
Especialistas da Capef visitam agências do BNB

Para levar informações precisas e tirar as dúvidas relacionadas 
ao novo plano de benefícios, a Capef está promovendo desde 
janeiro deste ano o Programa Plano CV I na Estrada, no qual espe-
cialistas e técnicos da Entidade visitam as agências do Banco do 
Nordeste localizadas nas cidades da região nordeste e interior de 
Minas Gerais.

A iniciativa demonstra o empenho da Caixa em apresentar o 
plano de contribuição variável de forma clara e ampliar o número 
de funcionários do BNB com cobertura previdenciária.

A primeira fase do programa contemplou diversos ambientes 
das agências de Fortaleza e cidades da Bahia, Ceará, Maranhão, 
Paraíba e Sergipe. Como parte dessa iniciativa, entre os dias 24/01 
e 11/02/2011, a Capef disponibilizou um estande de atendimento 
na Praça Jáder Colares, no Passaré, para realizar simulações e 
efetuar a inscrição no novo plano. 

Confira no verso deste encarte o roteiro completo 
do Programa Plano CV I Pé na Estrada e aproveite 
essa nova chance de construir um futuro tranquilo 
para você e sua família!



DE OLHO NO PRAZO

Última oportunidade para contratação do tempo passado

Encerra-se no dia 25 de março o prazo para adesão ao Plano CV I com direito à contratação do 
tempo de serviço passado. Com esse benefício, o funcionário poderá efetuar contribuições 
relativas ao período compreendido entre 1º de janeiro de 2000 até o momento da adesão ao 
plano, garantindo até 11 anos de cobertura previdenciária retroativa com a co-participação do 
banco. 

Participantes do Plano BD têm até 25/03 para aderir ao novo plano

Para os participantes do Plano BD que já encerraram as suas contribuições para esse plano e 
que desejam aumentar a sua renda previdenciária, garantindo tranquilidade no futuro, o prazo 
limite de inscrição ao Plano CV I é dia 25 de março, não sendo mais possível a adesão após esse 
prazo.

Aos Participantes Contribuintes do Plano BD é permitida a inscrição no novo plano até o prazo 
de 120 dias da data de encerramento de suas contribuições, sendo também facultada a possi-
bilidade de antecipação deste encerramento para adesão ao Plano de CV I.

Com a adesão ao Plano CV I, os Participantes garantem duas rendas previdenciárias adicionais 
ao INSS, favorecendo uma aposentadoria tranquila. Outras vantagens são a inexistência de 
pagamento de contribuição na fase inativa e a garantia de pagamento de pensão em valor 
integral.  

Você tem muitas razões para investir no futuro?

Nós temos a solução ideal.

Embora o orçamento esteja apertado por causa dos gastos mensais, pensar na aposentadoria 
deve ser prioridade na organização financeira familiar. Afinal, os gastos continuarão fazendo 
parte do caderno de anotações, mas a sua renda reduzirá significativamente caso você decida 
depender exclusivamente da Previdência Social.

Com o Plano CV I, a Capef e o Banco do Nordeste oferecem aos seus funcionários mais do que 
uma poupança previdenciária, mas um investimento seguro, rentável e com a garantia de pro-
teção no presente e no futuro. 

O que você está esperando? Inscreva-se já no Plano CVI e garanta a compra de 
seu tempo passado. Afinal, qual outro investimento no mercado lhe assegura  a 
duplicação dos valores investidos  através da contrapartida do Patrocinador?

Plano CV I – o melhor plano para o seu futuro.



Confira a seguir, alternativas para viabilizar a sua adesão ao Plano CV I e garantir um futuro 
tranquilo para você e sua família. 

Indisponibilidade Orçamentária?

O Plano CV I oferece alternativas para reduzir o valor da sua contribuição mensal e adaptar-se 
ao seu orçamento familiar, tais como:

- redução em até 25% da contribuição, o que implicará em redução, na mesma proporção, do 
valor da contribuição do Patrocinador; 
- redução da contratação do tempo de serviço passado, a qual terá perda irreversível; e
- postergação da data de aposentadoria.

Outra vantagem é que com o ganho fiscal obtido através da dedução da contribuição da base 
de cálculo do IR, o IRRF é inferior ao anteriormente pago, reduzindo o comprometimento orça-
mentário e viabilizando a adesão ao plano.

Baixa expectativa de permanência no BNB?

No plano CV I, o seu investimento é 100% garantido mesmo na ocorrência da saída antecipada 
do BNB. 

Através do Instituto da Portabilidade você pode transferir para outro plano de previdência de 
Entidade aberta ou fechada a totalidade dos recursos acumulados, constituídos pelas contri-
buições, inclusive as do Banco, e pelos rendimentos de mercado, observada a carência de 36 
meses de vinculação ao Plano.

Pouco tempo para se aposentar? 

Para esse perfil de Participante, é facultada a possibilidade de aposentadoria após 5 anos de 
plano, desde que implementadas as condições de aposentadoria pelo INSS. 

Com 3 anos de vinculação ao plano, em caso de saída do BNB, já é possível a suspensão do 
pagamento das contribuições através do Instituto do Benefício Proporcional Diferido – BPD, 
de forma a receber o benefício tão logo sejam alcançados os requisitos para a aposentadoria, 
sendo esse calculado em função do saldo acumulado na conta individual, incluindo as suas 
contribuições e as do Patrocinador.

O benefício de aposentadoria é inferior ao desejado?

Ao contribuir por um tempo mínimo de 5 anos, você já garante uma renda vitalícia ou por um 
prazo mínimo de 22 anos, tempo correspondente ao período de pagamento da renda certa a 
prazo certo, o qual será pago aos herdeiros legais na inexistência  de beneficiários de pensão.

Mesmo que o benefício não atenda às suas expectativas em função do pouco tempo contribu-
tivo, os ganhos obtidos ainda são maiores do que a não adesão ao Plano, considerando as 
vantagens já comentadas e a garantia de proteção individual e familiar em situações de risco, 
como a invalidez ou morte. 



PLANO CV I NA ESTRADA

ESTADO CIDADES PERÍODO ESPECIALISTA 
CAPEF

Ceará 
Cidades do interior Crato / Lavras da Mangabeira

09 a 18/02 Adaíla MonteiroParaíba
Cidades do interior

Cajazeiras /  Sousa / Itaporanga / Patos 
Campina Grande / Alagoa Grande / Sapé

Paraíba
Capital

João Pessoa centro
João Pessoa - Ag. Epitácio Pessoa

Bahia
Cidades do interior

Vitória da Conquista / Guanambi / Correntina 
Barreiras / Luis Eduardo Magalhães 14 a 18/02 Sérgio Cardoso

Ceará 
Cidades do interior Nova Russas / Crateús / Tauá 21 a 23/02 Fran Bezerra

RN
Capital Natal Centro / Natal Prudente de Morais

21 a 25/02 Magda BrunoRN
Cidades do interior Angicos / Mossoró / Pau dos Ferros

Ceará 
Cidades do interior Limoeiro do Norte

Ceará
Cidades do interior Itapipoca / Sobral / Tianguá

21/02 a 
04/03 Zilana Ribeiro

Piauí
Cidades do interior Parnaíba / Campo Maior

Piauí
Capital Teresina Centro / Ag. João XVIII

Piauí
Cidades do Interior Água Branca

Piauí 
Cidades do interior

Picos / Paulistana / São Raimundo Nonato
Oeiras / Floriano 28/02 a 

04/03 André Torres
Ceará

Cidades do interior Juazeiro do Norte / Campo Sales

Maranhão
Capital São Luis Centro / São Luis Renascença

14 a 25/03 André Lima
Maranhão

Cidades do Interior
Pinheiro / Zé Doca / Bacabal / Pedreiras
Codó / Chapadinha / Caxias

Minas Gerais
Capital

Ag. Montes Claros
Central de Retaguarda Operac de Minas Gerais
Superintendencia Estadual do Norte Mg e do Es

14 a 25/03 Êneo Chaves Minas Gerais
Cidades do interior Brasília de Minas / Capelinha / Salinas / Teófilo Otoni

Bahia
Cidades do interior Eunápolis / Camacan / Ilhéus / Itabuna / Itamaraju

Pernambuco
Cidades do interior Petrolina

14 a 31/03 Raquel Ribeiro

Bahia
Cidades do interior Juazeiro

Pernambuco
Capital

Recife Centro
Recife Agamenon Magalhaes
Recife Domingos Ferreira

Pernambuco
Cidades do interior Garanhuns / Pesqueira / Caruaru

Alagoas
Cidades do interior Mata Grande / Batalha / Penedo / Palmeira dos Índios

Alagoas
Capital Maceió Centro / Maceió Farol / Jatiúca


