
Como votar:
A votação ocorrerá em duas modalidades excludentes (correspondência e internet). Para evitar a 
duplicidade de votação, quem votar por correspondência ficará automaticamente impedido de votar 
pela internet.

Em qualquer das duas modalidades, o eleitor deverá escolher e marcar, no local próprio da cédula, o nome de seu 
candidato, com o que estará votando, também, no respectivo suplente. 
A cédula traz o nome dos candidatos na ordem definida por sorteio.
As instruções para votação serão encaminhadas pelos Correios para o endereço de todos os eleitores.
Nenhuma inscrição ou sinal, além da marcação do voto, deverão ser feitos na cédula ou no envelope porta-
cédula, para que o voto não seja anulado.

O processo eleitoral para preenchimento de uma vaga 
destinada aos assistidos no Conselho Deliberativo da 
Centrus está em andamento. No momento, os candidatos 
estão em campanha e apresentam nesta edição especial 
do Informativo Centrus suas propostas em textos de 
sua exclusiva responsabilidade. A Fundação não se 
responsabiliza pelas opiniões nem pela viabilidade das 
propostas apresentadas. 
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Eleições para Conselho Deliberativo
da Centrus mobilizam Assistidos 

Será preenchida uma vaga de 
membro e respectivo suplente 
no Conselho Deliberativo, do 
grupo de assistidos do Plano Básico de Benefícios - PBB, 
Plano de Benefício Definido Centrus - PBDC, e do Plano de 
Contribuição Definida - PCD, para mandato de quatro anos.

Você pode contribuir para a definição dos rumos da Fundação. Participe com o seu voto.

?

Votação por correspondência Votação pela internet
A votação por correspondência pode ser feita a partir do 
momento em que o eleitor receber o material da eleição (cédula 
para votação, envelope porta-cédula de cor azul e envelope 
carta-resposta de cor branca, com porte pago pela Fundação).

• Após escolher e marcar seus candidatos, a cédula deve ser 
colocada no envelope porta-cédula, que deve ser lacrado e 
não poderá ter nenhuma marca, sob pena de anulação do voto. 
Em seguida, o envelope porta-cédula deve ser colocado no 
envelope carta-resposta, a ser postado em uma agência dos 
Correios ou em qualquer caixa coletora de correspondências 
daquela empresa.
• Não será recebido envelope carta-resposta entregue 
pessoalmente na Centrus ou por qualquer outro meio que não 
os Correios.
• As cartas-resposta serão recebidas na Centrus até as 18h do 
dia 27 de julho de 2017.
• Quem decidir votar por correspondência deve postar o quanto 
antes, de modo a evitar eventual atraso na entrega à Centrus, 
com a consequente não validação do voto.

Pela internet - somente de 1º a 4 de agosto de 2017, das 9h 
às 18h, e no dia 7 de agosto de 2017, das 9h às 15h.

O eleitor que optar por votar pela internet deve seguir o 
seguinte roteiro: 
• acessar a página da Fundação na internet: www.centrus.
org.br;
• entrar em Sua Conta, com a utilização de sua matrícula e 
senha normal; 
• na área restrita, clique em Eleições 2017-2 para ter acesso 
à cédula de votação; 
• no local indicado na cédula, marcar o nome do candidato 
à vaga no Conselho Deliberativo de sua escolha; o voto vale 
para o membro e respectivo suplente; e
• confirmar o seu voto no campo indicado, encerrando a 
votação.
Após confirmação do voto, o acesso à cédula de votação 
será bloqueado.



2

Marco Antônio Montenegro Beltrão

Walter Gomes de Oliveira

Marco Antônio Montenegro Beltrão, casado, natural de Recife 
(PE), com 79 anos, candidato à vaga no Conselho Deliberativo 
da CENTRUS, em eleição que ocorrerá no próximo mês de 
julho, apresento minha experiência profissional aos ilustres 
participantes e pensionistas de nossa Fundação.
Trabalhei como Bancário por 36 anos, com a seguinte  
trajetória:
• 8 anos em Bancos da iniciativa privada;
• 4 anos no Banco do Brasil, onde tomei posse em 

Canavieiras (BA) em 1962;
• 24 anos no Banco Central do Brasil, onde fui empossado  

em 1966, no Departamento do Meio Circulante, tendo 
dedicado ao  referido Departamento toda minha vida 
funcional no BACEN, nos seguintes cargos:

Assistente e Coordenador do Serviço de Registro Contábeis;
Coordenador dos Serviços de Tesouraria;
Chefe-Adjunto de Divisão: - Divisões de Tesouraria e de 
Destruição de Valores;
Chefe-de- Divisão: - Divisão de Destruição de Valores;

É chegada a hora de definir como queremos defender 
nossos direitos.
No início de julho a CENTRUS inicia o processo das 
eleições que definem o preenchimento da vaga destinada 
aos assistidos - aposentados e pensionistas - no Conselho 
Deliberativo.
Este ano concluo meu primeiro mandato como conselheiro 
deliberativo e agora concorro a esta vaga, na certeza 
de ter exercido meu mandato com afinco e, sobretudo, 
responsabilidade. 
Foi um período de grande aprendizado. É esta experiência 
que eu quero levar para enfrentar mais este desafio. 
Há mais de 25 anos luto pelos interesses dos aposentados e 
pensionistas da CENTRUS. Participei ativamente, inclusive, 
das lutas pelo superávit - fui o primeiro a procurar e ajudar 
a contratar o advogado que conduziu o processo à vitória 
final, Dr. Adacir Reis.
Tenho orgulho de afirmar que conheço bem a CENTRUS 
- onde também ocupei o cargo de Conselheiro Fiscal - e 

Participei como 
responsável pela 
instalação dos Serviços 
do Meio Circulante nas 
Delegacias de Belém e 
Fortaleza.
Por determinação do Chefe do Departamento do Meio 
Circulante, realizei diversas verificações das atividades 
atribuídas ao MECIR, em todas as Regionais e na Divisão 
de Tesouraria em Brasília (DF).
Aposentei-me em julho de 1990.
Exerço a função de Presidente da Associação dos Antigos 
Funcionários do Banco Central do Brasil - AAFBC, por 3 
mandatos;
Membro Suplente do Conselho Deliberativo da  CENTRUS.
Pretendo, se eleito for, dar continuidade aos trabalhos 
desenvolvidos pelo Franz Breitschaft, que sempre me 
colocou a par sobre os assuntos importantes de interesse 
dos participantes.

sempre procurei me 
colocar à disposição 
para resolver qualquer 
problema apresentado 
por colegas e pelas 
pensionistas. 
Tenho procurado me atualizar permanentemente, fazendo 
cursos sobre previdência complementar, com o objetivo 
de me capacitar ainda mais para o exercício da função 
e continuar na luta pela melhoria dos nossos benefícios 
- incluindo as pensões -, sem pôr em risco a solidez de 
nossos planos. Sou certificado pelo ICSS.
 Meu companheiro de chapa é o ilustre colega Édison Freitas 
de Oliveira, de currículo impecável, com capacidade e 
disposição para defender nossos interesses. É uma adesão 
que muito honra a minha chapa. 
É assim que peço a honra do seu voto em nossos nomes 
para integrar o Conselho Deliberativo da CENTRUS.
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