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e 12 a 19 de abril, os participantes da BANESES
elegerão um novo representante e respectivo suplente para o Conselho Fiscal da entidade, com mandato de quatro anos, a contar de 30.04.2004.
Vale esclarecer que o Conselho é composto por quatro
membros efetivos e seus respectivos suplentes, sendo a
metade dos membros indicada pelos patrocinadores e os
demais eleitos pelos participantes da BANESES. Cada mem-

bro do Conselho Fiscal tem mandato de quatro anos, em
períodos diferenciados, ou seja, a cada dois anos será substituída a metade dos membros indicada pelo patrocinador e a
metade dos membros eleitos pelos participantes, não sendo
permitida a recondução ou reeleição.
Assim, para o mandato de quatro anos, a contar de
30.04.2004, os patrocinadores também indicarão um novo
membro e respectivo suplente.

Conheça os candidatos à vaga de Conselheiro Fiscal:

MARIA JOSÉ
M. PIMENTA
Aposentada, advogada
cursando pós-graduação.
Presidente atual da
Banespar, Conselheira
Fiscal da Cooperativa de
Crédito do Banco do Brasil.

ELI BATISTA DE
ARAÚJO PIROLA
Lotada na Banestes Corretora,
Contadora com especializações
em Auditoria, Planejamento
Tributário e Terceiro Setor, com
Mestrado em Contabilidade e
Gestão Empresarial.

OLYMPIO P.CRUZ
Aposentado,
atuou como chefe Divisão do
Depto. Cadastro Geral;
Sub. Assessor de Segurança
do Banco; Inspetor do Banco
(Auditor); Advogado; Bacharel
em Ciências Contábeis.

EDSON SIQUEIRA
NILSON ELIAS TRISTÃO
GOMES
Lotado na Ag. Cobilândia ,
Lotado na Ag. Esplanada, admiti- com 20 anos de Banco, pós
do em 1976, Técnico em
graduado em Gestão
Contabilidade, Economista,
Empresarial pela Fundação
Pós-graduado em Comércio
Getúlio Vargas; Graduado em
Exterior pela UFES
Ciências Contábeis.

IZAIAS CAVESSANA
Lotado na Ag. Central,
admitido em 1985;
Professor de nível superior
com Mestrado em
Administração de
Empresas e Gestão
Empresarial.

GERALDO LUIZ BUSSULAR
Aposentado. Ingressou
no Banco em 1966, na função
de praticante. Bacharel
em Direito. Advogado
nas áreas de Previdência,
Família, Órfãos e Sucessões.

O perfil completo dos candidatos está disponível no site www.baneses.com.br
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EXPEDIENTE

A votação manual, ou seja, pelos
Correios, poderá ser feita logo que o
participante receba em casa o material de votação: cédula com os nomes
dos candidatos, um envelope menor
para colocação desta cédula, um envelope maior Carta-Resposta, já com
porte pago para entrega nos Correios
e uma senha para quem optar pela
votação via Internet.
Caso o participante opte pelo voto
pelo Correio, deverá assinalar na cédula o candidato desejado (somente um),
dobrando a cédula e colocando no
envelope menor que deverá ser fechado e colocado no envelope maior (Carta Resposta com porte pago), que após
fechado deverá ser entregue em qualquer agência dos Correios, lembrando
que só serão considerados os votos
que chegarem a tempo de estar disponíveis na Caixa Postal Especial na
Agência Central dos Correios até às
9:00h do dia 20.04.2004.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA

ela segunda vez consecutiva, a Fundação aposta na votação eletrônica via
Internet, além da opção pelos Correios, para incentivar a participação do maior
número de votantes possível, tanto participantes ativos como assistidos.
Todos receberam em sua residência uma carta (Resolução nº 47) informando sobre
os procedimentos e prazos para registro de candidaturas e eleição. Cada participante
poderá votar em apenas um candidato. O candidato mais votado será empossado
como membro efetivo e o segundo mais votado ocupará a vaga de suplente.

A votação via Internet poderá ser feita através do site

www.rzc-is.com.br/baneses
ou www.baneses.com.br
Mas atenção: 1) a votação eletrônica só poderá ser feita utilizando a
senha personalizada enviada junto com a correspondência de eleição. Sem
esta senha individual não há como votar via Internet. O participante também
deverá utilizar seu número de CPF. 2) a efetivação do voto na modalidade
eletrônica (internet) invalida o voto na modalidade manual (pelo Correio).
Ao acessar o site, o participante poderá ler ou imprimir todas
as informações sobre o processo eleitoral: documentos
necessários, perfil dos candidatos e o passo a passo para
dar o voto ao candidato desejado.

Composição
atual do Conselho
Membros efetivos indicados
pelos patrocinadores:
Rômulo de Souza Costa (até 29.04.2006)
Katia Elvira Paste (até 29.04. 2004)
Efetivos eleitos pelos participantes:
Adorício Loss (mandato até 29.04.2006)
André Noé de Almeida Xavier (mandato até
29.04.2004, passando, a partir de 30.04.2004, à
condição de suplente do conselheiro Adorício
Loss, por ser, hoje, o membro do Conselho Fiscal detentor do segundo maior número de votos
apurados na eleição realizada em 2002, à qual
subordina-se seu mandato).

Prazos
Início da votação – via internet (08:00h) - 12.04.2004
Encerramento da votação
- via internet (17:00h) 19.04.2004
Apuração dos votos e divulgação do resultado da
eleição - 20.04.2004
Posse dos Conselheiros
eleitos e dos indicados
pelos Patrocinadores 30.04.2004
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de Investimentos

arlos Roberto de Sá, funcionário
do Banestes há 25 anos, é o novo
Diretor de Investimentos da BANESES. No dia 04 de março, ele assumiu
com a determinação de aplicar na nova
função toda a experiência adquirida ao
longo dos anos, sempre na área de mercado, quer seja como chefe da mesa de
operações do Banco ou como gerente
geral da Banestes DTVM – Ditribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários S.A.,
cargo que ele acabou de deixar colhendo resultados positivos com premiação
na performance da rentabilidade e captação dos fundos do Banco.
O novo Diretor de Investimentos já
ocupou esta mesma função na BANESES no período de 08/1995 a 10/1996.
Neste retorno pretende dar continuida-

de ao trabalho de rentabilizar os ativos
da Baneses dentro das oportunidades
de mercado, em conjunto com os profissionais da Divisão de investimentos e
o Comitê Técnico, valendo-se de sua
formação acadêmica, economista com
MBA pelo Ibemec e Master em Finanças pela Universidade de Barcelona.
Outra meta é ampliar a aproximação
com as áreas de investimentos dos
fundos de pensão do estado, instituições que podem contribuir na troca de
experiências.
Para desenvolver as novas atividades,
Carlos Sá espera contar com o apoio
dos participantes e a parceria dos colegas de trabalho, pois acredita que só
através de um bom relacionamento é
possível desempenhar uma boa gestão.

CARLOS SÁ veio ocupar
a função até então exercida
pelo colega José Beletable que
retornou ao Banco para ser o
novo Diretor de Gestão de
Recursos de Terceiros da
Banestes DTVM.

Ética nas nossas relações
A BANESES acaba de aderir ao código de ética da
Andima – Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro. Isso significa mais responsabilidade no padrão de conduta dos negócios contratados pela Fundação.
Por utilizar as informações de mercado prestadas pela Andima, a BANESES ganha segurança em suas operações,
valendo-se de um balizamento importantíssimo nos momentos de decisão sobre os investimento da entidade.

Participante, você
utiliza a Internet?
Essa é uma das perguntas que a Fundação vai fazer
aos seus participantes na pesquisa que será entregue na residência de cada associado na primeira semana de abril.
A pesquisa vai mostrar como e com que freqüência os
participantes acessam o site da Fundação, se têm computador em casa ou no trabalho, se possuem endereço eletrônico
(email) para receber comunicados e outras questões sobre o
assunto. Com o conhecimento da rotina de cada um em relação ao uso do computador, a BANESES vai estreitar ainda
mais sua comunicação com os participantes se preparando
para oferecer outros serviços via Internet.
Junto com a pesquisa será entregue um envelope com
porte pago para que o associado mande de volta à Fundação
o questionário respondido sem custo algum.
Não deixe de enviar o mais rápido possível suas informações. Elas são importantes para que você tenha o melhor
serviço do seu Fundo de Pensão.

O código de ética foi elaborado em 1999 e está sob a
responsabilidade do Comitê Operacional e de Ética da Andima, uma peça fundamental no processo de auto-regulação
do mercado financeiro. Cabe ao Comitê discutir e resolver
problemas operacionais relativos às instituições associadas e
também àquelas que firmam convênio. O principal foco é
manter padrões éticos em procedimentos e condutas dos
agentes que negociam ativos no setor financeiro.

BANESES HOJE
NOVOS PARTICIPANTES ASSISTIDOS
NOME

BENEFÍCIO

INÍCIO

Dorio Alfredo Waiandt

Ap. Antecipada

01/12/03

Valmir Jose Cancian

Ap. Antecipada

05/12/03

Adilson Rodrigues Pimenta

Ap. Antecipada

01/01/04

Cezar Jose de Oliveira

Ap. Antecipada

29/01/04

Sandoval Rodrigues da Costa

Ap.T. de Serviço

10/02/04

PARTICIPANTES FALECIDOS
NOME

DATA

Alcemy Dias
Moacyr dos Reis Contarato
Adherbal Saleme Galvão
Sebastião Laxe Gouvea

17/12/03
25/12/03
28/01/04
29/02/04

BANESCAIXA
CAIXA DE
ASSISTÊNCIA
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Dengue

URGENTE !

2004 chegou e esperamos nesse ano ótimas notícias. Gostaríamos de esquecer as coisas ruins, como a fome, o desemprego, os acidentes
, as doenças e entre elas, a dengue. Sabemos que você não quer mais ouvir falar sobre o assunto, mas para que possamos esquecer essa
doença um dia, pelo menos por enquanto é preciso lembrar dela sempre e especialmente nos meses em que ocorrem muitas chuvas.

O Ministério da Saúde elaborou respostas às perguntas mais freqüentes no que diz respeito a dengue
A picada do mosquito é a única forma de transmissão da dengue?
Sim, a dengue não é transmitida
por pessoas, objetos ou outros animais.
Uma pessoa infectada pode
passar a doença para outra?
Não há transmissão por contato
direto de um doente ou de suas secreções para pessoas sadias. A pessoa também não se contamina por
meio de fontes de água, alimento, ou
uso de objetos pessoais do doente
de dengue.
Algum outro mosquito é capaz
de transmitir a doença?
Sim, o mosquito Aedes albopictus, que também pode ser encontrado em áreas urbanas, também pode
transmitir a dengue.
Todo mundo que é picado
pelo mosquito Aedes aegypti fica
doente?
É preciso que o mosquito esteja
infectado com o vírus de Dengue.
Além disso, muitas pessoas picadas
pelo mosquito Aedes aegypti infectado não apresentam sintomas. Outras apresentam sintomas brandos
que podem passar despercebidos
ou confundidos com gripe, existindo
ainda, aquelas que são acometidas
de forma acentuada, com sintomatologia mais intensa.
Quem teve Dengue fica com alguma complicação?
Não. A recuperação costuma ser
total. É comum que ocorra durante
alguns dias uma sensação de cansaço, que desaparece completamente com o tempo.

Qual é o tratamento para a doença?
A pessoa doente deve repousar e ingerir bastante líquido (água, sucos naturais ou chá), evitando qualquer tipo de refrigerante ou suco artificial. Antitérmicos
e analgésicos que contém em sua fórmula, ácido acetilsalicílico, como a aspirina, devem ser evitados.
Há cuidados especiais com bebês
e crianças pequenas?
Nas crianças pequenas a doença assemelha-se mais a uma infecção viral
inespecífica, sendo que os sintomas mais
freqüentes são: febre, vômito e nas que já
falam, a dor abdominal. A prostração é
menos intensa. Deve-se procurar um
médico logo que aparecerem os primeiros sintomas.
As pessoas que já tiveram dengue
uma vez podem desenvolver o tipo
hemorrágico?
Sim. Qualquer um dos 4 sorotipos da
dengue pode causar dengue hemorrágica. A probabilidade de manifestações hemorrágicas é menor em pessoas infectadas pela primeira vez. Portanto, pessoas
que contraem dengue mais de uma vez
apresentam maior chance de complicações do quadro clínico, incluindo manifestações hemorrágicas.
Quais são os sintomas da versão
hemorrágica?
A dengue hemorrágica se manifesta
de três a cinco dias depois da clássica. A
febre reaparece após ter cessado, causando suor, deixando a pele esbranquiçada e as extremidades frias. É comum
dor de garganta, queda de pressão, dores no estômago e abaixo das costelas.
As hemorragias ocorrem em pequena
quantidade. Quando a doença fica ainda

mais grave o fígado fica mole e doloroso. As cólicas abdominais e a hemorragia aumentam, atingindo o
tubo digestivo e os pulmões.
Adianta só tirar a água dos pratinhos que ficam sob os vasos?
Não. Os ovos ficam aderidos às
laterais internas dos pratos ou ainda
nas laterais externas dos vasos. O
ideal é optar por pratos que fiquem
bem justos ao vaso e lavá-los com
água e sabão, utilizando uma bucha
para retirada de possíveis ovos.
A solução de água sanitária com
água limpa nas plantas é eficiente?
Não, é necessário substituir bromélias e outras plantas que acumulem água por aquelas que não acumulem água em suas folhas.
Aplicar borra de café na água
das plantas e sobre a terra ajuda
a combater o Aedes?
A eficácia da borra de café na dosagem de duas colheres de sopa
para meio copo de água não foi comprovada e a sua utilização não simplifica os cuidados atualmente recomendados que são: - eliminação dos
pratos ou a utilização de pratos justos aos vasos; - colocação de areia
até as bordas dos pratos; - eliminar a
água e lavar os pratos com bucha e
sabão semanalmente.
A borrifação de inseticidas
mata os ovos ou apenas os mosquitos adultos?
Apenas os mosquitos adultos. Por
isso, a borrifação de inseticidas só é
eficaz no caso de surtos ou epidemias. Para matar os mosquitos é preciso acabar com os ovos. Caso contrário, outros mosquitos nascerão.

Anestesistas retomam atendimento

ACESSE O SITE

www.baneses.com.br

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

CORREIOS

IMPRESSO

Após longas negociações, foi firmado acordo entre ASASPE-ES/UNIDAS e COOPANEST-ES, restabelecendo-se,
assim, a normalidade no atendimento prestado por anestesistas. A BANESCAIXA agradece a compreensão e espírito de solidariedade demonstrado por seus beneficiários, fatores determinantes do sucesso obtido no referido pacto.

