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Eleição para Conselho Deliberativo
e Diretoria de Seguridade
Do dia 10 ao dia 17 de abril estará aberta a votação
para eleger 02 (dois) membros efetivos e 02 (dois)
membros suplentes do Conselho Deliberativo, e
também o Diretor de Seguridade da Fundação Banestes de Seguridade Social – Baneses.

PERDI A MINHA SENHA
DE VOTAÇÃO, E AGORA?
Se não recebeu ou se perdeu a sua senha,
siga as instruções abaixo:

Participantes (Ativos) e Assistidos (Aposentados e
Pensionistas) poderão votar em nosso site durante
esse período. Cada um terá direito a votar em até
02 (dois) candidatos ao Conselho Deliberativo e em
apenas 01 (um) candidato à Diretoria de Seguridade. Para tanto, receberão, em sua casa, uma senha
personalizada que permitirá acesso ao portal de
votação. Há quatro anos, as eleições na Baneses
passaram a ser inteiramente eletrônicas, tornando
o processo mais rápido e reduzindo custos.

PASSO 1: Acesse a
área restrita do site
(www.baneses.com.br)
usando o nº do seu CPF
e a sua senha.

De acordo com o Regulamento, serão considerados eleitos como membros efetivos do Conselho
Deliberativo os dois candidatos mais votados, e
como suplentes os candidatos classificados em
terceiro e quarto lugares. Já para a Diretoria de
Seguridade, será considerado eleito o candidato
mais votado. Todos os mandatos serão de abril de
2017 a abril de 2021.

PASSO 2: Clique no
banner “Obter senha
de votação”.

Como votar?
A votação é muito simples e feita de forma
eletrônica. O voto pela internet é mais rápido, prático e seguro, além de reduzir custos.
Para votar, basta acessar o site da Baneses
(www.baneses.com.br) durante o período de
votação, que vai de 10 ao dia 17 de abril, e
clicar no banner “Eleições Baneses 2017”.
Utilize a senha personalizada que foi enviada
para sua residência para acessar a cédula de
votação, clique nos candidatos escolhidos e
confirme o seu voto.
IMPORTANTE: Quem não tem acesso ao computador, poderá procurar a Baneses para votar.

PRONTO! É SÓ ANOTAR
A SUA SENHA E VOTAR.

PASSO 3: Na nova
página que se abrirá,
digite os 11 números do
seu CPF (incluindo os
“zeros” iniciais, se houver),
os 4 dígitos que vê na
imagem colorida e clique
em “Acessar”.

Eu ainda
não tenho
acesso
à Área
Restrita.
O que devo
fazer?
Se você apenas esqueceu
a sua senha de acesso à
Área Restrita do site da
Fundação, clique em “esqueci
minha senha” para que uma
mensagem de redefinição de
senha será enviada para o
seu e-mail cadastrado.

Mas, se você nunca se
cadastrou para acessar
a Área Restrita, deverá
solicitar o registro. Veja
como fazer:

PASSO 1:

Entre no nosso site
www.baneses.com.br
e clique na palavra
“Formulários”, ali no
lado esquerdo.

PASSO 2:

Clique em
“Termo para
Criação de E-mail”,
lá no final.

PASSO 3:

Entre com
o seu CPF.

PASSO 4:

Preencha os dados
CORRETAMENTE, imprima,
assine, e envie ou traga
para nós. Assim que seu
e-mail tiver sido registrado
na Baneses, você poderá
entrar no site e solicitar a
sua nova senha de votação.

ATENÇÃO: O processo de cadastro de e-mail para acesso à

Área Restrita pode levar alguns dias, uma vez que é preciso enviar
um formulário impresso e assinado à Fundação para que possamos fazer o registro por leitura ótica, garantindo a segurança das
informações. Dessa forma, é muito importante que você não deixe
para última hora, evitando perder o prazo de votação.

Conselho Deliberativo
O Conselho Deliberativo é o órgão máximo da es-

benefícios e do PGA – Plano de Gestão Adminis-

trutura organizacional da Baneses, responsável por

trativa. É composto por 6 (seis) membros efetivos,

conciliar os propósitos estratégicos, alinhados às

sendo 3 (três) indicados pelos Patrocinadores e

expectativas dos Participantes e Patrocinadores

3 (três) eleitos pelos Participantes e Assistidos.

para os negócios e a gestão, estabelecendo diretrizes

O Regimento Interno do Conselho Deliberativo

fundamentais e normas de organização, operação

encontra-se disponível, na íntegra, na Área Restrita

e administração da Entidade, dos seus planos de

do site da Fundação.

Conheça os candidatos ao Conselho Deliberativo:
Obs.: confira o perfil completo de cada um deles na Página Especial das Eleições Baneses 2017, disponível para acesso através do nosso site www.baneses.com.br.

JESSE GOMES DE
ALVARENGA

JOÃO COMÉRIO

JORGE LUIZ VACCARI

LACI JOSE DA
SILVA CARVALHO

LEONARDO
EFFGEN RIZZI

LEONARDO PERINI
TEIXEIRA

MARIA SERRAT
FERNANDES DE
CARVALHO

MER STELLA BORGES
MENDONÇA

MURILO ESTEVES

PEDRO PAULO DE
MATTOS COUTINHO

SUELI DAS GRAÇAS
BAYER SILVA

TARCÍSIO CEOTTO
MALHEIROS

Diretoria de Seguridade
O Diretor de Seguridade é o responsável pelo

assim como o de toda a Diretoria Executiva, é

planejamento e pela execução das atividades

complexo e demanda alto conhecimento técni-

da Baneses na área Benefícios, como o plano de

co. O Regimento Interno da Diretoria Executiva

custeio, os demonstrativos atuariais e o acom-

encontra-se disponível, na íntegra, na Área

panhamento do nível das reservas. Seu papel,

Restrita do site da Fundação.

Conheça os candidatos à Diretoria de Seguridade

Obs.: confira o perfil completo de
cada um deles na Página Especial
das Eleições Baneses 2017,
disponível para acesso através do
nosso site www.baneses.com.br.

HENRIQUE MANOEL
GOMES BRANDÃO

RICARDO GOBBI

Cronograma Oficial das Eleições
Confira o Cronograma Oficial das Eleições Baneses 2017,
conforme descrito na Resolução nº 64 de 20/02/2017:
Início de inscrição dos Candidatos

06/02

Encerramento de inscrição dos Candidatos (17h)

24/02

Divulgação dos Candidatos inscritos (via internet)

01/03

Prazo final para impugnação das candidaturas

06/03

Divulgação dos Candidatos homologados (via internet)

07/03

INÍCIO DA VOTAÇÃO – VIA INTERNET (08h)

10/04

ENCERRAMENTO DA VOTAÇÃO – VIA INTERNET (17h)

17/04

Divulgação do resultado da eleição

18/04

Posse dos conselheiros efetivos e suplentes eleitos

A partir de 29/04*

Nomeação e posse do Diretor de Seguridade eleito

A partir de 29/04*

EXPEDIENTE

* Condicionado a habilitação emitida pela Previc
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