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DEFINIDA A NOVA COMPOSIÇÃO
do Conselho Fiscal

T

anto os participantes da Fundação como os patrocinadores já têm os nomes dos novos conselheiros e seus suplentes
para compor o Conselho Fiscal
da BANESES. Através de eleição
direta, mil e trinta e seis participantes elegeram os seus representantes com mandato de quatro
anos. Entre os sete candidatos
venceu Edson Siqueira Gomes,
colega da agência Esplanada
com 22,97% dos votos válidos.
Maria José, aposentada, ficou
com a primeira suplência com
20,75% dos votos.
Pela segunda vez, os participantes também puderam votar pela internet, facilitando o processo. Através
do site da Fundação foi possível
acompanhar o processo de eleição
e conhecer mais a fundo o perfil de
cada candidato. O resultado da disputa foi divulgado no site da BANESES, logo após a apuração dos votos, no dia 20 de abril.

O resultado da eleição foi muito
satisfatório. Agora espero retribuir
com um bom trabalho no Conselho,
fiscalizando as aplicações do nosso
patrimônio e sempre agindo com
honestidade e transparência. A
segurança, neste caso, é primordial
para que nós participantes
tenhamos um futuro tranqüilo.

“

“

”

Edson Siqueira Gomes
(Titular)

Edson Siqueira Gomes
Maria José M.Pimenta
Eli Batista de Araújo Pirola
Izaias Cavessana
Olympio Pitanga Cruz
Geraldo Luiz Bussular
Nilson Elias Tristão
Branco
Nulo
TOTAL

Total Votos Total Votos
Manuais
Internet
117
121
153
62
71
124
79
86
52
22
56
16
32
23
8
5
9
0
577
459

Já os Patrocinadores escolheram seus representantes indicando como efetivo
Ezequiel Gonçalves Kiel de Oliveira, gerente geral da ag. Central, e na suplência
Izaias Cavessana, gerente de negócios também da ag. Central.

“

”

”

Maria José M. Pimenta
(suplente)

RESULTADO FINAL

As indicações dos Patrocinadores

Esta indicação me deixa contente
por ter sido considerado apto para
exercer esta função de tão grande
importância. Como conselheiro
pretendo desempenhar o meu
trabalho com zelo e dedicação.
Ezequiel Gonçalves Kiel de
Oliveira
(Efetivo indicado)

Fiquei feliz com o resultado porque
mostrou a participação dos
aposentados na eleição. Mesmo
estando na suplência me sinto
preparada para desempenhar um bom
trabalho se um dia for preciso substituir
o colega Edson. Como presidente da
Banespar já acompanho o
desempenho da BANESES.

“

Agradeço aos Patrocinadores pela
confiança e indicação e me comprometo a
atuar de forma transparente e efetiva,
quando necessário, como sempre tenho
pautado minha vida pessoal e profissional.
Aproveito para agradecer os votos na
eleição direta realizada para este Conselho.
Izaias Cavessana
(Suplente indicado)

Simule direto no site www.baneses.com.br
o valor de sua aposentadoria.
Mais um serviço oferecido pela Fundação.
PÁGINA 2 e 3

www.banescaixa.com.br
Este é o endereço do site
lançado pela Banescaixa.
PÁGINA 4

”

Total de
%
Votos
238 22,97%
215 20,75%
195 18,82%
165 15,93%
74
7,14%
72
6,95%
55
5,31%
13
1,25%
9
0,87%
1036 100,00%

Os novos membros, que tomarão posse no dia 30 de abril, terão
mandato de quatro anos e passam
a integrar o Conselho Fiscal com
os antigos conselheiros que permanecem por mais dois anos, Kátya Elvira Paste e seu suplente Abel
Santos Lima, representando os
Patrocinadores e Adorício Loss e
seu suplente André Noé de Almeida
Xavier, representando os participantes da BANESES.

No encarte confira:
Relatório de
Atividades 2003
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SIMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS via internet
7
8
6

Se eu quiser me aposentar daqui a cinco anos, quanto irei receber de aposentadoria complementar? Com certeza, perguntas desse tipo estão sempre presentes na cabeça de um trabalhador. A
preocupação com a aposentadoria e o padrão de vida que se vai ter após anos de trabalho levam a gente a querer saber hoje quanto vai receber amanhã. Para os participantes da BANESES,
essas informações agora estão disponíveis a qualquer hora do dia, permitindo, inclusive, diversas simulações a partir de diversas possibilidades desejadas pelo futuro aposentado. É que já está
no site da BANESES o novo programa de Simulação de Benefício que permite ao participante ter uma idéia de valor do seu benefício na BANESES com data futura.

Como funciona o Simulador de Benefício
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Com os dados preenchidos, clique novamente no botão escrito Próximo
para que entre a tela com o resultado da simulação.
NESTA TELA VOCÊ JÁ IRÁ CONFERIR os resultados da simulação solicitada.
Entre as diversas informações, observe o benefício total a ser recebido da BANESES na aposentadoria e o salário de participação que você estaria recebendo à
época da aposentadoria simulada. Conferido esses dados, você pode iniciar novas simulações. Basta clicar no botão Anterior e começar novas projeções.

Esta tela trás três espaços para que você possa preencher.
NO PRIMEIRO ESPAÇO, você deve indicar a data escolhida para simulação, lembrando que a própria tela sugere três opções: a data prevista pelo INSS, data prevista de
aposentadoria normal na BANESES e a data de início da aposentadoria antecipada
também na BANESES.

Utilizando o novo programa o participante pode fazer uma simulação a partir de qualquer
data desejada, ou então, aproveitar as três datas sugeridas. São elas:
1. Data prevista de sua aposentadoria no INSS
2. Data prevista de aposentadoria normal na BANESES
3. Data de início do direito à aposentadoria antecipada na BANESES

S O C I A L

Acompanhe passo-a-passo como fazer as simulações

1
2
3
4
5

Em um computador digite
o nosso endereço eletrônico:
www.baneses.com.br

Clique na opção
SIMULAR BENEFÍCIOS
no menu principal.
Você vai encontrar os seus dados pessoais, de seus dependentes cadastrados, o salário
de participação, o percentual e o valor de sua contribuição mensal (básica), o valor atual
da contribuição mensal do patrocinador (normal) e os valores acumulados das suas reservas nos Planos I e II. São dados do último mês fechado. Confira seus dados e, se você
quiser, pode conferir também os de seus dependentes cadastrados clicando no campo
Confira os Dependentes aqui. Se alguma informação estiver errada, informe à BANESES.
Ainda nesta tela clique no botão escrito Próximo para passar à próxima tela.

NO SEGUNDO ESPAÇO você tem a possibilidade de manter ou alterar o percentual
atual de sua contribuição mensal que aparece na tela. Exemplos de simulações: se
eu mantiver o percentual de minha contribuição, quanto vou receber na minha
aposentadoria? E se eu reduzir ou aumentar este percentual de contribuição
qual o decréscimo ou acréscimo que
terei na minha aposentadoria?

O TERCEIRO ESPAÇO só
deverá ser preenchido pelo
participante que tenha interesse
em aumentar a própria reserva
fazendo um aporte, ou seja, um
depósito adicional voluntário
que possa resultar numa melhor
aposentadoria no futuro.
Lembre-se, tudo é apenas
uma simulação.

Importante

Digite o código de participante na BANESES e a
senha.

Essa simulação considera a projeção de crescimento das reservas com a taxa de juros
da meta atuarial (6% a.a.) e não prevê crescimento salarial ao longo do tempo, devendo o
participante refazer suas simulações quando ocorrer variação de seu salário. O participante pode fazer quantas simulações desejar. Basta trocar as datas de aposentadoria,
percentual de contribuição e até mesmo verificar qual será o valor da aposentadoria se
ele aumentar a conta de reserva com contribuições voluntárias. Todos esses fatores
combinados oferecem diferentes valores de aposentadoria. Tudo depende do desejo do
participante. Você escolhe.
Agora, sem precisar ligar ou ir até a Fundação, você pode ter, via internet, uma idéia do
valor de sua aposentadoria complementar. Não esqueça o nosso site:
www.baneses.com.br

Parceria Público-Privada (PPP) e os Fundos de Pensão
Foi realizado em Vitória, no dia 02
de abril, o Seminário Parceria PúblicoPrivada, promovido pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento, Infra-Estrutura e dos Transportes do ES, que contou com a participação do Diretor Superintendente da BANESES, Deosdete
Lorenção, representando os Fundos de
Pensão do Estado. Ele foi um dos
debatedores na Mesa Redonda “Visão
dos Investidores e Empreendedores”.
A partir da apresentação do Projeto
de Lei no Congresso, a PPP está
na pauta de discussões e tem
sido colocada pelo governo
federal e alguns governos
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estaduais como alternativa para os investimentos em obras mais emergenciais nas
áreas de infra-estrutura, quando o Estado
não tiver condições de realizá-las sozinho. A PPP surge como alternativa para
realizar essas obras em parceria com os
investidores privados, aí incluídos os
Fundos de Pensão. No caso do Espírito
Santo, foram relacionadas durante o
Seminário algumas obras de responsabilidade dos governos estadual e federal
que poderiam fazer parte da PPP, dentre
elas as prioridades seriam a duplicação
e construção de rodovias e a construção
de pontes, terminais e unidades
prisionais.

Mas por que os fundos de pensão
estão participando dessas discussões?
Como investidores institucionais, que
detêm mais de 16% do PIB brasileiro, os
fundos são vistos como parceiros potenciais para projetos de investimentos de
longo prazo, como é o caso da PPP.
Na opinião do Diretor-Superintendente da BANESES, com a atual perspectiva
de queda de juros, os fundos deverão
buscar um redirecionamento de suas
carteiras e, dentre as alternativas a serem consideradas, deverão ser avaliados os investimentos com novas fontes
de rentabilidade que possam contribuir,
também, para o desenvolvimento econô-

mico e social do país. Mas, destaca
Deosdete Lorenção, qualquer novo investimento só deverá ocorrer a partir do
cumprimento de alguns requisitos básicos como: projeções positivas de retorno do investimento, mensuração dos
riscos envolvidos, segurança nos contratos no que diz respeito às questões
legais, conhecimento das garantias,
mecanismos de governança dos projetos, regras de aplicação e resgate e
fortalecimento do mercado de capitais.
São precauções importantes e necessárias para proteger o dinheiro dos participantes, garantindo uma aposentadoria
tranquila para todos.

(E) Lorenção fala sobre a participação dos fundos de
pensão ao lado de Ernesto Mosaner, do Movimento
Empresarial Espírito Santo em Ação e de
Wagner Pinheiro, presidente da Petros

BANESCAIXA
CAIXA DE
ASSISTÊNCIA
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www.banescaixa.com.br

Digitando o endereço eletrônico acima, o beneficiário da
Banescaixa vai encontrar o site do plano de saúde dos empregados e ex-empregados do Sistema Financeiro Banestes.
É uma novidade lançada pela Banescaixa para avançar
ainda mais na prestação de serviço a seus usuários. Antes,

para ter acesso a algumas informações, o beneficiário tinha
que acessar o site do Banestes para saber sobre a Banescaixa. Agora, com o site próprio, a Banescaixa dá um salto
de qualidade e coloca à disposição dos interessados serviços e informações das mais diversas.

Serviços e informações encontradas
no www.banescaixa.com.br
 Rede Credenciada
 Atendimento 24 horas
 Assistência Médica fora
do ES
 Auxílio Farmácia
 2ª via de boleto







Estatuto
Comunicados
Alertas de saúde
Dicas
Os tipos de planos
e formulários de adesão
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ACESSE O SITE

www.baneses.com.br

Mala Direta
Postal
814/2001-DR/ES
BANESTES/BANESES

CORREIOS

IMPRESSO

EXPEDIENTE

Com mais este serviço, a Banescaixa espera facilitar a vida de seus beneficiários
que não mais precisarão ir até a sua sede para resolver algumas questões.

