projetos de lei que destroem a gestão democrática dos fundos de 
pensão e colocam em risco nosso patrimônio. Cuidado com eles.

Ninguém fortalece a Previ apostando na desorganização coletiva e 
na destruição das nossas entidades.

Estes candidatos são os que pregam a terceirização e apoiam 
projetos de lei que destroem a gestão democrática dos fundos de 
pensão e colocam em risco nosso patrimônio. Cuidado com eles.
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O CANDIDATO DIZ
Que a aposentadoria do Previ Futuro será 
de 42% do salário da ativa – MENTIRA

Que há teto de benefício no Plano 1 
desde 2008 e que houve aposentadoria 
acima do teto – MENTIRA

Que a patrocinadora levou R$ 15 bilhões 
da Previ – MENTIRA
O candidato esconde que quando foi 
conselheiro votou nas propostas que 
agora tenta criticar. 

Que diretora Cecília Garcez devolveu o 
bônus no Previ – MENTIRA

Que os diretores estão proibidos de 
divulgar os seus posicionamentos na 
Previ - MENTIRA

Que a Previ paga bônus aos diretores 
executivos - MENTIRA

Que vai impedir o uso de recursos da 
Previ pelo governo - MENTIRA

William Bento, candidato
Pinóquio mente e distorce fatos.
O candidato William Bento, da Chapa 2, mente e 
esconde o que fez quando foi Conselheiro da Previ 
entre 2008 e 2012 e na diretoria da Anabb como 
tesoureiro de Valmir Camilo. As mentiras lembram 
o personagem da história infantil e poderiam fazer 
crescer o nariz do candidato com tantas inverdades.

A VERDADE
Aposentadoria do Previ Futuro projetada com INSS é de 90%. 
Qualquer funcionário pode simular o valor no site da Previ.

No Plano 1 nunca houve teto de contribuição e benefício. O 
benefício sempre foi calculado sobre a remuneração total de 
cada funcionário. Marcel Barros propôs estabelecer como teto 
de benefício o último degrau da carreira do banco. A proposta 
está no Conselho da Previ para aprovação. 

Todos os acordos sobre superávit foram votados pelos 
associados. Foram distribuídos mais de R$ 30 bilhões 
entre 2006 e 2013 para reduzir e suspender contribuições, 
aumentar teto para 90%, reduzir Parcela Previ, dentre outros.

A Previ não paga bônus, só paga PLR igual à que o banco paga 
a todos os seus funcionários. Cecília rebe quatro remunerações: 
diretora da Previ + aposentadoria sem teto da Previ + 
honorário do Conselho da Embraer (valor maior que de diretor 
da Previ) + jeton no conselho deliberativo da Anabb.

Quem propôs isso foi a diretora que o apoia, depois que rasgou 
ata assinada da Previ, motivo de auditoria interna, tendo em 
vista se tratar de destruição dolosa de documentos da entidade.

A Previ não paga bônus. Paga PLR igual à que é paga pelo 
BB. O módulo bônus foi rejeitado pelo Conselho Deliberativo 
da Previ por proposta dos conselheiros Rafael Zanon e 
Haroldo Vieira. 

A CPI dos fundos de pensão, encerrada em abril, comprovou 
a qualidade da gestão da Previ e reconheceu que seus 
mecanismos de governança e controles internos que impedem 
interferências externas de governos e aproveitadores.

 mente e distorce fatos.
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Lideranças de associações
de aposentados, aabbs, da 
aafbb, de sindicatos e da
Fenab estão com a chapa 3
Roberto Von der Osten
Presidente da Contraf – CUT

Juvandia Moreira
Presidente Seeb SP

Eduardo Araújo
Presidente Seeb Brasília

Adriana Nalesso
Presdiente do Seeb RJ

Elias Jordão 
Presdiente Seeb Curitiba

Eliana Brasil
Presidente do Seeb BH

Je� erson Boava
Presidente Seeb Campinas

Suzineide Rodrigues 
Presidente Seeb Pernambuco

Max Ney Machado de Andrade
Presidente Cesabb Amapá

José Damasceno Pires
Presidente Cesab Amazonas

Melquíades de Oliveira Neto
Presidente Cesabb Ceará

Paulo Roberto Pires
Presidente Cesabb Espírito Santo

Elezer Lemes da Silva
Presidente Cesabb Goiás

Antônio Félix Sousa Pinto
Presidente Cesabb Maranhão

Pedro Romero Guedes Amaro
Presidente Cesabb Paraíba

José Severino da Silva (Duda)
Presidente Cesabb Pernambuco

Alberto Luis de Araújo Galvão 
Presidente Cesabb Rio G. Norte

Neiva Gonçalves de A. Ragnini
Presidente Cesabb Rondônia

Nereu Lago
Afabb Paraná

Estevam Assunção e Silva 
Presidente Cesabb Roraima

Carlos Fernando Oliv. (Café)
Vice-presidente da AAFBB

Nelson Vieira Filho (Batata)
Presidente Cesabb DF

Fco. P. Carvalho (Chico Paulo)
Presidente Cesabb São Paulo

Marcos Antônio Tavares
Cons. Deliverativo da FENABB

Nilton C. Romão (Ramon)
Ex-presidente Aabb São Paulo

Carlos Alberto Serra (Serra)
Repres. AAFFBB João Pessoa  

Pedro Carvalho Martins
Presidente do Cesabb Tocantins

Elon Silva Machado
Presidente Cesabb Acre

Domingos M. Limeira (Neto)
Presidente Cesabb Mato Grosso

Gilberto Xavier D’Alcantara
presidente Cesabb Minas Gerais

Antônio Barbosa Lima Neto
Presidente Cesabb Pará

Adeluir Adriano
Presidente Cesabb Sta. Catarina

Lucivaldo de Jesus Oliveira
Presidente Cesabb Sergipe

Antonino Mela
Presidente Cesabb Piauí

Everton Gimenis
Seeb Porto Alegre

Augusto Sérgio V. de Oliveira 
Seeb Bahia

Clebson Antônio M. Pinheiro
Presidente Cesabb Alagoas

Carlos Eduardo Bezerra
Presidente Sebb Ceará

André Machado
Presidente Cesab Paraná

Entidades sindicais que defendem 
o funcionalismo apoiam a Chapa 3
ABC
Acre
Alagoas
Alegrete
Angra dos Reis
Apucarana
Araranguá
Araraquara
Assis
Bagé
Bahia
B. Fluminense
Barretos
Belo Horizonte
Blumenau
Bragança Paulista
Brasília
Cachoeira do Sul
Campina Grande
Campinas
C. Goytacazes
Campo Grande
Campo Mourão
Carazinho
Catanduva
Caxias do Sul
Ceará
Chapecó
Criciúma

Cruz Alta
Cuiabá
Curitiba
Divinópolis
Dourados
Extremo Sul Bahia
Feira de Santana
Florianópolis
Guarapuava
Guarulhos
Horizontina
Ijuí
Ipatinga
Irecê
Itabuna
Jacobina
Jequié
Jundiaí
Limeira
Londrina
Macaé
Mato Grosso
Mogi das Cruzes
Niterói
Novo Hamburgo
Pará e Amapá
Paraíba
Paranavaí
Passo Fundo

Pato de Minas
Pelotas
Pernambuco
Petrópolis
Piauí
Porto Alegre
Pres. Prudente
Rio de Janeiro
Rio Grande
Rondônia
Rondonópolis
S. Cruz do Sul
Santa Maria
Santa Rosa
Sant. do Livramento
Santo Ângelo
São Borja
São Luiz Gonzaga
São Paulo
Sergipe
Sul Fluminense
Taubaté
Teó� lo Otoni
Teresópolis
Toledo
Uberaba
Umuarama
Vitória da Conta
Z. Mata e Sul Minas

Rubens 
Costa (Bêta)
Presidente
Afabb São 
Paulo

João 
Antônio 
Maia
Presidente 
Afago

Leoni Phillipsen
Ex-gerente

executiva na 
Previ

Nereu Lago
Presidente 

Afabb Paraná

COMO VOTAR - DE 13 A 27 DE MAIO
Aposentados votam pela internet no site da Previ ou por 

telefone – 0800-031-0808 ou 0800-729-0808, utilizando a 
mesma senha cadastrada na Previ. Funcionários da ativa
votam exclusivamente pelo Sisbb em qualquer agência.
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