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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 nº 05, destacaremos as principais ações desenvolvidas durante o 4º  trimestre de 2016. 

Lançamento do  

Plano de Benefícios de Contribuição Definida - Plano CD  

O Instituto Banese de Seguridade Social fez o lançamento do Plano de Benefícios SERGUS de Contribuição  

Definida - CD, no dia 11 de novembro de 2016, no Centro Administrativo Banese – CAB. O evento contou 

com a presença da Diretoria Executiva do SERGUS,  

Diretoria Executiva do Banese, da Casse, da Corretora 

e membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, além 

de  representantes do Comitê de Investimento e do  

Sindicato dos Bancários. O evento foi direcionado para 

o público-alvo representado pelos empregados do  

Banese, Casse, Corretora e SERGUS que não possuem 

plano de previdência ou que se desligaram do Plano 

BD.  O superintendente do SERGUS, Hércules Daltro, fez a abertura da solenidade. Ele agradeceu a presença 

de  todos e destacou que a implantação do Plano CD, um marco na história do SERGUS, atende a uma  

reivindicação antiga dos patrocinadores e empregados. Ao mesmo tempo, frisou ser relevante a participação 

de todos nesse processo tendo em vista que se trata do planejamento de suas aposentadorias  

complementares no médio e longo prazo.  

Já o presidente do Banese, Fernando Mota, chamou a 

atenção para o cenário atual que atravessa os fundos de 

pensão, com uma crise de gerenciamento e a  

necessidade de cuidado e zelo no comando e na  

operacionalização dos mesmos, buscando sempre um 

comportamento ético. Mota destacou, também, que os 

funcionários reflitam na tomada de decisão, pois estão a 

prospectar seu futuro. 

Na sequência, o diretor de Seguridade do Sergus,  

Augusto Cezar, apresentou as principais características do Plano CD, que tem como objetivo a acumulação de  

recursos (contribuições do participante + contrapartidas + rentabilidade), onde o benefício será a resultante 

dos saldos acumulados até a data da aposentadoria.  



EDIÇÃO: ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO WWW.BANESE.COM.BR/SERGUS 

Dentre as principais características do Plano CD, destacam-se: cada Participante possui uma conta individual, 

permitindo um melhor acompanhamento da evolução do seu patrimônio;  flexibilidade nas contribuições e na 

retirada; podem ser feitas contribuições  voluntárias; o saldo do participante apresentado no extrato já está 

líquido de taxa de carregamento; inexistem cobranças de joia, taxa de inscrição 

ou reingresso; em caso de rescisão de contrato com o banco, o participante pode 

levar parte da contribuição feita pela Patrocinadora; facultada ao participante a 

opção por  regime de tributação progressivo ou regressivo; facultado ao  

participante o  recebimento de até 25% do saldo da sua Conta individual à vista e 

Desvinculação da aposentadoria do INSS. E ainda, como requisitos de  

elegibilidade, foram citados: possuir no mínimo 50 anos de idade; 5 anos de  

vinculação ao Plano CD e 10 anos de vinculação com a patrocinadora; e ter 

rescindido o vínculo empregatício com a Patrocinadora. 

No decorrer da apresentação, foram prestados vários esclarecimentos aos 

presentes e coroando o evento o SERGUS, contou com a adesão ao Plano 

CD das empregadas do Banese Andreia Rocha e Tatiana Brasil.  

Recadastramento de Participantes Ativos  

do Plano BD  

A partir do mês de dezembro de 2016, o SERGUS iniciou 

o Recadastramento dos Participantes Ativos do 

Plano de Benefícios Definido - BD, que está sendo  

real izado pelo site da entidade, http:/ /

www.banese.com.br/Sergus/ com encerramento no dia 

10 de fevereiro de 2017. Até o presente momento estamos com apenas 10% do público alvo cadastrado. 

Neste sentido, reforçamos a todos da importância e relevância do engajamento dos ativos nessa campanha de 

recadastramento cujo objetivo principal é que a entidade disponha de uma base cadastral atualizada, para servi 

de base para o estudo das avaliações atuariais realizado anualmente, com a finalidade de verificar o equilíbrio 

financeiro e atuarial do plano de benefício. A direção do SERGUS agradece a todos que compareceram.  

Eleição dos membros do Conselho Fiscal e  

Deliberativo para o quadriênio 2016-2020 
 

No dia 16 do mês de novembro de 2016, os participantes assistidos e ativos do 

SERGUS,  participaram de eleição para membros dos Conselhos Fiscal e  

Deliberativo do SERGUS, em que sagrou-se vencedora a chapa única “Novos  

Rumos” com 289 votos. Assim sendo, foram eleitos o Sr. Antônio José de Gois para o cargo de membro  

efetivo do conselho deliberativo, tendo como suplente o Sr. Aladir Cardoso Filho (participantes assistidos); o 

Sr. Luiz Alves Santos como membro efetivo do conselho fiscal, tendo como suplente a Sra. Maria do Carmo 

da Silva Viana (participantes ativos). 

O SERGUS, através de sua diretoria executiva, agradece a participação de todos os envolvidos neste processo.  
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Reestruturação do Plano BD 

Dando continuidade ao processo de Reestruturação do Plano BD, o SERGUS iniciou os estudos com a  

consultoria atuarial Mirador, com a finalidade de identificar formatos de reestruturação do Plano BD. Os  

estudos técnicos estão sendo trilhados nas seguintes vertentes:  

Saldamento Universal, Saldamento Facultativo e Migração Facultativa.   

O saldamento universal terá por objetivo verificar os impactos 

decorrentes do atingimento compulsório da totalidade dos  

participantes ativos, assistidos e pensionistas. 

O saldamento facultativo terá por objetivo identificar os impactos 

oriundos do atingimento voluntário dos participantes, optar em  

saldar ou em permanecer no atual Plano BD. 

A migração terá por objetivo verificar os impactos provenientes da 

migração de participantes do Plano BD para o Plano CD. 
Os trabalhos serão conduzidos com a participação da Diretoria Executiva do SERGUS, de representantes da 

Comissão Tri Partícipe, dos membros do Conselho Deliberativo e das Patrocinadoras. Destaca-se que quando 

o projeto estiver numa fase bem delineada faremos reunião de apresentação aos participantes do Plano BD 

demonstrando quais serão os possíveis impactos decorrentes das propostas listadas.    

Educação Financeira e Previdenciária 

Foi lançado em novembro de 2016, o aplicativo para Smartphone  

Android, o Wikisergus, com a finalidade de contribuir para que todos 

tenham melhor entendimento sobre previdência e  

esclarecer duvidas sobre o Plano SERGUS CD.  

O programa de educação previdência tem como função basilar  

proporcionar aos participantes ter maior clareza sobre seu plano de benefícios, ou seja, é estar próximo do 

participante falando do seu futuro e com se preparar melhor para a aposentadoria. E ao mesmo tempo,  

incentivar aqueles empregados que não possuem plano de previdência complementar a Investir em Seu  

Futuro. 

Aposentados e Pré- Aposentados do SERGUS  

realizaram a 12ª Caminhada pela praia de Atalaia 

Com a presença de dezenas de participantes, foi realizada na manhã do dia 10 de dezembro de 2016, a 12ª 

Caminhada dos Assistidos e Pré-Aposentáveis SERGUS. A 

caminhada teve início por volta das 7h30, no Clube do 

Banese, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju.  

Os participantes, durante cerca de uma hora e meia,  

percorreram parte da orla da praia de Atalaia,  

passando pela Região dos Lagos, no entorno do  

Oceanário, e em seguida voltaram para o Clube. 

Antes da caminhada, nas dependências do Clube do  

Banese, os aposentados e pré-aposentáveis do  

Sergus puderam aferir a pressão arterial, com enfermeiras cedidas pela Caixa de Assistência dos 
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Empregados do Banese (Casse), e fizeram alongamento com o professor de Educação Física Kadu Muniz que 

animou o evento. No final do evento, foi servido um café da manhã. Em seguida, os dirigentes do SERGUS, 

Hércules Daltro, Augusto Cezar e Marcelo Aguiar, acompanhados de representantes da Bozano Investimento, 

da APABANESE e do Sindicato dos Bancários, fizeram o sorteio de vários  

brindes entre os participantes: duas bicicletas, uma TV LED de 32 polegadas, um ventilador, uma caixa térmica 

e uma batedeira, além de um edredom e uma prancha de cabelo.  

Entre as pessoas mais animadas com a Caminhada promovida pelo 

S e r g u s ,  e s t a v a  E v a n i  d e  S o u z a  C o r r e i a ,  

aposentada em junho de 2015. Ela disse que, como aposentada,  

e s t a v a  p a r t i c i p a n d o  d a  c a m i n h a d a  p e l a  

primeira vez. “Esse evento é muito importante. Esse é um dia de 

graça, em que a gente se abraça e revê as pessoas”, considerou. 

Já a funcionária da ativa, Maria das Dores Dantas de Carvalho, que 

pensa em se aposentar no próximo ano, disse que estava  

participando da caminhada pela primeira vez. “Vou vir sempre,  

depois que me aposentar. Esse é um evento muito significativo porque nos dá a chance de rever os amigos e 

nos exercitarmos”, ressaltou. Para o superintendente do Sergus, Hércules Daltro, a 12ª  

Caminhada promovida pelo Instituto foi realizada com sucesso. Ao encerrar as programações, ele fez um 

agradecimento aos participantes da caminhada e às entidades parceiras que  

contribuíram para a realização do evento. “Agradeço a todos que participaram desse momento de  

congraçamento, de união e confraternização. Com esse evento conseguimos atingir os  

nossos objetivos de possibilitar o processo de integração entre os participantes e estimular a todos para que 

cuidem melhor da saúde”, enfatizou. 


