Edição 15 – março 2016 ESPECIAL ELEIÇÃO

PARTICIPANTES ELEGEM REPRESENTANTES NOS

CONSELHOS
DELIBERATIVO
E FISCAL
Os participantes ativos e assistidos da BRF Previdência terão a oportunidade de escolher, por meio
do voto, seus representantes nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Entidade para o próximo triênio. A
eleição será realizada entre os dias 29 de março e 05
de abril deste ano.
Para o Conselho Deliberativo serão eleitos dois titulares e dois suplentes. Por sua vez, para o Conselho
Fiscal será eleito um titular e um suplente. Todos os

ELEIÇÃO DOS
REPRESENTANTES
TEM

CHAPA
ÚNICA

mandatos serão exercidos de 15 de abril de 2016 a 14
de abril de 2019.
Podem votar os participantes vinculados aos
planos FAF, I, II e III até o dia 31 de janeiro de 2016,
e que permanecerem como participantes no dia
da votação.
O resultado da eleição será divulgado no dia 05 de
abril de 2016 e a posse dos eleitos se dará no dia 15. ◆

O processo eleitoral da BRF Previdência 2016 que
irá escolher os representantes dos participantes nos
Conselhos Deliberativo e Fiscal da Entidade será realizado com a participação de chapa única.
A única inscrição para a eleição foi da Chapa Nosso
Futuro, conforme divulgação realizada pela Comissão Eleitoral no dia 12 de janeiro. ◆
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MANDATO ATUAL CONSOLIDA

REPRESENTAÇÃO DOS

PARTICIPANTES
O mandato que está terminando, iniciado em 2013,
conduzida pela Chapa 1 - “Nosso Futuro” nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da BRF Previdência mostrou
que compromisso assumido é para ser cumprido.
Nesses três anos trabalhamos e aprovamos várias propostas do nosso programa de trabalho. Confira:
Empréstimo simples – foi estendido a todos os planos. Ampliamos os limites de crédito e prazos de
pagamentos.
Melhoria nos planos de benefícios – esta foi outra
proposta que conseguimos aprovar. Agora as melhorias aguardam somente aprovação da Previc (órgão que fiscaliza os fundos de pensão) para implantação de medidas nos planos FAF, I, II e III.
Aumento do número de participantes – Foi a partir
de nossas propostas e cobranças para aumentar o

número de adesões ao plano que conseguimos mais
de 20 mil novos filiados. Nossa proposta é chegar a
todos os empregados da companhia, possibilitando
a inclusão no plano de benefícios.
Informação ao participante – Cobramos e foram
implementadas medidas como informativo regular
para os participantes, melhoria do site e criação de
um boletim eletrônico a cada quinzena.
Gestão dos investimentos - acompanhamos e sugerimos medidas para minimizar riscos e avaliação
permanentes dos gestores de investimentos. ◆

CONHEÇA OS CANDIDATOS DA CHAPA 1 “NOSSO FUTURO”
Candidato ao Conselho
Deliberativo – Titular
Júlio Cesar
Cavasin, 59
anos, casado,
aposentado
pelo Plano FAF.
É Engenheiro
Mecânico e
de Segurança,
especializado em Adm. Estratégica
e de sustentabilidade. Trabalhou 32
anos na Sadia. Coordenou a implantação de Lucas do Rio Verde e Vitória de Santo Antão PE. Atualmente é
Conselheiro Deliberativo Eleito.
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Candidato ao Conselho
Deliberativo – Titular
Fabrício da
Silva Delgado,
45 anos, Casado, é do Plano
II, Veterinário
e Mestre em
Ciências pela
Univ. Fed. Pelotas, MBA em Gestão da Produção
- FGV. É Diretor Agroindustrial da
BRF. Iniciou sua carreira na Perdigão em 1996. Foi conselheiro da
CrediBRF. Atualmente é Conselheiro
Deliberativo Eleito.

Candidato ao Conselho
Fiscal – Titular
Paulo Ricardo
Magro, 54 anos,
Casado, ativo
do Plano FAF, é
Administrador
de Empresas
e Contabilista,
pós-graduado
em Administração de Produção e
Materiais e Gestão da Qualidade.
É Gerente da unidade da BRF de Chapecó SC, Iniciou na Sadia em 1977
como Arquivista. Foi professor universitário na FUNDESTE/SC de 95 a 98.

NOSSAS PROPOSTAS PARA A PRÓXIMA GESTÃO
Defesa dos planos de benefícios – manter os planos equilibrados e a perenidade dos benefícios, a partir
da gestão equilibrada e responsável do patrimônio.
Inclusão dos funcionários em planos de
Benefícios – já somos quase 50 mil participantes,
mas nosso objetivo é juntar todos os funcionários no
plano de previdência patrocinado pela empresa. Vamos
incentivar as campanhas de filiação para conscientizar
sobre a importância de poupar e pensar na aposentadoria
desde o dia em que se entra na companhia.
Equilíbrio nas decisões executivas – a experiência mostra que solidez de um plano de benefício
é resultado da forma como são tomadas as decisões
de investimentos e de gerenciamento do plano. Nesse sentido, nossa atuação será de acompanhar de
perto a gestão executiva em defesa dos planos de
benefícios e dos interesses dos participantes.
Central de atendimento ao participante – atender o participante com agilidade, assertividade e
prestatividade são requisitos essenciais numa central
de atendimento. Para cumprir a missão de atender
bem o participante a atualização permanente é outro item importante, o que somente pode ser feito a
partir de acompanhamento das demandas diárias e
avaliação das necessidades dos usuários.
Transparência na relação com o participante
– transparência nos atos de gestão, divulgação das
Candidato ao Conselho
Deliberativo – Suplente
José Carlos de
Carvalho Martins, 59 anos,
Casado, ativo
do Plano FAF,
é Engenheiro
Eletricista,
especializado
em Administração Empresarial.
Trabalhou 35 anos na companhia,
foi gerente em Toledo de 2004
a 2007. Foi Consultor Técnico
Corporativo e foi presidente da
AERSadia.

ações, observação da governança e otimização dos
canais de comunicação são pontos fundamentais
na relação com os participantes. O uso de ferramentas para manter todos por dentro dos detalhes
de seu plano de benefícios é uma necessidade dos
dias atuais.
Independência na gestão e sem interferências
externas - o bom conselheiro em previdência complementar atua e vota livre das influências externas,
atua e age pensando sempre no plano e nos associados, no que é bom para o plano de benefícios.
Participação nos comitês técnicos – a prática
mostra que as decisões formuladas a partir da análise
das áreas técnicas e revisão por comitês específicos
são as mais acertadas. Nesse sentido, nosso compromisso é cobrar a participação da representação
nos comitês internos da BRF Previdência.
Mais benefícios a todos os participantes – a
consolidação do Clube de Benefícios é uma forma
de ampliar benefícios para os participantes, mediante
descontos em redes conveniadas.
Educação financeira e previdenciária – a cultura de educação financeira e previdenciária a partir
de instituição de programas de educação, palestras e
atividades educativas é o caminho para conscientizar
os participantes sobre a necessidade de se planejar
para o futuro. ◆

Candidato ao Conselho
Deliberativo – Suplente
Isaura Salete Redin
Dal Bello, 57 anos,
ativa do Plano FAF
trabalha na BRF
Concórdia a 20
anos. Iniciou em
95 como Auxiliar
Administrativo, foi
supervisora de Linguiças, Salames e de
Patês. Assumiu a Coordenação do RH
por 8 anos e hoje é Gerente de Industrializados. Isaura tem vínculo muito
forte com a Empresa, quando nasceu,
seu pai trabalhava na Sadia.

Candidato ao Conselho
Fiscal – Suplente
Ivan Antonio
Peruzzo, 41 anos,
Casado, ativo do
Plano II, é Médico
Veterinário, com
especialização
em Agronegócios, Gestão
de Pessoas e Gestão de Projetos. É
Gerente Regional de Agropecuária-Rações GO e MG. Iniciou na Perdigão em
2000. Foi da CrediBRF e da diretoria da
SERP - Videira em 2008. Atualmente é
gerente da unidade de Rio Verde.
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COMPROMISSOS COM OS PARTICIPANTES
A eleição que escolherá os representantes dos
participantes para os conselhos da BRF Previdência representa a consolidação da nossa entidade
entre os modelos de governança mais avançados
entre os fundos de pensão.

É para isso que pedimos o voto de cada participante dos planos FAF, I, II e III para a Chapa 1 - Nosso Futuro, na eleição deste ano. Temos a certeza
de que podemos fazer mais para representá-lo nos
conselhos da BRF Previdência. ◆

Novamente teremos a oportunidade de discutir propostas para tornar nossos planos melhores,
acompanhar a gestão de perto e otimizar a comunicação com o participante sobre os serviços prestados.
Nosso compromisso é o de continuar o trabalho de
fiscalizar, avaliar e propor medidas que possam garantir e manter a sustentabilidade dos planos e, por consequência, a garantia da perenidade dos benefícios.

CADASTRE-SE NO SITE PARA ELEGER OS
REPRESENTANTES NOS CONSELHOS
A BRF Previdência solicita aos participantes ativos e assistidos que efetuem o cadastro na seção de autoatendimento do site para habilitarem a votação que será realizada entre os dias 29 de março e 05 de abril para
escolha dos representantes nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Entidade.
VOTAÇÃO PARA OS APOSENTADOS
VIA INTERNET E TELEFONE
Para os aposentados a votação poderá ser feita pela
internet, no endereço da BRF Previdência ou pelo telefone:
0800 283 1676 a qualquer hora do dia ou noite durante
o período de votação. Para o pessoal da ativa a votação
será apenas pela internet, também funcionando em tempo
integral durante o período de votação. O endereço eletrônico para votar é: www.brfprevidencia.com.br

nha basta ir ao nosso site onde há o passo a passo de
confecção de senha.

SENHA VIA CORREIO
AOS ASSISTIDOS
Os participantes assistidos (aposentados) receberão
correspondência pelos Correios contendo a senha para a
votação via telefone. Você encontra mais detalhes sobre a
Eleição 2016 através do site. Acesse o menu: Governança
e em seguida clique no submenu Eleição.

SENHA PARA VOTAÇÃO
GERADA PELO SITE

DÚVIDAS

Os participantes ativos e assistidos habilitados a votarem que não têm senhas podem fazê-la no endereço
eletrônico da BRF Previdência: www.brfprevidencia.com.
br, na seção de autoatendimento. É fácil, para fazer a se-

Em caso de dúvidas ou mais esclarecimentos
sobre o processo eleitoral, favor entrar em contato pelos telefones: 011 - 3572-2108, 3572-2132, 3572-2129 ou
e-mail: brfprevidencia.eleicao@brf-br.com. ◆

EXPEDIENTE
O jornal BRF Previdência é uma publicação trimestral direcionada aos participantes da entidade.
DIRETORIA EXECUTIVA:

CONSELHO DELIBERATIVO:

Francisco Ferreira Alexandre
Diretor Superintendente
Rosane von Mecheln
Diretora Administrativa e de Seguridade
Hugo Saito
Diretor de Investimentos

Presidente: Gilberto Orsato.
Conselheiros: Fabrício da Silva
Delgado, Júlio Cesar Cavasin,
Marcos Badolatto, Hélio Rubens
e Maurício Cherobin.
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