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Você faz parte dessa história! 
Fundada em 1967 com o objetivo de proporcionar 
bem-estar e segurança fi nanceira aos benebeanos, 

a Capef completa meio século de existência 
em março. Para celebrar essa data, serão 

realizadas ações comemorativas com os principais 
protagonistas dessa história: os Participantes!  

PÁG 4

Capef

anos



Despedida da Diretoria:  
Nosso Agradecimento a todos!
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Atendendo à indicação do Patrocinador Fundador, Banco do Nordeste, 
a Capef terá três novos membros à frente de sua Diretoria-Executiva, a 
partir de março/2017. Com isso, chega o momento da nossa despedida, 
permitindo que novas ideias e práticas possam oxigenar a Entidade, com 
os efeitos benéficos que toda renovação costuma trazer.

Ao longo do período em que estivemos à frente da Entidade, conseguimos 
registrar conquistas importantes, como os resultados dos investimentos 
dos dois planos (BD e CV I) nos últimos anos, mesmo com um cenário 
econômico bastante adverso; fortalecimento da governança corporativa; 
fortalecimento da imagem institucional, com maior proximidade e 
envolvimento dos Participantes e da sociedade nos eventos realizados, 
como os Encontros Estaduais e o Seminário de Investimentos.  

Além disso, investimos na inovação dos canais de relacionamento 
com os Participantes e na educação previdenciária, como a criação de 
treinamento a distância, o Capef EAD, o aplicativo para smartphones do 
Plano CV I e o Jogo da Previdência, que podem ser acessados pelo menu 
de educação previdenciária do site da Entidade.

Essas realizações, na sua maioria previstas nos planejamentos estratégicos 
anuais,  somente foram possíveis devido ao esforço coletivo da Diretoria, 
dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, da parceria constante 
do Patrocinador e da equipe dedicada de profissionais da Caixa.

Despedimo-nos em um momento muito especial para a Capef. 
Assumiremos novos desafios, felizes, por termos contribuído com 
parte desses 50 anos de história; e por saber que a nossa Caixa segue 
equilibrada, com importantes projetos em andamento; e que será muito 
bem conduzida pela nova Diretoria, que contará com profissionais 
competentes e com bastante expertise no negócio da Entidade.  

Para celebrarmos essa data tão especial, ao longo de 2017, serão 
realizadas ações comemorativas, como a entrega do Canal Aberto, 
espaço disponível no site da Capef para que os Participantes divulguem 
o seu talento, e a promoção “A Capef na Minha Vida”. Além disso, no 
dia 30 de março, será realizado no BNB Clube de Fortaleza um evento 
em Comemoração aos 50 anos da Entidade, em conjunto com o Dia do 
Participante. Sem esquecer que a comemoração dessa data é de todos 
os participantes, os Encontros Estaduais também levarão essa celebração 
a todas as cidades a serem visitadas em 2017.

Por fim, nosso agradecimento especial aos Participantes desta Entidade, 
que contribuem constantemente com sugestões, que acompanham 
atentamente os resultados dos Planos, que participam dos eventos 
promovidos pela Entidade e que se manifestam quando não estão 
satisfeitos. Vocês são, acima de tudo, a razão de existir da nossa Capef. 

Por vocês e para vocês, o nosso muito obrigado!

PALAVRA DA DIRETORIA



“Estou altamente feliz 
com o prêmio que recebi 
da Promoção “ A Capef 
na minha Vida”. Apesar 
de estar impossibilitado 
de ir receber o prêmio 
pessoalmente, agradeço 
de coração a todos os que 
fazem a Capef.”

FALA,
PARTICIPANTE

AGENDA
08/03

Aniversário de 50 anos Capef

17/03
Pagamento dos benefícios  

de março/2017

30/03  
Festa em homenagem aos 50 anos da 

Capef e ao Dia do Participante

31/03 
Encerramento da promoção de  

lançamento do “Jogo da Previdência”

28/04 
Prazo final para entrega da declaração 

de Imposto de Renda

Augusto Langbehn Junior, 
Participante Aposentado Plano BD,  
residente na Paraíba
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ELEIÇÃO

Eleição Extraordinária 
para membro do 
Conselho

Tem alguma sugestão/opinião 
sobre essa edição do Acontece? 
Envie para comunicacao@capef.
com.br juntamente com uma 
foto de perfil. As opiniões/
sugestões selecionadas serão 
publicadas na seção “Fala, 
Participante” da próxima edição.

NOME Nº DE 
VOTAÇÃO PERFIL

Carlos Alberto Santana da Rocha 1 ASSIStIDo – PlANo BD

Tarcisio Jose da Silva 2 ASSIStIDo – PlANo BD

Liduina Aragão Matos Donato 3 ASSIStIDo – PlANo BD/CV I

COMO VOTAR?

Pela Internet: acesse o site da Capef, clicando na 
imagem (banner) “Eleição: Membros Suplentes dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal da CAPEF” (*), insira 
seu CPF e senha.

Pelo telefone:  ligue para a Capef, por meio dos 
números 0800 970 5775 (gratuito para chamadas 
de telefones fixos) ou 4020-1615 (custo de ligação 
local para chamadas de telefones celulares), escolha 
a opção “0” e, quando solicitado, digite seu CPF e 
senha.  

(*) inexiste candidato para o cargo de suplente do Conselho 
Deliberativo. Assim, a votação ocorrerá apenas para o cargo 
de suplente do Conselho Fiscal.

Em consonância com a legislação e Estatuto da Entidade, 
uma eleição extraordinária foi convocada, em virtude da 
renúncia de um membro suplente do Conselho Fiscal e 
da ausência de certificação exigida pela legislação de um 
membro suplente do Conselho Deliberativo. 

Diante disso, a Capef iniciou todo o processo de divulgação 
da eleição aos seus Participantes, informando inclusive 
sobre o período de habilitação dos candidatos, entretanto, 
apresentaram-se apenas nomes para compor o cargo de 
suplente do Conselho Fiscal, sem nenhuma inscrição para o 
cargo de suplente do Conselho Deliberativo.

Assim, embora permaneça a eleição convocada para os dois 
cargos, a ser realizada entre os dias 20 e 24 de março, apenas 
haverá votação para o cargo de suplente do Conselho Fiscal. 
A seguir, apresenta-se o quadro com os candidatos. 

CANDIDATOS A MEMBROS SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL



NOTÍCIAS CAPEF

Capef comemora 50 anos de história
Ao longo de meio século de existência, a Capef 
tem vivenciado períodos bastante distintos, enfren-
tando grandes desafios e também celebrando mui-
tas conquistas, em prol dos Participantes. 

Foram anos de lutas e de trabalho árduo, como a 
celebração de um acordo que permitiu a recupe-
ração do equilíbrio atuarial do Plano BD, o lança-
mento de um novo Plano de Benefícios – Plano CV 
I, superação de desafios advindos do cenário eco-

nômico. A Capef, ao longo de todos esses anos, 
tem demonstrado dedicação e responsabilidade 
em sua missão, sempre atenta à preservação do 
bem coletivo, à administração de seus recursos e 
às exigências da legislação.

Para comemorar esses 50 anos de história, a Ca-
pef preparou algumas ações comemorativas com 
aqueles que são os verdadeiros protagonistas des-
sa história: vocês, Participantes. Confira a seguir.
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AÇÕES COMEMORATIVAS

A CAPEF NA MINHA VIDA

Cientes de que essa história jamais poderia ser es-
crita sem o participante, no início de 2017, foi lan-
çada a Promoção “A Capef na Minha Vida”, cujo 
intuito foi buscar entender a relação do público 
com a Entidade. 

todos aqueles que enviassem um vídeo até o dia 
8 de março, data de aniversário da Entidade, di-
zendo o que a Capef representa na sua vida, ga-
nhariam brindes institucionais e, ainda, concorre-
riam ao sorteio de três prêmios: uma smart TV, um 
smartphone e um tablet. 

o resultado dessa promoção foi  um sucesso , pois 
obtivemos diversos depoimentos, que demons-
tram  a continuidade da Entidade  como essencial 
na vida dos participantes, além de ser apontada 
como uma entidade confiável e sólida. 

todos os Participantes da promoção ganharam 
brindes institucionais e os três apresentados abai-
xo foram os ganhadores do sorteio.

GANHADORES DA PREMIAÇÃO

Augusto Langbehn 
Junior

Aposentado do 
Plano BD SMARt tV

André Giovanne 
Alves de Oliveira 
Araújo

Ativo do Plano CV I SmarTphone

Francisca de Mo-
raes Castanha Ativo do Plano BD tABlEt

CANAL ABERTO 

Ainda em comemoração aos 50 anos, a Capef 
atendeu a uma antiga demanda de Participantes 
que solicitavam rotineiramente um espaço para di-
vulgar seus trabalhos pessoais/currículos, os quais 
acreditam ser de interesse dos demais colegas.

Além de ótimos bancários, sabemos que o BNB 
possui uma vasta gama de talentos em áreas dis-
tintas, que agora poderão disponibilizar seus tra-
balhos no espaço do site da Capef, denominado 
“Canal Aberto”.

Localizado dentro do menu “Sala do Participante” 
do site www.capef.com.br, o Canal Aberto permite 
que o próprio participante cadastre o seu trabalho/
currículo, bastando apenas digitar a mesma senha 
de acesso à área restrita do site.

Neste espaço, vocês poderão cadastrar publi-
cações, como produções culturais e artísticas, 
trabalhos artesanais, lançamento de livros, com-
partilhar experiências de viagens, hobbys, di-
vulgação de trabalhos e currículos profissionais, 
dentre outros. O Canal já está disponível, tanto 
para o cadastro, quanto para visualização das 
publicações já existentes.



Capef comemora 50 anos de história
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Conselho 
aprova 
três novos 
dirigentes

EVENTO FESTIVO
A comemoração do aniversário de 50 anos da Entida-
de ocorrerá dia 30 de março, em conjunto com o tradi-
cional evento “Dia do Participante”, sempre comemo-
rado no mês de janeiro, que excepcionalmente este 
ano foi adiado, para coincidir com essa comemoração.

Portanto, todos os Participantes residentes em Forta-
leza estão convidados a celebrar essa data conosco 
no dia 30/03/2017, às 17h, na sede do BNB Clube, 
em Fortaleza (vide convite no verso), bastando ape-
nas confirmar a presença por e-mail: comunicacao@
capef.com.br ou por telefone: (85) 4008-5739.

ENCONTROS ESTADUAIS
Com intuito de contemplar também uma maior 
quantidade de Participantes, que não residem em-
Fortaleza para comemorar esses 50 anos de his-
tória, os Encontros Estaduais de 2017 terão uma 
programação especial para celebração desta data! 
Participe!

DIA DO PARTICIPANTE E  
ANIVERSÁRIO DE 50 ANOS  

DA CAPEF

A Capef terá três novos membros 
à frente de sua Diretoria-Executiva, 
atendendo à indicação do 
Patrocinador Fundador, Banco do 
Nordeste. Os nomes indicados para 
substituir os atuais diretores são: 
Jurandir Mesquita, Marcos Miranda e 
Fran Bezerra, conforme apresentado 
no quadro abaixo.

CARGO DIRETOR ATUAL NOVO DIRETOR

Diretor-
Presidente

Zilana Melo 
Ribeiro

José Jurandir 
Bastos  
Mesquita

Diretor de 
Administração 
e Investimentos

José Danilo 
Araújo do 
Nascimento

Marcos José 
Rodrigues  
Miranda

Diretor de 
Previdência

José Alan 
Teixeira da 
Rocha

Francisco José 
Araújo Bezerra

Jurandir Mesquita e Fran Bezerra en-
contravam-se exercendo as funções 
de Superintendente de Controle Fi-
nanceiro e Superintendente de Po-
líticas de Desenvolvimento, respec-
tivamente. Ambos foram diretores 
da Capef. Já Marcos Miranda en-
contrava-se lotado em Brasília como 
Gerente-Executivo do Ambiente de 
Representação e Assessoria Político
-Institucional.

A posse dos novos diretores deve-
rá acontecer ainda em março/2017. 
Ao longo do mês, está prevista uma 
agenda de integração, com a realiza-
ção de treinamentos e repasses para a 
nova Diretoria.  

Dia: 30/03/2017, às 17h
local: BNB Clube – sede Aldeota, 

          em Fortaleza
Venha celebrar conosco, você faz  

parte dessa História!
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NOTÍCIAS CAPEF

Conheça o novo menu de Educação 
Previdenciária 

Capef presente no Encontro de 
Administradores
Com o objetivo de estar mais próxima de seus 
Participantes e de prestar informações sobre 
os planos previdenciários, a Capef esteve 
presente, por meio de estande, no Encontro de 
Administradores do Banco do Nordeste, realizado 
na Praia de Porto de Galinhas-PE, nos dias 16 e 17 
de fevereiro de 2017. 

Na ocasião, foram realizadas ações promocionais 
no estande, como a gravação do vídeo “A Capef 
na minha vida”, cujo intuito foi estimular os 

Participantes a ampliar o seu conhecimento e a 
interagir mais com a Entidade.

Com o objetivo de despertar a atenção de seus Participantes 
para a importância do planejamento financeiro e 
previdenciário, a Capef investe constantemente em 
novos meios e conteúdos para ampliar o conhecimento 
do público sobre essa temática tão importante.

Uma dessas ações foi a reformulação do menu de 
Educação Previdenciária do site da Entidade, com a 
finalidade de concentrar em um único local todas as 
publicações e serviços já disponíveis aos Participantes, 

facilitando o seu acesso.

Acessando o site www.capef.com.br, basta clicar no 
menu “Educação Previdenciária”, localizado no canto 
superior direito da página, você terá acesso ao aplicativo 
do Plano CV I, ao Jogo da Previdência, ao Capef EAD e 
às cartilhas e manuais elaborados recentemente. 

Acesse e amplie o seu conhecimento financeiro e 
previdenciário!

 Fachada do Encontro de Administradores do BNB em Porto de Galinhas – PE
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GESTÃO TRANSPARENTE
Panorama dos Planos BD e CV I

JANEIRO/2017
PLANO BD

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.

PLANO CV I

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)
DISCRIMINAÇÃO JAN/17 ACUM./2017

Renda Fixa 0,94 0,94
Renda Variável - -
Investimentos Estruturados 5,27 5,27
Operações com Participantes 0,88 0,88
Total dos Investimentos 1,00 1,00
Variação da Cota Previdenciária 0,99 0,99
Meta Atuarial 0,85 0,85

COMPARATIVO DO DESEMPENHO  
DOS INVESTIMENTOS  
(% ACuMuLADO/2017)

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

Beneficiários  
de Pensão              
22              

Total:  5.448

5.332
Ativos

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

1,37% 
Estruturados  

0,00%  
Renda Variável

5,46% 
Operações com 
Participantes

93,18% 
Renda Fixa         

0,85
1,00

0,38

1,08
7,12

7,38
3,76IFIX11

6 84 100 2

1.195
Beneficiários  
de Pensão              

Total: 6.611

3.681
Participantes 

Assistidos  
(Aposentados)         

1.735
Ativos                      

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

0,26% 
Estruturados  

0,19 %  
Renda Variável

89,08% 
Renda Fixa         

7,83% 
Imóveis

2,64% 
Operações com 
Participantes

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)
DISCRIMINAÇÃO JAN/17 ACUM./2017

Renda fixa 1,01 1,01
Renda variável -5,60 -5,60
Investimentos estruturados 6,87 6,87
Imóveis 0,48 0,48
Operações com Participantes 0,67 0,67
Total dos investimentos 0,96 0,96
Meta atuarial 0,89 0,89

COMPARATIVO DO DESEMPENHO 
DOS INVESTIMENTOS  
(% ACuMuLADO/2017)

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

IFIX11

0,89
0,96

0,42

1,08
7,12

7,38

6 84 100 2

3,76

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DEMONSTRAÇÃO JAN/17
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A) 563.595

Provisões Matemáticas (B) 563.442

Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 153
(B) Valor presente dos compromissos previdenciais futuros (passivo atuarial). 

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DEMONSTRAÇÃO JAN/17
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A) 3.335.800
Provisões Matemáticas (B) 3.314.590
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 21.210

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

94
Participantes Assistidos  
(Aposentados)
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PREVIDÊNCIA EM FOCO

Como deduzir as contribuições 
ao plano de Previdência 
Complementar no IR?
Teve início no dia 2 de março, o prazo para os 
contribuintes entregarem a declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física (IRPF) 2017, relativa ao ano-base 
2016.  O prazo vai até as 23h59 do dia 28 de abril, com 
multa de, no mínimo,   R$165,74 para quem não realizar 
o procedimento ou entregar após essa data. 

o programa gerador da declaração está disponível no 
site da Receita Federal para download. A declaração 
do IR é obrigatória para quem recebeu rendimentos 
tributáveis superiores a R$ 28.559,70 no ano passado. 

Precisa ainda declarar o IRPF quem recebeu rendimentos 
isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na 
fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil; quem obteve, 
em qualquer mês de 2016, ganho de capital na alienação 

• Verificar o “Comprovante de Rendi-
mentos” da Capef, que foi enviado 
à residência dos Participantes Assis-
tidos e Beneficiários de Pensão. Esse 
grupo também pode acessar as infor-
mações pela área restrita do site www.
capef.com.br, clicando em menu “De-
monstrativos” e, em seguida, “Com-
provante de Rendimentos”.

• Acessar o programa da Receita Federal;

• Procurar campo “Pagamentos Efetua-
dos”, incluir “Novo”, escolher código 
“36 – Previdência Complementar”;

• Preencher as informações requisita-
das, que podem ser acessadas no 
Comprovante de Rendimentos da 
Capef, no campo: “Contribuição Ca-
pef Previdência Privada”. 

• Verificar o “Comprovante de Rendimentos”, de acor-
do com a orientação abaixo:

 ▶ Contribuições ordinárias, descontadas em fo-
lha: as informações constam no “Comprovante 
de Rendimentos” fornecido pelo Patrocinador. 

 ▶ Contribuições extraordinárias (facultativas): 
as informações foram enviadas pela Capef por 
e-mail e podem ser acessadas pela área restrita 
do site www.capef.com.br, menu “outros Servi-
ços”, “Informações de IRPF”. Vale ressaltar que 
referido documento também apresenta as infor-
mações sobre empréstimos;

• Acessar o programa da Receita Federal;

• Procurar campo “Pagamentos Efetuados”, incluir “Novo”, 
escolher código “36 – Previdência Complementar”;

• Preencher as informações requisitadas, que podem ser 
acessadas no Comprovante de Rendimentos do Banco 
do Nordeste, no campo: “Contribuição a entidades de 
previdência complementar, pública ou privada, e a fun-
dos de aposentadoria programada individual (Fapi)”; e 
no Demonstrativo para IR da Capef, campo “Contribui-
ções Extraordinárias Pagas”, quando for o caso. 

de bens ou direitos sujeito à incidência de imposto ou 
realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias 
e de futuros.

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PODE SER 
DEDUZIDA
Uma das vantagens de se aderir a um plano de previdência 
complementar é a possibilidade do Participante deduzir 
as suas contribuições da base de cálculo do IR até o 
limite de 12% da renda bruta anual. Com isso, se você é 
Participante do Plano BD ou CV I, esse é o momento de 
aproveitar essa vantagem. 

Abaixo, saiba como deduzir as contribuições realizadas 
para o seu plano de Previdência Complementar do 
seu IR. 

PARTICIPANTES ASSISTIDOS  
E BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO PARTICIPANTES ATIVOS
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Se a Selic cair para menos 
de 8,5%, a poupança vai 
valer a pena?
o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco 
Central reduziu, no último dia 22 de fevereiro, a taxa 
Selic em 0,75 ponto percentual, passando-a para 
12,25% ao ano. Essa redução dá continuidade ao ciclo 
de queda iniciado em outubro do último ano, quando a 
taxa estava em 14,25% ao ano.

A medida coincide com as expectativas dos analistas, 
que acreditam na continuidade da queda da taxa básica 
de juros. Como consequência, investimentos mais 
conservadores podem perder atratividade. 

Com isso, uma questão vem causando dúvida entre 
algumas pessoas: caso a Selic caia para menos de 
8,5% ao ano, será que vai compensar mais deixar o 
dinheiro na poupança do que em outras aplicações de 
renda fixa? 

Roberto Indech, analista-chefe da corretora Rico, 
é enfático na resposta: “Definitivamente, não. Pior 
que poupança, em termos de retorno em nosso 
país, só os famosos títulos de capitalização e 
também o FGtS”.

“Mesmo que a taxa Selic caia abaixo dos 8,5% ao 
ano, houve uma alteração de regra em maio de 2012, 
para a poupança não ficar mais rentável do que outros 
investimentos”, complementou.

Pela regra vigente desde 2012, a correção mensal da 
caderneta passou a ser equivalente a 70% da taxa básica 
de juros (Selic) mais a variação da Taxa Referencial (TR), 
quando a Selic estivesse em 8,5% ao ano ou menos.

“Ou seja, quando a taxa Selic estiver acima dos 8,5% 
ao ano, ela rende 0,5% ao mês mais a tR. Abaixo desse 
patamar, você vai ter 70% da taxa Selic mais a tR. Em 
novembro de 2012, quando a taxa de juros atingiu 
o seu piso aqui no nosso país em 7,25% ao ano, a 
remuneração da poupança era pouco acima do que 5% 
ao ano”, exemplificou Indech. 

Ele destaca que, com essa expectativa de queda na 
taxa de juros, muitos investidores tendem a procurar 
investimentos um pouco mais arrojados, como fundos 
de renda fixa de crédito privado, fundos multimercados 
e, inclusive, fundos de ações.

Jogo da Previdência:  
divirta-se conhecendo o Plano 

CV I e concorra a prêmios!
Você já conhece o “Jogo da Previdência”? Trata-se de um game educativo 

de tabuleiro online lançado pela Capef, onde o jogador conhece o caminho 
percorrido por aqueles que se inscrevem no Plano CV I, desde a sua adesão 

até a fase de recebimento de benefícios.

Jogue e concorra a Prêmios! 
Aqueles que estiverem entre os 10 primeiros no 
rAnking do novo gAme nA posição 31 de mArço 
de 2017 serão premiAdos:

encare agora mesmo esse desafio!

1º: um smartPhone;
2º: uma imPressora multifuncional;
3º: uma caixa de som Bluetooth; 
4º a 10º: um conJunto de Brindes 
institucionais da caPef!
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ESPAÇO DO PARTICIPANTE

CAPEF “Cinquentinha”

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

Vou tentar contar a história 
Da nossa guerreira Entidade.
Dificuldades, lutas e glória,
Em toda fase da idade.
Não nasceu pra ser escória, 
Seu roteiro... A prosperidade.

Mil novecentos e cinquenta e dois,
Meados do século vinte,
Horácio Lafer, o ministro,
Getúlio Vargas, o presidente.
O BNB nasce robusto, 
Faz nordestino contente.

Já tinhas então quinze anos,
Quando criaste a CAPEF.
Antecipando os planos
De um repouso inconteste.
Aos que contigo lutasse
Em prol de novo Nordeste.

Caixa de Previdência Privada
Dos bravos benebeanos.
Nascia assim motivada
De boas ideias e planos. 
Aposentadoria sagrada
Quando do peso dos anos.

Raul Barbosa era então
Do BNB presidente, 
Com denodo e determinação
Tornou nosso banco potente,
Mostrando para a nação
Nordestino é mesmo valente.

Economista bom e astuto
Criou nossa previdência.
Tendo aprovado o estatuto
Administração e gerência.
Pôs tudo em funcionamento
Na área, fê-la referência.

Referência de labor,
Desempenho, eficiência.
No seu ramo se tornou 
Um ponto de excelência.
Para quem nela buscou 
Garantia de assistência.

Lembremos o grande PAULO,
Que esteve sempre “AGUIAR”
A ti e a nossa FROTA
Enquanto pôde remar.
Se alguém pensa aferir nota 
Com intuito de acertar,
Só o dez terá na rota.

Ás vezes custo acreditar 
Que tanto tempo passou. 
Parece ontem, o raiar
Como você se ajustou.

À nova maneira de andar
E rápida se adaptou!

Previdência é mesmo assim;
Tens sempre que estar preparada 
Pra todos que chegam ao fim,
Ou estão em idade avançada.
Quando tudo parece ruim
A CAPEF é logo lembrada.

Hoje tu és cinquentona
Esta idade eu vivi.
Mas ages como redoma
Protegendo nosso existir,
Numa vantajosa soma
Do mais dar, menos pedir.

Aos novos que estão chegando
Ouçam o que eu vou dizer:
Se por mim ela faz tanto,
Por vocês mais vai fazer.
Só depois saberão o quanto
É bom...
Pagar hoje pequeno tanto,
Amanhã, mais receber.

É tempo de terminar 
Minha participação
Porém antes vou lembrar
A todos este refrão:
Uma mão lava outra mão
Juntas fazem oração,
Em quem Deus põe o olhar
Não perde na multidão.
É assim nossa CAPEF,
Cooperação, fé, obstinação. 

Em homenagem ao aniversário de 50 anos da Capef, o aposentado 
antônio Carlos Sampaio de oliveira nos enviou um texto em versos 
que conta um pouco da história da nossa Entidade. Confira a versão 
resumida nesta edição do Espaço do Participante!

 Obs: A versão completa do texto está disponível no site www.capef.com.br.

Por Antônio Carlos Sampaio de Oliveira



Coloque seus conhecimentos de educação financeira 
e previdenciária à prova e divirta-se com o Jogo da 
Previdência e Quiz Premiado, abaixo. Além de reforçar 
seus conhecimentos, você pode concorrer ao prêmio 
desta edição. Confira!

CAÇA-PALAVRAS

Respostas: 1. Vida  2.Vídeo 3. Aberto 4. Currículos  5. Participante  6.Clube.

“A Capef na Minha _______”
Todos aqueles que enviassem um _______ até o dia 08 de março, 
dizendo o que a Capef representa na sua vida, ganharam brindes 
institucionais e, ainda, concorreram ao sorteio prêmios. 

Espaço “Canal _______” 
Localizado no site da Capef, o Canal Aberto permite ao Participante 
compartilhar publicações, como produções culturais e artísticas, 
trabalhos artesanais, _______ profissionais, dentre outras. 

Evento Festivo
A comemoração do aniversário de 50 anos da Capef ocorrerá 
no dia 30 de março, em conjunto com o tradicional evento “Dia 
do _______”. O evento acontecerá na sede do BNB _______, em 
Fortaleza (vide convite no verso).

Para comemorar seu aniversário de 50 anos, a Capef 
preparou algumas ações comemorativas, as quais podem 
ser conferidas resumidamente abaixo. Descubra as 
palavras ocultas e encontre-as no jogo de caça-palavras!

QUIZ PREMIADO 

1   1) De acordo com a matéria da página 9, se a Selic cair 
para menos de 8,5%, a poupança vai valer a pena?

 
a) Sim, pois passará a ter rentabilidade compatível com os 

demais ativos de Renda Fixa, com a vantagem de uma 
maior liquidez.

b) Dependerá de quanto os outros ativos de Renda Fixa 
estarão remunerando os investidores no momento. 

c) Não, pois mesmo que a Selic esteja abaixo de 8,5%, 
uma mudança de regras na poupança ocorrida em 2012 
impede que a caderneta seja mais rentável do que outros 
investimentos. 

2   Quem serão os novos membros da Diretoria-Executiva da 
Capef? 
a) José Jurandir Bastos Mesquita; Marcos José Rodrigues 

Miranda; e Francisco José Araújo Bezerra.

b) Zilana Melo Ribeiro; José Danilo Araújo do Nascimento; e 
José Alan Teixeira da Rocha.

c) José Jurandir Bastos Mesquita; José Danilo Araújo do 
Nascimento; e José Alan Teixeira da Rocha

3 Qual matéria você mais gostou desta edição do Acontece?

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

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

6 Faça um comentário sobre esta edição ou de uma das 
matérias publicadas. 

Envie as respostas para o e-mail comunicacao@capef.com.br até o dia 20 de abril e concorra ao sorteio do livro “Como 
organizar sua vida financeira” de Gustavo Cerbasi, cujo vencedor será divulgado na próxima edição do Acontece.

O vencedor da edição de Novembro/Dezembro do 
informativo Acontece foi José Giovaldo Pereira Almeida, 
Participante Ativo de Paulo Afonso/BA




