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Nesta eleição você escolhe o Diretor de Seguridade e os membros dos conselhos Deliberativo, Fiscal e 
Consultivos dos Planos 1 e Previ Futuro. 

Os Conselhos são responsáveis pela aplicação e fiscalização dos recursos e pela preservação dos direitos 
dos associados. O Diretor de Seguridade é responsável pela administração dos planos de benefícios.

Os eleitos vão decidir como investir, com segurança e equilíbrio, um patrimônio da ordem de R$ 200 
bilhões, todo comprometido com o pagamento de benefícios. Devem ter firmeza para impedir interferências 
externas prejudiciais à Previ. 

Os eleitos devem somar forças com a sociedade e as entidades do funcionalismo que defendem o BB das 
ameaças de privatização. A venda do banco colocaria em risco a sobrevivência da Previ, como mostram 
exemplos de muitas empresas privatizadas que acabaram liquidando planos de previdência de seus 
funcionários.

Nós, da Chapa 1, defendemos a gestão compartilhada e sabemos da importância de eleger representantes 
que saibam tomar decisões para preservar direitos e impedir medidas prejudiciais aos associados, vindas do 
governo, da direção do banco ou de agentes do mercado. 

Os candidatos da Chapa 1 Previ para o Associado reúnem a experiência necessária para administrar e 
fiscalizar o patrimônio dos associados. Têm histórico de vida comprometido com a defesa dos funcionários e 
do BB como instituição pública. E têm o apoio das entidades sindicais e associativas, fundamentais para 
defender o banco e a Previ. 

Os eleitos também precisam proteger os direitos dos associados previstos no estatuto e nos regulamentos, 
além de trabalhar por melhorias nos planos de benefícios, em sintonia com os anseios de todos os 
associados.

Caro Associado,

Associado, pedimos seu voto para fortalecer a Previ e preservar seus direitos.

Chapa 1: Compromisso com os associados, competência e independência para administrar a Previ 
Vote em quem defende o patrimônio e os direitos dos associados

Arraste para ler mais



Arraste para ler mais



Arraste para ler mais



Os candidatos da Chapa 1 têm experiência, capacidade técnica e participaram das gestões que 
levaram a Previ a superar crises como a de 2008, protegendo a Previ da ganância do mercado. 

O que nos une é o compromisso com o associado e a nossa independência em relação ao governo e à 
direção do banco. Todos os candidatos da Chapa 1 têm histórico de vida em defesa dos direitos dos 
funcionários, condição essencial para fazer o contraponto ao banco na diretoria e nos conselhos. O 
banco pode querer mudar o estatuto e os regulamentos dos planos, mas estaremos lá para defender 
os associados, certos de que poderemos contar com o reforço das entidades sindicais e associativas 
para impedir qualquer ataque aos direitos dos associados.

Faça a escolha certa para quem vai defender seus direitos.

Por que votar na Chapa 1 
para cuidar da Previ

A outra chapa concorrente não tem independência da direção do banco. Na hora de decidir entre 
defender os direitos dos associados e aceitar as imposições do banco, não se sabe o que farão. 
Pertencem ao grupo que se elegeu na Cassi e sempre vota com o banco, em prejuízo dos associados. 
Aumentaram a coparticipação, reduziram o fornecimento de remédios e tentaram criar cobrança por 
dependente corrigida pela inflação médica, muito maior que os reajustes salariais. E ainda dizem que 
vão levar o mercado para dentro da Previ.

Cuidado. Não vote em prepostos do banco

Apoiamos a Chapa 1 para defender os associados 
Paula Goto

Diretora de Planejamento eleita

A Chapa 1 conta com o apoio da maioria dos dirigentes da Anabb e do sistema AABB, de AFABBs como as de SP 
e PR, e de mais de cem sindicatos, dentre eles os de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Bahia, Curitiba, Belo 
Horizonte, Pernambuco, Ceará, Porto Alegre, Florianópolis, Alagoas, Paraíba, Mato Grosso, Campo Grande 
(MS), Piauí, Espírito Santo, Rondônia, Acre, Amapá, Campinas, Londrina, Ribeirão Preto, Juiz de Fora. 

Marcel Barros 
Diretor de Seguridade eleito

Márcio de Souza 
Diretor de Administração eleito 

Débora Fonseca 
Representante do Caref

João Fukunaga 
Coord. da Comissão de Empresa

Reinaldo Fujimoto 
Presidente Anabb

Juvandia Moreira 
Presidenta da Contraf

Sandra Trajano 
SEEB Pernambuco

Ivone Silva – SEEB São Paulo

Kleytton Morais – SEEB Brasília
Jeferson Boava – FEEB SP/MG

Luciana Bagno – SEEB Belo Horizonte
Carlos Eduardo Bezerra – SEEB Ceará

Augusto Vasconcelos – SEEB Bahia

Bia Garbelini – SEEB Porto Alegre

André Machado – CESABB Paraná
Gilmar Santos – SEEB Pará

Paulo César Soares – SEEB Paraíba

Cleiton dos Santos – SEEB Rondonia
Alex Teixeira – SEEB Mato Grosso
Orlando Almeida – SEEB Campo Grande (MS)
Nilson Vieira - SEEB Alagoas

Marco Aurélio Silvano – SEEB Florianópolis
Adriana Nalesso – SEEB Rio de Janeiro
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