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MÁRCIA CAMPOS, DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 
BANESPREV, FALA SOBRE SUA ATUAÇÃO NO COLEGIADO PÁG.2

POR UMA 
CABESP MELHOR!

Eleições para diretorias financeira e administrativa e Conselho Fiscal 
ocorrem até 19 de novembro. CNAB/Afubesp apoia chapa Mãos Dadas 

pela Cabesp, que traz candidatos engajados na luta para tornar a 
Caixa Beneficente mais acessível aos associados em todos os sentidos
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Em favor dos  
interesses dos 
banespianos
Caminhada de Márcia Campos no 
Comitê de Investimentos mescla 
conhecimento, técnica e embate

Márcia tem 
trabalhado para 

impedir que o banco 
use os recursos do 

Banesprev como 
oportunidade de 

negócios

CAM
ILA DE OLIVEIRA

E
m sua última gestão no 
Comitê de Investimentos 
do Banesprev (já foi elei-
ta duas vezes consecuti-
vamente), Márcia Campos 

se orgulha de sempre defender os 
interesses dos participantes - pa-
pel que todo eleito deveria cum-
prir. Contabilizando três manda-
tos no colegiado (em 2007/2009, 
2011/2013 e 2014/2016, como 
suplente), ela relembra no Dignida-
de alguns momentos deste percur-
so no Comitê, onde reconhecida-
mente se empenha para cumprir o 
ofício de destinar bem os recursos.

No Banespa, Márcia atuou co-
mo economista no Departamento 
de Planejamento de 1989 a 2000 
e chegou ao Banesprev logo após 
a privatização do banco, convidada 
para trabalhar na área de investi-
mentos, onde foi analista e depois 
Gerente Financeira. “Pude utilizar 
minha experiência profissional e 
também aprender muito sobre pre-
vidência complementar, além de 
contribuir na luta pelos direitos dos 
participantes. Foi uma experiência 
muito rica”, conta ela, que é dona 
de longa trajetória de estudos na 

área de gestão de fundos de pen-
são e economia.

Aposentou-se em 2006, mas con-
tinuou participando das reuniões 
do colegiado - que ocorrem men-
salmente. Foi eleita, e desde então, 
tem atuado no órgão aprovando ou 
indicando os melhores investimen-
tos para cada plano. E, principal-
mente, reforçando o compromisso 
com os participantes ante situações 
onde os interesses da patrocinado-
ra sobressaem e os membros indi-
cados ou sem tradição de luta não 
se opõem. “Nestas situações nosso 
papel tem sido fundamental para 
denunciar e impedir (ou pelo me-
nos tentar) que tais fatos aconte-
çam”, diz.

É categórica ao afirmar que o Co-
mitê de Investimentos faz do Ba-
nesprev uma das entidades com 
melhor estrutura de governança. 
“Quem ganha com isso somos nós, 
participantes, que temos a possibi-
lidade de conhecer melhor como 
são investidos nossos recursos e 
cuidar para garantir que seja feito 
da melhor forma”, frisa. Apesar de 
não ser uma instância deliberativa, 
todos os investimentos passam pe-

lo crivo do Comitê.

Eterna vigilância
Para Márcia os maiores entraves 

no Comitê têm origem na postura do 
Santander de enxergar os recursos 
do Banesprev como oportunidade de 
negócios. “O problema é que, às ve-
zes, estes negócios só são lucrativos 
para eles”, lembra, reiterando o pa-
pel dos membros em garantir que os 
investimentos sejam feitos com me-
nor risco e maior rentabilidade.

Ela considera que o maior desa-
fio em relação aos investimentos é 
a tendência da queda das taxas de 
juros no longo prazo e o aumento da 
longevidade. De acordo com ela, es-
tes fatores fazem com que a tarefa 
de investir com segurança e rentabi-
lidade seja cada vez mais difícil. No 
entanto, estas situações servem para 
estimular o enfrentamento com ou-
sadia e conhecimento. Em uma men-
sagem aos colegas, Márcia ressalta 
que é importante cuidar - e acompa-
nhar - o que é nosso. “Previdência é 
para sempre. Então, temos que cui-
dar do Banesprev por toda a vida!”

Leia a matéria completa no www.
afubesp.org.br
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Vote por uma Cabesp 
mais próxima de você 
CNAB e Afubesp indicam o voto nos 
candidatos da Chapa Mãos Dadas pela Cabesp

Wagner Cabanal  
para Diretoria Financeira

Mauricio Danno  
para Diretoria Administrativa

Maria Rosani  
para o Conselho Fiscal

E L E I Ç Ã O

A 
partir do dia 19 de ou-
tubro, os associados da 
Cabesp irão escolher as 
pessoas que irão defen-
der suas demandas dire-

tamente na caixa beneficente pelos 
próximos dois anos. Serão eleitos 
dois diretores – um financeiro e um 
administrativo – e um conselheiro 
fiscal, e é essencial analisar os cur-
rículos e votar naqueles que tenham 
vontade e capacidade de fazer os re-
cursos da Cabesp voltarem em for-
mas de benefícios e investimentos 
para seus usuários. 

Gente que realmente melhore a 
rede credenciada, em especial no in-
terior de São Paulo e outros estados, 
que lute pela isenção de coparticipa-
ção para casos graves – como câncer 

e alzheimer –  ou crônicas – hiper-
tensão, diabetes e etc –, que tome 
decisões em favor dos associados 
e não dos interesses do Santander, 
principalmente no que diz respeito a 
reajustes dos planos Família, PAP e 
PAFE, por exemplo. 

Essas são algumas das propostas e 
convicções dos candidatos da chapa 
Mãos Dadas pela Cabesp e é por is-
so que a Comissão Nacional dos Apo-
sentados do Banespa e a Afubesp in-
dicam o voto em Wagner Cabanal pa-
ra Diretoria Financeira, Mauricio Dan-
no, para a Diretoria Administrativa, e 
Maria Rosani para o Conselho Fiscal.

 “São os melhores nomes para 
defender os interesses dos banes-
pianos. Eles têm propostas claras e 
importantes para fazer a Cabesp re-

tomar a sua verdadeira missão, a de 
ser caixa beneficente, que priorize a 
saúde de seus associados ao invés 
de zelar, antes de tudo e obstina-
damente, pelo incremento da pou-
pança dos controladores do banco”, 
comenta o coordenador da CNAB, 
Herbert Moniz. 

Vote, e com consciência
A eleição da Cabesp será realizada 

por correio a partir de 19/10, quan-
do se inicia o envio dos kits de vo-
tação. Os associados têm até 19 de 
novembro pra devolver os envelo-
pes. A CNAB ressalta a importância 
de participar do pleito para legitimar 
a escolha dos representantes eleitos 
e não terceirizar o voto, ou seja, não 
deixe que ninguém vote por você. 
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HOMEN AGEM

Despedida a 
Sergio Tanganelli
Banespiano do Plano V era estudioso de física 
quântica e ministrava palestras sobre o assunto

“A 
consciência faz parte 
do próprio universo, 
dessa forma, pode 
continuar a existir 
mesmo após a mor-

te biológica”. A afirmação atribuí-
da ao diretor de Estudos da Cons-
ciência da Universidade do Arizona 
(EUA), Stuart Hameroff, transmite 
uma ínfima parte abordada pelos 
pensadores da física quântica.

Apesar da afirmação e do pró-
prio assunto em si terem grande 
potencial para gerar debates e po-
lêmicas, eles também tem tudo a 
ver com o banespiano Sérgio Tan-
ganelli, que faleceu no dia 24 de 
agosto, infelizmente. O assunto foi 

objeto de estudo do colega por dé-
cadas e por isso é utilizado pelo 
Dignidade para homenageá-lo. 

Graduado em psicologia, traba-
lhou no Departamento de Recursos 
Humanos do Banespa até aposen-
tar-se. Depois disso, seguiu com 
suas pesquisas sobre física quânti-
ca, a ponto de inclusive dar pales-
tras, como ocorreu no Qualidade de 
Vida, em 2012. 

O evento, denominado “Matéria e 
Consciência - uma visão quântica”, 
foi muito elogiado pelos participan-
tes, o que levou a coordenação do 
programa a procurar o banespiano 
para palestrar novamente a fim de 
dar continuidade ao assunto. No si-

te da Afubesp, você pode conferir 
um trecho da palestra.

Além de estudar e palestrar, Tan-
ganelli tinha ainda o projeto de es-
crever um livro para tratar deste te-
ma que tanto lhe era caro. Chegou 
a compartilhar ideias neste sentido 
com funcionários da Afubesp, lugar 
que sempre visitava.

“Por sua importante atuação den-
tro do banco, como coordenador no 
RH, e também porque foi uma pes-
soa muito querida, prestamos aqui 
nossa homenagem”, comenta Sér-
gio Zancopé, que era amido do ba-
nespiano e membro da CNAB, co-
missão da qual Tanganelli também 
fez parte. 

Em 2012, banespiano palestrou sobre matéria e consciência quântica no Programa Qualidade de Vida e foi muito elogiado
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