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REGRAS DO EMPRÉSTIMO SÃO
ALTERADAS A PEDIDO DOS
PARTICIPANTES
A aposentada Maria Leni aprovou as mudanças:
agora você pode recorrer a um empréstimo na
Fundação com mais facilidade

Fundação disponibiliza
aos participantes ações
do Banestes
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Convite

Venha participar da festa dos 34
anos da Fundação Banestes

Vamos comemorar juntos o aniversário
do fundo de pensão dos empregados do
Sistema Banestes.
Dia 11 de julho, terça-feira, no auditório
da Fundação Banestes, às 8:30 horas.
Esperamos você para o café da manhã.

Conselho Fiscal tem novos membros
Já tomaram posse os novos
membros do Conselho Fiscal da
Fundação. Designados pelos
Patrocinadores assumiram
Márcio Felix Loureiro (efetivo)
e Maria Elizabeth Tesch (suplente). Eleitos pelo voto direto dos participantes, assumiram Laci José da Silva Carvalho (efetivo) e Guilhereme Lyra
Souza (suplente). Também tomou posse, em substituição ao
conselheiro Izaias Cavessana
que passou a ocupar a diretoria de Seguridade, Rômulo de
Souza Costa.

A eleição, realizada no final de
abril, conseguiu mobilizar
1.406 votantes, uma quantidade ainda pequena diante do
número de participantes que
hoje a Fundação possui com
direito a voto: 3.712.
A votação via Internet foi a forma mais utilizada: 961 votos
eletrônicos contra 445 via Correios, mostrando que, cada vez
mais, o participante tem tirado
partido do computador para
facilitar a comunicação com a
Fundação Banestes.

Os novos membros do Conselho no dia da posse
acompanhados da diretoria da Fundação

Baneses promove encontro da SPC com
associadas locais
O auditório da Fundação Banestes foi ponto de
encontro para reunião da SPC- Secretaria de
Previdência Complementar com representantes
de fundos de pensão. Além da BANESES participaram Arus, Funsest, Faeces e Escelsos. Todos acompanharam a apresentação da SPC, por
meio do Departamento de Assuntos Econômicos (Decon), em parceria com a Comissão Técnica Nacional de Investimentos da Abrapp.

Foi uma conversa com as entidades para
mostrar o funcionamento do Sistema Daieaweb, incluindo orientações sobre o preenchimento e envio do Novo Demonstrativo de Investimentos. A quantidade de
dados será reduzida, passando a ser
mais frequente e com maior qualidade,
agilizando o serviço de acompanhamento da SPC.

Fundação disponibiliza aos Participantes direito
de compra de ações do Banestes
Com o aumento de capital do
Banco e sem poder aumentar
sua cota de ações do Patrocinador, a Fundação Banestes disponibilizou a todos os seus participantes ações do Banestes S/A.

Ao valor de R$ 0,15 (quinze centavos de real) cada, por lote de
mil ações, foram vendidas
12.726.106 ações. Uma procura
considerada alta. Prova de confiança na instituição Banestes que

segundo a meta do presidente
do Banco, Roberto Penedo, é
chegar ao final de 2006 com um
lucro líquido de R$ 120 milhões,
em torno de 46% a mais em comparação ao ano passado.

Solicitações dos Participa

Já há algum tempo, p
dicavam à Fundação
préstimo. Novas mod
dessem às necessida
participantes. As solic
didas. Já está em vig
a Circular 105 (dispo
site da Fundação).

Foi feita uma reformu
informática que poss
hos ao participante.

Mudança

As principais mudanç

A opinião

Maria Leni Dalbem Krohling
(Aposentada)
Bom mesmo é não precisar pegar d
ro emprestado. Mas te dá muita seg
ça saber que na hora do aperto você
recorrer a um empréstimo na Fund
e agora com mais facilidade.

Fernando Jacques de Figueiredo
(Participante da Ativa)
Facilitou muito. Em caso de nece
de, eu posso pegar outro empréstim
dependente do anterior. E se tiver
de um, posso escolher qual liquidar.
disso, pegar empréstimo, via o s
Fundação é fácil e rápido.

w Hoje o empréstimo na Fundação B

tes é operado por duas áreas. A
operacional, responsável pelas d
ções de datas, liquidação entre o
fica na Gerência de Investimen
cargo de Gil Azeredo. Já o atendi
direto ao participante é feita pe
rência de Benefícios, através de
rio Amaral.
w Através
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do site da Fundaç
www.baneses.com.br, o partici
pode fazer toda a operação nece
para solicitar e receber o empré
(inclusive simular valor de prest
Tudo sem precisar ir até a Fundação
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antes são atendidas
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Na opinião do Diretor Superintendente,
Leandro Tavares, essas alterações correspondem ao trabalho de ouvir os nossos participantes e assistidos em suas
necessidades, fazendo o melhor para facilitar a vida de todos.
E o participante já reagiu: na primeira
liberação após as alterações, foram feitas 40 solicitações, quando o normal era
de 20 a 25 solicitações de empréstimo.

no empréstimo da Fundação

o dos Participantes

dinheiguranê pode
dação,

te só vai pagar imposto sobre o novo
empréstimo.

w Agora, cada participante pode ter até
03 contratos de empréstimo, desde que
a soma da consignação (prestação) dos
três empréstimos não ultrapasse a 30%
do salário de participação, após reduzidas as verbas de pensão alimentícia.
w Antes era preciso liquidar o contrato
anterior para obter novo empréstimo.
Agora esta operação não é mais necessária.
w Dentro do mês pode ser efetuada mais
de uma liquidação antecipada.
w E mais: ao pegar mais de um empréstimo, com limite de três, o participan-

participantes reivinmudanças no emdalidades que atenades individuais dos
citações foram atenor, desde 02.05.06,
onível na íntegra no

Vale a pena lembrar...

Rosamar Pereira Rocha
(Aposentada)
Gostei das mudanças. É ganho pra gente. Agora é saber usar esse benefício
com consciência para não estourar o orçamento.
Valério Amaral
(Funcionário da BANESES)
Depois da mudança, aumentou a procura por informações sobre as vantagens
que o participante passou a ter. E, atendendo aos colegas diariamente, sinto que
eles ficaram satisfeitos com as novas regras de empréstimo.

Fique por Dentro
de que ele já tenha a senha para navegar pelo site.
w Também no site estão todas as taxas de

atualizações dos contratos de empréstimos dos participantes para este ano.
w Segundo a Política de Investimentos da

BANESES, a Fundação pode usar até
8% de seus investimentos em empréstimos. É um benefício exclusivo aos participantes. No mês de maio, tivemos
2.397 contratos, com R$ 37.941.968,33
milhões disponibilizados, o que correspondeu a 6,39% do conjunto de investimentos.

... que a solicitação de suspensão temporária do empréstimo a que o participante tem direito, deve se
feita até o último dia do mês para o mês seguinte.
... que a suspensão tem correção. O participante
fica até seis meses sem pagar a mensalidade, mas,
nesse período, o saldo devedor será corrigido.
Quando voltar a pagar, a prestação estará maior.
... agora as datas de solicitação e liberação são definidas para todo o ano. Confira na tabela.
JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

Liberação

Liberação

Liberação

Liberação

12

10

10

11

20

20

18

20

30

28

30

29

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

Liberação

Liberação

Liberação

10

10

11

20

20

15

30

30

29

Uma ação social importante
Participe do 8º Chá Beneficente
Os integrantes do Grupo Vida,
da Fundação Banestes, estão
convidando todos os participantes a prestigiarem o tradicional
Chá Beneficente. Este ano será

no cerimonial da Ilha, na segunda quinzena de agosto. Os
convites podem ser adquiridos
ao preço de R$ 15,00 com o grupo. Toda a renda será doada a

Recadastramento do INSS:
aposentado, não perca a chamada
O Informativo Baneses considera importante lembrar aos
nossos participantes aposentados e assistidos que já começou a segunda fase do censo previdenciário do INSS Instituto Nacional do Seguro
Social. Até fevereiro de 2007,
os segurados estarão sendo
informados se participarão da
segunda etapa do Censo Previdenciário e o mês em que
deverão atualizar seus dados.
A informação é fornecida nos
terminais de auto-atendimen-

to ou nos caixas das agências
bancárias. Para melhor atender, o recadastramento está
sendo realizado em etapas, de
acordo com o final do benefício (confira a tabela). Caso o
beneficiário não possa comparecer pessoalmente ao banco
levando CPF e um documento de identidade, o seu procurador ou representante legal devidamente cadastrado
no INSS deverá apresentar a
documentação do titular do
benefício.

Recadastramento da Previdência Social
Segunda Etapa
FINAL DO BENEFÍCIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

PERÍODO
Abril e maio/2006
Maio e junho/2006
Junho e julho/2006
Julho e agosto
Agosto e setembro/2006
Setembro e outubro/2006
Outubro e novembro/2006
Novembro e dezembro/2006
Dezembro/2006 e janeiro/2007
Janeiro e fevereiro/2007

instituições de caridade. Maiores informações com a assistente social da Fundação Banestes, Márcia Zumak. Tel: 3322
0955  ramal 207.

Você sabia...
Que o poder de
consumo da
terceira idade está
em alta?

A terceira idade gasta
mais em alimentação, saúde e entretenimento e injeta R$ 150 bilhões por
ano na economia. Longe
da televisão e do crochê,
os brasileiros com idade
acima de 60 anos estão
cada vez mais ativos e têm
atraído a atenção do mercado de consumo, segundo pesquisa da GFK Indicator. O segmento soma
hoje cerca de 18,6 milhões
de pessoas. Vale lembrar
que 84% dos idosos têm
renda própria.

Banestes
Um total de 84.623 beneficiários da Previdência Social que recebem pelas agências
do Banestes foram convocados a procurar
as agências (desde o mês de abril), para
efetuar seu recadastramento. Eles já estão recebendo comunicados abordando a
necessidade de atualização de seus da-
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dos, bem como as orientações quanto aos
documentos a serem apresentados. Os beneficiários correntistas receberam uma correspondência. Já os não-correntistas foram
informados por meio de avisos nos terminais de auto-atendimento e nos guichês de
caixa do Banestes.
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Fundação Banestes vai ao encontro dos
novos funcionários do Patrocinador
Eles são os mais novos funcionários do Sistema Banestes.
Concursados, chegam trazendo disposição para iniciar uma
nova carreira. Momento propício também para começar a
pensar no futuro, mais precisamente na aposentadoria.
Aproveitando a oportunidade,
a Fundação Banestes participou da recepção promovida
pelo Banestes, no mês de
maio, e fez uma apresentação
sobre o fundo de pensão dos
funcionários do Sistema.
Com uma maioria jovem que
ainda não está muito familiari-

Convite
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zada com a importância de começar hoje uma previdência
complementar para o futuro, o
Superintendente da BANESES,
Leandro Tavares falou sobre as
vantagens de uma previdência
complementar, com destaque
para os benefícios e leis que regem os fundos de pensão.
Todos receberam material explicativo, entre eles o Estatuto e Regulamento e, depois de
várias perguntas e respostas,
se mostraram interessados
em procurar a Fundação para
garantirem qualidade de vida
também na aposentadoria.

Ana Paula Alves Neto gostou da idéia de iniciar
hoje sua poupança futura para não ter que
depender só da previdência social

Está marcado para dia 21 de junho o quarto encontro do projeto
Conheça a Fundação Banestes. Será no Centro de Treinamento
do Banestes- Ed. Palas Center, bloco B, 10º andar, às 15:00 horas.

Conheça a carteira de imóveis da Fundação
Em mais uma etapa do projeto
Conheça a Fundação Banestes, foi realizada no mês de
abril, a apresentação da última
avaliação dos imóveis da Fundação feita pela Consulting Engenharia.
A apresentação contou com a
Diretoria Executiva, Conselheiros e Participantes. O Superintendente, Leandro Tavares,
falou sobre a Resolução que
regulamenta a aplicação do
patrimônio dos fundos de pensão em imóveis. Hoje, a BANE-

SES está totalmente enquadrada com 3,77% do seu patrimônio líquido investidos em
imóveis, correspondendo a R$
21.432.855,35 milhões.
O consultor Anderson Silva
Martins Ferreira fez uma apresentação dos 130 imóveis da
Fundação, valor de cada um,
considerando o mercado com
sua oferta e procura.
Confira ao lado todos os imóveis que são de propriedade
da BANESES.

19
14
75
1
9

2
1
1

Vagas Garagem Ed. Palas Center
Vagas Garagem Ed. Julho
Salas Ed. Palas Center
apartamento Ed. Golden Gate
Agências (Vila Velha, Jucutuquara, Jardim
da Penha, Graciano Neves - Centro,
Campo Grande, Glória, São Mateus,
Guarapari e São Silvano - Colatina)
São Paulo (Suarez Trade e Crystal Tower)
Esplanada (Centro)
Salão Vitória Center (Centro)

TOTAL: 122
No mês maio, a Fundação Banestes vendeu o
imóvel em Teixeira de Freitas por R$ 300.000,00,
sendo um sinal de 20% , em 16.05.2006, e 6 parcelas com correção do IGP-DI e taxa de 0,50%
ao mês. E no mês de junho, foram vendidas 6
salas e 1 vaga de garagem no Ed. Palas Center
por R$ 123.500,00 à vista.

Atenção para a senha necessária no site da Fundação
Para acessar seus dados pessoais em nosso site, a chamada área restrita, é preciso saber o número de sua matrícula
e sua senha.

vel, mantendo o sigilo de informações particulares. Por isso,
guarde bem sua senha e, se for
preciso, anote em um local onde
só você tenha conhecimento.

E, por motivo de segurança, a
senha é pessoal e intransferí-

A partir de julho, por questões
técnicas e de sigilo, quem per-

der a senha, terá que solicitar via
e-mail:
g b e n @baneses.com.br,
uma nova senha. Não será mais
disponibilizada por telefone.
Portanto, redobre os cuidados
com a senha e evite futuros problemas.

BANESCAIXA

Cuidar da saúde é uma questão de atitude!
E só depende de você.

Saúde da Mulher
Responda rápido: Quando foi sua última consulta ao ginecologista? É possível que se surpreenda com sua resposta, afinal, a
vida corrida, o tempo que voa... mas a sua saúde deve estar
sempre em primeiro lugar. Você sabia: Que o câncer de mama
permanece como o segundo tipo de câncer mais freqüente no
mundo e o primeiro entre as mulheres? Que para este ano, o
INCA  Instituto Nacional do Câncer prevê 770 novos casos de
câncer de mama entre as capixabas? Por isso a importância de
se consultar pelo menos anualmente o ginecologista para acompanhamento e realização dos exames preventivos. A detecção
precoce de uma lesão favorece o sucesso do tratamento. A partir dos 40 anos de idade aumenta o risco do câncer ginecológico
e o cuidado também deve ser ainda maior. Entre as beneficiárias
da Banescaixa maiores de 40 anos, observamos que apenas 59%
realizaram o exame de mamografia no ano de 2005. Já o exame
preventivo de câncer de colo de útero (Papanicolau) apresentou
uma cobertura de 98%, percentual considerado muito bom.

Saúde do Homem
Por que deixar para depois? Se você tem mais de 40 anos, precisa tomar
uma atitude e procurar o médico (urologista) para fazer exames preventivos. O câncer de próstata é a segunda causa de óbitos por câncer em
homens, sendo superado apenas pelo de pulmão. Na maioria dos casos,
o tumor apresenta um crescimento lento, de longo tempo de duplicação,
levando cerca de 15 anos para atingir 1 cm³ e acometendo homens acima
de 50 anos de idade. O diagnóstico do câncer de próstata é feito pelo
exame clínico (toque retal) e pela dosagem do antígeno prostático específico (PSA, sigla em inglês), que podem sugerir a existência da doença e
indicarem outros exames para confirmação do diagnóstico. Os principais
sintomas do câncer de próstata são: o hábito de levantar várias vezes à
noite para urinar, dificuldades no ato de urinar e dor à micção.

Evolução da demanda por exames preventivos entre 2004 e 2005
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BENEFÍCIOS

2004

2005

Mulheres acima dos 40 anos que fizeram mamografia
Mulheres acima dos 40 anos que fizeram Papanicolau
Homens acima dos 40 anos que fizeram o exame PSA
Homens acima dos 40 anos que fizeram o Ultra-sonografia de Próstata

54 %
97 %
51 %
8 %

59 %
98 %
40 %
7 %

