
 

Companheiros e Companheiras, boa tarde! 

Meu nome é TENISSON MARCELL ANDRADE VIEIRA, tenho 39 anos, 

casado, advogado, funcionário concursado do Banese há mais de 14 

anos. Já́ trabalhei nos principais setores de agência (recepção, 

retaguarda, caixa, coordenador de caixa e gerência); auxiliei em 

diversas áreas internas na Direção Geral.  

Decidi concorrer a vaga da Diretoria de Seguridade do Sergus para contribuir no desenvolvimento 

sustentável dessa Instituição, vez que tenho todas as certificações exigidas para o cargo (CPA-20 e 

FBB-310), com experiência e disposição suficientes para lutar na defesa indiscriminada dos interesses dos 

participantes e assistidos, bem  como para aplicar os conhecimentos adquiridos em vários cursos sobre 

Previdência Complementar e Atuarial. 

Terei o apoio e a mentoria do atual Diretor Augusto Cezar, por quem tenho absoluto respeito e 

admiração.  

Manterei relação estreita com os representantes, assistidos e entidades de classes representativas. 

Nossas propostas: 

● Aperfeiçoar o site do Sergus, buscando oferecer serviços e informações detalhadas a respeito 

dos planos e da gestão; 

● Implantação de um Call Center para direcionar pedidos e consulta dos participantes; 

● Reativar o comitê de seguridade, para ampliar o rol de discussões sobre possíveis alterações 

regulamentares dos planos; 

● Otimizar custos administrativo, melhorando os resultados financeiros; 

● Aperfeiçoar programa de cursos on-line de Educação Previdenciária e Financeira, palestras, 

entre outros cursos com temas voltado a Previdencia Complementar, aumentando assim a 

capacidade de interatividade da nossa Instituição com o participante; 

● Aperfeiçoar campanha publicitária para atrair novos participantes para o Plano CD/Sergus. 

Diante do exposto e com objetivo de tornar nossa Previdência mais forte, mais unida e mais 

comprometida com os interesses dos participantes e assistidos, pautado pela transparência e ética no 

exercício de nossas atividades, peço seu voto e apoio para podermos dar continuidade a esse processo de 

fortalecimento da nossa Instituição “SERGUS”. 

VOTE 2, Tenisson Marcell A. Vieira! 

  


