Fundação Banestes
de Seguridade
Social
Ano XV - nº 66
Março 2006

NOSSA VIDA EM EQUILÍBRIO
Superávit mantém Patrimônio de
Participantes em alta

página 3

Acompanhe a evolução
da Fundação nos últimos
três anos

páginas 4 e 5

Wilmar Silva representa
aposentados e recebe
homenagem da Abrapp

página 7

w Demonstrativo
de Investimentos
w Relatório de Atividades 2005

encartes

Seu Fundo
de Pensão

Empréstimo

Aplicação do Patrimônio

ASSOCIADOS

2,68%
4,35%
5,66%

Contratos  2.171
Total  R$ 36.284.532,27 milhões em empréstimos aos participantes

Seu benefício

32,40%
0,03%
0,18%
0,01%

BENEFÍCIOS

Participantes Ativos
Aposentados
Pensionistas
Autopatrocinados
Vinculados
Total

R$ 5.066.798,04 milhões pagos em aposentadorias e pensões em fevereiro

2.081
1.379
192
70
05
3.727

Relacionamento

Jan/Fev

Atendimentos (pessoal e internet)  1.461 participantes
Reuniões - 19 (Diretoria/Conselho/Partcipantes)

54,69%

Novos participantes da ativa
NOME

Contrato - P. Atuarial
R. Fixa
R. Variável
Empréstimos
Imóveis
Disponível
Outros realizáveis
Outros

INÍCIO

LOTAÇÃO

Elyana Nassar P. de Azevedo

02/01/2006

BANESES

Valdecy Bandeira das Neves

01/01/2006

BANESTES SA

Ana Paula Hoffmann Gums

01/02/2006

BANESTES SA

Cristiani Storch Perez

01/02/2006

BANESTES SA

Elizabeth Ferreira Ciriaco

01/02/2006

BANESTES SA

Rafael Zibetti

01/02/2006

BANESTES SA

Sirley Machado da Silva

01/02/2006

BANESTES SA

Novos participantes assistidos
NOME

BENEFÍCIO

INÍCIO

Rosinea Baumgarten Entringer

Ap. Antecipada

01/12/2005

Eliza Barbosa Matielo

Ap. Antecipada

01/12/2005

Edson de Oliveira Martins

Proporcional Diferido

01/12/2005

Jose Carlos Santana

Ap. Antecipada

06/12/2005

Domingos Cerri dos Santos

Ap. Antecipada

06/12/2005

Joacir Alves Batista

Ap. Tempo de Serviço

04/01/2006

Enoque Chaves Santana Filho

Ap. por Invalidez

10/01/2006

Lindaura Gottardi Venancio

Ap. por Idade

14/01/2006

Alexandre França Sardemberg

Ap. por Invalidez

24/01/2006

Ondina Nascimento Christo

Ap. Antecipada

01/02/2006

José Rodrigues da Fonseca

Ap. Antecipada

01/02/2006

Clovis da Rosa Nery

Tempo de Serviço

01/02/2006

Orlinda Pires V. Vidigal

Ap. Antecipada

01/02/2006

Falecimento

NOME

DATA

Hermes Soares de Aguiar

21/01/2006

Milton Pereira dos Santos

14/02/2006

Antonio Gomes dos Santos Filho

23/02/2006

Marcio José Cardoso

04/03/2006

Av. Princesa Izabel, 574 - Ed. Palas Center, Bloco A, 16ª andar - Centro
CEP 29019-900 - Vitória - ES - Telefone: (27) 3322 0955 - Fax: (27) 3322 8577
www.baneses.com.br - email:falecomagente@baneses.com.br
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Patrocinadores: BANESTES S/A - Banco do Estado do Espírito Santo, Banestes Seguros S/A, Banestes Administradora e Corretora de Seguros Ltda, Banestes Clube de Seguro
e Fundação Banestes de Seguridade Social - BANESES - Conselho Deliberativo: Celso Cláudio Simões (Presidente), Gilvan Cola Rodrigues, Maria José Marcondes Pimenta, Lúcio
Carlos Faller Pereira, Deosdete José Lorenção, Elimário Schuína Nunes - Diretoria Executiva: Leandro Antônio da Silva Tavares (Diretor Superintendente), Carlos Roberto de Sá
(Diretor de Investimentos), Izaias Cavessana (Diretor de Seguridade) - Conselho Fiscal: Adorício Loss (presidente), Edson Siqueira Gomes, Ezequiel Gonçalves Kiel de Oliveira,
Kátia Elvira Paste. Jornalista responsável: Alcione Lobato (R.P. 365/86) - Fotos: Alcione Lobato / Banana Stock - Editoração: Comunicação Impressa (3319-9062)
Impressão: Gráfica GSA (3232-1277).
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Planejamento da
Diretoria Executiva para 2006
A Diretoria Executiva da Fundação se reuniu no dia 02 de janeiro para deliberar, entre outras coisas, o Planejamento da
Fundação Banestes para o
exercício 2006.
Entre as deliberações, estão:
w Carteira de Empréstimos:
desenvolvimento de novo
sistema que permitirá ao
participante obter novos
empréstimos sem que o anterior tenha que ser liquida-

do, de acordo com seu limite de crédito.
w Projeto Conheça a Fundação
Banestes:
apresentação
mensal de painéis que destacarão as principais atividades desenvolvidas pela BANESES.
w Apresentação da Avaliação da
Carteira de imóveis da BANESES aos Participantes, Conselheiros e ao Comitê Técnico.
w Apresentação da Mercer Human Resource Consulting:

w
w
w
w
w

explanação para novos Participantes sobre Previdência
Complementar.
Revisão de Processos: (Resolução 13).
Reavaliação Orçamentária.
Seguro Prestamista
Programa de Treinamentos/
Palestras.
Implementação de Projeto
de Assistência Social (Grupos Vida e Integração de
aposentados que se reúnem
na Fundação Banestes).

Projeto Conheça a Fundação Banestes já começou
E cumprindo o planejamento da Fundação para 2006, foi realizado o primeiro encontro do projeto Conheça a Fundação Banestes. Os encontros irão se repetir mensalmente. As datas
para o primeiro semestre já foram marcadas pela Diretoria Executiva. São elas: 19/04 , 18/05 e 21/06 , às 15h no centro de treinamento do Banestes - Ed. Palas Center, 10º andar bloco B

O encontro de março
Abrindo o projeto Conheça a
Fundação Banestes, a Diretoria Executiva da Fundação promoveu, no dia 15 de março, o
primeiro encontro no auditório
do centro de treinamento do
Banestes. O presidente do Sistema Financeiro, Roberto Penedo, fez a abertura saudando os
presentes e chamando a atenção para a importância desses
encontros. Falou também sobre
a saúde financeira do Banestes que teve um lucro líquido
de R$ 76 milhões em 2005 e
deve fechar 2006 cumprindo

mais uma vez sua meta de aumento de patrimônio.
O Superintendente da Fundação, Leandro Tavares, acompanhado do Diretor de Seguridade, Izaias Cavessana, iniciou a
apresentação falando aos Participantes sobre os fundos de
pensão no Brasil. Ressaltou a
importância e responsabilidade da gestão de um patrimônio que beneficia a mais de
dois milhões de Participantes
no País. Em seguida, mostrou
os números da Fundação Ba-

nestes: os investimentos, o
perfil dos Participantes, receitas e despesas. Gráficos mostraram a evolução da BANESES nos últimos três anos. Ao
final, perguntas foram respondidas confirmando o interesse dos Participantes em
acompanhar de perto a gestão do seu fundo de pensão.
Todos saíram satisfeitos e pedindo novas oportunidades
como esta. As datas já estão
marcadas e todos os Participantes convidados.
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Boa

rentabilidade
fortalece patrimônio
da Fundação
A Fundação Banestes começou 2006
com ótima expectativa, graças aos bons
rendimentos alcançados no final do ano
passado. A meta atuarial - de 7,87, foi
ultrapassada em 5,68 pontos percentuais e hoje nosso patrimônio passou para
R$ 822,1 milhões.
A Fundação fechou 2005 registrando
um superávit de R$ 29 milhões. A TIR
- Taxa Interna de Retorno - ficou em
13,56%. Se o resultado foi bom para a
Fundação Banestes, é melhor ainda para
os participantes, que têm assegurado o
equilíbrio financeiro do nosso plano de
benefício.

Banestes tem lucro recorde e
Fundação recebe dividendos
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O nosso Patrocinador  Banestes, teve um lucro recorde em
2005. O lucro líquido foi de
R$ 76,7 milhões, 85,3% acima de
2004. Com isso, o Patrimônio líquido deu um salto, chegando a
R$204 milhões. Com essa ótima
performance, ganhou também a
Fundação Banestes que tem em
sua carteira 95.4 milhões de
ações do Banestes e irá receber
R$ 1,3 milhão de dividendos. Segundo o Superintendente da
Fundação Banestes, Leandro Tavares, o bom desempenho do
Banco reflete positivamente para
nossa Fundação.

Acompanhe a evolução
Evolução do Patrimôn

R

771.586

822.079

636.353

2003

2004

2005

Contribuições dos Patrocinadore

R

4.337.893,54
3.833.024,05
3.490.695,30

2003

2004

2005

Número de Ativo

M

2.176
2.113
2.082

2003

2004

2005
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da Fundação Banestes nos últimos três anos

io

R$

es

R$

Rentabilidade x Meta Atuarial

%

Contribuições de
Participantes / Assistidos
R$

20,89%

20,09%
16,50%

11.274.016,41
18,95%

12.312.723,61

9.990.903,48
13,56%
7,87%

2003

2004

Rentabilidade

2005

2003

2004

2005

Meta Atuarial

Pagamento de Beneficiários
R$

Número de Aposentados
Mil

1.375

61.556.134,68
56.879.77,12
1.288

48.897.101,29
1.260

2003

os

2004

2005

2003

Acesso ao Site

Mil

Mil

2004

2005

Empréstimos a Participantes
R$

38.113

35.770.861,17
30.065.177,24
27.027.302,69

8.538
1.840

2003

2004

2005

2003

2004

2005

Fundação Banestes com
Plano de Benefício em Equilíbrio
A empresa de Consultoria
Mercer Ltda, contratada da
Fundação Banestes, responsável pela Avaliação Atuarial do

Apresentação da Mercer

Plano de Aposentadoria, fez a
apresentação da Situação
Atuarial do Plano, relativo a
31/12/2005, para Diretores,
Conselheiros e Participantes.
Os consultores Jorge João da
Silveira Sobrinho e Célia Brito
Barrozo ressaltaram as mudanças marcantes para os
fundos de pensão no ano passado. Entre elas a nova Tabela Regressiva do IR, a revisão
da Política de Investimentos,
a Resolução CGPC 13/2004
(que trata da Governança Corporativa) e a Resolução CGPC
16/2005 que altera os nomes

dos planos de benefícios*.
Em seguida apresentou o Parecer Atuarial, a partir de estudos sobre a forma como a
Fundação vem sendo administrada, a evolução do nosso patrimônio, os indicadores financeiros, o perfil dos nossos participantes. Constatou-se que o
nosso plano está em perfeito
equilíbrio financeiro. Houve superávit em 2005, reflexo da
boa gestão dos recursos do
nosso patrimônio, atendendo
ao mínimo exigido pelo plano
de custeio e proporcionando
ainda um ganho a mais.

Nosso patrimônio e o mercado financeiro em 2006
A empresa Risk Office, que
presta consultoria na área de
investimentos à Fundação,
também apresentou aos Diretores, Conselheiros e Participantes, a avaliação da carteira de investimentos da Fundação, além de uma análise do
cenário financeiro do País para
2006.
Como as aplicações da Fundação são feitas de uma maneira
mais tradicional e segura, ocu-

pando uma posição mais tranqüila em relação aos riscos do
mercado e a Fundação Banestes fechou o ano de 2005 com
rendimentos acima da meta
atuarial e, consequentemente,
com aumento de patrimônio, as
expectativas para 2006 também são muito boas. Além disso, em 2006 vão vencer títulos
aplicados pela Fundação que
somados ao recebimento de

juros de investimentos, atingirão patamares de 222 milhões
de reais, dinheiro que bem
aplicado irá reforçar ainda mais
o nosso patrimônio.

Apresentação da Risk Office

*Alteração no Regulamento
As EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência
Complementar ou Fundos
de Pensão, como são popularmente conhecidas,
caso da nossa Fundação
Banestes, para desenvolveram suas atividades
previdenciais podem instituir e executar diferentes
planos de benefícios para
os quais tenham autorização específica segundo as
normas aprovadas pelo
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órgão regulador e fiscalizador, de acordo com a Lei
109/01 que dispõe sobre
o Regime de Previdência
Complementar, conforme
Art. 202 da Constituição
Federal de 1988.
O órgão Regulador e Fiscalizador, no caso, é a SPC
- Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência
Social e o CGPC - Conselho Gestor da Previdência
Complementar - que "normatizará planos de benefícios nas modalidades de

Benefício Definido (BD),
Contribuição Definida (CD)
e Contribuição Variável
(CV), bem como outras formas..."
Em 19 de janeiro de 2006,
foi publicada no Diário Oficial da União a Instrução
n.º 09, datada de 17 de
janeiro de 2006, editada
pela SPC, que torna obrigatória a observância da
terminologia
adotada
para a identificação da
modalidade dos planos de
benefícios, nos termos do
disposto na Resolução

CGPC n.º 16/05, que normatizou os planos de benefícios CD, BD e CV.
O Plano de Benefício da BANESES, conforme último Regulamento distribuído, apresenta o item B1.1 do Plano
II de Aposentadoria como
Plano do tipo Contribuição
Definida - CD. De acordo com
a nova Resolução, trata-se
de Plano de Contribuição Variável. Procedimentos que
estão sendo tomados para
adequação e atendimento à
Legislação.
Izaias Cavessana
Diretor de Seguridade

BANESES
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Eleição para Conselho Fiscal
De 17 à 25 de abril, vai acontecer a eleição para ocupar o cargo de um membro efetivo e um
suplente para o Conselho Fiscal da Fundação, órgão de controle interno da Fundação Banestes.

www.baneses.com.br

Acesse o site

Também já está chegando à casa
dos participantes o KIT de Eleição com os nomes dos candidatos e o regulamento da votação
que será manual (via Correios),
ou eletrônica através do site da
Fundação.

Para que Participantes e Assistidos estejam seguros na hora do
voto, está sendo distribuído junto com este Informativo o jornal
Especial Eleição com os nomes
dos candidatos homologados
pela Comissão Eleitoral.

e confira já mais informações sobre a eleição.

Nosso Aposentado homenageado
membro do Grupo Integração da
Fundação Banestes visita colegas
aposentados, sempre levando
uma palavra amiga. Esse é Wilmar Silva, mais conhecido como
Mazinho. Ele foi o escolhido para
representar todos os aposentados da Fundação na festa de homenagem promovida pela ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar, no dia do Aposentado, comemorado no dia 24 de
janeiro. Mazinho foi ao Rio de Janeiro acompanhado do Diretor de
Investimentos para receber o diploma.

Mazinho com a Diretoria Executiva da
Fundação Banestes

Ele Aposentou em 1983,
mas é atuante até hoje.
Pessoa alegre e sempre disponível a ajudar. Aposentou em 1983,
mas é atuante até hoje. Como
○
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questão de lembrar que começou no Banestes em 1953 como
contínuo, lá na cidade de Muqui.
A partir daí, não parou mais. Foi
promovido a caixa, passou a gerente, inclusive da Agência Central, e chegou a Diretor de Crédito Geral, de Crédito Imobiliário e da Banestes Financeira.
Sem falar que teve a oportunidade de trabalhar nos mais diferentes municípios, até no Rio
de Janeiro. Mas há mais de 20
anos joga no time de quem está
feliz em ser aposentado. É ou
não é uma grande pessoa para
ser homenageada? Parabéns ao
Mazinho e a todos os aposentados da Fundação.

Simpático como sempre, ele faz
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...agora só falta você....
Os Grupos Vida e Integração, compostos por aposentados e assistidos da
Fundação, recomeçaram
as atividades no início de
março. O Grupo Vida se
reúne toda segunda-feira,
das 14 às 17 horas, no
auditório da Fundação.
São 25 pessoas que atuam no trabalho filantrópico e no auto-desenvolvimento. Todo ano, eles preparam um chá beneficente. A renda é revertida
para entidades sociais.

Já o Grupo Integração,
com sete integrantes, se
reúne às quartas-feiras,
das 09 às 12 horas, também no auditório da Fundação. A eles cabe fazer
visitas sociais aos nossos
colegas aposentados e
parentes, levando uma

palavra amiga nos momentos difíceis.
Os integrantes dos grupos
são exemplos de quem
acredita que a aposentadoria é o momento
perfeito para desenvolver atividades que vão

Os interessados devem procurar a
assistente social Marcia Zumak,
responsável pelo trabalho na Fundação.
Como diz a música ...agora só falta você...

além do trabalho diário.
Ajudar e ser ajudado. Felizes, eles convidam outros
colegas para fazerem parte dessa turma.

BANESCAIXA

HANSENÍASE, uma doença que tem cura

Em janeiro foi comemorado o Dia Internacional de Luta contra a Hanseníase. No Brasil a
Ação Mobilizadora Nacional participa junto com a Organização Mundial da Saúde, da
eliminação da hanseníase como problema de saúde pública em todo mundo.
A Banescaixa faz sua parte levando informação a seus associados.

>> Caso suspeito

>> O que é hanseníase?
A Hanseníase é uma doença comum no Brasil. É causada por um micróbio, o Micobacterium Leprae (Bacilo de Hansen) que ataca
a pele e os nervos, principalmente dos braços e das pernas. É fácil de diagnosticar e
tratar, entretanto quando diagnosticada tardiamente pode trazer graves conseqüências ao portador pelas lesões que incapacitam fisicamente.

>> Como reconhecer?
Os principais sinais e sintomas da
Hanseníase são os seguintes: manchas brancas ou avermelhadas dormentes, dor nos nervos dos braços, das mãos, das pernas ou dos
pés, partes do corpo com formigamento ou dormência, caroços no
corpo, ausência de dor em casos
de queimaduras ou cortes nos braços, nas mãos, nas pernas e nos
pés.

>> Como ocorre?
A Hanseníase é transmitida de uma pessoa
doente que não esteja em tratamento para
uma pessoa sadia, principalmente através
da respiração durante o convívio diário.

Bibliografia: http://dtr2001.saude.gov.br/svs/epi/hanseniase
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A pessoa com sinais e sintomas
suspeitos de Hanseníase deve
procurar um Serviço de Saúde
ou o seu médico para esclarecimento do diagnóstico. O tratamento da Hanseníase é feito gratuitamente nos ambulatórios,
sem necessidade de internação.
O paciente em tratamento pode
conviver com a família, no trabalho e na sociedade sem qualquer restrição.

>> Tem cura?
A Hanseníase tem cura após o
tratamento que pode durar de
seis meses a dois anos, caso não
seja interrompido. Quanto mais
rápido for feito o diagnóstico,
mais rápida será a cura.

>> O abandono
do tratamento
Mesmo que haja melhora dos
sinais ou sintomas da doença,
recomenda-se a volta ao posto
de saúde para avaliação e, se
necessário, continuar o tratamento ou, em caso de cura, receber alta.

>> Ajude a eliminar
Se houver sinais de suspeitas de
Hanseníase, procure um dos
postos de saúde da sua cidade
para certificar-se do diagnóstico e começar o tratamento.

