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Passado pouco mais de 30 dias da posse da nova Diretoria da Capef, 
formada por Jurandir Mesquita, Marcos Miranda e Fran Bezerra, 
ratifica-se a nossa percepção de quão desafiador é o ambiente da 
previdência fechada complementar.

Nas finanças existe uma máxima: rentabilidades passadas não são 
garantia de rentabilidades futuras. Cada mês, cada ano, na gestão 
da Capef, os desafios se modificam, os cenários se alteram, as 
possibilidades de alocação e de assunção de risco se ampliam. 
Vivemos em uma era que a única certeza é a mudança.

Contudo, a importância da Previdência Privada cada vez mais se 
fortalece. A Reforma da Previdência proposta pelo Governo está aí 
para confirmar esta tese. Os nossos colegas , liderados pela direção 
do Banco, quando há 50 anos idealizaram a Capef e a criação de um 
Plano de Previdência Privada, merecem todo o nosso reconhecimento 
e agradecimento. Previdência capitalizada, à semelhança dos nossos 
planos BD e CV, dependem de recursos e de tempo, longo tempo de 
acumulação e capitalização.

Quando assistimos aos vídeos dos participantes em depoimentos 
sobre a importância da Capef em suas vidas reforçam nossa convicção 
que estamos no caminho certo.

Como enfrentar, então, estes cenários tão desafiadores? Podemos 
resumir em duas palavras: Governança Corporativa.

O bom funcionamento dos colegiados que compõem a Capef e o bom 
relacionamento destes colegiados entre si e com seus participantes 
e patrocinadores possibilitam um ambiente rico de confiança para 
o enfrentamento diário dos desafios da gestão de um Plano de 
Previdência.

Uma gestão compartilhada, ambientada em uma boa Governança 
Corporativa, formam a base para realizarmos a principal entrega dos 
gestores da Capef: o pagamento dos benefícios pactuados em seus 
respectivos regulamentos.

Retribuiremos a confiança com muito trabalho e resultados.

Que venham os desafios!

PALAVRA DA DIRETORIA

Francisco José Araújo Bezerra
Diretor de Previdência

José Jurandir Bastos Mesquita
Diretor-Presidente

Marcos José Rodrigues Miranda
Diretor de Administração

e Investimentos



“O evento de comemoração dos 50 
anos da Capef foi marcado por um 
momento de confraternização, onde 
os beneficiários demonstraram 
sua gratidão e o reconhecimento 
pelos benefícios oferecidos pela 
Caixa de Previdência. Parabenizo 
a Capef e os organizadores do 
evento pela iniciativa e bom gosto. 
Tudo feito com muita qualidade, 
com vídeos que permitiram a 
participação de pessoas que, 
mesmo distantes geograficamente, 
tiveram oportunidade de mandar o 
seu recado”.

FALA,
PARTICIPANTE

AGENDA
19/06

Pagamento dos benefícios de
junho/2016

20/06
Encontro com Participantes

São Luís/MA

21/06  
Encontro com Participantes Teresina/PI

Suenize Maria Soares 
de Souza Limaverde, 
Participante Assistida de 
Fortaleza/CE e ouvidora eleita 
da Camed, sobre o evento em 
homenagem aos 50 anos da 
Capef e ao Dia do Participante.
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50 ANOS

Empossados os novos 
dirigentes da Capef
Em cerimônia realizada no dia 12 de abril, no auditório da Capef, 
foram empossados os novos membros da Diretoria-Executiva e do 
Conselho Fiscal. Os membros empossados da Diretoria-Executiva 
foram José Jurandir Bastos Mesquita, como Diretor-Presidente, 
Marcos José Rodrigues Miranda, como Diretor de Administração 
e Investimentos, e Francisco José Araújo Bezerra, como Diretor de 
Previdência. Como suplente do Conselho Fiscal, foi empossada a 
Participante Assistida Liduina Aragão Matos Donato.

Além dos novos dirigentes que tomaram posse, também marcaram 
presença na cerimônia: a diretora-presidente, Zilana Ribeiro, que 
se despedia do cargo; Henrique Tinoco, chefe de Gabinete da 
Presidência do Banco, representando o presidente do BNB, Marcos 
Holanda; Romildo Rolim, presidente do Conselho Deliberativo da 
Capef e diretor Financeiro e de Crédito do BNB; Antônio Nogueira 
Filho, presidente do Conselho Fiscal da Capef; outros conselheiros 
da Capef; além de representantes da Camed e AABNB.

Representando os membros da Diretoria que se despediam, 
Zilana Melo Ribeiro agradeceu à equipe e colegiados da Capef 
pelo empenho e também à presidência do Banco pela confiança 
durante o mandato. Em seu discurso, desejou um bom trabalho 
aos novos dirigentes, ressaltando o verdadeiro objetivo daqueles 
que gerem a Entidade. “O que a gente faz aqui é sempre visando 
o bem dos nossos Participantes, pois nós somos uma família. 
Devemos fazer isso com muito amor”, ressaltou a ex-diretora, que 
retornou às atividades no Banco do Nordeste.

Já falando em nome da nova Diretoria, Jurandir Mesquita 
comprometeu-se em dar continuidade ao trabalho que vem 
sendo realizado, na busca de sempre proporcionar segurança e 
tranquilidade aos Participantes: “Assumo de coração, em nome 
de toda a Diretoria, que retribuirei a confiança depositada, com 
muito trabalho e dedicação, de forma a proporcionar aos nossos 
Participantes uma aposentadoria tranquila, e na certeza do dia 20 
o crédito estar na conta, para que todos possam levar a vida com 
mais alegria e tranquilidade”.

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.

Jurandir Mesquita, novo diretor-presidente da Capef, discursa durante a cerimônia.



Patrocinador tem na maneira como a Entidade 
vem sendo conduzida. “Nós temos visto notícias 
nos jornais que mostram problemas enfrentados 
por outros fundos de pensão os quais a Capef 
passa longe, se sobressaindo como referência de 
governança e de gestão participativa. Acredito 
que somos todos merecedores de uma gestão 
transparente, comprometida com os nossos 
interesses”, destacou Tinoco.

Já o presidente do Conselho Fiscal da Capef, 
Antônio Nogueira Filho, aproveitou o momento 
para lembrar que aqueles que fazem a gestão da 
Capef também têm a Entidade como porto seguro: 
“Tenham a certeza que todos nós queremos o 
melhor para a Capef: a sua sustentabilidade não 
só hoje, não só amanhã, mas sempre, para que 
possamos manter o nível da nossa família da 
maneira que nós merecemos”.

NOTÍCIAS CAPEF

Capef celebra “Bodas de 
Ouro” em grande estilo
Em evento realizado no BNB Clube Aldeota no 
último dia 30 de março, mais de 200 pessoas, 
dentre Associados e familiares, se reuniram para 
celebrar o aniversário de 50 anos da Capef (8 de 
março) e o Dia do Participante (24 de janeiro). 
Na ocasião, os convidados prestigiaram essas 
duas datas em uma agradável noite, onde foi 
oferecido jantar, música ao vivo, sorteio de brindes 
e serviços de saúde preventiva da Camed. Além 
disso, representantes da AMC também estiveram 
presentes, disponibilizando credenciais de vagas 
de estacionamento para idosos acima de 60 anos.

O primeiro a discursar durante a celebração foi o 
presidente do Conselho Deliberativo da Entidade, 
Romildo Rolim. Surpreendido pelo alto número de 
participantes presentes, ele agradeceu a todos e 
falou sobre o zelo dos gestores com a administração 
da Caixa. “Quem faz 50 anos, para quem quer 
se perpetuar, é como se estivesse nascendo. E a 
forma como a gente trabalha na Capef, o modelo 
de gestão e os cuidados que a gente tem, levam 
para a perpetuidade”, ressaltou Romildo, que 
complementou: “Nós temos a expectativa de que 
a Capef nos atenda naquele momento em que mais 
precisamos. Isso faz com que trabalhemos com 
esmero para poder manter essa empresa sempre 
viva, capaz de atender os nossos anseios”.

Representando a presidência do BNB no 
evento, Henrique Tinoco, chefe do Gabinete de 
Presidência do Banco, levou uma mensagem de 
Marcos Holanda ressaltando a confiança que o 
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Salão do BNB Clube Aldeota ficou completamente lotado para 
celebração do aniversário da Capef e do Dia do Participante.

Romildo Rolim, presidente do Conselho Deliberativo (à esquerda) e 
Henrique Tinoco, chefe do Gabinete de Presidência do BNB (à direita).

Durante o evento, a Capef exibiu 
um vídeo contendo o depoimento 
de diversos Participantes, que 
demonstra a importância da Entidade 
na vida dos nossos Associados. Esse 
trabalho foi resultado da compilação 
de alguns dos vídeos enviados para 
a promoção “A Capef na Minha 
Vida”, com declarações sinceras e 
emocionantes.

Acesse nosso site e assista ao vídeo completo! 

“A CAPEF NA MINHA VIDA”
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Encontro com 
Participantes terá 
programação 
especial em 2017

Por questões logísticas, o evento em 
homenagem aos 50 anos da Capef e ao Dia 
do Participante ocorreu em Fortaleza/CE, 
cidade sede da Entidade. Contudo, no intuito 
de estender essa importante celebração 
ao maior número possível de Associados, 
o já tradicional “Encontro Estadual com 
Participantes” está tendo uma programação 
especial este ano.

Além da agenda habitual, com a apresentação 
dos números dos Planos BD e CV I, debate 
e sorteio de brindes, também foi reservado 
um momento para comemorar as conquistas 
desse meio século de existência da Entidade.

As cidades de Recife/PE, Petrolina/PE (foto) 
e São Paulo/SP foram as primeiras cidades 
a sediarem o Encontro com Participantes 
em 2017, nos dias 8, 9 e 24 de maio, 
respectivamente.

ENCONTROS PREVISTOS PARA 2017

Os próximos encontros serão realizados em 
São Luís/MA e Teresina/PI, nos dias 20 e 21 
de junho, respectivamente.

Ao longo de 2017, ainda encontram-se 
previstos encontros em Fortaleza/CE, Montes 
Claros/MG, Porto Seguro/BA, Salvador/
BA, Feira de Santana/BA, João Pessoa/PB, 
Campina Grande/PB, Natal/RN, Mossoró/
RN, Aracaju/SE e Maceió/AL. 

As datas desses encontros serão divulgadas 
aos Participantes tão logo sejam confirmadas.

Contamos com a sua presença!

 

 

TROCA DE DIRETORIA
Além de entrar na história pelo aniversário de 50 anos 
da Capef, o mês de março de 2017 ficou marcado 
pelo encerramento e início de mais um ciclo. Nesse 
período, findou-se o mandato da Diretoria-Executiva 
composta por Zilana Ribeiro, Alan Teixeira e Danilo 
Araújo. Desde então, esse colegiado passou a ser for-
mado por Jurandir Mesquita, Fran Bezerra e Marcos 
Miranda (mais detalhes na página três). Desta forma, 
o evento também teve tom de despedida e de boas 
vindas.

“Graças à unidade desta Diretoria, à equipe fantás-
tica da Capef e aos Participantes maravilhosos que 
nos dão forças para cumprir essa missão, estamos 
aqui hoje com a felicidade de passar a bola para os 
três novos Diretores, que com certeza vão levar esse 
mandato com bastante sucesso”, disse Zilana Ribeiro, 
diretora-presidente cujo mandato encerrou-se exata-
mente no dia do evento.

Jurandir Mesquita, que assumiu o cargo de diretor-
-presidente, agradeceu aos membros da Diretoria an-
terior e mencionou a felicidade por estar de volta a 
esse colegiado, o qual fez parte entre 2003 e 2011: 
“É com alegria muito grande que retorno à Capef em 
um momento especial: o seu aniversário de 50 anos e 
o Dia do Participante. É uma coincidência muito feliz. 
Agradeço a confiança mais uma vez do Banco do Nor-
deste, e peço a confiança também dos Participantes, 
para que a gente possa fazer uma gestão conjunta 
com os colegiados”.

Zilana Ribeiro, diretora-presidente da Capef até então, desejou uma 
boa gestão aos novos dirigentes.

Recife/PE ,Petrolina/PE (foto) e São Paulo/SP foram as 
primeiras cidades a sediarem o Encontro com Participantes 
em 2017, nos dias 8, 9 e 24 de maio, respectivamente.

Jurandir Mesquita, novo diretor-presidente, mencionou sua 
satisfação em estar de volta à Diretoria da Capef.

AGRADECEMOS A PRESENÇA DE TODOS!

Para conferir mais fotos, acesse www.capef.com.br, 
menu “Álbum de Fotos”.
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NOTÍCIAS CAPEF

Entidades compartilham 
experiências de Comunicação

Relatório Anual de Informações 
2016 é divulgado
No dia 24 de maio, a Capef divulgou o seu Relatório Anual de Informações (RAI) - exercício 
2016. O documento foi enviado por e-mail a todos os Participantes e encontra-se disponível 
no site da Entidade, menu “Publicações”.

Vale lembrar que o RAI é um documento de prestação de contas, que apresenta um resumo 
das ações realizadas e resultados obtidos ao longo do ano, além das Demonstrações 
Contábeis, Notas Explicativas, Pareceres de Auditores, Conselhos e Atuarial e o Sumário 
das Políticas de Investimentos.

Aprimorar o processo de Comunicação e Relacionamento 
tem sido uma das maiores preocupações das Entidades Fe-
chadas de Previdência Complementar (EFPC’s) do país.  

Nesse sentido, com o objetivo de compartilhar experiências 
de sucesso com profissionais de outras fundações inseridas 
no segmento, algumas das 10 Entidades representadas na 
Comissão Técnica Regional de Comunicação e Marketing 
da Regional Nordeste (CTR COM NE), dentre elas a Capef, 
produziram em conjunto um “Book de Ações”.

O material traz ações de Comunicação e Relacionamento 
realizadas pelas fundações Bases, Capef, Celpos, Compe-
saPrev, Ecos, Faelba e Fasern, sob três perspectivas: ações 
itinerantes; ações de comunicação interna; e ações de co-
municação criativa. Conforme descrito na apresentação do 
“Book de Ações”, o propósito da iniciativa é “ampliar e via-
bilizar as alternativas de implementação de ideias simples 

e efetivas, principalmente para os fundos com limitação de 
orçamento”. 

AÇÕES CAPEF

A Capef teve uma participação 
bastante efetiva na produção 
desse trabalho, tendo sido inclu-
sive responsável pela criação do 
projeto gráfico e diagramação de 
todo o conteúdo. Para conhecer o 
Book de Ações e conferir as ações 
apresentadas pela nossa Entidade, 
acesse www.capef.com.br, Menu 
“Publicações”.

Recadastramento 2017

Impresso ou digital?

A Capef promoverá, nos meses de julho e agosto, o 
processo de Recadastramento dos Aposentados e 
Beneficiários de Pensão. Durante esse período, referido 
grupo de Participantes deverá atualizar seus dados junto 
à Entidade de acordo com as orientações que serão 
divulgadas em nossos canais de comunicação brevemente. 
Aqueles que efetuarem o procedimento dentro do prazo 
concorrerão a uma premiação. Fique atento aos nossos 
informes!

Em 2013, realizamos uma pesquisa com os Aposentados 
e Pensionistas da Capef sobre a forma desejada de 
recebimento – impressa ou digital – dos documentos 
institucionais Informativo Acontece, Relatório Anual 
de Informações e Demonstrativo de Pagamento. 
Desde então, graças a uma quantidade considerável 
de participantes que optou receber os arquivos de 
forma on-line, observamos uma redução dos custos 
administrativos. Nesse sentido, ressaltamos que aqueles 
que continuam recebendo esses informativos de forma 
impressa, mas mudaram de ideia e desejam passar a 
receber de forma digital, podem realizar essa solicitação 
enviando um e-mail para comunicacao@capef.com.br. 
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GESTÃO TRANSPARENTE
Panorama dos Planos BD e CV I

FEVEREIRO E MARÇO/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

1.202
Beneficiários de 
Pensão              

Total: 6.598

3.663
Participantes 

Assistidos  
(Aposentados)         

1.733
Ativos                      

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

0,26% 
Estruturados  

0,23%  
Renda Variável

89,09% 
Renda Fixa         

7,78% 
Imóveis

2,65% 
Operações com 
Participantes

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DISCRIMINAÇÃO FEV/17 MAR/17 ACUM/2017
Renda Fixa 0,82 0,93 2,77
Renda Variável 17,87 4,25 15,99
Investimentos Estruturados 2,54 -2,87 6,44
Imóveis 0,53 0,53 1,55
Operações com Participantes 1,00 0,83 2,52
Total dos Investimentos 0,84 0,89 2,71
Meta Atuarial 0,62 0,81 2,34

DEMONSTRAÇÃO FEV/17 MAR/17
Patrimônio Líquido garantidor das
Provisões Matemáticas (A) 3.342.314 3.350.964

Provisões Matemáticas (B) 3.314.446 3.319.042
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 27.869 31.921

COMPARATIVO DO DESEMPENHO 
DOS INVESTIMENTOS  
(% ACUMULADO/2017)

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

IFIX11

2,34

2,71

0,98
3,03

7,78

7,90

9,01
4 75 8 9 10 113 610 2

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DISCRIMINAÇÃO FEV/17 MAR/17 ACUM/2017
Renda Fixa 0,78 0,88 2,63
Renda Variável - - -
Investimentos Estruturados 1,68 5,72 13,17
Operações com Participantes 1,00 0,89 2,80
Total dos Investimentos 0,80 0,95 2,77
Variação da Cota Previdenciária 0,79 0,94 2,75
Meta Atuarial 0,71 0,74 2,32

DEMONSTRAÇÃO FEV/17 MAR/17
Patrimônio Líquido garantidor das
Provisões Matemáticas (A) 575.627 588.928

Provisões Matemáticas (B) 575.448 588.737

Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 179 191
(B) Valor presente dos compromissos previdenciais futuros (passivo atuarial). 

COMPARATIVO DO DESEMPENHO  
DOS INVESTIMENTOS  
(% ACUMULADO/2017)

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

Beneficiários de 
Pensão 
26              

95
Participantes 
Assistidos  
(Aposentados)   

Total:  5.456

5.335
Ativos

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

1,38% 
Estruturados  
5,54% 
Operações com 
Participantes

93,07% 
Renda Fixa         

2,32

2,77

0,96

3,03
7,78

7,90

9,01IFIX11

4 75 8 9 10 113 610 2
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Plataforma de EAD da Capef 
apresenta novidades
Um dos elementos mais importantes para uma tomada de decisão assertiva é o grau de conhecimento que cada pessoa 
tem acerca do assunto em questão. E quando o tema é finanças pessoais, a lógica não é diferente!

Nesse sentido, comprometida em contribuir com a educação financeira e previdenciária dos Participantes e demais 
funcionários do Patrocinador, a Capef lançou em dezembro de 2015 uma plataforma de Ensino a Distância (EAD), 
proporcionando ao seu público fácil acesso a conteúdos relacionados a finanças e previdência, a qualquer momento 
e sem custo. E para tornar essa plataforma cada vez mais atrativa e atualizada, a partir de maio de 2017, a Entidade já 
implementou algumas novidades. Confira abaixo!

COMO PARTICIPAR

Se você tem interesse realizar um dos cursos da plata-
forma de EAD da Capef, de forma gratuita e on-line, 
basta seguir os seguintes passos:

• Acesse www.capef.com.br/ead
• Digite seu CPF no campo “Usuário”
• Digite a senha C@pef2015 no campo “senha”. 

Após logado, você deverá alterar a sua senha de acesso. 
 
Obs: Cada curso possui um limite de 30 acessos 
concomitantes. Assim, à medida que os participantes 
forem concluindo todas as etapas, novas vagas vão sendo 
liberadas.

Certificado com Pontuação do ICSS!

Todos aqueles que concluírem um dos cursos mencionados 
nesta matéria receberão um certificado de conclusão do curso, 
ao atingirem a nota mínima da avaliação. Esse certificado vale 
nove pontos no Programa de Educação Continuada (PEC) do 
Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social 
(ICSS)!

NOVIDADE 1

INCLUSÃO DO CURSO “SISTEMA DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR”

Desde 2012, os funcionários do Banco do Nordeste têm 
acesso ao curso “Sistema de Previdência Complementar”, 
podendo acompanhá-lo por meio da intranet do BNB, pela 
Comunidade Virtual de Aprendizagem (CVA). 

No entanto, a partir de maio/17, os Participantes Assistidos 
(aposentados e pensionistas) também passaram a ter 
acesso ao curso, que foi incluído na plataforma de EAD 
da Capef, deixando de ser conteúdo exclusivo apenas aos 
funcionários ativos!

Resumo do conteúdo do curso

• Fundamentos da Previdência Complementar (PC);
• Métodos de financiamento e custeio de planos;
• Institutos Previdenciários e Regimes Tributários da PC; 
• Aspectos Legais e Tributários relacionados aos planos de 
benefícios da Previdência Complementar. 

NOVIDADE 2

ATUALIZAÇÃO DO CURSO “GESTÃO DE 
INVESTIMENTOS”

A plataforma de Ensino a Distância da Capef foi lançada 
em dezembro de 2015, com um curso disponível: “Gestão 
de Investimentos”. 

No entanto, preocupada em tornar o curso mais atrativo 
e atualizado, a Entidade realizou algumas melhorias e 
ajustes em seu conteúdo.

Como exemplo, podemos citar o Módulo II, que trata 
dos Órgãos Reguladores. Nessa parte, os textos foram 
alterados, de modo a se tornarem mais objetivos. Além 
disso, foram incluídas novas ilustrações (organogramas) 
para facilitar a compreensão do conteúdo.

Outro exemplo é o Módulo III, que trata sobre as 
alternativas de Investimentos. No referido trecho, foi 
modificada toda a parte dos segmentos de aplicações, 
apresentando agora, além da definição, os principais 
ativos de cada segmento e suas características, com 
exemplos e quadros comparativos.

Resumo do conteúdo do curso

• Por que investir?;
• Órgãos Reguladores e Política Monetária; 
• Alternativas de Investimentos;
• Políticas de Investimentos na EFPC’s.

PREVIDÊNCIA EM FOCO



É comum ouvirmos muitas pessoas falando frases 
como: “Eu cuido do meu dinheiro, mas não sobra 
nada!”. O fato é que principalmente no Brasil sofremos 
muito com a falta de educação financeira. Com isso, 
muitos acabam pagando caro no futuro por não terem 
investido quando mais jovem.

No entanto, às vezes são pequenas ações, simples 
de serem aplicadas, que podem colocar a sua vida 
financeira em outro nível. Para lhe ajudar, listamos aqui 
algumas dicas valiosas para que você consiga poupar 
e investir. Confira!

1. TENHA OBJETIVOS FINANCEIROS SIMPLES E 
CLAROS

Você nunca vai ter liberdade financeira se quiser juntar 
dinheiro somente por juntar. É importante que você 
atrele suas economias aos seus objetivos. Dessa forma, 
estabeleça metas com prazos. Pense em coisas que 
sejam realmente importantes: aposentadoria, reserva 
de emergência, faculdade de um filho, uma viagem ou 
aquisição de um imóvel.

2. MONITORE CONSTANTEMENTE SUAS FINANÇAS

Crie o hábito de monitorar as suas finanças pelo 
menos uma vez por mês. Existem diversas pessoas 
que não sabem nem quanto ganham, nem quanto 
gastam. Tome ciência da sua renda mensal e analise 
suas despesas.

3. A PRIMEIRA CONTA A SER PAGA É O SEU INVESTIMENTO

Esse pode ser um dos passos mais poderosos. Antes 
até de pagar sua conta de luz, invista! Crie esse hábito 

OBJETIVOS CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

Prazo 1 a 3 anos 3 a 5 anos Mais de 5 anos

Exemplos

Reserva de 
emergência, uma 
reforma na casa, 
uma festa de 
aniversário em 
buffet.

Troca do carro, a 
reforma da casa ou 
uma viagem ao 
exterior, por 
exemplo.

Faculdade do filho, 
a compra de um
apartamento, 
recursos para a
aposentadoria.

QUESTIONE-SE SOBRE AS SUAS DESPESAS!

Quais delas são 
realmente
essenciais?

Quais são 
supérfluas?

O que é desejo
e o que é 

necessidade?

Quais gastos
recorrentes
você tem e

pode cortar?
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Como fazer para sobrar 
dinheiro e começar a investir?

 

mesmo começando com pouco. Comece com 5% da 
sua renda mensal e vá aumentando esse percentual de 
acordo com a melhora da sua vida financeira. O valor 
que você investe, a princípio, não é necessariamente o 
mais importante. Importante mesmo é que esse hábito 
seja criado e mantido!

4. EDUQUE-SE E FAÇA VOCÊ MESMO

Tenha total controle da sua vida financeira. Não 
espere apenas por dicas de terceiros ou sugestões de 
gerentes de instituições financeiras. Não são eles que 
vão te enriquecer. Busque conhecimento, se informe 
e estude. Você é que deve saber tomar as decisões 
certas. Assuma essa responsabilidade. Você deve ser 
o guardião do seu patrimônio.

5. NÃO NEGLIGENCIE PEQUENOS GASTOS COTIDIANOS

Você já se pegou comprando pequenas coisas por 
impulso? Essa é uma armadilha comum: um sorvete 
aqui porque você merece; um calçado novo ali porque 
tem uma festa; ou então aquele bombom diário, que 
só custa R$ 1.

Essas pequenas compras podem não fazer muita 
diferença para você no período de um mês, mas no 
longo prazo podem atingir valores de seis ou sete 
dígitos!

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

PARA REFLETIR:

Pessoas ricas investem primeiro e gastam o que sobra.
Pessoas pobres gastam primeiro e investem o que sobra.

DICA!

Que tal aumentar sua capacidade de tomar decisões 
financeiras  conhecendo os cursos on-line de Educação

Financeira e Previdenciária da Capef?
Acesse www.capef.com.br e confira. É grátis!

ATENÇÃO!

Você não precisa se privar de absolutamente tudo,
mas, sim, aprender a controlar esses gastos.

Evitando alguns hábitos cotidianos, você pode
potencializar ainda mais os seus investimentos!



Incentivar artistas locais e fomentar a leitura pelo 
país. Essas são as principais metas do aposentado 
e Participante da Capef Alberto Oliveira, com a 
idealização do modelo de “Livraria Expressa”, 
que faz parte do projeto também criado por ele, 
denominado “Cultura da Terra”.

Ex-funcionário do BNB, onde exerceu as mais 
diversas funções no período de 1965 a 1995, 
Alberto Oliveira, que também é escritor, vem 
disseminando sua iniciativa desde 2015 por 
diversos municípios brasileiros. 

Ele explica que a ideia consiste em transformar 
caixas de madeiras, balaios, cestas e outros 
mostruários artesanais em livrarias itinerantes, 
espalhadas pelos mais diversos pontos de 
atividade do município, como escolas, faculdades, 
supermercados, padarias, agências bancárias, 
entre outros. 

Insatisfeito com a defasagem na quantidade 
de empreendimentos culturais, sobretudo nos 
interiores do país, Alberto acredita que seu 
projeto pode ajudar a fomentar a leitura no país.  

SAIBA MAIS
Caso queira saber mais sobre o projeto, entre 
em contato com Alberto Oliveira pelos seguintes 
canais:
E-mail – livrariaexpressa@gmail.com 
Cel – Wattsapp: (81) 9.9788-1752  

“Começaremos a mudar o quadro atual na 
questão da falta de livrarias no Brasil, que conta 
com aproximadamente 2.670 estabelecimentos 
da espécie, onde o sudeste concentra cerca 
de 70% desses equipamentos”, explica o 
aposentado.

O Município de Sertânia/PE foi o pioneiro na 
adesão do projeto e outras cidades já estão em 
fase de implantação da iniciativa.

Confira a explicação de Alberto Oliveira sobre 
o projeto, contada em versos!

10

ESPAÇO DO PARTICIPANTE

“Livraria Expressa” busca 
fomentar leitura pelo Brasil

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

Natural de Caiçara/PB, Alberto Oliveira é escritor 
e poeta com sólida experiência na área de 

organização e métodos, comando de equipes e 
desenvolvimento de Projetos na área cultural.

LIVRARIA EXPRESSA:
O QUE É?

É um novo conceito em livraria

Vai vender erudito e popular

A um preço difícil de achar

Pro CD, DVD e Poesia

Pernambuco, São Paulo e Bahia

Alcançando por fim demais estados

Município vendendo seus xaxados

O Romance e a Prosa vão chegar

O Cordel também vai se espalhar

Com baião e repente iluminados...



REVISTA ACONTECE • MARÇO/ABRIL • 2016 11

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!

PALAVRAS CRUZADAS

Respostas: Objetivos, Finanças, Investimento, Você, Gastos

1. Tenha ________ financeiros simples e claros.
2. Monitore constantemente suas ________.
3. A primeira conta a ser paga é o seu ________.
4. Eduque-se e faça ________ mesmo.
5. Não negligencie pequenos ________ cotidianos.

Na seção de Educação Financeira, listamos 
algumas dicas valiosas para que você consiga 
poupar e investir, as quais apresentamos 
resumidamente a seguir. Descubra as palavras 
ocultas e encontre-as no jogo de Palavras 
Cruzadas abaixo.

QUIZ PREMIADO 

O vencedor da edição de Janeiro/Fevereiro do informativo Acontece foi 
Vincenzo Primerano, Participante Ativo de Fortaleza/CE.

1   Qual das opções abaixo NÃO está entre as novidades da 
plataforma de EAD da Capef?
a) Atualização do curso “Sistema de Previência Complementar”.

b) Inclusão do curso “Sistema de Previdência Complementar”.

c) Atualização do curso “Gestão de Investimentos”.

2    Em 2017, o Encontro Estadual com Participantes: 
 

 a) Está tendo uma programação especial em virtude do 
aniversário de 50 anos da Capef.

 b) Terá início em Fortaleza/CE no dia 22 de junho.

 c) Acontecerá em todas as capitais do Brasil, assim como vinha 
ocorrendo nos anos anteriores.

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 junho e concorra ao sorteio do livro 
“Geração de Valor” de Flávio Augusto da Silva, cujo vencedor será divulgado na próxima edição do Acontece. 




