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ELEIÇÃO

A Capef, atendendo à legislação e 
ao estatuto vigentes, realiza eleição 
no dia 20 de outubro de 2011 para 
a renovação dos membros titulares 
e suplentes dos Conselhos Delibe-
rativo e Fiscal da Entidade. Serão 
eleitos 03 (três) membros para o 
Conselho Deliberativo e 02 (dois) 
para o Conselho Fiscal, bem como 
seus respectivos suplentes. 

As inscrições de chapas podem ser 
feitas entre os dias 16 de agosto a  
05 de setembro do ano corrente. 
Para concorrer à eleição, os candi-
datos devem ser, obrigatoriamente, 
Participantes ou Beneficiários   As-
sistidos da Capef.

As inscrições de chapas deverão ser 
realizadas no formulário “Pedido de 
Registro de Candidatura”, disponí-
vel no site oficial da Entidade: www.
capef.com.br/eleicao e encaminha-
das à Comissão Eleitoral instalada 
na sede da Capef, constando os 
nomes e as assinaturas dos candi-
datos para os cargos de Conselhei-
ros Deliberativos e Fiscais e seus 
suplentes.

Inscrição 
No ato da inscrição, os candida-
tos deverão apresentar, obrigato-
riamente:

I - Cópia da Identidade (RG) e do 
Cadastro de Pessoa Física (CPF);

II -  Declaração com a experiência 
profissional emitida pelo pa-
trocinador, a qual o candidato 
esteja vinculado ou a disponi-
bilização de curriculum vitae, 

este acompanhado dos 
respectivos documen-
tos comprobatórios 
da(s) expertise(s) 
indicada(s); 

III - Declaração compro-
batória de não ter 
sofrido condenação 
criminal transitada 
em julgado; não ter 
sofrido penalidade 
administrativa por 
infração à legislação da 
Seguridade Social, inclusive 
da Previdência Complemen-
tar ou como servidor públi-
co; não tenham participa-
ção significativa no capital 
de empresas com as quais a 
Capef mantenha relações co-
merciais ou realize operações 
financeiras, não se aplicando 
esta disposição às relações e 
às operações mantidas com 
os Patrocinadores.

As condições exigidas para o regis-
tro de chapas, serão estendidas a 
todos os candidatos que compu-
serem a chapa e, a não observância 
dessas condições, individualmente, 
implicará na impugnação da chapa.

Certificação
A fim de atender a Resolução 
CMN 3.792, que exige que os 
administradores e demais parti-
cipantes do processo decisório 
dos investimentos dos fundos 
de pensão sejam certificados por 
entidade de reconhecido mérito 
pelo mercado financeiro nacional, 
é desejável que os candidatos aos 

cargos dos Conselhos Deliberati-
vo e Fiscal da Capef tenham essa 
certificação. Os candidatos eleitos 
que não possuam referida certifi-
cação, deverão obtê-la no decor-
rer do mandato, dentro dos crité-
rios e prazos estabelecidos pela 
referida resolução.

Informações 
A Comissão Eleitoral manterá uma 
secretaria na Capef funcionando du-
rante o período eleitoral, no horário 
de 9h às 17h, onde permanecerá 
pessoa habilitada para atender, pres-
tar informações, receber e fornecer 
documentação, e/ou adotar outras 
providências que se fizerem necessá-
rias ao processo eleitoral.

Dúvidas e informações sobre a elei-
ção podem ser solicitadas pelo e-mail 
comissaoeleitoral@capef.com.br ou    
pelo telefone (85) 4008-5734.

Confira o edital de convocação 
da eleição para os Conselhos 
Deliberativo e Fiscal no encarte 
especial desta edição.

Capef inicia processo eleitoral para Conselhos 
Deliberativo e Fiscal 
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Entre os vários assuntos tratados nesta 
edição do Acontece, três se destacam 
pela relevância que possuem para os in-
teresses de nossos participantes. Refi ro-
me à posse do novo Presidente do BNB, 
principal patrocinador da Capef, à eleição 
para os Conselhos Deliberativo e Fiscal de 
nossa Entidade e à alteração parcial na 
composição de sua Diretoria.

A administração Roberto Smith signifi -
cou, para os assuntos pertinentes à Capef, o retorno de um 
ambiente de respeito e paz entre os aposentados e a Caixa 
e entre aqueles e a sua casa de origem, o BNB.

A existência desse ambiente mais propício ao entendimen-
to entre as partes permite à nova gestão do Banco buscar 
novas melhorias no relacionamento com o público da Ca-
pef, sejam os atuais funcionários do BNB, sejam aqueles que 
dedicaram parte expressiva de suas vidas àquela Instituição. 

Parabéns ao dr. Jurandir Santiago pela sua escolha para  o 
honroso cargo, boas vindas à família benebeana, da qual a 
Capef também faz parte, e os melhores votos de sucesso 
nessa missão que agora dá início, com a expectativa de que 
esse êxito se traduza também em novos avanços na relação 
com nossos participantes.

A outra boa notícia é o lançamento do pleito para escolha dos 
novos representantes dos associados nos Conselhos da Capef. 
Trata-se de avanço ainda recente na legislação da previdência 
complementar brasileira, que aumenta enormemente a gover-
nança das Entidades Previdenciárias, garantindo uma efetiva 
participação dos reais proprietários da Capef em sua gestão e 
em seu destino. Portanto, a chance real de participarmos dos 
destinos de nossa Entidade, candidatando-nos e votando.

Com o término dos mandatos dos Diretores José Jurandir 
Bastos Mesquita (Administração e Investimentos) e Rômulo 
Pereira Amaro (Previdência), o Conselho Deliberativo da En-
tidade escolheu para substituí-los Fernando Barros de Lima 
e José Danilo Araújo do Nascimento, respectivamente. 

Aos amigos Jurandir e Rômulo não poderia destinar outra 
mensagem que não fosse um imenso agradecimento pelo 
aprendizado e convívio que me propiciaram, com a certeza 
de que seus nomes estão inscritos nos anais da história da 
Capef, tal a dedicação e o zelo com que se dedicaram à ad-
ministração da Entidade nos últimos oito anos.

Ao Fernando e ao Danilo, novos companheiros de trabalho, 
congratulações e o desejo de muito sucesso na nova emprei-
tada que agora assumem. Certamente se apaixonarão pelo 
instigante mundo da previdência complementar e pelos de-
safi os que ora nos cabe enfrentar. Sejam muito bem-vindos!

Fran Bezerra
Diretor Presidente

Mensagem da Diretoria

Novos desafi os, grandes conquistas

Quantidade de Participantes
 Ativos
 Aposentados
 Pensionistas

Total 6.705
2.340

3.451 

909

Distribuição dos investimentos
 Renda Fixa
 Renda Variável
 Imóveis
 Operações

     com Participantes
    Estruturado

Patrimônio: R$ 2,4 bilhões

Rentabilidade dos Investimentos

Resultado Atuarial  valores em R$ mil

Discriminação
Junho
2011

Acumulado
2011

Rentabilidade 
dos

investimentos

Obtida 0,674% 5,858%

Meta 
Atuarial 

(*)
0,587% 6,593%

Percentual de Reajuste 
Previsto para Jan/2012 (**)

87,29% -

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

 84,13  %

6,08 %
5,75 %

4,03 %

Resultados

Plano BD

Plano CV I

Discriminação
Junho
2011

Acumulado
2011

Rentabilidade dos Investimentos 0,023% 5,080%

Variação da cota previdenciária 0,066% 4,874%

Meta Atuarial 0,598% 6,642%

Patrimônio: 37,54 milhões, 83,60% alocados em renda fi xa 
e 16,40% em renda variável.

0,01 %

Resultado Atuarial  valores em R$ mil

Demonstração Junho 2011

Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A) 35.719

Provisões Matemáticas (B) 35.719

Situação Atuarial (A-B) (-) dé� cit (+) superávit 0

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

Quantidade de Participantes: 3.155
Rentabilidade dos Investimentos

Demonstração Junho / 2011

Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A) 2.377.613

Provisões Matemáticas (B) 2.366.528

Situação Atuarial (A-B) (-) dé� cit (+) superávit 11.084

(B) Valor presente dos compromissos previdenciais futuros (passivo atuarial).
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Conselho Deliberativo indica novos dirigentes da Capef

Jurandir Vieira Santiago é o novo presidente do BNB 
O novo presidente do Banco do Nordeste do Brasil, 
Jurandir Vieira Santiago, tomou posse no dia 14 de ju-
nho em solenidade realizada em Brasília. A transmis-
são de cargo ocorreu no dia 17 de junho, no auditó-
rio do Centro de Treinamento do BNB, no Passaré. Na 
ocasião, Jurandir recebeu o cargo das mãos do eco-
nomista Roberto Smith, que passou mais de oito anos 
como dirigente da Instituição.

Jurandir Santiago parabenizou a gestão de Ro-
berto Smith e afirmou que ser presidente do 

BNB é um desafio que enfrentará com determi-
nação e trabalho. 

“Foi com muita honra que recebi da presidenta Dilma 
Roussef, por meio do ministro Guido Mantega, a mis-
são de, juntamente com a valorosa equipe que faz esta 
instituição, dirigir o Banco do Nordeste. Cada vez mais 
estaremos focados na geração de emprego e renda e no 
desenvolvimento de nossa região, caminhando na bus-
ca constante pela erradicação da miséria de nossos con-
terrâneos”, fi nalizou. 

José Danilo Araújo do Nasci-
mento é funcionário do Banco 
do Nordeste desde 1983. Possui 
graduação em Ciências Contábeis 
e MBA Empresarial pela Fundação 
Dom Cabral, além de certifi cação 
profi ssional CPA – 20 pela Asso-
ciação Nacional dos Bancos de 
Investimento (Anbid).

Fernando Barros de Lima in-
gressou no Banco do Nordeste 
em 1987. É graduado em Admi-
nistração de Empresas e Adminis-
tração Pública pela Universidade 
Estadual do Ceará. Possui MBA 
Empresarial pela Fundação Dom 
Cabral, MBA em Gestão Empresa-
rial pela Fundação Getúlio Vargas 
e certifi cação profi ssional CPA – 
20 pela Associação Nacional dos 
Bancos de Investimento (Anbid). 
Atualmente, cursa o Mestrado 
Profi ssional em Controladoria  na 
Universidade Federal do Ceará.

Graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e Geografi a pela Univer-
sidade Estadual do Ceará (Uece), o novo presidente do BNB possui pós-graduação em 
Consultoria Empresarial pela Universidade de Brasília (UnB) e em Direito Empresarial 
(Uece). Natural de Russas (CE), ele é funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal, 
e estava à frente da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).

Gestão

Banco do Nordeste

Perfi l dos novos dirigentes  

PERFIL

(Fonte: Banco do Nordeste)

Em virtude do término do mandato da Diretoria Execu-
tiva da Capef e atendendo aos artigos 30 e 31 do Esta-
tuto desta Caixa de Previdência, o Conselho Deliberati-
vo realizou reunião extraodinária na sede da Entidade a 
fi m de aprovar a nova composição da Diretoria.

O Conselho Deliberativo nomeou José Danilo Araújo 
do Nascimento para o cargo de Diretor de Previdência 
e Fernando Barros de Lima foi escolhido para assumir 
a Diretoria de Administração e de Investimentos da 
Entidade.  

Com a fi nalidade de garantir a desvinculação temporal 
entre os mandatos dos membros da Diretoria, o Con-
selho Deliberativo da Entidade propôs, com a concor-
dância dos patrocinadores, do Ministério da Fazenda e 
do DEST, mudança estatutária permitindo a prorroga-
ção por até dois anos do mandato do atual Diretor Pre-
sidente, Fran Bezerra. Assim, o Conselho Deliberativo 
resolveu que, uma vez aprovada a mudança proposta 
pela Superintendência Nacional de Previdência Com-
plementar – PREVIC, o referido mandato será prorroga-
do até 01.03.2013.

Os novos dirigentes iniciaram seus mandatos no dia 1º 
de agosto.
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RECADASTRAMENTO - PLANO BD

Atualize seus dados cadastrais e concorra a prêmios

Participantes do Plano BD acima de 76 anos terão 
taxas mensais reduzidas

Teve início em maio de 2011 o recadastramento do Pla-
no BD, processo realizado pela Capef a cada dois anos 
a fi m de atualizar os dados dos participantes ativos, as-
sistidos e seus benefi ciários de pensão. 

Os participantes devem preencher o formulário dispo-
nível no site da Capef ou entrar em contato com a área 
de Relacionamento com Participantes para solicitar o 
envio do documento impresso. 

O recadastramento é importante para que a Capef 
mantenha uma base de dados atualizada, evitando 
que benefícios sejam pagos indevidamente, causando 
prejuízos à Caixa de Previdência e, consequentemente, 
a todos os seus participantes.
 
Fique atento aos prazos
Cada grupo de participantes deverá realizar o recadas-
tramento dentro dos prazos especifi cados na tabela 
abaixo. Aqueles que perderem o prazo ainda poderão 
se recadastrar, no entanto, perderão a oportunidade de 
concorrer aos prêmios. 

Informamos que desde o dia 09 de junho de 2011, os 
participantes com idade igual ou superior a 76 anos, 
que mantém empréstimos junto à Capef, são benefi -
ciados com a redução da taxa mensal de contribuição 
ao fundo garantidor de empréstimo. A redução foi 
baseada em novo estudo atuarial, não representando 
aumento signifi cativo de risco para o referido fundo. 

Com a decisão aprovada pelo Conselho Deliberativo 
da Capef, a taxa mensal de contribuição ao fundo ga-
rantidor de empréstimo dos participantes com idade 
a partir de 76 anos passou de 0,550% ao mês para 

A contribuição para o fundo garantidor de empréstimo é obrigatória e tem como objetivo garantir 
a liquidação dos empréstimos em casos de falecimento do contratante.

0,388% ao mês. As taxas praticadas nas demais faixas 
permanecem inalteradas, conforme tabela abaixo:

TAXAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIDOR DE EMPRÉSTIMO

Premiação
Para estimular as adesões ao recadastramento, a Ca-
pef sorteará prêmios entre os participantes que atua-
lizarem os seus dados dentro dos prazos defi nidos no 
quadro. 

Para os participantes assistidos e benefi ciários de pen-
são será sorteado um notebook e para os participantes 
ativos será sorteado um iPad.

a. Aposentados e Benefi ciários de Pensão 
Os aposentados e pensionistas terão duas opções 
para efetuar o recadastramento: acessando a área 
restrita do site através de login e senha ou por meio 
de formulário impresso, que deverá ser solicitado à 
área de Relacionamento com Participantes pelo te-
lefone 0800 9705 775. 

b. Participantes Ativos 
O recadastramento dos Participantes Ativos será 
realizado  exclusivamente através da internet. Após 
concluir o processo de recadastramento pelo site, 
é necessário imprimir e enviar o documento assi-
nado para a sede da Capef.

Suspensão dos benefícios 
A atualização das informações cadastrais é uma obri-
gação regulamentar dos participantes e, para evitar pa-
gamentos indevidos, a Capef poderá reter o benefício 
daqueles que não efetuarem o recadastramento. 

EMPRÉSTIMOS

Faixa etária
Taxa anterior 

(ao mês)
Taxa vigente a partir de 
09/06/2011 (ao mês)

Até 55 anos 0,045% 0,045%

De 56 a 65 anos 0,090% 0,090%

De 66 a 70 anos 0,250% 0,250%

De 71 a 75 anos 0,388% 0,388%

A partir de 76 anos 0,550% 0,388%

Grupo Participantes Início Data � nal

1
Aposentados com idade superior a 70 
anos* e benefi ciários de pensão, com 
exceção de pensionistas de alimentos

1/06/2011 31 /07/ 2011

2 Aposentados com idade até 70 anos* 1/07/2011 31 /08/ 2011

3 Participantes Ativos 1/09/2011 31 /10/ 2011

(*) Idade em 31/12/2010
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O Brasil é um dos países que oferecem a maior faci-
lidade de crédito aos seus cidadãos. Compras parce-
ladas, com a primeira para pagar meses depois da 
aquisição do produto e uma infinidade de opções 
estão disponíveis no mercado a fim de atrair novos 
consumidores. 

Essa facilidade do crédito não é ruim, no entanto, mui-
tas pessoas não fazem uso consciente e acabam per-
dendo o controle das fi nanças. É nesse momento que 
os consumidores apelam para empréstimos com juros 
altos, cheque especial e outras formas de fi nanciamen-
tos que transformam o orçamento familiar em um sor-
teio mensal para decidir quais contas serão pagas. 
 
A saída para evitar problemas com o crédito fácil é pla-
nejar o uso do dinheiro e organizar as fi nanças. Manter 
o consumo consciente é a atitude ideal para aprovei-
tar as facilidades de crédito e manter o saldo bancário 
no azul. E para alcançar esse sucesso, é preciso conhe-
cer as suas receitas e despesas e avaliar os hábitos de 
consumo. Veja abaixo algumas dicas para se tornar um 
consumidor consciente. 

Educação fi nanceira - O passo inicial é conhecer os 
fundamentos da educação fi nanceira e reconhecer as 
suas principais falhas na organização das fi nanças fa-
miliares. Acesse o site da Capef e acompanhe as ma-
térias publicadas em nossos canais de comunicação 
sobre a temática. 

Pesquise preços  - Antes de realizar qualquer compra, 
faça cotações em lojas físicas e virtuais. Com essa sim-
ples busca, o consumidor pode economizar bastante 
no preço fi nal do produto. 

Cuidados com a compra parcelada – Fique atento a 
essa opção de crédito. Se à primeira vista pode ser a 
melhor escolha, o acúmulo de compras parceladas a 
longo prazo pode desequilibrar o seu orçamento.
 
Saiba utilizar o cartão de crédito – O cartão de crédito 
proporciona diversas facilidades aos seus usuários, tais 
como, conciliar o vencimento das contas com o paga-
mento do seu salário, parcelamento sem juros etc. No 
entanto, pode se transformar no grande vilão do seu or-
çamento, caso não seja utilizado com consciência.

Evite comprar por impulso – Emails, correspondên-
cias, propagandas em rádios, jornais e tv´s são convites 
constantes às compras. O ideal é avaliar a real necessi-
dade de determinada compra. 

Conheça seus direitos  – Conheça o código de Defesa 
do Consumidor e fi que atento aos seus direitos. 

Crédito no Brasil e o consumo consciente 

Qual o objetivo da cobrança da taxa men-
sal de contribuição ao fundo garantidor de 
empréstimo?   

a) A taxa mensal de contribuição ao fundo garantidor 
de empréstimo é obrigatória e tem como objetivo 
garantir a liquidação dos empréstimos em casos de 
falecimento do contratante. 

b) A taxa mensal de contribuição ao fundo garan-
tidor de empréstimo é de caráter facultativo e tem 
como objetivo garantir a liquidação dos emprésti-
mos em casos de falecimento do contratante. 

c) A taxa mensal de contribuição ao fundo garantidor 
de empréstimo é obrigatória e tem como objetivo 
garantir a liquidação dos empréstimos em casos de 
inadimplência.  

Qual a melhor alternativa para evitar as 
armadilhas do crédito fácil?  

a) Solicitar empréstimos e entrar no cheque especial 
para garantir o pagamento das contas. 
b) Planejar o uso do dinheiro e organizar as fi nanças, 
além de consumir de forma consciente.  
c) Aproveitar uma promoção imperdível, mesmo sa-
bendo que não precisa do produto. 

Para participar do Quiz Premiado deste mês, 
encaminhe as respostas corretas para o e-mail 
comunicacao@capef.com.br

EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA

QUIZ PREMIADO O vencedor do sorteio da edição de Abril/Maio do jornal 
Acontece foi Renan Oliveira de Andrade, funcionário da 
Central de Retaguarda Operacional do Piauí.  >>......

Quiz

Comunidade Virtual 
de Aprendizado

Fóruns

Concurso Cultural

Quiz

Comunidade Virtual 
de Aprendizado

Fóruns

Concurso Cultural(Fonte: Com informações do site Finanças Práticas)
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Espaço do Participante

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 Gráfi co Michel Calvet - Diagramação/Ilustrações: Jorge Carvalho
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

IVAN BARROSO MELO
Nesta edição, este espaço do  Jornal 
Acontece é merecidamente dedicado 
ao participante Ivan Barroso Melo que, 
recentemente, concluiu a sua segunda 
graduação. 

Natural de Carnaubal (CE), Ivan é 
funcionário aposentado do Banco do 
Nordeste e declara sentir muito orgulho de 
ter pertencido ao quadro daquele banco, 
onde teve a oportunidade de construir 
uma carreira de muito sucesso e conquistar 
grandes amigos. 

Contador formado pela Universidade de 
Fortaleza, Ivan Barroso Melo orgulha-se de 
ter concluído a graduação em Direito pela 
Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. 

Além das realizações acadêmicas e 
profi ssionais, Ivan Barroso Melo também 
compartilha o êxito na vida amorosa. 
Nosso participante assistido está casado 
com Vicência Filizola de Melo há 49 anos 
com quem possui dois fi lhos: o médico 
Ivanovych Barroso Melo e a fi sioterapeuta 
Ivone Barroso Melo. 

A Capef parabeniza o participante e deseja-
lhe pleno sucessos nos novos desafi os.

Faça parte do Jornal Acontece
Envie histórias, relatos de viagens, textos literários, 
artigos, momentos marcantes da sua vida pessoal e 
profi ssional. 
Comunicação e Marketing
Endereço: Avenida Santos Dumont, 771.
Fortaleza – CE - CEP: 60150 – 160 ou por
e-mail: comunicacao@capef.com.br

Nordeste e declara sentir muito orgulho de 

uma carreira de muito sucesso e conquistar 


