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PALAVRA DA DIRETORIA

Gestão transparente 
é reflexo de uma 
comunicação eficiente
Transmitir com clareza e transparência os atos de governança 
praticados tem sido um dos principais objetivos da gestão da 
Capef já há alguns anos. E para nossa felicidade, esse esforço 
foi reconhecido pelos Associados na última Pesquisa de 
Satisfação, onde 92% dos Participantes respondentes avaliaram 
positivamente a questão que abordava o assunto.

Para que uma gestão seja conceituada como ‘transparente’, 
consideramos fundamental a existência de um planejamento 
eficiente de comunicação, de forma que os acontecimentos que 
envolvam a instituição cheguem ao público-alvo de maneira clara 
e objetiva. Nesse sentido, acreditamos que, mesmo obtendo 
relevante aprovação nesse quesito, é fundamental buscarmos 
sempre o aprimoramento de nossas ferramentas informativas.

Desta forma, a fim de tornar a comunicação da Entidade ainda 
mais eficiente, implantamos uma série de mudanças nos nossos 
informativos para o ano de 2015, que vão desde a reformulação 
do próprio ‘Acontece’, tornando seu formato mais agradável e 
interativo, até a criação de novos periódicos, como o Fazendo 
Hoje Seu Amanhã, o Capef Informa e o Resultados Capef, cujos 
detalhes podem ser conferidos na página quatro.

Ainda que a comunicação à distância seja fundamental, 
gostaríamos de destacar uma outra forma de se comunicar, 
a qual tem sido um importante instrumento de aproximação 
entre a Capef e seus associados: a presencial. Este ano, 
daremos prosseguimento ao já tradicional Encontro Estadual 
com Participantes, realizando o evento em diversos municípios 
brasileiros. A todos, pedimos que estejam atentos às datas 
e locais programados e compareçam, pois essa ainda é, 
sem dúvidas, a maneira mais eficaz de comunicação e 
estreitamento de laços.

Até lá!

SUMÁRIO

EXPEDIENTE

NOTÍCIAS CAPEF
1 Encontro Estadual de 2015 
aconterecerá em Fortaleza

GESTÃO
TRANSPARENTE

EDUCAÇÃO
FINANCEIRA

ESPAÇO DO
PARTICIPANTE

DESTAQUE
Informativos da Capef  

são reformulados

PREVIDÊNCIA
EM FOCO

DIVERSÃO
PREVIDENTE

3

4

8

10

7

9

11

Caixa de Previdência dos Funcionários
do Banco do Nordeste do Brasil 

CAPEF

Diretora-Presidente 
Zilana Melo Ribeiro 

Diretor de Administração 
e Investimentos 

José Danilo Araújo do Nascimento  

Diretor de Previdência 
João Fco. Freitas Peixoto 

Ouvidora 
Maria Auxiliadora Bezerra 

Coordenação 
Raquel Ribeiro

Vitor Santos (em exercício)

Jornalista responsável 
Fábio de Oliveira - Mte CE 2859 JP 

Redação 
Juliana Cavalcante e Fábio de Oliveira  

Projeto Gráfico e Diagramação
GO! Branding + Design

www.heyholetsgo.com.br

Relacionamento com Participantes: 
0800 9705775 

Av. Santos Dumont, 771 - Centro 
CEP: 60150-160 - Fortaleza-Ceará 

www.capef.com.br

Zilana Melo Ribeiro
Diretora-Presidente

João Fco. Freitas Peixoto
Diretor de Previdência 

José Danilo A. do Nascimento
Diretor de Administração e 

Investimentos 



Ampliar a interatividade com 
você, leitor e Participante da 
Capef, foi um dos objetivos 
traçados no momento em que 
planejávamos a reformulação dos 
meios comunicativos da Entidade. 
E uma das formas encontradas 
para isso foi a criação da seção 
“Fala, Participante” no informativo 
‘Acontece’. Assim, a cada edição, 
os Associados que tiverem alguma 
opinião e/ ou sugestão sobre 
matérias publicadas no períodico 
devem enviá-la, juntamente com 
uma foto de perfil, para o e-mail 
comunicacao@capef.com.br. A 
opinião/sugestão selecionada será 
publicada na edição subsequente, 
neste mesmo espaço. Comece 
contando pra gente: o que 
achou do novo formato do nosso 
informativo ‘Acontece’?

FALA,
PARTICIPANTE

AGENDA

08.03
Aniversário de 48 anos 

da Capef

18.03
Pagamento dos 
Benefícios de 
março/2014

27/03 
Encontro com 

Participantes em 
Fortaleza/CE

30.04
Prazo final para entrega 

da declaração de IR

VITOR SANTOS
Gerente de Desenvolvimento 
Institucional em exercício e 
Participante Ativo do Plano CV I
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NOTÍCIAS CAPEF

1º Encontro Estadual 
de 2015 acontecerá 
em Fortaleza/CE

Estão definidos os municípios que receberão o Encontro Estadual com 
Participantes no primeiro semestre de 2015. O primeiro evento do ano 
será direcionado para os Assistidos e acontecerá no dia 27 de março, 
no auditório da sede da Capef, em Fortaleza/CE. O evento direcio-
nado aos Ativos ocorrerá no BNB/Passaré em data a ser divulgada 
em breve. Além da capital cearense, também sediarão o encontro nos 
próximos meses: Teresina/PI, Parnaíba/PI, Salvador/BA, Itabuna/BA, 
São Luís/MA, Aracaju/ SE e Maceió/AL. As datas, bem como a progra-
mação, ainda serão definidas e divulgadas brevemente.

O objetivo do evento, que já se consolida como um dos mais impor-
tantes e tradicionais realizados ao longo de cada ano desde 2008, é 
ampliar o relacionamento da Capef com os Participantes, instituições 
coligadas e associações representativas, além de disseminar informa-
ções que favoreçam o entendimento e acompanhamento dos planos 
de benefícios.

Somente em 2014, foram promovidos 15 Encontros Estaduais com Par-
ticipantes, sempre com a presença da ouvidora da Entidade, Maria Au-
xiliadora Bezerra, e com a participação de um dos diretores da Caixa. 

Para esse ano, está previsto a realização de 16 encontros no mesmo for-
mato, também com a presença da ouvidora e dirigentes da Capef. Den-
tre as cidades que receberão o evento ao longo de 2015 estão todas as 
capitais, além daqueles municípios com maior quantidade de Associados.

Fique atento, pois as datas e locais dos demais eventos serão divulga-
dos amplamente em nossos meios de comunicação. Participe e apro-
veite a oportunidade para tirar suas dúvidas e ficar por dentro de tudo 
que envolve a sua Caixa de previdência!

CIDADE DATA

Confira ao lado as 
cidades que receberão 
os Encontros no primeiro 
semestre e já comece a  
se programar!

AGENDA DE ENCONTROS

O último Encontro com Participantes promovido em Fortaleza/CE  
ocorreu no dia 21 de fevereiro de 2014

Fortaleza/CE
Teresina/PI
Parnaíba/PI
Salvador/BA
Itabuna/BA

São Luís/MA
Aracaju/SE
Maceió/AL

27/03

A definir
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DESTAQUE

Por uma comunicação 
cada vez mais eficiente

A Pesquisa de Satisfação realizada com os 
Participantes da Capef ao final de 2014 revela que a 
forma de comunicação da Entidade é aprovada pelos 
Associados. Quando questionados se a Caixa age 
com transparência e clareza na comunicação dos atos 
de gestão praticados, em média, 92% dos Associados 
respondentes avaliaram positivamente. Já quando 
perguntados se os meios de comunicação utilizados 
pela Capef atendem suas expectativas, a média de 
aprovação sobe para 93%. Tais itens figuram entre 
os mais bem avaliados da Pesquisa, que pode ser 
conferida na íntegra no site www.capef.com.br.

Mesmo diante de um cenário favorável, a Entidade, 
em busca de aprimorar ainda mais a comunicação 
com os Associados, traz novidades nos seus 
informativos para o ano de 2015.

Uma delas é a reformulação do próprio Acontece. Já 
na primeira edição deste ano, o periódico apresenta-
se com um novo projeto gráfico. O objetivo é exibí-
lo em um visual mais leve, adequado a uma nova 
tendência de design que visa a facilitação da leitura 
e assimilação das informações, valorizando imagens 
e infográficos. Além disso, foi acrescentada a seção 
‘Fala, Participante’ (mais detalhes na página 3) e uma 
página a mais será destinada para a publicação de 
notícias sobre a Capef e seus Planos de Benefícios.

Muda também o formato do papel. Antes impresso no 
papel Reciclato, agora o jornal passa para o modelo 
Couché Fosco branco com Certificado FSC-MISTO 70%*, 
material também sócio-ambientalmente responsável.

Mudança em outros informativos
Além da mudança no projeto gráfico do Acontece, 
outras alterações nos meios de comunicação da 
Capef passaram a vigorar no mês de janeiro. 

O Giro Capef, informativo on-line mensal que 
apresentava notícias sobre a Entidade, informações 
sobre Educação Previdenciária, a coluna Mercado 
em Foco, os resultados dos Planos da Entidade e 
o extrato mensal dos Participantes do Plano CV I, 
mudou de formato e periodicidade, passando a se 
chamar “Fazendo Hoje Seu Amanhã”.

Esse novo periódico, cuja primeira edição foi 
publicada no início de fevereiro, apresenta três 
seções: uma de educação Previdenciária, outra de 
educação Financeira, além da coluna “Diversão 
Previdente”, que tem o objetivo de estimular 
o Participante a entender os temas e a testar 
seus conhecimentos. O informativo é enviado 
bimestralmente por e-mail e disponibilizado no site 
da Entidade.

O ‘Fazendo Hoje Seu Amanhã’ não apresentará 
notícias sobre a Capef. Para isso, foi elaborado um 
novo informativo denominado ‘Capef Informa’ que 

* FSC Misto:

Material com certificação FSC* fabricado com parte de 
madeira certificada e parte não certificada, mas de origens 
controladas e/ou recuperadas, acompanhados com uma 
declaração de porcentagem.
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Conteúdo: Mensagem da 
Diretoria, notícias sobre 
a Capef e seus Planos de 
Benefícios, informações 
sobre Educação Financeira e 
Previdenciária, resultados dos 
Planos BD e CV I, Jogo da 
Previdência, Quiz Premiado e 
Espaço do Participante.

Periodicidade: Bimestral

Forma de Envio: Impresso 
aos Participantes Assistidos e 
por e-mail aos Participantes 
Ativos e Assistidos.

Conteúdo: Notícias 
sobre Educação 
Financeira e 
Previdenciária, Jogo 
da Previdência e Quiz 
Premiado.

Periodicidade: 
Bimestral

Forma de Envio:  
Por e-mail.

RESULTADOS CAPEF

Conteúdo: Extrato do 
Plano CV I, Resultados 
dos Planos BD e CV I 
e coluna Mercado em 
Foco.

Periodicidade: Mensal.

Forma de Envio: Por 
e-mail.

ACONTECE FAZENDO HOJE
SEU AMANHÃ

Conteúdo: Notícias sobre 
a Capef e seus Planos de 
Benefícios.

Periodicidade: Na ocasião 
de fatos relevantes.

Forma de Envio: Por e-mail.

CAPEF INFORMA

tratará exclusivamente de temas referentes à Entidade e a seus 
Planos de Benefícios. O envio será por e-mail, na ocasião de 
fatos relevantes sobre a Caixa.

Com relação aos resultados dos planos administrados pela 
Capef, à coluna Mercado em Foco e ao extrato mensal, 
esses agora passam a ser enviados mensalmente, por e-mail, 
através do novo periódico “Resultados Capef”.

Capef em outras mídias
Além dos canais citados acima, a Capef tem marcado presença 
nas mídias sociais on-line para propagar informações sobre a 
Entidade e Educação Previdenciária. São elas: as páginas no 
Facebook (facebook.com/capefnaweb), Twitter (twitter.com/
capef) e Youtube (youtube.com/tvcapef). Acesse e confira!

Amigo que 
é amigo se 
preocupa com 
meu futuro!
Durante os últimos meses de dezembro e janeiro, 
a Capef realizou a promoção “Amigo que é Amigo 
se preocupa com meu futuro”. A campanha tinha 
como objetivo fazer com que os Associados da 
Entidade indicassem colegas descobertos pela 
Previdencia Complementar para aderirem ao Plano 
CV I, garantindo assim um futuro mais tranquilo. 

Concorreram a um tablet e um conjunto de brindes 
institucionais tanto aqueles que indicaram quanto 
os funcionários do BNB que aderiram ao Plano após 
serem lembrados pelos colegas. No total, foram 70 
indicações durante o período da promoção.

A ganhadora da premiação foi a Participante Ativa 
do Plano CV I Iris Geza Oliveira Santos Tavares, 
gerente de Suporte a Negócios do Banco do 
Nordeste em Cruz das Almas/BA.

SOBRE A GANHADORA

Natural de São Paulo/SP, Iris Geza 
trabalha no BNB desde dezembro 
de 2007 e é Participante do Plano 
CV I desde 2010, ano em que o 
plano foi criado.

Com bom humor, a paulista 
demonstrou entusiasmo ao 
ser comunicada sobre o resultado do sorteio. 
“Fiquei super feliz! Não ganho nada nem em 
rifa de quermesse. Foi uma surpresa bastante 
agradável em dias tão estressantes”, comemorou 
a Participante.

Com relação à colega indicada, Iris afirma que 
já vem há algum tempo tentando conscientizá-la 
sobre a importância da adesão ao Plano CV I. Para 
ela, a campanha foi apenas uma oportunidade 
para reforçar sua sugestão. “Indiquei uma 
colega da agência que gosta muito de comprar 
roupas e sapatos (como toda mulher), mas não 
tem o hábito de poupar”, revelou a ganhadora, 
complementando: “E por tratar-se de uma pessoa 
muito querida e que tem planos de constituir 
família, sempre falava com ela que a Capef é uma 
boa alternativa, pois é como uma poupança que 
já vem descontada em folha e nos apresenta um 
horizonte de futuro mais confortável”.

COMO FICARAM OS PRINCIPAIS 
INFORMATIVOS DA CAPEF APÓS AS 
MUDANÇAS ESTABELECIDAS PARA 2015:



www.capef.com.br           /capefnaweb          @capef            /tvcapef6

NOTÍCIAS CAPEF

Arcelino Freitas, presidente da AABNB, acompanha 
Graça Rios em uma das canções de Alcione.

Alcione cover é destaque 
do Dia do Aposentado

O Centro Cultural do Banco do Nordeste, em 
Fortaleza, foi palco da confraternização em 
homenagem ao Dia do Aposentado, promovida 
pela Capef anualmente entre os seus Participantes 
Assistidos. O evento aconteceu no dia 28 de janeiro 
e teve como atração principal a cantora Graça Rios 
interpretando os maiores sucessos de Alcione.
 
A agenda teve início por volta das 16h com o projeto 
‘Velhinhos Transviados’, conduzido pelo ator/
diretor/produtor Fernando Piancó. Com formato 
de programa de auditório voltado para o público 
da terceira idade, a atração tem como característica 
a participação ativa da plateia. Durante a atração, 
cinco Associados recitaram poesias e contaram um 
pouco sobre suas histórias de vida, principalmente 
no Banco do Nordeste.

Zilana Ribeiro, diretora-presidente da Entidade, 
em discurso realizado entre as atrações, ressaltou 
a “satisfação” em participar da celebração pela 
primeira vez como dirigente da Caixa. Embora 
estivesse contente com a ocasião, ela lamentou o 
fato da Capef somente poder realizar o evento em 
Fortaleza, por questão de logística, já que a sede da 
Entidade é na capital cearense: “Nós gostaríamos 
de fazer uma festa muito mais ampla, em todos os 
estados. Como não é possível, estaremos juntos 
durante os próximos encontros estaduais. Queremos 
que todos sintam-se abraçados”.

Em seguida, Fernando Piancó realizou um 
‘bate-papo’ com a psicóloga e professora da 
Universidade Federal do Ceará (UFC) Ana Frota 
sobre o tema “Envelhecendo com Sabedoria”. Ela 
respondeu a questões do apresentador e da plateia 

sobre assuntos comportamentais direcionados ao 
público presente. 

A programação teve continuidade com sorteios de 
brindes, apresentação da Alcione Cover e, para 
finalizar, um coquetel reunindo os convidados para 
celebrarem juntos essa importante data. Ao longo 
do evento, profissionais da Camed realizaram um 
trabalho de saúde preventiva entre os Participantes 
e seus familiares.

Confira as fotos da confraternização na última 
página deste informativo!

FALARAM SOBRE O EVENTO

“A festa foi muito 
agradável. Os prêmios, 
as apresentações, a 
cantora, as ‘comilanças’, 
como diz o ‘matuto”, foi 
tudo muito bom!”

João Fontenelle,  
Participante Assistido

“A ocasião é ótima para 
rever os amigos. Todo ano eu 
faço questão de participar. 
São nesses encontros que 
nós somos lembrados pelos 
antigos colegas.”

José Leal de Moura, 
Participante Assistido,  
e sua esposa Teresa Leal 

”Essa definição de dias 
comemorativos tem uma 
função de registrar a 
importância de determinadas 
classes que às vezes 
passam despercebidas. Os 
aposentados há alguns anos 
não existiam para a sociedade. 
Hoje temos uma marca. 
Comemoramos uma vez por 
ano a nossa passagem.”

Alberto Duarte,  
Participante Assistido 
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PLANO BD

PLANO CV I

GESTÃO TRANSPARENTE
Panorama dos Planos BD e CV I

JANEIRO/2015

1.070 
Participantes Assistidos  
(Pensionistas)              

Total: 6.628

3.745 
Participantes 

Assistidos  
(Aposentados)         

1.813 
Ativos                      

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

0,24% 
Estruturados  

3,90%  
Renda Variável

83,23% 
Renda Fixa         9,84% 

Imóveis

2,79% 
Operações com 
Participantes

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DISCRIMINAÇÃO JAN/15 ACUMULADO/15
Renda fixa 1,470 1,470
Renda variável 0,725 0,725
Investimentos estruturados 3,049 3,049
Imóveis 0,501 0,501
Operações com Participantes 1,144 1,144
Total dos investimentos 1,343 1,343
Meta atuarial 1,934 1,934

DISCRIMINAÇÃO JAN/15 ACUMULADO/15
Renda Fixa 1,577 1,577
Renda Variável -5,171 -5,171
Investimentos Estruturados 1,891 1,891
Operações com Participantes 1,305 1,305
Total dos Investimentos 1,388 1,388
Meta Atuarial 1,693 1,693

DEMONSTRAÇÃO JAN/2015 ACUMULADO/2015
Patrimônio Líquido* (A) 2.948.559 2.948.559
Provisões Matemáticas (B) 2.940.556 2.940.556
Situação Atuarial (A-B) 8.003 8.003

         (B) Valor presente dos compromissos previdenciais futuros (passivo atuarial). 
         *Patrimônio Líquido Garantidor das Provisões Matemáticas.

DEMONSTRAÇÃO JAN/2015 ACUMULADO/2015
Patrimônio Líquido* (A) 274.463 274.463
Provisões Matemáticas (B) 274.440 274.440
Situação Atuarial (A -B) 23 23

         (B) Valor presente dos compromissos previdenciais futuros (passivo atuarial).
         *Patrimônio Líquido Garantidor das Provisões Matemáticas. 

COMPARATIVO DO DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS 
(% ACUMULADO/2015)

1,934

1,343

1,480

0,929

-5,446

-6,199

2,695IFIX11

42-2-6 -4-8 0

COMPARATIVO DO DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS 
(% ACUMULADO/2015)

1,693

1,388

1,240

0,929

-5,446

-6,199

2,695IFIX11

42-2-6 -4-8 0

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

Participantes  
Assistidos  
(Pensionistas)

8              

2 
Participantes  
Assistidos  
(Aposentados)              

Total:  4.817

4.807 
Ativos

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

2,54% 
Estruturados  

2,62%  
Renda Variável

2,56% 
Operações com 
Participantes

92,29% 
Renda Fixa         

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

Acompanhe o informativo ‘Resultados Capef’ no site  
da Entidade e descubra quais fatores macroeconômicos 
impactaram o desempenho dos investimentos durante 
o período, por meio da coluna Mercado em Foco.
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PREVIDÊNCIA EM FOCO

Governo muda regras para acesso 
a benefícios previdenciários 
No dia 30 de dezembro do último ano, o Governo 
Federal publicou, em edição extraordinária do 
Diário Oficial da União, as medidas provisórias (MPs) 
664 e 665, que alteram as regras para a concessão 
de alguns benefícios previdenciários e trabalhistas, 
como: Pensão por Morte, Auxílio Doença, Seguro 
Desemprego e Abono Salarial. Desde o dia 1º de 
março todas as alterações já entraram em vigor. 

De acordo com o Governo Federal, as novas regras, 
que não impactam aqueles que começaram a receber 
benefícios antes de 1º de março, visam diminuir despesas, 
manter a sustentabilidade da Previdência Social, bem 
como impedir fraudes na concessão de alguns benefícios. 
Para que você entenda melhor o que mudou, listamos 
abaixo um resumo das principais alterações (não estão 
incluídas as exceções de cada caso). Confira: 

* Pagamento de um 
salário mínimo anual aos 
trabalhadores que: receberam 
em média, até dois salários 
mínimos mensais no ano 
anterior e estão cadastrados 
no PIS ou PASEP há pelo 
menos cinco anos

PENSÃO POR MORTE

AUXÍLIO-DOENÇA SEGURO-DESEMPREGO

ABONO SALARIAL*

CARÊNCIA 

RESPONSABILIDADE 
PELO PAGAMENTO 

AUMENTO DO PERÍODO 
MÍNIMO DE TEMPO DE 
TRABALHO

CARÊNCIA POR TEMPO DE TRABALHO

FORMA DE CÁLCULO 
DO BENEFÍCIO

EXIGÊNCIA DE 2 ANOS 
DE CASAMENTO OU DE 
UNIÃO ESTÁVEL

PRAZO PARA 
RECEBIMENTO DO  
BENEFÍCIO DA 
PENSÃO POR MORTE

VALOR DO BENEFÍCIO 
RECEBIDO

Não exigia um 
período mínimo 
de contribuição do 
segurado para que 
o cônjuge tivesse 
direito ao benefício.

Empresa pagava ao 
funcionário até o 15º 
dia de afastamento e o 
INSS a partir do 16º.

Benefício podia ser requerido 
pelo trabalhador dispensado 
sem justa causa após seis 
meses de trabalho.

Para receber, bastava trabalhar um mês durante um ano.

Valor do benefício 
era baseado em 
91% da média das 
contribuições ao INSS.

O benefício era 
vitalício para todos.

Era 100% do valor que 
o segurado recebia de 
aposentadoria ou teria 
direito a receber.

Não era exigido tempo 
mínimo de casamento 
ou união estável entre 
segurado e cônjuge para 
recebimento do benefício.

Exige-se 24 meses 
de contribuição para 
a Previdência Social.

Empresa passa a pagar 
o funcionário até o 30º 
dia de afastamento e o 
INSS a partir do 31º.

Carência de 18 meses na primeira 
solicitação,12 meses na segunda  
e seis apenas na terceira.

Carência de seis meses ininterruptos de trabalho.

Benefício passa a ser 
calculado de acordo com 
a média dos 12 últimos 
salários de contribuição 
do trabalhador.

Cônjuges com idade 
inferior a 44 anos 
recebem pensão por um 
período determinado.

Foi reduzido o valor de 
100% para 50%, mais 
10% por dependente 
(máximo de 5).

Foi previsto um prazo de 
2 anos de casamento ou 
união estável.

ANTES

ANTES ANTES

ANTES

AGORA

AGORA AGORA

AGORA
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Os 12 erros mais comuns 
no preenchimento do IR
Entre os dias 2 de março e 30 de abril, cerca 
de 27,5 milhões de brasileiros deverão 
realizar a Declaração de Ajuste Anual do 
Imposto de Renda – Exercício 2015, Ano 
Base 2014. Para efetuar o procedimento, 
o contribuinte deverá acessar o site da 
Receita Federal (www.receita.fazenda.
gov.br) e baixar o programa gerador da 
declaração. Aqueles que não respeitarem 
a data limite pagarão uma multa mínima 
de R$ 165,74.

Este ano, são obrigados a declarar 
os contribuintes pessoa física que 
residiram no Brasil em 2014 e que 
receberam rendimentos tributáveis 
cujos valores foram superiores a 
R$ 26.816,55, além daqueles que 
receberam rendimentos isentos, não 
tributáveis ou tributados exclusivamente 
na fonte, cuja soma foi superior a R$ 
40.000,00. Vale ressaltar que, entre 
as deduções permitidas, destacam-se  
as contribuições para planos de 
previdência privada, gastos com 
educação, saúde e doações.

Os contribuintes que enviarem a 
declaração no início do prazo, sem erros, 
omissões ou inconsistências, recebem 
mais cedo as restituições do Imposto 
de Renda – caso tenham direito a ela. 
Para te ajudar a não cometer equívocos, 
trazemos abaixo uma lista feita pelo 
especialista em direito tributário 
Francisco Arrighi - e divulgada no portal 
G1 - dos 12 erros mais comuns que levam 
muitos contribuintes a caírem na malha 
fina. Confira!

Digitar o ponto em vez de vírgula.
O programa gerador da declaração não considera o ponto como 
separador de centavos, fazendo com que o valor fique errado.

Declarar planos de previdência complementar na modalidade 
VGBL como dedutíveis. 
A legislação só permite dedução de planos de previdência 
complementar fechados e abertos na modalidade PGBL, ambos 
limitados em 12% do rendimento tributável declarado.

Não declarar todos os rendimentos tributáveis recebidos. 
Entre eles estão salários, pró-labores, proventos de aposentadoria, 
aluguéis etc. 

Declarar doações a entidades assistenciais. 
A legislação só permite doações efetuadas diretamente aos fundos 
controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e limitadas em até 6% do 
imposto devido.

Não declarar o rendimento tributável recebido pelo outro cônjuge.
Isso deve ser feito quando a opção for pela declaração em conjunto.

Declarar rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva 
como rendimentos tributáveis.  
Entre eles está o 13º salário.

Declarar o somatório do Imposto de Renda Retido na Fonte 
descontado do 13º salário ao Imposto de Renda Retido 
na Fonte descontado dos rendimentos tributáveis. 
Fazendo isso, o contribuinte desconta integralmente este somatório 
do imposto devido apurado.

Não declarar os ganhos ou perdas de capital quando são 
alienados bens e direitos.  
Os rendimentos ou perdas de itens vendidos devem ser declarados.

Declarar o resultado da subtração entre os rendimentos  
tributáveis e os rendimentos isentos e não tributáveis. 
Ambos são informados no comprovante de rendimentos fornecidos 
pela fonte pagadora (empresa).

Não declarar os ganhos ou perdas de renda variável. 
Isso deve ser feito quando o contribuinte opera em bolsa de valores.

Declarar prêmios de loterias e de planos de capitalização na 
ficha “Rendimentos Tributáveis”.  
Esses prêmios devem ser declarados na ficha “Rendimentos 
Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva.

Declarar despesas com planos de saúde de dependentes não 
relacionados na declaração do IR.  
O contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os 
valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando eles declarem 
em separado. Só são dedutíveis na declaração os valores pagos a 
planos de saúde de pessoas físicas consideradas dependentes pela 
legislação, incluídas na declaração do responsável.

1
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Para consultar as informações 
necessárias ao preenchimento da 
declaração de Imposto de Renda, 
acesse a área restrita do site da 
Capef, conforme menu a seguir: 

Assistidos: menu “Demonstrativo”, 
opção “Comprovante de 
Rendimentos”; 

Ativos: menu “Outros Serviços”, 
opção “Informações de IRPF”.

INFORMAÇÕES CAPEF
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ESPAÇO DO PARTICIPANTE

João Carduci:  
mais um “benebeano”
apaixonado pela escrita

Quem acompanha a seção ‘Espaço do Participante’ 
deste informativo já deve ter notado uma 
peculiaridade: o Banco do Nordeste abriga uma 
quantidade significativa de talentos, sobretudo do 
campo literário.

João Carduci é um deles. O aposentado, que 
trabalhou no BNB entre os anos de 1971 e 1991, 
é mais um ‘benebeano’ apaixonado pela escrita. 
Com preferência voltada para os estilos ‘Romance’, 
‘Auto-Ajuda’ e ‘Contos’, já publicou quatro livros 
após iniciar sua fase pós-laboral: Viver não é linear 
(1998); O Encontro (2008), Família, fundamento da 
vida (2013); e 14 contos para você (2013).  

Esse último, “14 contos para você” 
(Editora Premius), ainda pode ser 
adquirido por aqueles colegas que 
desejarem conhecer o seu trabalho. 
Trata-se de uma coletânea de contos 
narrados em um estilo direto e 
agradável. “São histórias variadas. No 
primeiro conto, ‘A casa abandonada’, 
faço uma história fantástica inspirado 
naquela casa perto do Acarape/

CE, que fica às margens da CE 60. Ficou bastante 
interessante. As pessoas que leram manifestaram 
satisfação. As outras histórias também têm agradado”, 
relatou o autor

Se você tem interesse em adquirir a obra, entre em 
contato direto com Carduci pelo e-mail: carduci@
secrel.com.br. O valor é de R$ 20, incluído frete.

Atualmente morando em Fortaleza/CE, 
João Carduci tem cinco filhos e nove netos. 
Completou 75 anos no último dia 8 de 
fevereiro, mesma data em que celebrou ‘Bodas 
de Ouro’ com sua esposa.

Além da escrita, Carduci tem como hobby a 
leitura. “Também gosto de bons filmes, teatro 
e de bons programas de televisão. Piscina e 
praia, às vezes, e de passar alguns dias numa 
serra como Guaramiranga/CE. Gostamos 
comedidamente de viajar, de preferência com 
companhia”, complementa.

TRAJETÓRIA PROFISSIONAL
João Carduci iniciou sua carreira de bancário 
no Banco do Estado do Ceará, onde chegou 
a ser chefe do departamento de Crédito  
Rural e Industrial. Em 1971, foi aprovado 
em um concurso público para Técnico em 
Desenvolvimento Econômico (TDE) do Banco 
do Nordeste, assumindo em maio daquele ano. 
Aposentou-se em 1991. Depois de aposentado, 
teve uma longa experiência no comércio, até o 
ano de 2004. A partir daí, passou a se dedicar 
a escrever e ministrar palestras em cursos de 
noivos e encontros de casais, sobre assuntos de 
educação de filhos e vida familiar.   

SOBRE O AUTOR 

João Carduci e sua esposa Áurea Lúcia, durante 
celebração de Bodas de Prata. (Foto: Arquivo Pessoal) 

Aos 75 anos, aposentado João Carduci tem a escrita 
como atividade favorita. (Foto: Arquivo Pessoal) 



JOGO DA PREVIDÊNCIA

QUIZ PREMIADO 

Gabarito: Acontece ; Bimestral ; Impresso ; Hoje ; Amanhã ; Financeira ; Informa ; Notícias ; Resultados ; Extrato ; Mercado.

Os leitores que responderem corretamente as perguntas desta edição até o dia 15 de abril, participarão do sorteio do 
livro “Adeus, Aposentadoria”, de Gustavo Cerbasi, cujo vencedor será divulgado na próxima edição do Acontece. 

O vencedor da edição de Novembro/Dezembro do informativo 
Acontece foi o Participante Ativo Ítalo Jerônimo Nunes e Silva.

Sobre os informativos da Capef após a reformulação realizada em 2015, 
descubra as palavras ocultas e encontre-as no jogo de Caça-Palavras abaixo.
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Coloque seus conhecimentos de educação financeira 
e previdenciária à prova e divirta-se com os jogos 
Caça-Palavras e Quiz Premiado, abaixo. 
Além de reforçar seus conhecimentos, você pode 
concorrer ao prêmio desta edição. Confira abaixo.

1 ________: Informativo de peridicidade ________, que 
apresenta: notícias sobre a Capef, informações sobre 
Educação Financeira e Previdenciária, resultados dos 
Planos BD e CV I, Jogo da Previdência, Quiz Premiado 
e Espaço do Participante. Sua forma de envio: 
________ aos Participantes Assistidos e por e-mail aos 
Participantes Ativos e Assistidos.

2 Fazendo ______ Seu _______: Informativo de 
periodicidade bimestral, que apresenta: notícias 
sobre Educação ________ e Previdenciária, Jogo da 
Previdência e Quiz Premiado. Sua forma de envio: por 
e-mail a todos os Participantes.

3 Capef ________: Informativo de periodicidade 
esporádica, que apresenta ________ sobre a Capef. Sua 
forma de envio: por e-mail a todos os Participantes.

4 ________ Capef: Informativo de periodicidade mensal, 
que apresenta: o ________ do Plano CV I, Resultados 
dos Planos BD e CV I e a coluna ________ em Foco. Sua 
forma de envio: por e-mail a todos os Participantes.

1 Sobre as mudanças efetuadas pelo Governo com relação 
às regras para a concessão do benefício de Pensão por 
Morte do INSS, é correto afirmar quê: 

a) Não há mais um período mínimo de contribuição 
(carência) do segurado para que o cônjuge tenha 
direito ao benefício. 

b) O cônjuge passa a receber 100% do valor que o 
segurado recebia de aposentadoria ou teria direito 
a receber. 

c) Somente cônjuges com idade superior a 44 anos 
passam a ter direito ao benefício vitalício.

2 Quais das opções abaixo está na lista dos 12 maiores 
erros cometidos pelos contribuintes no momento da 
declaração de Imposto de Renda?

a) Declarar planos abertos de previdência 
complementar na modalidade PGBL como 
dedutíveis.

b) Declarar planos abertos de previdência 
complementar na modalidade VGBL como 
dedutíveis.

c) Declarar planos fechados de previdência 
complementar como dedutíveis.

3 Qual matéria você mais gostou desta edição do Acontece?

5 Quais temas você gostaria de indicar para a próxima 
edição?

4 O que você achou desta edição do informativo?
a) Ótima    b) Boa   c) Regular     d) Ruim   



Dia do Aposentado 2015
GALERIA

Agradecemos a sua presença!


