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Sergus em Destaque, cuja finalidade é estreitar o relacionamento entre a entidade, as patrocinadoras e os participantes, e  

divulgar as principais notícias do segmento de previdência complementar, como também dar conhecimento da situação  

financeira atuarial do Plano e maior transparência das principais ações que a Instituição vem executando para manter a  

estabilidade e a sustentabilidade do Plano de Benefícios Sergus BD.  

Nesta Edição Nº04, destacaremos as principais ações desenvolvidas durante o 3º  trimestre de 2016. 

No decorrer dos meses de maio a agosto de 2016, o Sergus realizou 556 recadastramentos dos  

assistidos, alcançando um índice de 99,5% do total. Segundo o diretor 

de Seguridade, ficou demostrado  que os participantes entenderam 

nossa campanha de recadastramento e conscientizaram-se da  

importância da atualização da base cadastral, que serve de base para o 

estudo das avaliações atuariais realizado anualmente, cujo objetivo é 

verificar o equilíbrio financeiro e atuarial do plano. A direção do Sergus 

agradece a todos que compareceram. 

A partir de dezembro/2016 começa o recadastramento dos  

ativos.  Este será realizado pelo site da nossa entidade  

(https://www.banese.com.br/Sergus/).  

 

Novo Plano de Benefícios Sergus CD 

No último dia 28 de setembro, em atendimento a PREVIC, encaminhou-se ás  

exigências da Nota Técnica nº 280/2016/CGAF/DITEC/PREVIC. Mais informações 

sobre o novo Plano CD podem ser encontradas em cartilha sobre o tema  

publicada no site do Sergus (https://www.banese.com.br/Sergus/). 

 

 

Comissão Tri Partícipe 

De caráter consultivo e temporária tem como objetivo aprofundar as discussões a respeito do Plano de  

Benefícios Sergus – BD, sugerindo e apontando caminhos que busquem ações que possam viabilizar a  

solvência e a continuidade do mesmo, como também propor regras de migração do Plano BD para o Plano 

CD. Para abertura dos trabalhos, em reunião realizada 30/09/2016, foi apresentado o desempenho do Sergus 

até o mês de agosto/2016, bem como a proposta de prestação de Serviços da Mirador Consultoria Atuarial 

referente a reestruturação do Plano BD e o cronograma de execução das atividades.  

Recadastramento de Participantes do Plano BD 2016 

https://www.banese.com.br/sergus/
https://www.banese.com.br/sergus/
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Sergus na sua mão  

Com o lançamento previsto para Novembro, o Portal do  

Participante contempla grandes novidades do Sergus para  

aproximar cada vez mais os participantes. Será possível assim,  

acompanhar todas as suas informações previdenciárias do ano,   

como Aviso de Crédito, Reserva de Poupança, Empréstimos,  

Informativos e ainda efetuar seu Recadastramento Bienal. Neste mês 

de Novembro, será lançado o aplicativo móvel do Sergus (inicialmente 

para smartphones Android), onde você poderá efetuar o download 

em sua loja virtual (Play Store) do seu smartphone e usufruir de toda 

as funciona l idades existente no novo Portal  do  

Participante na palma da sua mão.  O Sergus entende que o participante informado sobre assuntos  

previdenciários e financeiros, poderá definir as melhores estratégias para a sua aposentadoria e investimentos.  

Diante deste contexto, o Sergus vem trabalhando para lançar mais um novo projeto,  

denominado “WikiSergus”, que irá auxiliar neste processo, fornecendo conteúdo e informações sobre a 

Educação Previdenciária e Financeira, e o funcionamento do Novo Plano Sergus de Benefício na modalidade 

de Contribuição Definida - CD. Este aplicativo estará disponível a partir de Novembro.  

Iniciamos neste trimestre o processo de atualização do nosso Portal Institucional para um novo visual. 

Estas aplicações desenvolvidas pela Área de Tecnologia da Informação do Sergus, vem reafirmar o  

compromisso do Sergus com o investimento e avanços tecnológicos! 

Foram discutidos também, pontos importantes como a  

proposta em fase de elaboração pelo atual governo para a  

reforma da Previdência Oficial (INSS), a exemplo do aumento 

da idade de aposentadoria e regras para pensionistas, cujo  

cenário é crítico e preocupante, com impacto direto nas  

aposentadorias dos trabalhadores em geral e para aqueles que 

participam dos fundos de pensão. A comissão é composta pela 

Diretoria Executiva do Sergus, um representante da  

Associação dos Participantes Ativos,  Assistidos, Pensionistas e 

Aposentados do Banco do Estado de Sergipe S.A. e suas Coligadas – APABANESE -  

Sr. Antonio José de Gois, um representante do Sindicato dos Bancários de Sergipe – Sr. Luiz Alves dos Santos 

Filho (Lula) e um representante indicado pela Patrocinadora principal BANESE, Sr. Petrônio de Melo Barros.  

Cenários Financeiros e Atuariais do Plano BD 

A diretoria do Sergus com a finalidade de aproximar cada vez  mais seus  

associados a entidade, promoveu no dia 01/09/2016, no Auditório do Centro 

Administrativo Banese, das 09:00hs as 10:00hs e das 15:00hs às 16:00hs,  

reunião para debater cenários financeiros e atuariais do Plano BD  e 

novas perspectivas do Plano CD. Durante os encontros, os participantes tiveram a oportunidade de fazer 

perguntas e tirar dúvidas a respeito do Plano BD, como também sobre o novo Plano CD, que está em fase 

de homologação pela PREVIC.  
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Rentabilidade 3º Trimestre 2016 

No trimestre, o total de ativos de investimentos do  

plano BD administrado pelo Sergus  foi de R$ 679 milhões, 

com rentabilidade anual de 11,75%, frente à Meta Atuarial 

de 10,13%, ao CDI de 10,42% e ao Ibovespa de 34,64%. Os  

principais fatores positivos que contribuíram para que os  

investimentos atingissem 116% da Meta Atuarial foram: o  

desempenho de 29,57% do segmento de Renda Variável 

com destaque para as ações do Banese cuja rentabilidade no  

período de 36,78% (atingindo 106,18% do seu benchmark); 

de 16,48% do segmento de Empréstimos a participantes e 

11,81% do segmento de Renda Fixa.  

A Diretoria do Sergus tem demonstrado seu empenho em acompanhar de perto todas as alocações financei-

ras, buscando alcançar melhor rentabilidade e mitigando os riscos. 

Habilitação PREVIC 

Conforme mencionado no Sergus em destaque nº 003/2016, a  

Superintendência de Previdência Complementar (PREVIC) através dos 

seus normativos, que despenhem sobre a necessidade de habilitação 

dos membros da Diretoria-Executiva, Conselho Deliberativo e  

Conselho Fiscal, como fator condicionante ao exercício dessas  

funções. Em cumprimento ao artigo 15º, da instrução nº 28, de 12 de 

maio de 2016, que segue: “A EFPC terá o prazo de até cento e oitenta 

dias para envio da documentação de que trata o art. 8º em relação aos 

membros do conselho deliberativo, da diretoria-executiva e do conselho  

fiscal que estiverem em exercício na data de entrada em vigor desta Instrução”, a Entidade enviou, no mês de  

setembro, toda a documentação pertinente aos  membros da diretoria executiva e do conselho fiscal. Em  

resposta, a Diretoria de Análise Técnica- DITEC da PREVIC, confirmou o atendimento aos requisitos  

condicionantes para o exercício desses cargos, habilitando os três membros da Diretoria Executiva e dois 

membros do conselho fiscal.  

O Sergus continua empenhando no cumprimento das normas estabelecidas pelo órgão regulador e busca  

habilitar, dentro do prazo estabelecido, todos os integrantes de seus colegiados. 

Eleições para a Conselho Deliberativo e Fiscal do Sergus 

Em novembro de 2016 será realizada a eleição para os membros dos Conselhos Deliberativo e  

Fiscal do Sergus, cujo preenchimento se dará através de chapa formada por 01 (um) 

membro efetivo e 01 (um) membro suplente para ambos, com mandatos para o  

quadriênio 2016/2020. Conclamamos a todos os participantes que exerçam o seu direito 

de eleger seus representantes. Em 2017, os desafios serão enormes, portanto,  

necessitamos de pessoas ativas e comprometidas com a causa e que possam contribuir 

com a Diretoria Executiva da Entidade para superar os desafios. 
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Longevidade: Mais de 50 na Web  

O crescente número de pessoas com mais de 50 anos que 

usam a internet para se comunicar, obter  

conhec imento ,  f azer  compras e  operações  

financeiras ou simplesmente se divertir abriu espaço  

para a explosão dos portais e sites especializados, que chegam 

perto de duas dezenas. O mais recente deles é o  do Instituto 

de Longevidade Monera Aegon, lançado em abril, que  

prepara-se para divulgar até o fim deste mês o ranking das 

cidades brasileiras mais amigáveis para a população mais idosa, 

e amplia uma oferta diversa, que inclui o Portalplena, com perfil semelhante, até o Avósidade, focado no rela-

cionamento de avós e netos, e o site de relacionamento Coroametade.  

Criado para ajudar a sociedade a entender as consequências econômicas e sociais do aumento da longevidade 

da população, o Instituto de Longevidade Mongeral Aegon inspira-se em experiências semelhantes apoiadas 

pelo grupo no exterior. O portal é seu instrumento preferencial de comunicação, também chamado de  

plataforma digital do Movimento Real.Idade, que traz informações sobre trabalho, finanças pessoais, estilo de 

vida, saúde e pesquisas sobre longevidade desenvolvidas pelo instituto e seus parceiros. Além disso oferece 

serviços gratuitos para esse segmento da população como cursos de requalificação profissional, assistência em 

informática, apoio para a busca de trabalho e desconto em medicamentos.  

O gerente institucional do portal, Antônio Leitão, informa que, com uma  

temática que interessa não só aos mais idosos, mas também pesquisadores e 

estudantes, o portal é visitado por um público com 45 a 64 anos, o que  

reflete o interesse crescente da sociedade por esses temas. Há uma  

peculiaridade, porém: 65% dos visitantes são mulheres. "O envelhecimento é 

um processo marcadamente feminino e são as mulheres que buscam mais  

informações sobre esses assuntos", justifica Leitão.   

Índice está chegando -  O Portal está perto de divulgar uma informação valiosa para esse público: quais as  

cidades mais amigáveis para os idosos. Elaborado em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas, o Índice de 

Desenvolvimento Urbano para a Longevidade compreende a avaliação de 65 indicadores. Vivem nesses  

municípios objeto do trabalho um total de 117 milhões de brasileiros.  Saúde é um dos aspectos que  

envolvem mais indicadores, incluindo de leitos de hospitais a facilidade de exames de mamografia, dada a  

importância do assunto para esse grupo etário.  

As informações serão divulgadas em um hotsite interativo, 

que vai mostrar o que as cidades analisadas podem oferecer 

aos mais idosos.  Interesse pelo Alzheimer - O Portal plena 

se propõe a discutir o envelhecimento da população no  

Bras i l ,  exp l i ca  seu idea l i zador ,  Wander ley  

Parisotto, justificando que, nas duas últimas décadas houve 

uma mudança bastante importante na pirâmide  

etária do país, ampliando a fatia da população com mais de 60 

anos e empurrando a expectativa de vida para os 75 anos.  
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O portal se caracteriza pela ênfase no conteúdo jornalístico voltado para a temática, com a  

inserção de pelo menos três notícias diárias, além de artigos e estudos de parceiros das áreas da saúde,  

advocacia e trabalho. Contém também vídeos de produção própria e de terceiros. O número de visitantes 

únicos por mês atingiu 250 mil há três meses. Dos visitantes, 72% têm de 18 a 45 anos, o que significa,  

segundo Parizotto, que o tema levanta interesse crescente. 

"O portal não nasceu apenas para o velho; e quer discutir envelhecimento 

com toda a sociedade." Dos temas abordados, os que despertam maior 

interesse no Portalplena, pela ordem, são o Alzheimer e todas as demais 

doenças do envelhecimento e trabalho. Em resposta, há boa oferta de 

conteúdo a respeito das várias formas de demência, saúde de um modo 

geral, e requalificação profissional. Em função desse levantamento, o  

portal tem parcerias com bibliotecas na cidade de São Paulo para  

incentivar a leitura para manter as mentes ativas. A partir de novembro, 

vai oferecer cursos para seus leitores sobre temas como a gerontologia, 

matemática e língua portuguesa pela internet; e colocar em marcha o projeto que busca incentivar grupos de 

leitura reunindo avós e netos. Avós e netos - A aproximação de avós e netos foi a inspiração do casal  

Elisabete Junqueira e Jorge Luís de Souza para criar, há cerca de um ano, o portal Avósidade, com esse  

circunflexo invertido, o caron de línguas bálticas e algumas eslavas,  para englobar avós e avôs. Bete, na  

verdade, pensava no assunto há quatro anos, desde que ficou avó e não encontrava as informações que  

buscava de forma organizada sobre a nova dinâmica da família e 

descobriu que esse era o problema de muitas outras avós e 

avôs.  Para ajudar no projeto, entrou Jorge Luís, jornalista. O 

portal foi montado com estrutura de editorias, com muitas  

entrevistas, vídeos e artigos especializados de psicólogos,  

psiquiatras, médicos, especialistas da área financeira entre  

outros, e atualizações diárias, inclusive nos fins de semana.  

Os assuntos são abordados nos canais V? Fala, V? Escreve, V? 

Canta, V? Brinca, Neto Curte V? e Galeria de V?. Em breve serão lançados o Programa de V?, focando o que 

pode fazer para se divertir, e Palavra do Especialista, que inclui aconselhamentos de especialistas na área  

financeira e em assuntos legais. A plataforma pode ser acessada por celular, tablete e desktop. Busca amplificar 

a mensagem nas redes sociais, operando com o Facebook, Twitter e Instagram. O portal já contabiliza 360 mil 

page views e 210 mil usuários.  Jorge Luís afirma que o projeto confia que a internet vai crescer ainda mais.  

(Chris Carvalho - Diário dos Fundos de Pensão-19.10) 
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Importância do AUTOPATROCÍNIO  

AUTOPATROCÍNIO – A faculdade do participante manter o valor de sua contribuição e da     

correspondente paga pela Patrocinadora, para assegurar a percepção dos benefícios previstos no §1º do art. 

45 do Regulamento do Plano Sergus BD. 

Quando ocorre a necessidade de se fazer? 

Perda total do SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO (**), motivada pela rescisão de contrato com a patrocinadora 

ou afastamento dela, devido licença para interesse particular (AUTOPATROCÍNIO TOTAL); 

Redução do SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO motivada pela perda ou redução de verba(s), tais quais: horas 

extras, gratificação de função, complemento de função, remanejamento para agência de categoria inferior, 

etc. (AUTOPATROCÍNIO PARCIAL). 

Por que fazer o AUTOPATROCÍNIO? 

O cálculo da suplementação de qualquer benefício do SERGUS, está relacionado, dentre outros itens, às 

verbas que se repetiram 7 vezes ao ano no decorrer dos 5 anos anteriores à data da concessão do  

benefício, conforme dispõe  § 6º do art. 20 do Regulamento; 

Havendo redução do SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO no período acima citado, o valor do benefício também 

sofrerá uma redução, que pode ser grande ou pequena conforme o valor da (s) verba (s) perdida (s) ou  

reduzida (s); 

Mantendo o mesmo SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO anterior à perda, através do AUTOPATROCÍNIO 

PARCIAL, evitará a redução do valor da suplementação de sua aposentadoria, quando vier requerê-la junto 

ao SERGUS.  

Qual  o prazo para optar pelo AUTOPATROCÍNIO? 

É de 60 (sessenta) dias, contados da data da perda ou rescisão contratual, embora o ideal é que faça o mais 

breve possível para não ter que pagar diferença de contribuição em atraso o que demanda a incidência de 

atualização monetária.  

Reajuste de Benefícios 

Em setembro/2016, os benefícios foram reajustados em 9,62% para os  

assistidos cuja data do benefício ocorreu até setembro/2015, para os demais assistidos, 

o percentual de reajuste foi proporcional a data de início do recebimento ao benefício.  

12ª Caminhada dos Assistidos e Pré-Aposentáveis do Sergus 

Será realizado no dia 10 de dezembro,  com concentração na Associação Atlética Banese. A 

animação ficará por conta de Kadu, professor de educação física, ao som de um mini-trio, 

que conduzirá os participantes pela orla de Atalaia. O período de inscrição através de  

Comunicado Sergus. Não deixem de participar!  

Nota de Falecimento 

Com pesar, informamos o falecimento do Sr. GETHRO BARBOSA DA CRUZ (assistido) em 17/10/2016. 


