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Tomaram posse no dia 25 de agosto de 
2011, no auditório da Capef, os novos 
dire tores da Entidade: Fernando Barros 
de Lima (Administração e Investimen-
tos) e José Da nilo Araújo do Nascimen-
to (Previdência). 

Compareceram à cerimônia o presiden-
te do Banco do Nordeste, Jurandir Vieira 
Santiago, diretores, superintendentes 
e gerentes do BNB, representantes da 
Camed e AABNB, além de membros do 
Conselho Deliberativo e Fiscal e funcio-
nários da Capef. 

Em sua fala de abertura, o atual presi-
dente da Capef, Fran Bezerra, saudou 
os presentes e destacou a importância 
desse momento de transição para os 
novos caminhos da Entidade. “Dese-
jo boas-vindas aos colegas Fernando 
Barros e José Danilo nesse apai xonante 
universo da previdência comple mentar. 
Tenho a certeza que eles envidarão es-
forços para alcançarmos resultados 
cada vez melhores para a nossa Caixa.”

Após a assinatura do termo de posse, 
os novos dirigentes fi zeram um breve 
discurso sobre as expectativas em rela-
ção ao novo desafi o e os planos para o 
futuro da Caixa. 

O Diretor de Previdência, José Danilo, de-
monstrou interesse em buscar soluções 
para as questões de interesse dos parti-
cipantes ativos e assistidos da Entidade. 
“Nós temos consciência dos problemas 
que envolvem a Capef. São desafi os que 
vamos encarar de frente em parceria 
com as associações dos funcionários 
e aposentados”, destacou. O novo diri-
gente encerrou seu discurso com uma 
mensagem de agradecimento. “Agrade-
ço ao BNB por essa oportu nidade única. 
Sei que administrar a Capef vai além da 
gestão de recursos. Administrar essa ins-
tituição é administrar sonhos.”  

O Diretor de Administração e Investi-
men tos, Fernando Barros, parabenizou 
o corpo funcional, que tem desempe-
nhado im portante papel nessa fase de 
transição da gestão. “Estou muito feliz 
em participar da equipe da Capef e dar 
a minha contribuição à história da en-
tidade. Nosso objetivo maior é admi-
nistrar esta Caixa com competência e 
seriedade, ampliando as ações vitoriosas 
e descobrin do novas alternativas para a 
solução dos problemas”, concluiu.  

Jurandir Vieira Santiago ressaltou a 
impor tância da atuação dos colabo-

Empossados novos diretores da Capef

radores e di rigentes da Capef para os 
participantes. “Os sonhos de famílias 
inteiras dependem da atuação de cada 
um que faz parte da Capef. A segurança 
dessas famílias no momento da apo-
sentadoria é resultado do desempe nho 
desta Entidade.” O presidente do BNB 
reafi rmou o compromisso do banco na 
busca constante pelo crescimento da 
Capef. “Desejo sucesso na nova missão 
dos dire tores Fernando Barros e José 
Danilo. Quero que sintam o nosso total 
apoio para juntos buscarmos soluções 
e construirmos cami nhos para fortale-
cer ainda mais a Caixa de Previdência.”

Fernando Barros de Lima, José Danilo Araújo do Nascimento, Jurandir Vieira Santiago e Fran Bezerra

Homenagem
Durante a cerimônia, Fran Bezerra, em nome de todo o 
corpo social da Entidade, prestou uma homenagem aos 
diretores Ju randir Mesquita e Rômulo Amaro, que esti-
veram à frente da gestão de Administração e Investimentos 
e Previdência da Capef de abril/ 2003 a julho/ 2011.  

“Jurandir Mesquita e Rômulo Amaro contribuíram de 
forma valorosa para o crescimento da Capef. Eles foram 
protagonistas e testemunhas de parte importante da 
história desta Entidade”, destacou Fran Bezerra.  

O presidente do BNB, Jurandir Vieira Santiago, agradeceu 
aos dirigentes pelo ótimo desempenho da Ca pef 
nos últimos oito anos: “Jurandir e Rômu lo, sintam-se 
reconhecidos por todos os que fazem o BNB, a Capef, 
aposentados e pensio nistas. Em 2003, vocês encontraram 
a Capef em uma situação bastante difícil. Hoje pode mos 
comprovar o sucesso dessa gestão atra vés dos ótimos 
resultados apresentados pela Capef”, � nalizou.  

Em seu discurso de agradecimento Juran dir Bastos 
Mesquita traçou um panorama dos oito anos em 
que esteve à frente da Diretoria de Administração e 
Investimen tos. “O mandato que me foi delegado foi 
cumprido através de uma rentabilidade real do Plano 
BD de 120,49%, de 2003 a 2010, para uma meta atuarial 
de 57,84%, representando assim mais de duas vezes 
a rentabilidade mínima exigida de 6% ao ano. Esses 
resultados possibi litaram a redução da contribuição dos 
as sistidos para 21,25.”  

Ao agradecer a homenagem, Rômulo Ama ro comemorou 
as vitórias alcançadas. “O dé� cit histórico da Capef foi 
equacionado com sucesso, conseguimos construir uma 
nova sede para os participantes e implan tamos um 
plano de benefícios previdenciá rios que deverá atender 
aos funcionários do banco e da Capef. Ter contribuído 
com cada uma dessas realizações me proporciona um 
sentimento salutar de dever cumprido.” 
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Mensagem da Diretoria

Fortalecimento da Capef é compromisso dos novos diretores

Quantidade de Participantes
 Ativos
 Aposentados
 Pensionistas

Total 6.697
2.337

3.447

913

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
Agosto
2011

Acumulado
2011

Rentabilidade 
dos

investimentos

Obtida 1,197% 7,598%

Meta 
Atuarial (*) 0,955% 8,265%

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

88,85% -

* 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.

84,25%

6,55%
5,23%

3,96%

Resultados Agosto/2011

Plano BD

Plano CV I

Discriminação
Agosto
2011

Acumulado
2011

Rentabilidade dos Investimentos 0,189% 4,921%

Variação da cota previdenciária 0,301% 4,874%

Meta Atuarial 0,862% 8,215%

Patrimônio: R$ 44,07 milhões, 81,47% em renda fi xa e 
18,53% em renda variável.

0,01%

Resultado Atuarial  valores em R$ mil

Demonstração Agosto 2011

Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A) 41.939

Provisões Matemáticas (B) 41.939

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

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

Quantidade de Participantes: 3.208
Rentabilidade dos Investimentos

Demonstração agosto / 2011

Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A) 2.391.047

Provisões Matemáticas (B) 2.368.368

Situação Atuarial (A-B) (-) dé� cit (+) superávit 22.679

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

Passado um pouco mais 
de um mês da nossa no-
meação para as Diretorias 
de Previdência e de Admi-
nistração e Investimentos 
da Capef, atendendo ao 
chamamento da Diretoria 
do BNB para assumir mais 
esse desafi o, gostaríamos 
de destacar as primeiras 
impressões observadas 

nos primeiros dias de trabalho nesse novo ambiente. 

Percebe-se facilmente tratar-se de uma empresa enxuta que ado-
ta um modelo de gestão focado em resultados, detentora de uma 
estrutura de governança corporativa alinhada com as melhores 
práticas de mercado para empresas do segmento de previdência 
complementar, com missão e visão compartilhada com os colabo-
radores, planejamento estratégico defi nido, gestão participativa, 
acompanhamento rigoroso dos custos e de indicadores de perfor-
mance e com um corpo funcional qualifi cado e motivado. Todos es-
ses elementos conjugados permitem a criação de uma ambiência 
favorável para que os objetivos traçados sejam alcançados.

Destaque-se ainda a ênfase pela busca contínua de uma maior 
aproximação da entidade, em todos os seus níveis, com os parti-
cipantes ativos e assistidos, mantendo um canal de comunicação 
com os participantes por meio dos diversos instrumentos dispo-
nibilizados tais como: o Jornal Acontece, o Giro Capef, encontros 
presenciais com o participante, site na internet, central de atendi-
mento, contatos diretos com os colaboradores da entidade etc, no 
sentido de manter os participantes atualizados sobre os diversos 

assuntos relacionados a Capef, bem como para ouvir os anseios 
dos participantes. Não obstante todos esses aspectos positivos 
mencionados, a dinâmica do mercado exige que novos patama-
res de excelência sejam alcançados.

Nesse contexto, se apresentam como novos desafi os para a enti-
dade, entre outros, a disseminação da cultura previdenciária junto 
aos colaboradores dos patrocinadores, a ampliação do número de 
participantes no plano CV, a redução da contribuição dos assistidos 
a um percentual que não comprometa a situação atuarial do pla-
no, participar das tratativas com os patrocinadores no sentido de 
encontrar soluções para os funcionários da ativa, inclusive aqueles 
que já estão aposentados pela Previdência Social, sem condições de 
se desligar do trabalho, em virtude da diferença entre o salário de 
aposentadoria e o atualmente percebido em atividade.

Adicionalmente, deverão ser aprofundadas as discussões sobre a polí-
tica de investimentos da entidade, visto que a redução do nível de re-
muneração oferecido pelos títulos de renda fi xa, públicos e privados, 
existente no mercado torna, a cada dia que passa, mais desafi ador 
o cumprimento da meta atuarial defi nida nos planos administrados.

Nesse sentido, a entidade deverá utilizar instrumentos inovadores 
disponíveis no mercado que venham auxiliar na defi nição de um 
portifólio adequado de produtos que proporcionem o alcance da 
meta atuarial e a melhoria da rentabilidade dos investimentos, po-
rém sem jamais perder de vista o binômio risco x retorno.

Assim, a Diretoria, consciente da importância e da responsabilida-
de inerente ao cargo, atuará, juntamente com o corpo funcional 
da entidade, sempre com total dedicação, competência e sere-
nidade em busca de se conseguir os melhores resultados para a 
Capef e, consequentemente, para seus participantes.

 Fernando 
Barros de Lima
Diretor de Administração 
e Investimentos

 José Danilo Araújo 
do Nascimento 
Diretor de Previdência



O futuro 
do seu plano 
em números

PLANO BD

O maior objetivo de um fundo de 
pensão é administrar de forma 
efi ciente os recursos que lhe foram 
confi ados, poupanças de uma vida 
inteira, esperanças de milhares de 
trabalhadores que esperam usufruir de 
uma aposentadoria digna e proteger 
seus familiares. Além de administrar 
recursos, a atual gestão da Capef busca 
manter uma comunicação transparente 
e compartilhar todas as informações 
referentes à saúde fi nanceira dos planos 
de benefícios sob sua administração.

Por essa razão, neste mês a Capef inicia 
a divulgação da série “O futuro do seu 
plano em números”, que apresentará 
aos participantes informações sobre 
os investimentos, situação atuarial dos 
planos de benefícios e questões judiciais 
envolvendo a entidade. Com essa 
iniciativa, a Caixa pretende promover 
uma discussão transparente sobre 
questões de interesse dos participantes 
e esclarecer as principais dúvidas sobre 
o plano BD.

A presente edição trata sobre a situação 
atuarial, taxa de contribuição e obrigações 
futuras do Plano de Benefícios Defi nidos 
(BD), que atualmente conta com 6.697 
participantes ativos, aposentados e 
pensionistas.
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A Capef iniciou as suas atividades, em 
fevereiro de 1967, sem base técnica atuarial, 
até porque, àquela época, a Entidade, assim 
como os demais Fundos de Pensão, não 
dispunha de recursos tecnológicos e nem de 
conhecimentos da ciência atuarial.

A primeira avaliação atuarial do plano de 
benefícios ocorreu em 1974. Tal avaliação, 
mesmo realizada de forma bastante 
precária por insufi ciência dos recursos 
tecnológicos e técnicos, sinalizou que as 
taxas de contribuições que estavam sendo 
cobradas eram insufi cientes para a formação 
de poupança previdenciária necessária ao 
pagamento dos benefícios futuros.

Em 1982, para equacionar o défi cit atuarial 
então existente, o Patrocinador fez um aporte à 
Capef de Cr$ 4,6 bilhões. Porém, somente, por 

ocasião do acordo fi rmado com os participantes 
em dezembro de 2003, que teve por objetivo 
assegurar o equilíbrio do plano mediante a 
redefi nição da contribuição, inicialmente de 
25% com elevação de um ponto percentual 
a cada ano até o limite de 30%, foi possível 
restabelecer os valores dos benefícios e alcançar 
um superávit de R$ 100,5 mi. 

Esse superávit, adicionado aos ganhos 
obtidos no mercado fi nanceiro no período 
de 2004 a 2010, possibilitaram a redução 
gradativa das contribuições dos assistidos, 
de 30% para 21,25%. Essa medida ocasionou 
um crescimento de 51,7% na parcela dos 
benefícios de responsabilidade da Capef 
paga aos participantes, superando inclusive 
o crescimento do patrimônio do plano, que, 
no mesmo período, alcançou o percentual de 
49%, conforme o quadro abaixo.

Registra-se ainda que a redução da 
contribuição, tanto do assistido como do 
patrocinador, e a consequente elevação da 
parcela do benefício de responsabilidade 
da Capef, impactaram nas provisões 
matemáticas do plano, que, no período de 
2005 a 2010, foram elevadas em 64%, como 

pode ser observado no quadro anterior. 

Vale ressaltar que a redução do percentual 
de contribuição tem sido uma prioridade 
para a Capef e o Patrocinador, que juntos 
tem envidado esforços para implementar 
melhorias para o Plano BD.

Valores em moeda corrente

*Benefícios brutos pagos aos participantes
**Contribuição do Patrocinador e do Participante 
***Parcela do benefício paga pela Capef

*Benefícios brutos pagos aos participantes

ANO
EVOLUÇÃO DOS 

BENEFÍCIOS*
A

EVOLUÇÃO DAS
CONTRIBUIÇÕES ** 

B

EVOLUÇÃO DOS 
BENEFÍCIOS LÍQUIDOS

C = A-B
PATRIMÔNIO PROVISÃO 

MATEMÁTICA

2003 1.373,30 1.272,80

2004 464,2 169,2 295 1.472,40 1.359,00

2005 206,4 122 84,4 1.557,80 1.411,60

2006 210 122,8 87,2 1.669,00 1.484,50

2007 217,5 127,2 90,3 1.885,30 1.537,30

2008 228 135,4 92,6 1.895,90 1.874,00

2009 242,8 119 123,8 2.090,90 2.078,10

2010 241 113 128 2.321,20 2.314,90

Acumulado (2005 a 2010) 16,70% -7,40% 51,70% 49,00% 64,00%

PLANO BD:  
passado, presente e futuro
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Como são calculadas as obrigações do plano BD?

De forma simplifi cada, as obrigações previdenciais, tecnicamente chamada 
de provisão matemática, referem-se ao valor atual do quanto é devido pelo 
plano a título de pagamento de benefícios a cada um de seus participantes 
ativos, assistidos e benefi ciários durante todo o período a que terão direito, 
deduzido do valor atual das contribuições de patrocinador, participantes 
e assistidos, previstas durante o mesmo período, descontadas as despesas 
administrativas da entidade de responsabilidade do plano.

As projeções dos benefícios e contribuições futuras são realizadas 
considerando as regras do regulamento do plano e premissas atuariais onde 
se considera, entre outros aspectos, a expectativa de vida dos participantes.

Como são defi nidas as taxas de contribuição? 

As taxas de contribuições são defi nidas, no fi nal de cada ano, com a fi nalidade 
de preservar o equilíbrio atuarial do Plano BD, de forma que o patrimônio do 
plano acrescido das contribuições futuras seja sufi ciente para pagar todos os 
benefícios, concedidos e a conceder, previstos no regulamento.

Qual o impacto da redução da contribuição na obrigação atuarial do 
plano BD? 

Para cada ponto percentual de redução na contribuição do assistido é 
necessário um superávit em torno de 65 milhões de reais.

Importante destacar que a contribuição de assistido é fundamental para 
o equilíbrio do plano.  Para se ter uma idéia, sem o pagamento dessa 
contribuição, o patrimônio do plano suportaria o pagamento de benefício 
somente até 2020.

GLOSSÁRIO 

Avaliação Atuarial: estudo realizado periodicamente, apoiado em levantamento de 
dados estatísticos da população estudada e em bases técnicas atuariais, por meio do 
qual o atuário avalia o valor dos compromissos e o valor dos recursos necessários à 
garantia da solvência e equilíbrio do Plano de Benefícios.

Défi cit: insufi ciência patrimonial para cobertura dos compromissos do Plano de 
Benefícios.

Situação Atuarial: é a comparação entre o patrimônio e as obrigações previdenciais 
do plano, cujo resultado pode ser superavitário (patrimônio > obrigações 
previdenciais) ou defi citário (patrimônio < obrigações previdenciais).

Superávit: excedente patrimonial para cobertura dos compromissos do Plano de 
Benefícios.

Provisões Matemáticas: valor monetário que designa os compromissos da EFPC 
em relação a seus participantes em uma determinada data. Corresponde à soma 
da Provisão Matemática de Benefícios a Conceder e da Provisão Matemática de 
Benefícios Concedidos.
 
(Fonte: Dicionário de Termos Técnicos da Previdência Complementar Fechada – Abrapp/ICSS/Sindapp)

Confi ra na entrevista com Sérgio Cardoso, 
consultor atuarial da Capef, as explicações sobre 
os principais questionamentos dos participantes 
sobre o percentual de contribuição da Capef.

entrevista com
Sérgio Cardoso
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ocasião do acordo fi rmado com os participantes 
em dezembro de 2003, que teve por objetivo 
assegurar o equilíbrio do plano mediante a 
redefi nição da contribuição, inicialmente de 
25% com elevação de um ponto percentual 
a cada ano até o limite de 30%, foi possível 
restabelecer os valores dos benefícios e alcançar 
um superávit de R$ 100,5 mi. 

Esse superávit, adicionado aos ganhos 
obtidos no mercado fi nanceiro no período 
de 2004 a 2010, possibilitaram a redução 
gradativa das contribuições dos assistidos, 
de 30% para 21,25%. Essa medida ocasionou 
um crescimento de 51,7% na parcela dos 
benefícios de responsabilidade da Capef 
paga aos participantes, superando inclusive 
o crescimento do patrimônio do plano, que, 
no mesmo período, alcançou o percentual de 
49%, conforme o quadro abaixo.

pode ser observado no quadro anterior. 

Vale ressaltar que a redução do percentual 
de contribuição tem sido uma prioridade 
para a Capef e o Patrocinador, que juntos 
tem envidado esforços para implementar 
melhorias para o Plano BD.

Valores em moeda corrente

*Benefícios brutos pagos aos participantes
**Contribuição do Patrocinador e do Participante 
***Parcela do benefício paga pela Capef

ANO
EVOLUÇÃO DOS 

BENEFÍCIOS*
A

EVOLUÇÃO DAS
CONTRIBUIÇÕES ** 

B

EVOLUÇÃO DOS 
BENEFÍCIOS LÍQUIDOS

C = A-B
PATRIMÔNIO PROVISÃO 

MATEMÁTICA

2003 1.373,30 1.272,80

2004 464,2 169,2 295 1.472,40 1.359,00

2005 206,4 122 84,4 1.557,80 1.411,60

2006 210 122,8 87,2 1.669,00 1.484,50

2007 217,5 127,2 90,3 1.885,30 1.537,30

2008 228 135,4 92,6 1.895,90 1.874,00

2009 242,8 119 123,8 2.090,90 2.078,10

2010 241 113 128 2.321,20 2.314,90

Acumulado (2005 a 2010) 16,70% -7,40% 51,70% 49,00% 64,00%
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Uma das principais estratégias para quem quer man-
ter a saúde financeira em dia é estudar as melhores 
formas para cuidar do seu dinheiro. Nessa fase, par-
ticipar de cursos, ler notícias sobre finanças e assistir 
vídeos são alguns dos passos fundamentais para a 
conquista do seu sucesso financeiro. 

Instituições governamentais, ONGs, empresas e es-
pecialistas têm investido na divulgação da educação 
financeira através da internet, oferecendo conteúdo 
gratuito, do nível básico ao avançado, produtos para 
acompanhamento do seu dia-a-dia financeiro, tais 
como planilhas e simuladores, além de promover a 
interação entre as pessoas interessadas na busca da 
independência financeira através de blogs e fóruns 
de discussão. Outra vantagem oferecida pela inter-
net é o debate de temas complexos de forma didáti-
ca e desmistificada. 

Fique atento 
Embora seja uma fonte de informação bastante uti-
lizada, é importante que o leitor tenha cuidado, afi -
nal, nem tudo que está na Internet é 100% confi ável. 
É fundamental conhecer a formação, o histórico e o 
interesse dos produtores da informação. Com o tem-
po e um pouco de estudo, o próprio leitor conseguirá 
fazer a distinção entre os que tratam o assunto com 
seriedade e os que buscam apenas aventuras.

Saiba mais
Para facilitar a busca por sites com conteúdos relevan-
tes, preparamos abaixo uma lista com alguns ende-
reços eletrônicos que são referências sobre assuntos 
relacionados a dinheiro, fi nanças pessoais e economia. 
Além disso, sortearemos no Quiz Premiado desta edi-
ção o livro “Suas fi nanças.com”, obra de Marcelo Jun-
queira Angulo, que apresenta os 101 melhores sites 
para cuidar do seu dinheiro e organizar o orçamento.

• www.maisdinheiro.com.br
• www.habilpessoal.com.br
• www.educfi nanceira.com.br

Organize suas � nanças com a ajuda da internet

Quando são defi nidas as taxas de contri-
buições do Plano BD?    
a) Ao fi nal de cada ano.  
b) A cada seis meses. 
c) Mensalmente

Por que utilizar a internet na hora de mon-
tar o planejamento fi nanceiro? 
a) Não é possível utilizar a internet porque 

essa ferramenta não oferece informações 
confi áveis. 

b) Porque a internet oferece conteúdo gratuito, 
do nível básico ao avançado, além de pro-
dutos para acompanhamento do dia-a-dia 
fi nanceiro, tais como planilhas e simuladores. 

c) Porque a internet oferece somente conteú-
do pago sobre planejamento fi nanceiro. 

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 A vencedora do sorteio do QUIZ PREMIADO da edição 
de Junho/Julho do Jornal Acontece foi a participante 
assistida Margareth Linhares. 

Os leitores que responderem corretamente as 
perguntas deste mês participarão do sorteio 
do livro “Suas� nanças.com”, cujo vencedor 
será divulgado na próxima edição 
desse informativo.

>>......

Quiz

Comunidade Virtual 
de Aprendizado

Fóruns

Concurso Cultural
Quiz

Comunidade Virtual 
de Aprendizado

Fóruns

Concurso Cultural
(Fonte: www.consumidorconsciente.org/ Livro Suasfi nanças.com, de Marcelo Junqueira Angulo)
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Espaço do Participante

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

Soneto 
de Cláudio do Patrocínio Pereira 

Cair da tarde

Num imenso coral de alegre melodia
Trinam os pássaros sua estrofe derradeira...

Quando o silêncio volta a mata inteira,
Num interregno brindando o fi m do dia...

São os fi eis cantores da fl oresta,
Que no alvorecer das belas matas, 

Misturam-se ao som das águas das cascatas,
É a beleza do bosque em festa... 

Não é tudo isso do acaso a obra, 
O pribvilégio da vida a que tudo dobra...

Ser um bom irmão e do bem capaz,

Com o incentivo da bela mãe natureza,
Enfrentar a luta com toda fi rmeza,

Sentir Jesus e experimentar-lhe a paz...

Expediente
Diretor-Presidente Francisco José Araújo Bezerra - Diretor de Administração e Investimentos  Fernando Barros 
de Lima - Diretor de Previdência José Danilo Araújo do Nascimento - 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


