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Votação via internet vai escolher Diretores e 
membros dos Conselhos Fiscal e Deliberativo.

Conheça os candidatos e suas propostas nas páginas 2 e 3.

ELEIÇÃO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO

Fortaleça a sua Fundação
A eleição de diretores e conselhei-

ros é um momento muito importante 
da vida da CASANPREV. É quando 
os participantes - da ativa e já apo-
sentados - manifestam seu envolvi-
mento com a condução da entidade 
encarregada de cuidar de seu futuro.

Mesmo que nesta eleição con-

corram chapas únicas, é importante 
que todos votem, que participem do 
processo que será todo eletrônico. A 
votação pela internet é totalmente 
segura e, em tempos de pandemia, 
permite que todos votem conforta-
velmente a partir de sua casa, usan-
do o computador ou até mesmo o 

smartphone.
A eleição é um momento privile-

giado da democracia, participação, 
transparência e futuro da Fundação.

Veja as instruções de como votar 
na página 4.

Diretoria da CASANPREV

EDITORIAL



ELEIÇÕES 2021

Eleição vai escolher  
Diretores e Conselheiros

A eleição de diretores e conselheiros é um momento muito importante da 
vida da CASANPREV. É quando os participantes - da ativa e já aposenta-
dos - manifestam seu envolvimento com a condução da entidade encarre-
gada de cuidar de seu futuro.
Mesmo que nesta eleição concorram chapas únicas, é importante que 
todos votem, que participem do processo que será todo eletrônico. A vota-
ção pela internet é totalmente segura e, em tempos de pandemia, permite 
que todos votem confortavelmente a partir de sua casa, usando o compu-
tador ou até mesmo o smartphone.
A eleição é um momento privilegiado da democracia, participação, trans-
parência e futuro da Fundação.
Veja as instruções de como votar na página 4.

Os 13 anos da CASANPREV contam 
a história de uma gestão que cumpriu 
a razão de ser e os objetivos de um 
fundo de pensão:  paga benefícios 
para 727 aposentados e pensionistas 
rigorosamente em dia e administra um 
patrimônio de R$ 327 milhões para 
assegurar aposentadoria e outros be-
nefícios para todos os participantes, 
ativos e assistidos, da Fundação.

Na raiz deste sucesso está uma 
gestão independente e profissional 
com que a Fundação foi administra-
da durante toda sua história. A pre-
servação dos interesses dos seus 
participantes sempre foi o principal 
e único fundamento que norteou as 
ações da atual Diretoria da CASAN-
PREV. Neste período tivemos várias 
diretorias na CASAN, a empresa Pa-

trocinadora, mas jamais per-
mitimos que as mudanças de 
orientação da empresa, afe-
tassem a CASANPREV.

Blindada a interesses pes-
soais, políticos ou quaisquer 
outros que não fosse a boa gestão 
da entidade, foi possível realizar 
uma gestão profissionalizada, tecni-
camente precisa e tendo a austerida-
de como princípio administrativo. Por 
isso temos hoje uma CASANPREV 
enxuta, que colhe bons resultados fi-
nanceiros e tem equilíbrio para cum-
prir seus compromissos assumidos 
por décadas.

VAMOS PROSSEGUIR COM:
• Austeridade administrativa.
• Transparência na gestão e comu-

nicação sempre aperfeiçoada.
• Vigilância atuarial, antecipando si-
tuações que possam gerar déficit.
• Profissionalização dos investimen-
tos.
• Foco nos participantes e assisti-
dos
• Governança participativa e inde-
pendência da entidade.
• Apoio à assistência à saúde.
• Novo plano de contribuição defini-
da, já encaminhado.

CANDIDATOS A DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR DE SEGURIDADE

CHAPA 1 - COMPROMISSO E SEGURANÇA 
Adir Oliveira - Diretor Presidente 
Fernando Barros - Diretor de Seguridade

OS CURRÍCULOS DETALHADOS DOS CANDIDATOS ESTÃO  
NA PÁGINA ESPECIAL DE ELEIÇÕES NO SITE CASANPREVCOM.BR
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Nosso futuro depende exclusi-
vamente de nossas escolhas, tudo 
que fizemos agora tem reflexos po-
sitivos ou negativos. Quando somos 
jovens não temos a visão clara de 
nossa aposentadoria e também não 
é nossa prioridade no momento!  
Mais um dia ela chega e a  pergun-
ta é?   Será que a  previdência do 
INSS vai me dar segurança para vi-
ver tranquilamente e poder susten-
tar minha família. Sabemos que o 
Governo mudou as regras da nossa 
Previdência aumentando o prazo e 
diminuindo o valor do benefício no 

Olá  casanprevianos participantes 
e assistidos.

É chegada à hora de mais uma elei-
ção dos conselheiros da Casanprev, 
precisamos continuar a manter a saú-
de financeira da nossa fundação, para 
que ela possa realizar complementa-
ção da nossa futura aposentadoria e 
continuar pagando os já merecedores 
assistidos pelo Casanprev.

Para isso eu Silvio Camilo Delino 
funcionário da Casan desde ano de 
2000 na SRN de Rio do Sul, e tam-
bém participante desde o início da 
fundação nos colocamos à disposi-
ção para a vaga de conselheiro fiscal 
da CASANPREV no período inicial de 
2021.

final de nossa carreira. Essas 
e outras perguntas passam 
todos os dias por nossa ca-
beça e por isso temos que ter 
planejamento e atitude. 

Venho há muito tempo observan-
do nossa CasanPrev e sempre tive 
interesse em participar e contribuir 
de alguma forma na construção e 
ampliação da nossa instituição.  

FUTURO SE CONSTRÓI AGORA 
Dias 24 e 25 de Maio vamos exer-

cer nosso direito ao voto direto para 
escolher quem nos representa, essa 

QUAL A FUNÇÃO DO  
CONSELHEIRO FISCAL?

A Função de um conse-
lheiro fiscal é fiscalização do 
plano, ou seja, acompanhamento e 
fiscalização da entidade de previdên-
cia complementar e de seus planos 
de benefícios examinando balanços 
patrimoniais, das demonstrações 
contábeis, dos investimentos, dos 
relatórios de auditoria, responsável 
por supervisionar a execução das 
políticas do conselho deliberativo e 
as boas práticas de governança da 
Diretoria Executiva.

CASANPREV PARA TODOS POR QUÊ?
• Vamos ajudar o plano a continuar 

é nossa chapa para conselho delibe-
rativo formada pelo titular Genilson e 
seu suplente Tiago

PROPOSTAS PARA NOSSO MANDATO
• Estabelecer ligação mais próxima 
da base 
• Contribuir para criação de uma 
nova modalidade no plano de pre-
vidência  para ser mais atrativa aos 
novos funcionários da Casan.

cumprir suas obrigações presentes 
e futuras com os participantes e os 
nossos já saudosos assistidos. 
• Incentivar e oportunizar a adesão 
ao plano de novos participantes.
• Incentivar a criação da nossa cai-
xa de assistência.
• Ser instrumento de fiscalização do 
participante e assistido ajudando a 
fundação a atingir os objetivos prin-
cipais que é a longevidade e cumprir 
os compromissos com os participan-
tes/assistidos.

CANDIDATOS AO CONSELHO DELIBERATIVO

CHAPA 1- FUTURO SE CONSTRÓI
Genilson Teixeira Gomes - Titular 
Tiago Antônio Fernandes - Suplente

CANDIDATOS AO CONSELHO FISCAL

CHAPA 1- CASANPREV PARA TODOS
Silvio Camilo Delino - Titular 
Claudir Twardowski - Suplente

Textos fornecidos pelas chapas
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além de Joana Vieira (na condição de 
Participante).

Página especial no site
A Comissão Eleitoral criou uma 

página especial no site da CASAN-
PREV na internet para concentrar 
todas as informações referentes ao 
processo eleitoral. Além de todas as 
notícias sobre o tema, há o crono-
grama eleitoral, os regimentos e nor-
mas que regem o processo além de 
manuais de procedimentos para os 
candidatos.

Senhas serão enviadas por e-mail e SMS

Votação será exclusivamente  
pela internet

A partir do dia 19 de maio, os 
Participantes receberão em seus e-
-mails e SMS a senha provisória para 
acesso ao hotsite das eleições 2021 
para Diretoria Executiva, Conselhei-
ros Fiscais e Deliberativos. Ao entrar 
no site será possível mudar a senha 
para uma escolhida pelo eleitor. A 
modalidade de votação eletrônica 
facilita a participação na votação, 
dispensando o deslocamento até 
urnas físicas, especialmente para os 
aposentados.

É neste site que nos dias 24 e 
25 de maio será possível votar. Du-
rante esta semana a Comissão Elei-
toral divulgará, também por e-mail, 
um passo-a-passo de como votar. A 
votação é totalmente segura e sigi-
losa. Uma empresa especializada, 
com experiência e reconhecimento 
no mercado, foi contratada para 
fornecer e operar a tecnologia da 
votação.

Caso não receba o e-mail com o 
link de acesso e senha provisória, 
pedimos que entre em contato para 
atualizar seu cadastro.

Os Participantes e Assistidos 
vão escolher para a Diretoria Exe-
cutiva um Diretor Presidente e um 
Diretor de Seguridade, para o Con-

selho Deliberativo um membro titu-
lar e seu suplente, e para o Conse-
lho Fiscal um membro titular e seu 
suplente. Caso não tenha recebido 
o e-mail com o link de acesso e se-
nha provisória, pedimos que entre 
em contato para atualizar seu ca-
dastro.

Quem é a Comissão Eleitoral
A Comissão Eleitoral que conduz 

o processo eleitoral é presidida por 
Luis Carlos Alves Libanio e Zenilto Ri-
beiro da Silva (servidores da CASAN), 

FORTALEÇA A FUNDAÇÃO COM O SEU VOTO!


