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Em parceria com o Banco 
do Nordeste, Capef lança 

campanha de adesão ao 
Plano CV I a fim de ampliar 

cobertura previdenciária 
entre benebeanos.

PÁG 4

PLANO CV I
Sua adesão

vale mais!



“Gostaria de desejar sucesso aos 
novos dirigentes da Capef! Tenho 
certeza que trabalharão com 
dedicação! Desejo que soprem 
os melhores ventos para bem 
conduzirem essa embarcação!”.

“Muito interessante a inclusão do 
curso de sistema de previdência 
complementar para os aposentados, 
para o esclarecimento de dúvidas, 
como também a atualização do 
curso de gestão de investimentos”.

FALA,
PARTICIPANTE

AGENDA

09/08
Encontro com Participantes Salvador/BA

10/08  
Encontro Feira de Santana/BA

11/08  
Encontro Ilhéus/BA

14/08  

Encontro Montes Claros/MG

18/08
Pagto. dos benefícios de agosto/2017 

21/08  

Encontro Fortaleza/CE (Passaré)

21 a 25/08  

Estande “Capef no Passaré”

22/08  

Encontro Fortaleza/CE (Sede Capef)

Luciana Ferreira Avelar, 
Participante Ativa de Brasília/DF.

Arlindo Theodoro 
Ferreira Filho, 
Participante Ativo de 
Recife/PE, sobre a 
matéria de capa da 
última edição.
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ENCONTROS 

Encontro com 
Participantes: mais cinco 
cidades confirmadas

Proteja o seu presente e 
cuide do seu futuro

Mais cinco cidades já têm data confirmada para receber o Encontro 
com Participantes. São elas: Salvador/BA (09/08), Feira de Santana/
BA (10/08), Ilhéus/BA (11/08), Montes Claros/MG (14/08) e 
Fortaleza/CE (21/08 no Passaré e 22/08 na sede da Capef). 

Estão convidados todos os Participantes Ativos e Assistidos 
da Capef, além dos demais funcionários do Banco do Nordeste 
residentes nessas regiões.

Cumpre lembrar que o objetivo do Encontro, que já faz parte do 
calendário da Entidade desde 2008, é ampliar o relacionamento da 
Entidade com o seu público, além de disseminar informações que 
favoreçam a educação previdenciária e o melhor entendimento dos 
Participantes sobre os seus planos de benefícios. 

Na ocasião, um membro da Diretoria apresenta a situação atuarial 
e o desempenho dos investimentos dos Planos BD e CV I, bem 
como os principais desafios e objetivos da gestão da Entidade, e 
responde a dúvidas dos convidados presentes.

Também marcam presença no evento representantes do(a): Banco 
do Nordeste local, Camed, AABNB, AFBNB e Sindicato dos 
Bancários.

Em 2017, já sediaram o Encontro as seguintes cidades: Recife/PE, 
Petrolina/PE, São Paulo/SP, São Luís/MA (Foto) e Teresina/PI.

ESPECIAL 50 ANOS  
Este ano, o Encontro com Participantes reserva um momento 
especial para os seus Participantes, que é a celebração dos 50 anos 
da Capef, sendo mais uma forma de estender a comemoração 
das conquistas da entidade com o maior número possível de 
participantes.

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.

www.capef.com.br           /capefnaweb          @capef            /tvcapef2
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Encontro em São Luís/MA (20/06)

O primeiro semestre de 2017 foi de desafios econômicos, volatilidade 
no mercado financeiro e de crise na Política nacional. Apesar deste 
cenário, a gestão dos investimentos dos recursos garantidores dos 
Planos BD e CV I foi exitosa.

Nesses primeiros seis meses do ano, as rentabilidades do Plano BD 
e do Plano CV I superaram suas respectivas metas atuariais em um 
ponto percentual. No caso do Plano BD, para uma meta de 3,82%, 
o resultado foi de 4,83%. Já para o CV I, para uma meta de 3,88%, o 
resultado foi de 4,88%.

A Diretoria da Capef, formada por gestores especialistas em previdência 
privada, sente-se na obrigação de levar a todos os participantes, 
sejam aposentados, pensionistas ou ativos, empregados do BNB, as 
informações necessárias para o acompanhamento dos resultados de 
seus Planos de Previdência. Preocupação especial temos tido com os 
empregados do BNB ainda não participantes do Plano CV I, para os 
quais procuramos prover todos os subsídios que os tornem confiantes 
a aderir ao referido plano. 

Não julgamos suficiente que as informações cheguem por e-mail, pelo 
site ou pelo Informativo Acontece. Queremos estar mais próximos 
desses empregados do Banco, alguns sem qualquer cobertura 
previdenciária dos planos patrocinados pelo BNB. 

Nesse sentido, além dos encontros com participantes que, em 2017, 
já aconteceram em Recife (PE), Petrolina (PE), São Paulo (SP), Teresina 
(PI) e São Luís (MA) e outros que ainda vão ocorrer, planejamos ir a 
todas as unidades do Banco que apresentam um maior número de não 
aderentes ao Plano CV I. Queremos ter a oportunidade de demonstrar 
pessoalmente que a adesão é uma decisão baseada em sabedoria, 
prudência, equilíbrio e preocupação com a proteção de sua família. 
Esta é uma estratégia que já rendeu bons frutos no passado através do 
programa “Plano CV I na estrada”, êxito que temos certeza se repetirá 
agora.

Além de informações, vamos levar depoimentos dos nossos 
participantes aposentados, falando sobre a sábia decisão que tomaram 
no passado ao aderir ao Plano BD da Capef. Acreditamos na força do 
exemplo.

Estes, portanto, são os dois grandes desafios para o segundo 
semestre: repetir o resultado do primeiro e propiciarmos a proteção 
previdenciária a todas as famílias ‘benebeanas’.

No ano em que a Capef completa 50 anos, desejamos que os colegas, 
ainda sem plano de previdência, ofereçam um presente valioso e 
perene à sua família: a adesão ao Plano CV I.

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

LOCAL | DATA

Salvador
Feira de Santana 

Ilhéus 
Montes Claros

Fortaleza (Passaré)
Fortaleza  (Sede Capef)

09/AGOSTO
10/AGOSTO
11/AGOSTO
14/AGOSTO
21/AGOSTO
22/AGOSTO



NOTÍCIAS CAPEF

Plano CV I: Sua adesão vale mais!
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Nos dias de hoje, reservar parte da renda mensal 
para investir no futuro, por meio de um plano de 
previdência privada, deve ser uma prioridade na 
vida de qualquer profissional. 

Deixar escapar essa oportunidade, que é ofereci-
da por poucas empresas no Brasil, poderá ocasio-
nar prejuízos irrecuperáveis no futuro dessas pes-
soas, tornando a aposentadoria, fase da vida em 
que todos esperam por tranquilidade, uma época 
de angústia, por consequência de decisões erra-
das tomadas na juventude.

É pensando nisso que a Capef promoverá, no se-
gundo semestre deste ano, a campanha “Plano 
CV I: Sua adesão vale mais!”, com o objetivo de 
ampliar a cobertura previdenciária entre os ‘be-
nebeanos’.

Realizada em parceria com o Banco do Nordes-
te, a campanha consiste na realização de uma sé-
rie de ações, contendo o envio de malas diretas, 
atendimentos personalizados por meio de visitas 
às cidades que ainda possuem significativa quan-
tidade de funcionários não aderentes, vídeos ex-
plicativos e promoções para subsidiá-los e esti-
mulá-los nessa tomada de decisão tão importante 
para o seu futuro e o de seus familiares.

SUA ADESÃO VALE MAIS!
Além de uma aposentadoria mais tranquila, todos 
os funcionários que aderirem ao Plano entre os 
meses de agosto e novembro serão premiados 
com kits de brindes institucionais.

Ainda, com o objetivo de obter os melhores re-
sultados, será proposta uma competição entre as 
áreas: aquela superintendência que apresentar 
maior incremento no percentual de adesão, ao 
final do período, será premiada com 30 kits ins-
titucionais, além de uma viagem/visita* à Forta-
leza para conhecer a estrutura da nossa Entidade! 

“PLANO CV I NA ESTRADA”
Promovido pela última vez, com sucesso, há 
cinco anos, o programa “Capef na Estrada” 
é uma das ações que merece destaque na 
campanha.

Na ocasião, profissionais da Entidade reali-
zarão visitas às agências do BNB com maior 
quantidade de funcionários não aderentes 
ao Plano, a fim de prestar esclarecimentos 
sobre as vantagens da adesão para cada per-
fil de participante, observada a sua atual si-
tuação previdenciária e as suas expectativas 
orçamentárias. 

FALA, DIRETORIA!
“Queremos ter a 
oportunidade de 
demonstrar pessoalmente 
que a adesão é uma 
decisão baseada em 
sabedoria, prudência, 
equilíbrio e preocupação 
com a proteção de 
sua família. Esta é uma 
estratégia que já rendeu 
bons frutos no passado 
através do programa 
“Plano CV I na Estrada”, 
êxito que temos certeza se 
repetirá agora”.

Plano CV I  
em números
No Banco do Nordeste, atualmente 86,5% dos 
funcionários estão cobertos por pelo menos um dos 
planos oferecidos pela Capef. No entanto, embora 
façam parte da grande minoria, os 13,5% restantes ainda 
são motivos de séria preocupação do corpo diretivo do 
Banco. A gestão considera o benefício da Previdência 
Complementar, por meio do Plano CV I, um dos principais 
instrumentos da política de Recursos Humanos do Banco, 
fundamental para a manutenção da qualidade de vida 
dos seus empregados na fase pós-laboral. 

Vale ressaltar que, após sete anos do seu lançamento, 
esse Plano, hoje consolidado, já conta com mais de 
5.400 participantes, um patrimônio de R$ 630 milhões 
e rentabilidade consistente, conforme pode ser visto na 
página seis.

Nunca é demais lembrar que, ao aderir ao Plano CV I 
o ‘benebeano’ garante uma aposentadoria tranquila, 
contando com o ganho imediato de 100% sobre a sua 
contribuição, por meio da contrapartida do Banco, o que 
duplica a sua poupança previdenciária.

CE

PI

MA

BA

RN

PE

AL

SE

MG

PB

ÁGUA BRANCA, OEIRAS, 
PAULISTANA, PICOS, 

TERESINA

AÇAILÂNDIA, BALSAS, 
IMPERATRIZ,  

SANTA INÊS, SAO LUÍS

No total, deverão ser visitados 
aproximadamente 450 funcionários  
não aderentes, residentes nas seguintes 
cidades: 

As datas das visitas serão 
informadas por e-mail a 
todos os participantes 
e gestores com 
antecedência.

Trecho da seção Palavra da 
Diretoria desta edição sobre 
a campanha “Plano CV I na 
Estrada”.

LEMBRE-SE: 
Quanto antes você aderir ao plano, maior será 
a poupança acumulada, e consequentemente, 
o seu benefício futuro!

• CONTRIBUIÇÃO PARITÁRIA 
DO PATROCINADOR;

• RENDA VITALÍCIA, ADICIONAL 
AO BENEFÍCIO DO INSS;

• PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
E FAMILIAR EM SITUAÇÕES ADVERSAS;

• DEDUÇÃO DO IR, EM 
ATÉ 12% DA RENDA TRIBUTÁVEL.

VANTAGENS DO PLANO CV I
AQUIRAZ, ARACATI, CAUCAIA
EUSÉBIO, FORTALEZA, MARACANAÚ

AÇU, ANGICOS, 
MOSSORÓ, NATAL

CAMPINA GRANDE,
JOÃO PESSOA

CARUARU, RECIFE, TIMBAÚBA

MACEIÓ

ARACAJU, ESTÂNCIA, ITABAIANA,
LAGARTO, NEÓPOLIS

BRASÍLIA DE MINAS, 
MONTES CLAROS, 
PIRAPORA 

BARREIRAS, CRUZ DAS ALMAS
FEIRA DE SANTANA, ILHÉUS,
LUIS EDUARDO MAGALHÃES,
SALVADOR
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Estande “Capef 
no Passaré”
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GESTÃO TRANSPARENTE
Panorama dos Planos BD e CV I

ABRIL E MAIO/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

1.213
Beneficiários de 
Pensão              

Total: 6.595

3.650
Participantes 

Assistidos  
(Aposentados)         

1.732
Ativos                      

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

0,26% 
Estruturados  

0,20%  
Renda Variável

89,19% 
Renda Fixa         

7,73% 
Imóveis

2,62% 
Operações com 
Participantes

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DISCRIMINAÇÃO ABR/17 MAI/17 ACUM/2017
Renda Fixa 0,65 0,90 4,37
Renda Variável 1,73 -9,13 7,22
Investimentos Estruturados 3,49 0,04 10,20
Imóveis 0,39 0,44 2,38
Operações com Participantes 0,89 0,30 3,75
Total dos Investimentos 0,65 0,82 4,22
Meta Atuarial 0,46 0,83 3,67

DEMONSTRAÇÃO ABR/17 MAI/17
Patrimônio Líquido garantidor das
Provisões Matemáticas (A) 3.323.285 3.329.667

Provisões Matemáticas (B) 3.315.056 3.317.719
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 8.229 11.948

COMPARATIVO DO DESEMPENHO 
DOS INVESTIMENTOS  
(% ACUMULADO/2017)

IFIX11

3,67

4,22
1,43

4,80

4,09

4,12
10,30

4 75 8 9 10 113 610 2

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DISCRIMINAÇÃO ABR/17 MAI/17 ACUM/2017
Renda Fixa 0,64 0,84 4,15
Renda Variável - - -
Investimentos Estruturados 2,18 -0,98 14,50
Operações com Participantes 0,87 0,72 4,44
Total dos Investimentos 0,67 0,80 4,30
Variação da Cota Previdenciária 0,67 0,80 4,26
Meta Atuarial 0,52 0,78 3,66

DEMONSTRAÇÃO ABR/17 MAI/17
Patrimônio Líquido garantidor das
Provisões Matemáticas (A) 600.982 613.586

Provisões Matemáticas (B) 600.787 613.367

Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 195 219
(B) Valor presente dos compromissos previdenciais futuros (passivo atuarial). 

COMPARATIVO DO DESEMPENHO  
DOS INVESTIMENTOS  
(% ACUMULADO/2017)

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

Beneficiários de 
Pensão 
29              

95
Participantes 
Assistidos  
(Aposentados)   

Total:  5.467

5.343
Ativos

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

1,33% 
Estruturados  
5,61% 
Operações com 
Participantes

93,06% 
Renda Fixa         

3,66

4,30

1,42

4,80
4,09

4,12

10,30IFIX11

4 75 8 9 10 113 610 2

GANHARÁ BRINDES QUEM:
JOGARÁ A “ROLETA 

PREMIADA”E CONCORRERÁ A 
BRINDES QUEM:

Efetivar a adesão  
ao Plano CV I

Levar um colega funcionário 
não aderente ao Plano CV I  

ao Stand

Efetuar Aporte Facultativo Não for aderente ao Plano CV I e 
realizar uma simulação de adesão.

Realizar comprar parcial ou  
total do TSP

Tirar uma foto com o Zé Prudente, 
postar no Facebook a Hashtag 

#Capef50Anos e incluir a  
página da Capef na configuração 

“Ver Primeiro” 
Participar do Jogo da 

Previdência e obter uma 
pontuação mínima de  

15.000 pontos.

Em comemoração ao mês do Bancário, profissionais da Capef 
estarão presentes, entre os dias 21 e 25 de agosto, em estande 
no BNB-Passaré para realizar atendimento aos funcionários do 
Banco sobre assuntos relacionados aos Planos BD e CV I.

Vale lembrar que aqueles que ainda não são Participantes do 
Plano CV I terão a oportunidade de efetuar uma simulação de 
adesão ao Plano ou esclarecer qualquer outra dúvida, seja no 
estande, ou no próprio ambiente de trabalho, bastante realizar 
um agendamento com os profissionais presentes.

21 a 25/AGO        09h às 17h

Ao lado do “Café” da Praça Jáder Colares.

VISITE-NOS E CONCORRA A PRÊMIOS!
Aqueles que marcarem presença em nosso estande durante 
esse período terão a oportunidade de concorrer a brindes 
institucionais da Capef. São várias as formas de ganhar. Con-
fira abaixo!

Aproveite essa oportunidade para esclarecer dúvidas sobre 
os Planos Previdenciários e ainda concorrer a prêmios!

Rentabilidade 
dos Planos BD e 
CV I supera meta 
no 1º semestre

RECADASTRAMENTO 2017: 
mudança de data 

O cenário econômico nacional continua em ritmo de 
instabilidade. Ainda assim, os planos da Capef mantive-
ram o bom desempenho observado nos últimos anos, 
tendo apresentado resultados positivos no primeiro se-
mestre de 2017. 

A rentabilidade acumulada do Plano BD no período foi 
de 4,83%, superior à meta atuarial de 3,82%. Já o Plano 
CV I obteve 4,88% de retorno, resultado acima da meta 
de 3,88%.

Em ambos os planos, o segmento que obteve desta-
que foi o de Investimentos Estruturados, compostos 
por quotas em Fundos de Investimentos Imobiliários.  
No BD, os ativos dessa carteira obtiveram retorno de 
13,41%, enquanto que no CV I a rentabilidade foi de 
16,51%.

“A Capef, estrategicamente, soube aproveitar dos mo-
mentos de altas taxas de juros dos títulos indexados à 
inflação, alocando mais de 85% de seus recursos em tí-
tulos superiores à meta atuarial”, explicou o gerente de 
Investimentos da Entidade, Marcelo D’Agostino, com 
relação à boa performance das aplicações, mesmo em 
um cenário econômico instável.

Para o segundo semestre, o gestor mantém expecta-
tivas otimistas, ainda que diante de um provável mer-
cado oscilante: “Poderemos ter alguns momentos de 
volatilidade, mas a Capef está preparada para enfrentar 
essas possíveis turbulências. O Plano BD, com base em 
nossas projeções, deve fechar com um resultado supe-
rior a 0,30% da meta atuarial e no Plano CV I trabalha-
mos com um resultado superior a 0,50% da meta”.

Informamos que o processo de Recadastramento 
2017 foi alterado para os meses de setembro e ou-
tubro. Durante esses meses, os aposentados e be-
neficiários de pensão deverão atualizar seus dados 
junto à Entidade de acordo com as orientações que 
serão divulgadas em nossos canais de comunicação 
brevemente. Lembramos que aqueles que efetuarem 
o procedimento dentro do prazo concorrerão a uma 
premiação.  Continue atento aos nossos informes!

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

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

Gasolina 
aumentou?  
É hora de economizar

 

O preço do combustível ficou mais caro em todo o Brasil 
depois que o governo anunciou, no último dia 20 de julho, 
o aumento nos impostos PIS e Cofins cobrados sobre 
combustíveis. Com esse aumento, você já deve estar 
buscando formas de economizar no combustível e minimizar 
o impacto da elevação.  Para lhe ajudar, compilamos 
algumas dicas que podem fazer você poupar dinheiro nas 
próximas paradas em um posto. Confira!

PNEUS CALIBRADOS 
Pneus murchos ou com a calibragem errada 
influenciam diretamente no consumo, podendo ser 
responsáveis por até 20% do consumo.

PESO
Um carro mais pesado precisa de maior aceleração 
para movimentar-se. Quando mais carregado, mais 
o veículo consome. Faça uma revisão nos objetos 
inúteis deixados no porta-malas.

CARONA
A cultura da carona ainda não está enraizada nos 
brasileiros, mas faz bastante sucesso na Europa e 
em outros países. Além de garantir menos emissão 
de poluentes, as pessoas terão a oportunidade de 
socializarem entre si, fazer novas amizades e economizar.

ACELERADAS 
Evite aceleradas bruscas e desnecessárias. Isso 
afetará muito a média de combustível. 

COMBUSTÍVEL DE BOA QUALIDADE 
Nada mais prejudicial para o carro do que combustível 
batizado. Por isso, abasteça sempre em postos com 
o selo da ANP e dê preferência a grandes redes.

SEM BANGUELA
Aquele costume antigo de deixar o carro em ponto 
morto em descidas é coisa do passado. O veículo 
deve ficar sempre engrenado. Assim, gasta menos 
combustível do que se estiver em ponto motor. 

Mais dicas em www.capef.com.br, menu “Notícias”!

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
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Pensão e Pecúlio: 
mais segurança para sua família!
Além de cumprir o seu propósito inicial – incrementar a 
renda na aposentadoria -, um plano de Previdência Com-
plementar é instrumento fundamental para garantir maior 
segurança financeira aos familiares do Participante, na 
ocorrência de situações adversas, como o seu falecimento. 

Tanto o Plano BD, quanto o Plano CV I, oferecem benefícios 
para esse tipo de situação: a Suplementação de Pensão e o 
benefício de Pecúlio. “Assim como um seguro, esses bene-
fícios são mecanismos de proteção que não queremos usar, 
pois não desejamos que nada nos aconteça. Mas como não 
estamos livres de incidentes, essa é a garantia que nossos 
familiares estarão pelos menos mais preparados, financeira-
mente, nesse momento difícil”, explica o atuário da Capef, 
Sérgio Cardoso.

É importante, no entanto, que o Participante conheça so-
bre esses benefícios e informe aos familiares o que eles 
terão direito no caso de seu falecimento, e como devem 
proceder para ter acesso a esses direitos.

SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO
O que é? Benefício de renda mensal prestado aos Be-
neficiários de Pensão, em decorrência do falecimento do 
Participante.

PECÚLIO
O que é? É um valor assegurado aos beneficiários ou de-
signados do Participante na ocasião do seu falecimento, 
pago em uma cota única, que pode ser rateado caso haja 
mais de um beneficiário ou designado. 

COMO O BENEFICIÁRIO DEVE PROCEDER EM 
CASO DE FALECIMENTO DO PARTICIPANTE?
Para que tenha acesso à Suplementação de Pensão e ao be-
nefício de Pecúlio, primeiramente o beneficiário deve entrar 
em contato com a Capef o mais breve possível informando o 
falecimento do Participante, a fim de agilizar o processo de 
recebimento do benefício. 

Na ocasião, o atendente da Entidade informará os do-
cumentos que deverão ser enviados à sede da Capef, 
presencialmente ou por correios, dentre eles: a certidão 
de óbito comprovando o falecimento do Participante; a 
identificação e comprovação da condição de Beneficiário/
Designado de Pecúlio/Pensão; e o Requerimento do Be-
nefício, que pode ser encontrado no site www.capef.com.
br, área “Planos”, menu “Formulários”. 

Feito isso, o Beneficiário deverá aguardar contato da Ca-
pef, que informará tão logo o processo seja concluído.

SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO
Quem pode ser Beneficiário(a) de Pensão 
(Artigos 10 e 70 do Regulamento de 2003)
I – Cônjuge ou companheiro(a), e filhos(as) e entea-

dos(as), menores de 21 anos de idade não eman-
cipados, ou filhos(as) e enteados(as) inválidos(as) 
de qualquer idade, desde que a invalidez tenha 
ocorrido antes de completar 24 anos e que o 
Beneficiário esteja inválido na data do óbito do 
Participante; ou

II – Ex-cônjuge ou ex-companheiro(a), ambos com 
percepção de alimentos judicialmente definida; 
ou

III – Mãe e Pai.
Obs: ressalte-se que a existência das pessoas mencio-
nadas em qualquer dos itens anteriores exclui a dos 
itens seguintes.

Valor dos Benefícios            
Para saber o valor do seu benefício de Pensão, 
acesse o site da Capef, selecione o menu “Simula-
dores”, submenu “Plano BD”, opção “Aposenta-
doria” ou “Pensão”, utilizando, em seguida, login 
(CPF) e senha de acesso.

PECÚLIO
Quem pode ser Beneficiário(a) de Pecúlio
O Participante pode escolher qualquer pessoa 
para ser seu Designado de Pecúlio.
Valor do Benefício
No Plano BD, o Pecúlio corresponde a três vezes 
o valor do benefício de Aposentadoria do Partici-
pante falecido. No caso de óbito de participante 
ativo, o benefício corresponderá a três vezes o 
valor da Suplementação de Aposentadoria a que 
este teria direito na condição de aposentado por 
invalidez na data do falecimento.
O valor não poderá ser inferior a R$ R$ 3.489,26 
(Posição 2017).
Obs: informações de Pensão e Pecúlio referentes ao 
Regulamento de 2003.

SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO
Quem pode ser Beneficiário(a) de Pensão 
(Artigo 11 do Regulamento)
I – o(a) cônjuge, o(a) companheiro(a) e o(a) filho(a) não eman-

cipado(a), de qualquer condição, menor de 21 anos ou 
inválido; ou

II – os pais; ou
III – o irmão não emancipado, de qualquer condição, me-

nor de 21 anos ou inválido.
Obs: ressalta-se que a existência das pessoas mencionadas 
em qualquer dos itens anteriores exclui a dos itens seguintes.

INEXISTÊNCIA DE BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO
Caso o Participante venha a falecer nos primeiros 22 anos de 
aposentadoria programada e não tenha nenhum Beneficiá-
rio de Pensão declarado, o saldo remanescente da sua conta 
individual será pago de uma única vez aos herdeiros legais.
VALOR DO BENEFÍCIO            
Pensão de Ativo (quando o falecimento ocorre na fase ati-
va): Calculado com base no saldo da conta individual do 
Participante, sendo esse saldo acrescido do Capital Com-
plementar oriundo da sua cobertura securitária do risco de 
óbito previsto no plano.
Pensão de Aposentado Programado (quando o faleci-
mento ocorre na fase de aposentadoria): Igual ao valor 
da aposentadoria que o Participante vinha recebendo do 
Plano, ajustável atuarialmente no início da Pensão vitalícia, 
considerando-se a diferença entre uma família padrão** e 
a composição efetiva do grupo de beneficiários.

PECÚLIO
Quem pode ser Beneficiário(a) de Pecúlio
O Participante pode escolher qualquer pessoa para ser seu 
Designado de Pecúlio.
Valor do Benefício
Três vezes o valor do benefício de aposentadoria do Plano.
No caso de óbito de Participante Ativo, o benefício terá 
como base de cálculo o valor presumido da aposentadoria 
por invalidez, essa calculada na data do óbito.
O valor não poderá ser inferior a R$ 5.348,87 (Posição 2017).

PLANO CV I PLANO BD

(*) Posição 2017

**Família Padrão: Para fins de planejamento da contribuição individu-
al, considera-se uma família padrão composta de cônjuge de mesma 
idade do Participante e de dois filhos válidos nascidos nas idades do 

Participante correspondentes a 25 e 26 anos. 

CONFIRA AS CARACTERÍSTICAS DE CADA BENEFÍCIO, SEGREGADAS POR PLANO.
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SOBRE A IDEIA
Estamos desenvolvendo um Projeto destinado a incentivar e 
treinar jovens e adultos no aprendizado de músicas católicas 
para trabalhos voluntários de evangelização e liturgia. 

É um Projeto de minha autoria ainda em fase de elaboração 
diante da necessidade de se formar jovens e adultos para traba-
lhos voluntários em eventos religiosos e litúrgicos.

Há muito eu tinha a ideia de aprender e ensinar a música ca-
tólica, principalmente para aqueles menos favorecidos residen-
tes em bairros de nossa Capital. Esse campo ainda é elitizado, 
privilégio de poucos. Com a aposentadoria no BNB, embora 
continuando a exercer a advocacia, passei a trabalhar mais assi-
duamente a ideia e agora, com o apoio da Capef na divulgação, 
vejo a grande chance de torná-la realidade. 

DEMOCRATIZAÇÃO DA MÚSICA RELIGIOSA
Há outras iniciativas com igual objetivo, principalmente nas pa-
róquias que dispõem de melhores estruturas, mas atende so-
mente no âmbito local, com participação restrita. 

Nosso projeto tem a sadia pretensão de democratizar o ensino 
da música religiosa, online e/ou presencial em sala de aula, in-
distintamente, a quantos demonstrarem interesse pelo aprendi-
zado musical. 

COMO PARTICIPAR?
Inicialmente estou tentando selecionar colegas que queiram 
participar do Projeto como educador musical religioso. 

Feita essa seleção, partiremos para obtenção de recursos ma-
teriais (Instrumentos Musicais, Serviço de Som e outros equipa-
mentos) e o local ou locais onde poderemos oferecer e adminis-
trar os cursos (Bíblico, A Missa passo-a-passo e o Ensino Musical 
Católico, inclusive canto) previstos no projeto. 

Aqueles que tiverem interesse em participar do projeto, seja 
como aluno ou instrutor, entre em contato conosco através do 
e-mail: tjsbacharel@hotmail.com.
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ESPAÇO DO PARTICIPANTE

Aposentado cria projeto de 
Educação de Música Religiosa

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

Disponível no site da Capef desde o último mês de março, o “Canal Aberto”, espaço reservado 
para Participantes divulgarem trabalhos, projetos pessoais, entre outros assuntos junto aos 

demais colegas associados, recebeu uma publicação que consideramos relevante compartilhar no 
“Espaço do Participante” desta edição. 

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!

“Estamos desenvolvendo um 
Projeto destinado a incentivar 
e treinar jovens e adultos 
no aprendizado de músicas 
católicas para trabalhos 
voluntários de evangelização 
e liturgia. Se o(a) amigo(a) 
tem interesse em participar 
do projeto, seja como aluno 
ou instrutor, entre em contato 
conosco através do e-mail: 
tjsbacharel@hotmail.com”. 

Se você, assim como o Sr. Tarcício, também está trabalhando em algum 
projeto e deseja compartilhar com os colegas do Banco, acesse o 

espaço ”Canal Aberto” no site da Capef  (www.capef.com.br, menu 
Sala do Participante) e conte a todos o que você está realizando!

O autor dessa publicação foi 
o Participante Assistido da 
Capef Tarcísio José da Silva, 
funcionário aposentado do 
Banco do Nordeste desde 1998, 
residente em Fortaleza/CE. Com 
o objetivo de compreender um 
pouco mais sobre a sua ideia e, 
quem sabe, contribuir para seu 
sucesso, conversamos com o 
Participante para que ele pudesse 
dar detalhes sobre o projeto. 
Confira no quadro ao lado!

CAÇA-PALAVRAS

Respostas: : funcionários, planos, diretivo, complementar,
 fundamental, qualidade

“No Banco do Nordeste, 
atualmente 86,5% dos _______ 
estão cobertos por pelo menos 
um dos _______ oferecidos pela 
Capef. No entanto, embora façam 
parte da grande minoria, os 13,5% 
restantes ainda são motivos de séria 
preocupação do corpo _______ 
do Banco. A gestão considera o 
benefício da Previdência _______, 
por meio do Plano CV I, um dos 
principais instrumentos da política 
de Recursos Humanos do Banco, 
_______ para a manutenção 
da _______ de vida dos seus 
empregados na fase pós-laboral”.

Na matéria de capa desta edição, 
apresentamos alguns dados sobre a 
cobertura previdenciária dos funcionários 
do Banco do Nordeste. Reproduzimos 
um trecho do texto a seguir. Descubra as 
palavras ocultas e encontre-as no jogo de 
Caça-Palavras abaixo

QUIZ PREMIADO 

O vencedor da edição de Março/Abril do informativo 
Acontece foi Ítalo Jerônimo Nunes e Silva, 

Participante Ativo de Fortaleza/CE.

Envie as respostas para o e-mail  
comunicacao@capef.com.br  
até o dia 30 de Agosto e concorra ao sorteio 
do livro “Terapia Financeira” de Reinaldo 
Domingos, cujo vencedor será divulgado na 
próxima edição do Acontece. 

1   Sobre o Recadastramento 2017, pode-se afirmar que o 
processo:

a) Contemplará apenas os Beneficiários de Pensão.

b) Foi alterado para os meses de setembro e outubro.

c) Acontecerá durante o mês de agosto

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.
       _________________________________________________
       

     O que é o Benefício de Pecúlio? 

a) É um valor assegurado aos beneficiários ou designados 
do Participante, na ocasião do seu falecimento, pago em 
uma cota única. 

b) Benefício de renda mensal prestado aos Beneficiários de 
Pensão, em decorrência do falecimento do Participante.

c) Benefício mensal e vitalício pago ao Participante Assistido 
(aposentado).
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