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“Muito boa esta edição com 
matérias que acrescentam aos 
nossos conhecimentos acerca de 
diversos assuntos como as dicas 
de economia de combustível, além 
das matérias mostrando a grande 
importância de se ter Plano CV 
I, não só para o funcionário, 
como também para a família do 
beneficiário. Continue assim”.

FALA,
PARTICIPANTE

AGENDA

19/10 
Pagamento dos benefícios

23/10
Encontro com Participantes 

em Aracaju/SE

24/10
Encontro com Participantes 

em Maceió/AL

31/10
Prazo final para o 
recadastramento

27 e 28/11
24º Seminário de Investimentos e 

Benefícios

Felipe Cézar da Silva Cardoso, 
Participante Ativo São Francisco/
MG, sobre a edição maio/junho 
do informativo Acontece
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PESQUISA 

Pesquisa de Satisfação 
2017:  Conte-nos a sua 
opinião e concorra a um 
smartphone!

Ser previdente é contribuir, 
planejar e participar

Sempre comprometida com o aperfeiçoamento da gestão 
dos seus Planos Previdenciários, a Capef realiza no período de 
outubro a dezembro/2017 a sua Pesquisa de Satisfação, que tem 
por objetivo conhecer a opinião dos Participantes sobre os seus 
serviços e produtos, buscando subsídios para o aperfeiçoamento 
da Entidade.

Para participar, basta responder o questionário disponível no site 
da Capef. Todos aqueles que participarem da pesquisa dentro do 
prazo estabelecido concorrerão ao sorteio de um smartphone.

PESQUISA IMPRESSA 
Os Participantes Aposentados e Pensionistas que não acessam a 
internet podem participar da pesquisa por meio do preenchimento 
do formulário impresso, que está encartado nesta edição, o qual 
deve ser enviado à sede da Capef (Av. Santos Dumont, 771 – 
Centro – CEP: 60.150- 160 – Fortaleza/CE).

A sua opinião é muito importante para nós! Participe!

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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Os benefícios de previdência privada complementar capitalizada 
são custeados por três grandes fontes de recursos: as contribuições 
do empregado, as contribuições do empregador e os rendimentos 
proporcionados pelas aplicações nos diversos mercados. No longo 
prazo, a terceira é a principal fonte de custeio.

Deriva daí a importância que a Diretoria atribui a apresentar e 
discutir os resultados dos investimentos.  No ano de 2017, até o 
mês de agosto, o Plano BD e o Plano CV I vêm superando suas 
respectivas metas atuariais, apesar do cenário de declínio da taxa 
de juros básica, da volatilidade do mercado e da crise política.

De grande importância também é a construção e a definição da 
Política de Investimentos para o ano de 2018. De forma inovadora no 
Sistema, a Capef há 24 anos inicia este processo com a participação 
dos diversos interessados – Participantes, Patrocinadores, 
Especialistas, Colegiados – no seu Seminário de Investimentos e 
Benefícios. Este ano, ampliado para Seminário de Investimentos e 
Benefícios, tendo em vista a forte ligação existente entre os dois 
temas.

Na esteira das ações para comemoração de seus 50 anos, a Capef, 
neste mesmo Seminário, fará o lançamento da atualização de sua 
marca, existente desde o ano de 1978.

Continuamos com nossa Campanha “Plano CV I - Sua Adesão Vale 
Mais”, buscando uma maior cobertura previdenciária do conjunto de 
empregados do Banco do Nordeste. Aproveitando a oportunidade 
dos Encontros com Participantes, a Diretoria da Capef está visitando 
e se reunindo com os participantes nas diversas unidades do Banco. 
Este é um rico momento em que há a prestação de contas dos 
resultados, os participantes fazem suas sugestões e apresentamos 
as vantagens do Plano CV I para aqueles que ainda não fizeram 
sua adesão. Este ano já conversamos presencialmente com 806 
participantes.

Estamos convencidos da importância dessa aproximação com 
nosso participante, queremos estar cada vez mais com você e 
estimulamos que você venha conhecer como administramos seu 
Plano de Previdência na Capef.

Faça sua parte! Se for aposentado ou pensionista, não se esqueça 
de fazer seu recadastramento. E você, participante, não deixe 
de manifestar sua opinião na Pesquisa de Satisfação sobre como 
estamos conduzindo a gestão do seu Plano de Previdência.

Ser previdente é contribuir, planejar e participar. Contamos com 
você.

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



NOTÍCIAS CAPEF

24ª EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS E BENEFÍCIOS:

Participe do MAIOR evento 
promovido pela Capef
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No ano em que a Capef comemora seus 50 anos 
de fundação, será realizada a 24ª edição do Se-
minário de Investimentos e Benefícios, o maior 
evento promovido pela Entidade aos seus 
Par-ticipantes. 

Reunindo especialistas do mercado financeiro e 
previdenciário nacional, o Seminário deste ano 
contará com a presença do Presidente da Abra-
pp, Sr. Luís Ricardo Marcondes Martins, que vai 
apresentar as perspectivas da Previdência Com-
plementar, além de instituições como, 
SulAméri-ca, Itaú, Oceana Investimentos, 
Deutsche Bank, Instituto Brasileiro de 
Economia, XP Investimen-tos e Aditus, que 
apresentarão painéis como cenários 
macroeconômicos para 2018, alocação dos 
investimentos, cenário de dívida pública e de 
juros no longo prazo e muito mais. 

TRANSMISSÃO
Neste ano, o evento será realizado nos dias 27 
e 28 de novembro, no miniauditório do BNB, 
no Passaré, em Fortaleza-CE. 

Mais uma vez, visando possibilitar que todos os 
Participantes tenham acesso ao evento, o se-
minário será transmitido em tempo real pela in-
tranet do Banco aos Participantes Ativos e pela 
internet para os demais Participantes. 

Fique por dentro de tudo que acontece no 
mercado inanceiro atual e na administração 
dos investimentos do seu plano previdenciário.

PROGRAMAÇÃO

 

DIA 27/NOV

DIA 28/NOV

Instituição: Capef

Instituição: Capef

09H - 10H MACROALOCAÇÃO DAS EFPCs
Palestrante: Aditus  

10H – 11H40 PLANOS PREVIDENCIÁRIOS E ALOCAÇÃO
DOS INVESTIMENTOS DA CAPEF 

11H40 – 12H INTERVALO

12H – 13H CONSOLIDAÇÃO DOS CENÁRIOS E PROPOSTA 
DA NOVA MACRO CARTEIRA PARA 2017

13H ENCERRAMENTO

08H30    CREDENCIAMENTO

9H - 9H30    ABERTURA

9H30 - 10H15    LANÇAMENTO DA NOVA MARCA CAPEF

10H15 - 11H15

   

PERSPECTIVAS DA PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR

   
Instituição: Abrapp
Palestrante: Luís Ricardo Marcondes Martins  
    

  INTERVALO 11H15 - 11H30
CENÁRIOS MACROECONÔMICOS PARA 2018 11H30 – 12H45 

Moderador:

Instituição: SulAmérica 
Instituição: XP Investimentos  

Luiz Esteves
Economista Chefe BNB

Presidente da Abrapp

12H45 – 14H
    

ALMOÇO

14H – 15H15

   
    

Instituição: Itaú

15H15 - 15H30   INTERVALO

15H30 - 17H30    ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
Renda Variável  | Oceana Investimentos

   Inv. Exterior  |  Deutsche Bank
   Imóveis | IBRE – Instituto Brasileiro de Economia

 

Moderador: Romildo Rolim
     Diretor BNB

CENÁRIO DE DÍVIDA PÚBLICA E DEJUROS 
NO LONGO PRAZO
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Rentabilidade dos 
Investimentos dos 
Planos supera a  
Meta Atuarial
Com a continuidade da queda da taxa de juros, aumenta 
ainda mais os desafios dos fundos de pensão que 
precisam ampliar a diversificação dos seus investimentos. 
Neste contexto, a Capef vem conseguindo obter uma 
excelente rentabilidade para os planos BD e CV I, com 
uma superação da meta atuarial em mais de um ponto 
percentual no ano de 2017.

PLANO BD
O Plano BD encerrou o mês de agosto com rentabilidade 
de 0,99% contra uma meta atuarial de 0,46%. Em 2017, a 
rentabilidade acumulada até o mês de agosto é de 6,42%, 
frente a uma meta atuarial de 4,95%, representando um 
percentual de 129% de atingimento da meta.

A rentabilidade do Plano BD foi positivamente influenciada 
pela carteira de Renda Fixa, constituída por ativos de crédito e 
títulos públicos indexados à inflação. A estratégia de compra 
e venda de títulos com base na curva de juros influenciou 
positivamente no resultado, merecendo destaque também a 
operação de COE – Certificado de Operações Estruturadas, 
que obteve retorno de 7,46% no mês.

PLANO CV I
Já o Plano CV I encerrou o mês de agosto com rentabilidade 
de 1,06%, frente a uma meta atuarial de 0,68%. Assim, 
no acumulado de janeiro a agosto, o plano alcançou uma 
rentabilidade acumulada de 6,44%, a qual representa um 
atingimento de 121% da meta (5,31%). 

Tal desempenho também se deve aos rendimentos da 
carteira de Renda Fixa, com destaque para a operação de 
COE – Certificado de Operações Estruturadas. A carteira de 
investimentos estruturados também obteve um retorno acima 
da meta atuarial, com desempenho acumulado de 17,20%, 
com destaque para as alocações em Fundos Imobiliários, que 
obtiveram retorno de 2,15% no mês de agosto.

Segundo o Gestor de Investimentos Mobiliários da 
Capef, Marcelo D`Agostino, o encerramento de 2017 
e os próximos anos serão desafiadores para a gestão 
dos investimentos da Entidade. Entretanto, de acordo 
com a missão da Capef de proporcionar o bem-
estar dos seus participantes, o gestor assegura que  
“continuaremos a buscar investimentos que possam 
superar a meta atuarial, sempre analisando o risco/retorno 
de cada estratégia e sempre respeitando a maturidade de 
cada plano”. 

LANÇAMENTO DO NOVO 
LOGOTIPO 
Em comemoração aos seus 50 anos 
de fundação, a Capef fará o lan-
çamento de seu novo logotipo na 
abertura do Seminário de Investi-
mentos e Benefícios. 

Visando revitalizar a sua identida-
de visual, sem desconsiderar toda a 
história ao longo desse tempo e o 
seu reconhecimento pelos seus Par-
ticipantes, a Entidade apresentará o 
seu novo logotipo no evento.

PARTICIPE! 
Confirme sua presença por e-mail: 
comunicacao@capef.com.br ou 
pelo telefone: (85) 4008-5739.

OBJETIVO
O objetivo do Seminário de 
Investimentos e Benefícios 
é avaliar os acontecimentos 
financeiros que movimenta-
ram o ano de 2017, discutir 
as perspectivas da econo-
mia e definir as estratégias 

de investimentos dos  
Planos BD e CV I para o 

próximo ano.
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GESTÃO TRANSPARENTE
Panorama dos Planos BD e CV I

JUNHO/JULHO e AGOSTO/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

1.229
Beneficiários de 
Pensão 

Total: 6.581

3.623
Participantes 

Assistidos  
(Aposentados)  

1.729
Ativos

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

0,26% 
Estruturados

0,23% 
Renda Variável

89,22% 
Renda Fixa        

7,68% 
Imóveis

2,62% 
Operações com 
Participantes

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DISCRIMINAÇÃO JUN/17 JUL/17 AGO/17 ACUM./17
Renda Fixa 0,56 0,49 1,02 6,54
Renda Variável 4,85 -0,74 12,07 25,06
Investimentos Estruturados 2,91 -0,08 -0,23 13,06
Imóveis 0,46 0,55 0,57 4,01
Operações com Participantes 1,21 1,80 0,49 7,43
Total dos Investimentos 0,58 0,52 0,99 6,42
Meta Atuarial 0,15 0,62 0,46 4,95

DEMONSTRAÇÃO JUN/17 JUL/17 AGO/17
Patrimônio Líquido garantidor das
Provisões Matemáticas (A) 3.327.845 3.324.153 3.339.170

Provisões Matemáticas (B) 3.299.435 3.294.751 3.286.281
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 28.410 29.402 52.889

COMPARATIVO DO DESEMPENHO 
DOS INVESTIMENTOS  
(% ACUMULADO/2017)

IFIX11

4,95

6,42
1,27

7,34

17,57

17,61
11,80
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DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DISCRIMINAÇÃO JUN/17 JUL/17 AGO/17 ACUM./17
Renda Fixa 0,53 0,46 1,06 6,29
Renda Variável - - - -
Investimentos Estruturados 1,75 -1,52 2,15 17,20
Operações com Participantes 0,89 0,38 0,75 6,56
Total dos Investimentos 0,56 0,42 1,06 6,44
Variação da Cota Previdenciária 0,56 0,42 1,05 6,39
Meta Atuarial 0,22 0,69 0,68 5,31

DEMONSTRAÇÃO JUN/17 JUL/17 AGO/17
Patrimônio Líquido garantidor das
Provisões Matemáticas (A) 625.350 635.363 650.163

Provisões Matemáticas (B) 625.105 635.134 649.911

Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 245 229 253
(B) Valor presente dos compromissos previdenciais futuros (passivo atuarial).

COMPARATIVO DO DESEMPENHO 
DOS INVESTIMENTOS  
(% ACUMULADO/2017)

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

Beneficiários de 
Pensão 
30 

95
Participantes 
Assistidos  
(Aposentados)  

Total:  5.491

5.366
Ativos

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

1,25% 
Estruturados

5,78% 
Operações com 
Participantes

92,97% 
Renda Fixa        

5,31

6,44

1,62
7,34

17,57

17,61

11,80IFIX11

A Capef pega carona no mês das crianças para promover 
o “Jogo da Previdência”, game on-line que apresenta
de uma forma divertida a importância do planejamento
financeiro e previdenciário para um futuro mais tranquilo.

A proposta do jogo é apresentar de maneira lúdica o ca-
minho percorrido por quem se inscreve num plano de pre-
vidência, aumentando o conhecimento previdenciário do 
seu público, que ao longo da partida terá a oportunidade 
de conhecer as vantagens da previdência, além das regras, 
características e benefícios oferecidos pelo Plano CV I. 

Para participar, basta acessar o portal da Entidade e 
começar a jogar. Os 3 primeiros colocados no ranking,

na posição de 31/10/2017, serão premiados com um 
jogo de tabuleiro de planejamento financeiro, uma edi-
ção do livro infantil Poupança Começa na Infância e um 
kit institucional. Todos os participantes que atingirem 
um mínimo de 15 mil pontos também receberão uma 
edição do livro infantil “Poupança Começa na Infância”. 

A proposta dessa premiação é estimular, cada vez mais, 
a prática da educação financeira infantil e apoiar nossos 
participantes nessa grande aventura de educar os filhos, 
sobrinhos e netos com diversão, preparando-os para fazer 
o melhor uso do dinheiro e enfrentar os desafios da vida
de uma forma mais planejada, contribuindo assim para o
desenvolvimento de uma melhor estrutura familiar.

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

(B) Valor presente dos compromissos previdenciais futuros (passivo atuarial).
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RECADASTRAMENTO: 
Atualize seus dados, contribua para o bom 
funcionamento da Entidade e concorra ao 
sorteio de um iPhone
Os Participantes Aposentados e Beneficiários de Pensão dos Planos BD e CV I que 
tiveram o benefício concedido até 2016 deverão atualizar seus dados cadastrais 
junto à Entidade até o dia 31/10/2017.

Os Participantes que realizarem o recadastramento até o prazo definido, além de con-
tribuírem para a boa gestão do seu plano previdenciário, concorrerão ao sorteio de 
um iPhone! Participe, concorra ao prêmio e ainda evite a suspensão do seu benefício.

8 1410 16 18 206 1220 4
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Como o desequilíbrio do 
bolso afeta o equilíbrio 
do coração

Dizem que dinheiro não traz felicidade. Mas 
também a falta dele – imagine alguém cheio de 
dívidas – pode causar uma série de problemas. 
De qualquer forma, quando pensamos em 
dinheiro associamos à compra e não paramos 
para pensar o quanto ele expressa quem somos 
e como somos.

Todo mundo quer dinheiro, afinal temos que, 
no mínimo, pagar as contas básicas. Porém, a 
forma de lidar com o dinheiro difere de pessoa 
pra pessoa porque este manejo é um reflexo das 
emoções de cada um. Há vários exemplos que 
demostram isto.

A necessidade de gastar em demasia com a 
clássica desculpa de que “eu mereço”, pode 
representar uma fuga de alguma situação e/
ou uma necessidade de superar um sentimento 
de frustração que, na maioria das vezes, é a 
incapacidade de conhecer a si próprio e dar 
significado às suas emoções.

Outro exemplo é a simbologia de poder que o 
dinheiro traz, o que leva muitos indivíduos, mesmo 
tendo um alto padrão de vida, a considerar não 
ter o suficiente e, assim, buscam obter muito 
mais. É o ‘ter’ revelando o ‘ser’ que, neste caso, 
aponta para um sentimento de inferioridade e a 
falta de controle.

Já para outros, os gastos são uma necessidade de 
autoafirmação, uma forma de identificação com o 
grupo que está inserido, mesmo não tendo uma 
conta bancária compatível com este estilo de vida. 
Há ainda os avarentos que economizam muito, 
revelando um medo de dividir ou de arriscar. 

Pra se ter uma ideia da importância da relação 
entre dinheiro e emoções, até as empresas 
destacam, como um aspecto relevante, a 
forma como o colaborador lida com o dinheiro, 
principalmente em cargos de direção, afinal é 
preciso maturidade emocional para administrar 
finanças de maneira equilibrada.

De qualquer forma, só percebemos nossa 
relação com o dinheiro quando os resultados 
são desastrosos, após ter estourado o cartão de 
crédito várias vezes culminando no acúmulo de 
dívidas.

Imaturidade, fuga, ansiedade, carência, 
autoafirmação, sentimento de culpa, medo, 
impulsividade e outros aspectos da personalidade 
tem uma relação na forma, nem sempre direta, 
como cada um lida com as finanças. No entanto, 
vale lembrar que emoção e razão estão presentes 
em todas nossas decisões, só que deve haver um 
equilíbrio entre elas. 

O mais importante é buscar compreender a 
relação entre suas emoções e a administração do 
seu dinheiro porque é ela que vai determinar o 
sucesso ou fracasso não apenas em sua carreira, 
mas em todas as suas relações.

Enfim, o assunto é muito mais profundo e este 
texto é só uma pequena reflexão para sinalizar 
que nossa vida financeira não se resume apenas 
a cálculos matemáticos. Há uma carga afetiva 
implícita nesta planilha e que merece ser 
considerada.

Fonte: g1.globo.com
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Agência São Luís/MA - visita em ago/2017  
Diretor Fran Bezerra e Ouvidora Auxiliadora Bezerra.

Agência Montes Claros/MG – visita em ago/2017. Diretor: Jurandir Mesquita e 
membro do Conselho Deliberativo Reginaldo Medeiros.

Central Pronaf de João Pessoa  (PB) – visita em set/2017  
Diretor: Marcos Miranda e Ouvidora: Auxiliadora Bezerra.

A Capef acredita que a educação previdenciária é 
o caminho para ampliar os horizontes, aproximar os
Participantes da Entidade, promover a interatividade
e para estimulá-los a acompanhar mais de perto a
gestão dos seus recursos.

Por esse motivo, investe muito em ações educativas 
que abordam a importância do planejamento finan-
ceiro e previdenciário, além de temas inerentes às 
regras e vantagens de cada um dos planos previden-
ciários ofertados.

CAPEF EAD
Uma dessas ações é o “CAPEF – EAD”, plataforma de 
ensino a distância que a Entidade oferta gratuitamente a 
todos os participantes e funcionários do BNB. Por meio 
dessa plataforma, é possível realizar dois cursos on-line: 
o Curso “Sistema de Previdência Complementar”, que
apresenta o sistema previdenciário brasileiro e o curso
“Gestão de Investimentos”, que apresenta noções bá-
sicas do sistema financeiro nacional e de investimentos.

SISTEMA DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR

GESTÃO DE  
INVESTIMENTOS

Fundamentos da Previdência 
Complementar

Órgãos Reguladores e 
Instrumentos de Política 

Monetária

Métodos de Financiamento e 
Custeio

Principais Alternativas de 
Investimentos

Institutos Previdenciários e 
Regimes Tributários

Política de Investimentos nas 
EFPCs

COMO EFETUAR A INSCRIÇÃO?
Para acessar o curso, você deverá acessar o site www.
capef.com.br/ead e se cadastrar, utilizando login (seu 
CPF) e senha padrão (C@pef2015). Após logado, você 
deverá alterar a sua senha de acesso.

ENCONTRO COM PARTICIPANTES 
Outra ação educativa que visa aproximar a Capef dos 
Participantes são os Encontros Estaduais realizado em 
várias cidades do País, pela Diretoria e Ouvidoria.

Os encontros proporcionam a interação com o públi-
co, apresentação de informações sobre os Planos BD e 

CV I, abertura ao debate, esclarecimento de dúvidas e 
muita integração.  

Após a apresentação no auditório, os diretores e a ou-
vidora visitam os ambientes de trabalho replicando a 
apresentação para aqueles que não puderam compa-
recer e ainda reforçam a importância da previdência 
complementar entre os funcionários.

Seja por meio dos cursos EAD ou pelos encontros esta-
duais, amplie seus horizontes e participe!

PREVIDÊNCIA EM FOCO

Mais educação e aproximação
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O Brasil ainda não conseguiu apre-
sentar bom desenvolvimento em áre-
as prioritárias, tais como: educação, 
saúde e tantas outras. No setor agrí-
cola, nossa produção de alimentos 
deveria ser melhor, visto que temos 
solo próprio para o cultivo e dispo-
mos de precipitação pluviométri-
ca favorável. De modo geral, nossa 
agricultura é tratada de forma rudi-
mentar, daí, não alcançarmos bom 
nível de produtividade. 

Alega-se que o problema é a falta 
d’água; entretanto, isso não nos pare-
ce ser verdadeiro. Israel é um peque-
no país incrustado numa região seca, 
entretanto é um exemplo para o mun-
do na produção agrícola com atuação 
irreprochável no setor. 

Na região sul do Israel, onde se situa 
o deserto de Negev, a precipitação 
anual é de apenas 30mm, enquanto 
nas regiões mais áridas do Nordeste 
brasileiro, chove cerca de 200mm em 
anos de pouca chuva. O que garante 
o sucesso do setor agrícola em paí-
ses como Israel é justamente o em-
prego de altas tecnologias. O que o 
diferencia é o modo como essa nação 
enfrenta o problema provocado pela 

irregularidade de chuvas, áridez do 
solo e escassez de recursos hídricos. 

Em 21.10.1909, foi criado o DNOCS, 
órgão que, embora encarregado de 
reduzir os efeitos da seca, cometeu 
um erro imperdoável, pois não soube 
gerenciar as águas acumuladas nes-
ses reservatórios, mesmo dispondo 
de uma estrutura langorosa. 

Sempre que São Pedro os enchiam, 
suas águas serviam apenas de es-
pelho para refletir os raios solares, 
consequentemente, sofrendo forte 
evaporação. O excesso de água que 
transbordava em épocas de sangria 
também não era devidamente apro-
veitado e seu destino era simples-
mente adoçar a água do mar. Quanto 
desperdício! 

Portanto, o DNOCS tornou-se um ór-
gão acéfalo, de atuação risível e tal 
qual um sorvete ao sol, diluiu-se ao 
longo de sua história. Hoje, apesar 
de ser um departamento encanecido 
com mais de um século de existência, 
não dotou o Nordeste brasileiro de 
uma robusta estrutura hídrica, capaz 
de lenir os nefastos defeitos que as 
secas provocam.
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ESPAÇO DO PARTICIPANTE

Falta d’água ou de ação?

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

Diante da crise hídrica do Nordeste brasileiro, região viável para a agricultura, 
questionamos, a partir de comparações com outras regiões do mundo, 

se há, como se pensa, um déficit pluviométrico ou um grave problema de 
gerenciamento e administração de água.

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!

Artigo do Participante Jose Nelson Belarmino, 
Participante Assistido de Fortaleza/CE:  

PALAVRAS CRUZADAS

Respostas:  
PESQUISA; INVESTIMENTOS; CAPEF-EAD; PREVIDÊNCIA; 

- A CAPEF realiza no período de 
outubro a dezembro de 2017 a sua 
_________________ de Satisfação.
- Em comemoração aos 
seus 50 anos de fundação, 
a Capef promoverá a 24ª 
edição do Seminário de 
____________________.
- Plataforma de ensino à 
distância que a Entidade oferta 
gratuitamente a todos os 
participantes e funcionários do 
BNB: _____________________
- Para participar da Promoção: 
“Minha Jornada Previdente”, o 
Participante precisa jogar o Jogo da 
__________________.

Descubra as palavras ocultas e encontre-as 
no jogo de Palavras Cruzadas abaixo.

QUIZ PREMIADO 

O vencedor da edição anterior foi Felipe Cezar da Silva 
Cardoso, Participante Ativo do Plano CV I, residente 

em São Francisco – MG.

Envie as respostas para o e-mail:  
comunicacao@capef.com.br até  
o dia 06/11 e concorra ao sorteio do livro “Os 
segredos da mente milionária”, de T. Harv Eker, 
cujo vencedor será divulgado na próxima edição 
do Acontece.

1   Assinale corretamente a alternativa que apresenta 
o maior evento promovido pela CAPEF aos seus 
Participantes, no ano em que a Entidade comemora os 
seus 50 anos de fundação.
a) Encontro com Participantes.
b) Seminário de Investimentos e Benefícios.
c) Dia do Aposentado.

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.
       _________________________________________________
       

     No mês das crianças, a CAPEF promove a promoção 
“Minha Jornada Previdente”. Assinale a alternativa que 
apresenta o objetivo da promoção.
a) Apresentar de uma forma divertida a importância de 

planejamento financeiro e previdenciário para um futuro 
mais tranquilo.

b) Estimular a competição entre os participantes no jogo.

c) Premiar com um jogo de tabuleiro o 1º primeiro colocado 
no ranking.
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