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Um novo plano de aposentadoria
para um novo momento
Para se ajustar a mudança na legislação dos fundos de pensão e preservar o patrimônio dos atuais participantes, o Plano II da BANESES será fechado e, para os futuros
participantes, será criado o Plano III, com regras mais flexíveis e adequadas às alterações
no mercado financeiro.
A decisão do fechamento do Plano II já foi aprovada pelo Conselho Deliberativo,
homologada pelas patrocinadoras e foi submetida à Previc – Superintendência Nacional
de Previdência Complementar, entidade que irá aprovar ou não o encerramento do plano.
O assunto vem sendo divulgado pelos meios de comunicação da Fundação aos participantes e não participantes. Acompanhe nas páginas 2 (Editorial), 3 e 4, o porquê do
encerramento do plano e como será o Plano III.
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Seu Fundo de Pensão
Associados
maio de 2013
discriminação
QUANTIDADE
Participantes Ativos
2099
Participantes Autopatrocinados
80
Participantes Vinculados
02
Pensionistas
237
Aposentados
1698

BENEFÍCIOS
R$ 7.505.153,83 pagos em aposentadorias e
pensões em maio.

empréstimos
Contratos

2.176

Total

R$ 34.747.592,60 em saldo de
empréstimos aos participantes em
maio.

novos participantes assistidos
NOME
Fauzia E. Abou Kamel
Paulo Marchete
José Luiz S. de Almeida Jair Sabará
Cleber E. Dias Terra
Maria Madalena
Jorge H. Massariol
Ribeiro
Toni Jader Motta Kaiser Alcimar Pedrini
Wilissis F. Gobetti
Péricles Martins Moura
Humberto D. Moreira
Delson Alves da Motta
Gabriel de Araújo Costa Edson Bispo Cavalcanti
Carlos A. Monjardim
Walace M. de Oliveira
Jefferson K. da Silva
Angelita M. de A.
Waldete Mara R. Matos Carvalho
Maria Beatriz H. Riesen Luiz Carlos R. Rocha
Nolbertina S. Kempim
Deumilson Brás Sancio
Carlos Celso Piassi
Antônio José Alves
Julmário S. Conrado
Selia da P. Sarti Serpa
Luciene Lima Guimarães Deusdedith S. Barbosa
Rainerio Luiz Calefi
Dulcimar M. X. Dalbem
Sérgio Alves de Oliveira Orli Mª M. Vasconcelos
Leandro A. da S. Tavares Luiz Henrique Galli
Laerce César Kunsch
Leid M. T. Malacarne
Almir Bernardo
Fernando F. Pegnor
Orendina Nicolini
Sidronilha P. da Silva
Marta Luzi Garioli
Luiz Carlos Malini

Assuntos
importantes para o
nosso futuro

N

esta edição do Informativo Baneses abordamos, de forma
detalhada, o fim do Plano II de Aposentadoria e a criação
de um novo plano, mais adequado aos novos tempos. É
importante que cada participante, e até quem é banesteano, mas ainda não se associou ao fundo de pensão, leia e se informe sobre esses
novos desafios. Para entender o que está acontecendo na previdência
complementar, onde está inserido o futuro da nossa aposentadioria,
precisamos voltar alguns anos, quando as mudanças passaram a
ser mais constantes e os desafios mais radicais, uma vez que as
transformações da economia, no Brasil e no mundo, foram significativas e trouxeram resultados que poderão afetar o equilíbrio
dos planos de benefícios.
Em se tratando de modalidade de plano, acompanhando as
perspectivas da economia, também tivemos mudanças. Inicialmente
eram planos do tipo benefício definido, depois vieram os planos de
contribuição variável e, agora, os planos de contribuição definida
são os mais utilizados para os novos planos de benefícios.
Para acompanhar as mudanças na economia, que afetam
diretamente a previdência complementar, a Fundação Banestes
tem participado de várias discussões em congressos, seminários e
outros eventos. E, para manter os seus participantes informados destas
mudanças, a BANESES vem, ao longo dos últimos quase três anos,
promovendo encontros, realizando palestras e debatesdiscussões. Como
toda e qualquer decisão tomada diz respeito ao participante, ele tem
que estar informado. Temas como, queda de taxa de juros, redução
de meta atuarial, aumento de longevidade, dentre outros, têm sido
tratados de forma constante. São esses assuntos que estão influenciando nossas vidas. Leia, a seguir, nas páginas 3 e 4, os motivos
que estão provocando alterações em nosso fundo de pensão.
Diretoria Executiva

FALECIMENTOS
Mauro A. de Moraes
Angela S. Pereira Santos
Helson B. dos Santos
Jaime Braz Armelini

João Baptista Pavesi
Edmar Barcelos Pereira
Jonas Renato Lugon
Marivan de O. Ramos

NossoS canais
de comunicação:
falecomagente@baneses.com.br
Telefone: (27) 3383-1900
Visite o portal:
www.invistaemseufuturo.com.br
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A Diretora Superintendente, Jussara Gonçalves, entre o
Diretor de Seguridade, Deosdete Lorenção, e o Diretor de
Investimentos, Fernando Cardoso

NOVO PLANO

Decisões importantes estão
sendo tomadas
Dentre as várias possibilidades
para se adequar à nova
realidade econômica do
país e do mundo, a Fundação
avaliou, inicialmente, a opção
de alterar o atual Plano II
de Aposentadoria e passar
a oferecer modalidades
diferentes de pagamento de
benefícios, no mesmo plano,
para os novos participantes.
Na avaliação mais aprofundada
dessa alteração, concluiu-se
que ter duas características
distintas de forma de
pagamento dos benefícios no
atual plano de aposentadoria,
em um mesmo regulamento,
traria muitas dúvidas e
possíveis questionamentos
futuros de participantes e
assistidos.
Pensando no melhor para
seus atuais participantes e
para os futuros, a BANESES,
representada pela Diretoria
Executiva e pelo Conselho
Deliberativo, com homologação
das patrocinadoras, decidiu
promover o fechamento do
atual Plano II de Aposentadoria,
mantendo somente os atuais
participantes neste plano e
criando um novo plano para os
novos participantes, conforme
já divulgado nos últimos dias
a todos os participantes e não
participantes.

Porque fechar o plano atual para os
futuros participantes?

O

Plano II utiliza atualmente a meta atuarial com uma taxa
de juros de 6% ao ano e é
com essa taxa de juros que
são recalculadas anualmente
as reservas necessárias para
pagamento dos benefícios já
concedidos.
Com a nova legislação
em vigor, aprovada no final
de 2012 pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar, todas as entidades
de previdência complementar, como a BANESES, serão
obrigadas a reduzir a taxa de
juros da meta atuarial, iniciando a redução anual de
0,25% até o final deste ano
e chegando ao final de 2018
com uma redução de 1,5%,
passando, portanto, a taxa de
juros da meta atuarial de 6%
para 4,5% ao ano.
Com a redução da taxa de
juros da meta atuarial será necessário aumentar as reservas
do Plano II para pagamento
dos benefícios já concedidos
e, com essa nova situação, o
plano deverá apresentar déficit atuarial que terá que ser
saneado, principalmente, com
o pagamento de contribuições
adicionais dos assistidos e das
patrocinadoras.

Como no patrimônio
do Plano II existem alguns
investimentos que têm uma
rentabilidade acima da meta
atuarial atual, esses investimentos poderão ajudar a
reduzir os possíveis déficits
e, por consequência, as contribuições adicionais poderão
ser reduzidas ou até desnecessárias, eventualmente.
Da mesma forma, a situação se verifica, também, em
relação aos atuais participantes
ativos com benefícios ainda a
conceder, pois embora tenham
os seus benefícios calculados
com as novas taxas de juros
da meta atuarial, com redução
dos seus benefícios futuros, a
rentabilidade dos investimentos com melhor performance
ajudará esses participantes na
compensação dessa redução,
ao longo do tempo.
Se os empregados atuais
e futuros das patrocinadoras,
que não são participantes do
Plano II, puderem se inscrever
neste plano como participantes,
estes serão beneficiados com a
rentabilidade de investimentos
que não foram feitos com recursos deles. São recursos dos
atuais participantes e assistidos
do Plano II que, fatalmente,
seriam prejudicados.
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NOVO PLANO

Como será o novo Plano de
Aposentadoria para os novos
participantes?
Para a criação do Plano III, o regulamento será elaborado somente após a

aprovação do fechamento do Plano II pela PREVIC.

A

minuta do novo regulamento, a ser realizada
pela empresa de consultoria atuarial, em
conjunto com a Gerência de Benefícios e
Assessoria Jurídica da BANESES, será objeto de

análise pela Diretoria Executiva, posteriormente
será encaminhada à deliberação do Conselho Deliberativo e, em seguida, para homologação das
patrocinadoras.

O novo Regulamento deverá prever os benefícios do Plano III de
caráter previdenciário, tendo como referência o atual Regulamento do
Plano II de Aposentadoria.

A proposta inicial da Diretoria Executiva é de
que os benefícios de aposentadoria do Plano III sejam
concedidos com base nas reservas constituídas e o
benefício seja calculado com as seguintes opções: a)
valor mensal resultante do cálculo atuarial, recalculado
a cada ano, ou; b) valor resultante do cálculo com
base num percentual, definido pelo assistido, dentro
dos limites de percentuais estabelecidos pelo plano..
No caso de morte do participante a proposta
inicial é de que seus beneficiários tenham a opção
de receber:
a) um benefício mensal, calculado sobre o saldo das
reservas remanescentes, com as mesmas opções
do participante quando da sua aposentadoria, ou;

b) alternativamente, poderão resgatar o total do saldo
da reserva existente, neste caso 100% dos recursos
serão utilizados para pagamento de um benefício
único.
Em relação aos investimentos, propomos que
os novos participantes tenham a opção de escolher,
dentre as alternativas a serem disponibilizadas no
novo Plano, a aplicação dos investimentos das suas
reservas, constituídas com as suas contribuições e do
patrocinador, de acordo com o perfil de investimento
mais adequado às suas perspectivas profissionais
e pessoais. As reservas constituídas deverão ser
atualizadas com 100% da rentabilidade líquida dos
respectivos investimentos.

É claro que as dúvidas e os questionamentos não terminam por aqui. A Fundação Banestes está no início do processo e quer que todos acompanhem as discussões
que ainda estão por vir. A BANESES vai estará sempre à disposição. O participante
pode procurar maiores esclarecimentos na nossa sede ou mesmo solicitar uma reunião maior no local de trabalho. O mais importante é a participação de todos.
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Programa INVISTA EM SEU FUTURO
entra no terceiro ano
Assim que a Previc – Superintendência Nacional de

Previdência Complementar, aprovou, em fevereiro, o Programa
de Educação Previdenciária a ser executado em 2013, a
BANESES deu início a nova etapa.

Encontros com participantes discutem o novo
cenário dos fundos de pensão.

O

tema “Reflexos da redução das taxas de juros para os fundos de
pensão na visão do mercado”
tem despertado o interesse dos
participantes. Em dois encontros
promovidos pela BANESES, um
no auditório do Banestes e outro
no auditório do Edifício Bressan,
os presentes acompanharam os
esclarecimentos da BANESES
sobre o cenário atual dos fundos
de pensão brasileiros: juros mais
baixos, com perspectiva de menor
rentabilidade.

A imposição do governo para
que a taxa de juros da meta atuarial dos fundos de pensão caia de
6 para 4,5 % até 2018, reflete diretamente nos resultados do plano
de cada entidade. Existem duas
possibilidades para que cada participante ativo minimize a redução
de seu benefício na aposentadoria:
aumentar a contribuição a partir de
agora ou postergar a aposentadoria,
trabalhando mais e contribuindo
por, pelo menos, mais cinco anos
para manter um benefício equivalente à simulação feita em 2012.

Palestra no Edifício Bressan

Apresentação do plano
aos novos contratados dos
patrocinadores

No final de maio, a Fundação
Banestes fez uma palestra de apresentação do plano de benefícios
para mais de 60 novos banestianos. Eles receberam o Estatuto e o
Regulamento do Plano e ouviram
sobre a importância da previdência
complementar para o seu futuro.

Saiu na imprensa

Brasileiro é desleixado com sua aposentadoria

S

egundo o Indicador Serasa
Experian de Educação Financeira do Consumidor, 48%
dos brasileiros não fazem nenhum
tipo de investimento para sua aposentadoria. O índice inaugurado pelo
Serasa é um dos únicos indicadores
do nível de educação financeira da
população brasileira e o maior em
termos de abrangência e nível de
detalhes. Foram consultadas 2.002
pessoas em 142 cidades do Brasil

no primeiro trimestre de 2013.
A pesquisa mostrou que a contribuição ao Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) - é o único tipo
de investimento para a aposentadoria
para 42% dos entrevistados. E apenas
5% combinam a contribuição ao INSS
com um plano de previdência privada.
Uma parcela ainda menor, correspondente a 2% dos entrevistados,
possui a previdência privada como
única forma de acumulação de pa-

trimônio para a aposentadoria.
Celso Matos, pesquisador responsável pelo indicador da Serasa,
afirma que o desleixo do brasileiro
em relação à sua aposentadoria pode
ser explicado pelo imediatismo com
que ele lida com suas decisões financeiras. “O brasileiro pensa que a
aposentadoria vai demorar a chegar
e acaba priorizando tudo o que quer
consumir hoje”, comenta Matos.
Fonte: Priscila Yazbek, site da Revista Exame
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PAtROCINADOR

Economista Guilherme Dias é o
novo presidente do Banestes

O governador Renato
Casagrande deu posse
ao novo presidente do
Banestes, Guilherme
Dias

O

economista Guilherme
Dias é o novo presidente
do Banestes. Ele tomou
posse no dia 28 de maio, em cerimônia concorrida no Palácio
Anchieta. O governador Renato
Casagrande destacou que a tarefa
do executivo é tornar o banco ainda
mais competitivo.
“Ele tem a missão de fazer uma
boa gestão. Fazer que o Estado tenha mais dinamismo na economia.
O Banestes é uma peça no desen-

volvimento do Espírito Santo”,
enfatizou.
Dias ressaltou que vai trabalhar para fortalecer o Banestes.
“Fortalecer o banco é fortalecer a economia capixaba. Temos
muitas tarefas pela frente, como
lançar novos produtos, avançar na
Tecnologia da Informação, ampliar
o crédito para o setor produtivo e
aprimorar o relacionamento com os
municípios. Os clientes merecem
e a sociedade exige”, frisou.
Outras mudanças ocorreram na
diretoria do banco. O ex-presidente
Bruno Negris assumiu a Diretoria
Administrativa, o economista Jose
Marcio Soares passa a responder
pela Diretoria de Administração e
Gestão de Recursos de Terceiros; e
Vitor Lopes Duarte foi incorporado ao
quadro de pessoal para assumir
a Banestes DTVM.

Contracheque
eletrônico

O

itenta por cento dos aposentados e pensionistas da Fundação
Banestes abriram mão
de receber em casa o
contracheque impresso.
Agora, mensalmente,
eles acessam o comprovante de pagamento
de benefício direto no
site da BANESES. É
mais rápido, seguro e,
principalmante, mais
econômico. Com isso,
a Fundação está gastando menos com papel e
Correios, contribuindo
também para o meio
ambiente. A BANESES
agradece a todos pela
decisão.

TECNOLOGIA

Investimento em novos computadores
Trinta computadores da Fundação Banestes foram substituídos. Foi um investimento

necessário para garantir maior agilidade e segurança na execução dos serviços da BANESES e atendimento
aos participantes.

A

s máquinas antigas, com seis anos de uso, eram lentas e tornavam difícil o trabalho diário, comprometendo os resultados. Como principal ferramenta de trabalho, os computadores adquiridos
já foram instalados e têm previsão de uso de mais de seis anos.

Ainda este ano serão feitos novos investimentos na área de segurança e de backup (cópias dos arquivos
de dados).
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ELEICAO

Novos membros
no Conselho Deliberativo

A

eleição de novos membros para o Conselho Deliberativo aconteceu no final de abril e, logo após o anúncio dos eleitos, foi
dada posse aos vencedores. Vale destacar que a eleição deste
ano foi a primeira realizada com voto exclusivamente eletrônico. Os
participantes escolheram seus representantes votando somente pela
internet. Isso garantiu ao processo eleitoral mais segurança e rapidez
na apuração dos votos.

Números da Eleição

1.961 votantes
3.922 votos
237 brancos
4 nulos

Os mais votados ocuparam as
duas vagas disponíveis. Tomaram
posse Jovenal Gera e Sandro da
Silva Martins. O terceiro colocado,
Réveles Belarmino, não chegou a
ocupar a vaga na suplência. Ele

1º) Jovenal Gera
2º) Sandro da Silva Martins
3º) Réveles Belarmino dos Santos
4º) Jefferson Ávila Silvares Balbino
5º) José Francisco da Silva
6º) Pedro Paulo de Mattos Coutinho
7º)Adnei José Faria
Eleitos

1.311 votos
895 votos
467 votos
439 votos
219 votos
199 votos
151 votos

Indicados pela Patrocinadora
Efetivos

Lúcio Carlos Faller Pereira

Mônica Campos Torres (Presidente)

Jovenal Gera

Tarcísio Ceotto Malheiros

Sandro da Silva Martins

Ranieri Feres Doellinger

Suplentes

Jonas Freire Santana

Anderson Ferrari Júnior

Jefferson Ávila Silvares Balbino

Anselmo Custódio Lamas Lopes

José Francisco da Silva

Réveles Belarmino dos Santos

Resultado da eleição mostra que menos da metade dos
participantes votou na eleição para o Conselho Deliberativo

Dos 4.101 participantes da BANESES, apenas 47% exerceram
seu direito de escolher representantes no Conselho Deliberativo. Na
eleição de 2012, para o Conselho Fiscal, foram 52% de votantes.
A queda no número de votos chamou a atenção da Diretoria Executiva e dos próprios candidatos, principalmente neste momento em que os fundos de pensão enfrentam um cenário adverso com
a redução dos juros e a necessidade de novos ajustes nos planos.

A diretoria da BANESES entre os dois
conselheiros eleitos: Sandro e Gera

renunciou para assumir como suplente indicado pelo Patrocinador.
Assim as vagas de suplência ficaram com o quarto colocado,
Jefferson Ávila Silvares Balbino e
José Francisco da Silva, quinto colocado. Também assumiram os indicados pelos Patrocinadores. São
eles: efetivo - Ranieri Feres Doellinger. Suplentes - Réveles Belarmino e Anderson Ferrari Júnior.
Diretoria Executiva da
Fundação Banestes é
reconduzida

De acordo com decisão do Conselho Deliberativo da Fundação Banestes e conforme o artigo
18, item XV, do Estatuto
Social da BANESES, foi
aprovada a recondução da
atual Diretoria Executiva, composta por: Jussara
Gonçalves (Diretora Superintendente), Deosdete Lorenção (Diretor de
Seguridade), e Fernando
Cardoso (Diretor de Investimentos). A posse ocorreu
no dia 30 de abril, com a
presença dos membros do
Conselho Deliberativo.
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Exercícios e caminhada para se
manter ativo depois dos 60
Malhar é cada vez mais uma
atividade recomendada aos idosos

O

exercício físico é fundamental para a saúde de todos. Isso
é fácil de entender. Difícil
mesmo é saber como começar e por
onde. Frequentar uma academia pode
ser um bom começo. Além da rotina de exercícios, o idoso vai contar,
também, com uma equipe preparada
para orientá-lo. E para os que não se
simpatizam com o ambiente, vale a
boa caminhada. Ela é uma forte aliada
contra as doenças do envelhecimento.
O importante é não ficar parado!
A fisioterapeuta especializada em
ortopedia Ana Paula Primon Anderson
Gomes explica que no processo de envelhecimento muitas alterações ocorrem no corpo. “O envelhecimento tende a produzir processos degenerativos
em cartilagens, ligamentos, tendões

e músculos, além de reduzir a massa
óssea, diminuindo por consequência
a capacidade funcional do aparelho
locomotor. Todos estes efeitos são
agravados pelo sedentarismo. Ocorre, também, um aumento do tecido
adiposo (gordura), em substituição
da massa óssea muscular”, diz.
Para Gomes, essas alterações
Doenças do envelhecimento

A especialista esclarece que
as alterações corporais advindas
do processo de envelhecimento podem propiciar uma série
de doenças, como: osteopenia,
osteoporose, dores articulares
e musculares como a artrose,
debilidade em geral, fraqueza
e sobrecarga cardiovascular - o
que favorece o aparecimento de
doenças do coração, propiciando
a ocorrência de infartos, problemas vasculares que podem
gerar AVCs e obesidade, principalmente com o aumento da
gordura abdominal.

irão refletir diretamente na redução
da força, da resistência, coordenação,
velocidade, potência e flexibilidade
do indivíduo. “Assim, com o passar
dos anos, este processo pode gerar
dificuldades para as pessoas realizarem atividades diárias, reduzindo o
bem-estar psicológico e social.” Ela
lembra que o processo degenerativo
do envelhecimento atinge diretamente
o sistema nervoso e esclarece que se
acredita, hoje, que a tendência de as
pessoas engordarem com a idade ocorre e grande parte por causa da redução
da taxa metabólica basal (quantidade
de energia gasta) decorrente da perda
progressiva de massa muscular.

Como evitar?
A atividade física deve ser constante, não precisa de academia, porém é importante que
tenha orientação profissional, para que sejam treinados os principais grupos musculares, que
evitarão as quedas, torções, lesões dos tendões e músculos. Para o cérebro, leituras em voz
alta, para depois repetir o texto lido, num treinamento da memória. Outra atitude é a de se
escovar os dentes alternando as mãos usadas e assim por diante. Não esquecendo, claro, a
velha e boa caminhada, mesmo que em marcha lenta ela contribui para manter o corpo ativo.
Fonte: Revista Medicina Social
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