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Homenagem

Capef promove celebração pelo Dia do Aposentado

O ano de 2011 inicia com uma comemoração em homenagem aos
Participantes Assistidos da Capef
pela passagem do Dia do Aposentado. O evento, que aconteceu no
dia 25 de janeiro, no BNB Clube
Aldeota, contou com a presença
dos aposentados, pensionistas e os
seus familiares.
Na tradicional festa, o Diretor Presidente da Capef, Fran Bezerra,
apresentou uma breve retrospectiva sobre as principais realizações
de 2010, dentre as quais destacou
a redução do percentual de contribuição, as mudanças na política
de empréstimo ao participante e o
atingimento da meta atuarial, que
possibilitou o ajuste integral dos
benefícios pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC).

Tarde de estreia
Um grande número de participantes compareceu à festa dos
aposentados pela 1ª vez. A homenagem foi bastante elogiada
pelos estreantes da tarde. Confira alguns depoimentos.

“A celebração ao dia do aposentado é uma homenagem a todas as
pessoas que emprestaram a sua
criatividade, a sua força de trabalho
e a sua inteligência para a construção dos destinos do nosso país. Entendemos que a melhor homenagem que a Capef pode prestar aos
seus Participantes é trabalhar com
afinco para melhorar os serviços e
os benefícios oferecidos pela Caixa”,
afirmou.
Em nome da Diretoria Executiva
e dos órgãos dirigentes, Bezerra
reafirmou o compromisso de fortalecer a Caixa de Previdência e estreitar a comunicação com os seus
Participantes. Neste sentido, o Diretor destacou o papel da Ouvidoria
e a ampliação do número de profissionais na área de Relacionamen-

to com Participantes, tornando o
atendimento mais ágil e eficiente.
Na data festiva, os presentes foram brindados com um show
do cover do Roberto Carlos interpretando as canções mais famosas do rei da jovem guarda.
Contando com a colaboração
dos parceiros BNB Clube e da Associação dos Funcionários Aposentados do BNB (AABNB), foram
sorteados celulares, kits variados
e dois aparelhos de dvd´s.
Neste ano, foram realizadas atividades especiais para as mulheres com um stand de maquiagem e distribuição de rosas
durante a apresentação musical.
Veja galeria de fotos do evento na
página 4.

“A festa está um sucesso e as pessoas são muito animadas. Esse é
um momento maravilhoso para
encontrar os amigos que não víamos há muito tempo.”
Isabel Gomes e Vera Bezerra

“Eu sempre gostei de festa porque
tenho o espírito alegre. Estou aproveitando o dia do aposentado para
me divertir e rever os amigos. A Capef está de parabéns!
Waldemar Afonso

“É a primeira vez que venho para
a festa da Capef depois de 12 anos
de aposentado. É uma confraternização muito bonita e pretendo
vir nos próximos encontros.“
Henrique Gurgel

Mensagem da Diretoria

Capef parabeniza seus Participantes Assistidos
Por se realizar no início do ano, a já tradicional comemoração pelo Dia do Aposentado, promovida pela Capef, funciona
também como uma espécie de abertura
das atividades de relacionamento entre a
Entidade e seus participantes.

No mundo ocidental não costumamos ter a mesma tradição de culto aos mais experientes, como é comum aos
que moram mais ao leste do mundo. No entanto, ouso
acreditar que a decisão de atribuir uma data para reverenciar os aposentados do país representa um desses raríssimos atos que conta com o apoio quase unânime da
população, somente não alcançando a unanimidade para
não cair na regra criada pelo inesquecível Nelson Rodrigues.

Neste ano a celebração ocorreu no último dia 25 de janeiro, na sede do BNB
Clube de Fortaleza, e contou com uma
surpreendente quantidade de participantes aposentados e
pensionistas, que puderam ali se confraternizar, rever amigos, relembrar antigas histórias, atualizar-se sobre as trajetórias uns dos outros.
Fran Bezerra
Diretor Presidente

Com efeito, render tributo aos que já venceram sua fase
laboral é reconhecer o esforço realizado, é distinguir o
objetivo alcançado, é manifestar gratidão pela herança
recebida.

Na ocasião tive a oportunidade de expressar que, não
obstante a existência de inúmeras datas comemorativas,
algumas delas se revestem de maior relevância, seja pela
importância histórica da data, seja pelo conceito da pessoa
festejada, seja pelo mérito da categoria homenageada.

É dessa forma que acredito devamos declarar nossa deferência a todos os aposentados e pensionistas do Brasil,
em particular para o grupo de participantes da Capef que
pertencem a essas categorias.
Parabéns!

Resultados
Plano BD
Quantidade de Participantes

Ativos
Aposentados
Pensionistas
Total 6.696

Distribuição dos investimentos

Renda Fixa
6,23 % 4,11 %
0,01 %
Renda Variável 6,73 %
Imóveis
Operações
com Participantes
Estruturado

869
2.357

82,93 %

3.470

Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A)

2.321.168

Provisões Matemáticas (B)

2.314.856
6.311

Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit

Plano CV I
Quantidade de Participantes: 2.734
Patrimônio: R$ 17,54 milhões , 100% alocados em renda fixa
Rentabilidade dos Investimentos
Discriminação

Dezembro
2010

Acumulado
2010

Rentabilidade dos Investimentos(¹)

1,373%

7,316%

Variação da cota previdenciária(²)

1,148%

5,507%

Meta Atuarial(³)

1,113%

6,386%

Dezembro
2010

Acumulado
2010

Obtida

4,019%

18,122%

Meta
Atuarial
(*)

1,110%

12,797%

100%

-

Discriminação

Percentual de Reajuste
Previsto para Jan/2011 (**)

Dezembro 2010

(B) Valor presente dos compromissos previdenciais futuros (passivo atuarial).

Rentabilidade dos Investimentos

Rentabilidade
dos
investimentos

Resultado Atuarial valores em R$ mil
Demonstração

Patrimônio: R$ 2,39 bilhões

* INPC + 6% ao ano. Cálculo feito com base no número de dias úteis.
(**) Percentual sobre a previsão de variação anual do
INPC, não podendo ser inferior a 30% desse índice.

Observações:
(1) O Plano CV I foi iniciado no dia 19 de maio de 2010;
(2) Diferença entre a rentabilidade dos investimentos e variação da cota previdenciária:
A variação do valor da cota previdenciária difere da rentabilidade dos investimentos,
especialmente no inicio do plano, em função do descasamento de datas relativo à conversão dos aportes em cotas. Ou seja, os aportes são realizados na data própria para
recebimento de obrigações dos Patrocinadores e Participantes, em geral dia 19 de cada
mês, e o valor da cota utilizado na conversão desses valores é o apurado no primeiro
dia útil de cada mês, gerando uma defasagem da ordem de 19 dias. Como os valores
de aportes ainda são altos em relação ao patrimônio do plano, o impacto acaba ficando mais visível. A tendência é que o peso dos aportes diminua e, conseqüentemente, a
diferença entre a variação do valor da cota previdenciária e a rentabilidade dos investimentos também reduza.
(3) IPCA + 5,5% ao ano. Cálculo feito com base no número de dias úteis.
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Plano BD

»» Capef anuncia redução de contribuição e reajuste de benefícios
2010, a redução da contribuição tem sido uma constante
reivindicação dos aposentados e uma prioridade para a Capef e para o BNB.
O reajuste dos benefícios do Plano BD para 2011 será
equivalente a 6,47% e corresponde a 100% da variação do INPC, divulgado pelo IBGE. Com essas vitórias
reafirmamos nosso compromisso em buscar sempre
melhorias para o Plano BD.

A Capef inicia o ano de 2011 com boas notícias para os Participantes Assistidos do Plano BD, regidos pelo Regulamento Geral de 2003: a redução do percentual de contribuição
de 23% para 21,25%, além do reajuste de 6,47% sobre os
benefícios do Plano.
Embora o percentual de redução ainda não seja o ideal,
mas o possível dentro da atual situação do Plano BD e dos
bons resultados dos investimentos obtidos ao longo de

»» Novas datas de liberação de EAP

Nesta data serão liberadas as propostas de EAP recebidas
até as 12h do 2º dia útil do mês, estando os recursos disponíveis para saque no dia seguinte.
Agradecemos a compreensão.

Em virtude da atualização mensal da margem consignável,
informamos que a cada início de mês a liberação de empréstimo aos Participantes do Plano BD somente poderá
ser efetuada a partir do 3º dia útil.

Pesquisa Educação Previdenciária

Participantes reconhecem importância do Programa
Por compreender a importância dos fundos de pensão
na divulgação da cultura previdenciária, a Capef realiza
diversos encontros presenciais, cursos a distância, enquetes, informativos especiais e mantém um conteúdo
atualizado no site e em seu informativo mensal.

Capef através dos seus veículos de comunicação confirmado por mais de 80% dos Participantes.
Na opinião dos respondentes, as formas mais adequadas para a divulgação e acesso ao programa são cursos
a distância, informativos eletrônicos, cursos presenciais,
informativos impressos e concursos culturais, obedecendo essa ordem de relevância.

Com o objetivo de conhecer a opinião dos seus Participantes sobre essa iniciativa, a Entidade realizou entre
os meses de novembro e dezembro de 2010, uma Pesquisa de Conhecimento e Avaliação para identificar o
perfil do público, interesses e sugestões de melhorias
para o Programa de Educação Previdenciária.

Os assuntos de maior interesse citados pelos Participantes foram finanças pessoais, aspectos financeiros
da previdência, preparação para aposentadoria, importância da previdência complementar, legislação,
educação financeira para mulheres e crianças, além de
temas relacionados a bolsa de valores.

No total, 736 pessoas responderam à pesquisa que
foi disponibilizada no site www.capef.com.br, enviada
para a residência de cada Participante Assistido e transmitida por e-mail aos Participantes Ativos.

Em 2011, a Entidade planeja ampliar as ações do Programa de Educação Previdenciária para atender às sugestões enviadas e ampliar o número de Participantes
envolvidos nessas atividades, as quais serão divulgadas
em nossos canais de comunicação.

Os resultados apontam um significativo interesse no
que se refere à Educação Financeira e Previdenciária
e o reconhecimento do trabalho desempenhado pela

Capef e Walmart firmam parceria
A Capef acaba de fechar uma parceria com a Walmart Brasil.
A partir de agora, Participantes Ativos, Assistidos, Beneficiários e colaboradores da entidade podem usufruir de uma
série de vantagens exclusivas e facilidades através do portal
wallmart.com.br.

Telefonia, Brinquedos, Eletrodomésticos, Bebê, Esporte &
Lazer, Cine & Foto, Relógios e Eletroportáteis, entre outras.
Além desses benefícios, nas compras acima de R$ 99,00,
o comprador ainda ganha um conjunto para pizza com 4
peças.

O desconto é válido na compra de qualquer produto do
site. Nas categorias livros, eletroportáteis, beleza e saúde a
redução é de 10% e, nos demais produtos, o desconto é
de 5%. Ao todo são mais de 50 mil itens, divididos em 17
categorias: Informática, Games, Eletrônicos, Beleza & Saúde,

Para conhecer mais sobre as vantagens, novidades e promoções da loja on-line do Walmart, clique no link parceria,
disponível no site da Capef, acesse o hotsite www.walmart.
com.br/capef ou realize a compra pelo televendas 30036000, informando o código “CAPEF”.
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Dia do Aposentado

Galeria do Dia do Aposentado

Cover do Roberto Carlos, Zilana Ribeiro,
Jurandir Mesquita e Fran Bezerra

Celebração anual reúne participantes e familiares

Cover do Roberto Carlos foi a
atração principal da festa

O aposentado Hernani
Holanda Pedrosa
elogiou a festa

Casados há 42 anos, Wanja e Raimundo
Farias curtiram a festa ao
som de Roberto Carlos

José Ronaldo Leite
parabenizou a Capef
pela homenagem aos
aposentados

Fran Bezerra discursou sobre
as realizações da Capef

Participantes no stand de maquiagem

Defrísio Rocha e José Marques de Freitas aproveitaram a ocasião para colocar a conversa em dia

Os amigos Lúcio Telmo e Fernando Martins Lima
prestigiaram o evento
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Concurso Cultural
Educação financeira e previdenciária:
Fóruns
um direito de todos
Em 2011, a Capef inicia uma ampla campanha voltada
para os Participantes Ativos, Assistidos e Beneficiários
para estímulo à cultura previdenciária.

Comunidade Virtual
de Aprendizado

A proposta da Entidade é aliar-se ao projeto que está
sendo desenvolvido pelo Ministério da Previdência Social em parceria com a Superintendência Nacional da
Previdência Complementar a fim de conscientizar os
brasileiros sobre a importância da poupança para uma
vida mais equilibrada.

Quiz

Os funcionários ativos do Banco do Nordeste poderão
participar de cursos desenvolvidos pela Capef na plataforma educativa “Comunidade Virtual de Aprendizado”.

Concurso Cultural
Fóruns

Um estudo publicado pela Credit Suisse confirma o
perfil imediatista do brasileiro. Segundo os dados do
relatório, apenas 10% da população investe na poupança. Nesse quesito, o Brasil está atrás de países como
Indonésia, Índia e Árabia Saudita.

Comunidade Virtual
de Aprendizado

Os encontros estaduais da Capef contarão com a palestra de especialistas da Entidade sobre previdência
complementar, investimentos e educação financeira.

As consequências desse imediatismo se revelam no
momento da aposentadoria, ocasião em que o cidadão
precisa reduzir seus hábitos de consumo para adaptar-se à nova renda que, na maioria das vezes, é limitada
ao benefício do INSS.

Quiz
Concurso Cultural
Para encerrar as atividades do ano, a Capef promoverá
um concurso cultural de redação com o tema “A importância do planejamento financeiro para a manutenção
da qualidade de vida”.

Fóruns

O desafio dos fundos de pensão é demonstrar o papel
da previdência privada na manutenção de uma renda
digna para o trabalhador. Nesse sentido, a Capef pretende ampliar as ações do seu Programa de Educação
Financeira e Previdenciária para promover o entendimento das vantagens de pensar e planejar o futuro.

Comunidade Virtual
de Aprendizado
Quiz

Ações permanentes
Muitas atividades continuarão fazendo parte da iniciativa da Capef tais como, cursos presenciais, cursos a
distância e informações nos principais canais de comunicação da Entidade.

Concurso Cultural

INF

ORM
AÇÃ
O

Manteremos a página especial no site www.capef.com.
br/externa/EducacaoPrevidenciaria.aspx com informações atualizadas sobre finanças, previdência e dicas de
economia. Além disso, os murais trarão seções sobre as
temáticas de forma simples e atrativa.

Fóruns

Comunidade Virtual
de Aprendizado
Novidades
Quiz

Jogo de perguntas e respostas que será disponibilizado
mensalmente no site com perguntas sobre finanças e
previdência. Os participantes que responderem corretamente concorrerão a livros de especialistas nessas áreas.
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Espaço do Participante

Um perfil de Josefina Campos
Neste mês, entrevistamos a funcionária ativa do Banco do
Nordeste, Josefina Campos, artista e poetisa pernambucana. Nascida em Recife, ela dedica seu tempo à família, às
atividades profissionais na clínica psicoterápica e à paixão
pelas artes.

a natureza e
com o transcendental,
os
causos
aqui recontados refletem a preocupação
de registro
da sabedoria popular,
o reconhecimento da força criativa do povo expressa de forma
muitas vezes ácida, cruel, mas não por isso menos humana”.

Ela afirma que não tem problemas em conciliar todas essas
atividades. “Hoje entendo perfeitamente o que me foi dito
um dia por um astrólogo: seu tema nesta vida é múltiplo.
Assim, sou como uma tecelã, tecendo e intercalando as coisas mais significativas pra mim”.
Em 2010, Josefina Campos lançou a sua 1ª obra literária
“Transgerações – Dois Dedos de Prosa e Poesia”, que a autora define como uma declaração de amor ao seu pai, que
é o co-autor e a razão de ser do livro. “Esta declaração de
amor se estende à família, aos antepassados, aos descendentes, aos amigos, ao trabalho e à Suprema Sabedoria da
Vida”, afirma.

Na visão da poetisa, a principal mensagem de Transgerações é articular o prazer com a arte das palavras, que
é passado de geração a geração. No caso de Josefina
Campos, a influência do pai foi fator determinante no
interesse pela leitura. “Além de nos dar o exemplo, sempre demonstrando a sua paixão pela leitura, ele fazia
ótimas indicações de livros”, relembra. Josefina não esconde a paixão herdada do pai: “Os livros são para mim
como mapas das minas; neles eu encontro um pouco
de minhas verdades e dos meus tesouros interiores”.

A obra, editada com o patrocínio do BNB, através do Programa Cultura da Gente, é dividida em dois capítulos –
Poesia e Prosa – sendo o primeiro com poemas de autoria de Josefina Campos e o segundo, com vários causos
compilados pelo pai Arlindo Campos, hoje com 89 anos.
No prefácio do livro, Josefina anuncia o desafio de unir duas
gerações diferentes, dois sentidos criativos. “O estilo dos
causos retratados é caracteristicamente social, buscando,
de forma extrovertida e irreverente, denunciar tabus e socializar uma crítica aos falsos costumes, enquanto os poemas correspondem a uma abordagem intimista, mesmo
que nas observações de cunho social”.

»» SERVIÇO
Título: Transgerações – Dois Dedos de Prosa e Poesia
Autores: Arlindo Campos & Josefina Campos
Preço: R$ 20,00
Onde encontrar: É possível adquirir o livro na Sala dos
Aposentados do Banco do Nordeste (81-3198.4099), em
Recife, ou diretamente com a autora pelo telefone (81)
8832.9301ou e-mail mjosefinac@gmail.com.

Ao apresentar o livro, o cordelista José Honório da Silva,
reflete sobre o volume que mistura a poesia lírica de
Josefina à compilação satírica de Arlindo. “Se os versos
são frutos da reflexão sobre a existência e as relações do
homem consigo mesmo, com seus semelhantes, com

Expediente
Diretor-Presidente Francisco José Araújo Bezerra - Diretor de Administração e Investimentos José Jurandir
Bastos Mesquita - Diretor de Previdência Rômulo Pereira Amaro - Ouvidoria Zilana Melo Ribeiro - Coordenação
Raquel Ribeiro - Jornalista responsável Gerlene Cruz, Mtb CE 2206 JP - Redação Juliana Cavalcante e Gerlene Cruz
- Projeto Gráfico Michel Calvet - Diagramação/Ilustrações Suzanny Câmara
Relacionamento com Participantes: 0800 - 9705775 - Tiragem: 4.700 exemplares
Endereço para devolução
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil - Capef
Av. Santos Dumont, 771 Centro - CEP: 60150-160 - Fortaleza-Ceará - www.capef.com.br

6

