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Plano CV I
na palma
da mão
Em comemoração ao
aniversário de seis anos
do Plano CV I, a Capef
lança a partir de junho
um novo serviço aos seus
Participantes: o aplicativo do
Plano para smartphones.
PÁG. 4

49 ANOS
Descubra quem foi o
ganhador da promoção
‘O ano em que aderi à Capef’

MELHORIAS EAP
Limite de Empréstimos
para Participantes do
Plano BD é ampliado.

DIA DAS MÃES
Conte o que você faz pela educação
financeira do seu filho e ganhe o
livro ‘Poupança Começa na Infância’

PÁG 5

PÁG 6

PÁG 9

PALAVRA DA DIRETORIA

Plano CV I aniversaria e a
Capef rejuvenesce

Com 5.380 Participantes entre Ativos, Assistidos e Beneficiários
de Pensão, o Plano CV I comemora o seu sexto aniversário
no mês de maio, mostrando-se um produto cada dia mais
consolidado entre os ‘benebeanos’, tendo seu patrimônio já
ultrapassado o valor de R$ 433 milhões.
Não obstante, à medida que o mais recente plano de benefícios
da Capef cresce em idade e patrimônio, temos observado um
aumento significativo na quantidade de jovens que passam
a compor o quadro de participantes da Entidade. Para se
ter uma ideia, hoje o Plano CV I conta com mais de 2.238
Participantes Ativos na faixa etária abaixo dos 35 anos, sendo
que 856 ainda nem chegaram aos 30.
Juntamente com o ingresso dessa nova geração à nossa Caixa
de Previdência, surge a necessidade de nos modernizarmos,
“falarmos a mesma língua” e usarmos os mesmos canais desse
público que, cada vez mais, apoia-se às novas tecnologias
como ferramentas essenciais de comunicação.
Foi pensando nisso - sem esquecer que as gerações mais
maduras também já aderiram ao mundo digital -, que temos a
satisfação de anunciar nesta edição do informativo Acontece
o lançamento do novo aplicativo para smartphones do Plano
CV I!
Por esse, os ‘benebeanos’ poderão conferir o seu extrato
mensal do Plano, realizar aportes facultativos, acompanhar
as publicações da Capef, dentre várias outras aplicabilidades
que podem ser conferidas na página quatro desta edição,
podendo inclusive aderir ao Plano CV I.
Além da nova ferramenta, nesta edição você também vai
poder conferir a agenda de encontro com Participantes
deste semestre, o resultado da promoção “O ano em que
aderi à Capef”, as melhorias implementadas na política de
Empréstimos do Plano BD e outros eventos importantes que
movimentaram a Entidade nos últimos meses.
Esperamos que gostem das novidades. Tenham uma boa
leitura!
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FALA,
PARTICIPANTE
“Uma excelente edição, com
comentários muito interessantes
sobre a rentabilidade do plano,
a satisfação dos participantes, os
desafios do futuro e a descoberta
de que se pode fazer mais após
a aposentadoria. Vi também a
gestora do meu ambiente, que foi a
vencedora de uma caixa de som no
encontro dos administradores.”

NOTÍCIAS CAPEF

Aberta temporada
de Encontro com
Participantes

Marlo Eddy Pinheiro de Oliveira,

Participante Ativo lotado no Ambiente
de Controle Financeiro de Operações
de Crédito, sobre a edição Jan/Fev
do Acontece.

Cerca de 67 Associados marcaram presença no primeiro Encontro com
Participantes de 2016, ocorrido em Fortaleza/CE (Foto: Fábio de Oliveira)

“Achei a matéria sobre ‘Quais
despesas podem ser deduzidas do IR’
extremamente prática e informativa.
Ajudou a mim e a meu marido! Salvei
tudo para não esquecer mais”.

A temporada de Encontro com Participantes de 2016 foi aberta em
Fortaleza/CE, no dia 19 de abril, com Participantes e Beneficiários
de Pensão reunindo-se na sede da Capef para aprofundarem seus
conhecimentos sobre Previdência e ficarem por dentro dos Planos
de Benefícios da Entidade.

Juliana Regueira de Novaes Almeida,

Além dos Participantes e dirigentes da Capef, fizeram-se presentes
no evento: a diretora de Administração e Tecnologia da Informação
do BNB, Eliane Brasil; o presidente da Camed, Ocione Mendonça;
o presidente da AABNB, Arcelino Ferreira; a presidente da AFBNB,
Rita Josino; e o diretor regional da ANAPAR, Miguel Nóbrega.

Participante Ativa lotada na Agência Solânea/PB,
também sobre a edição Jan/Fev do Acontece.

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.

AGENDA
06/06

Encontro com Participantes em Aracaju/SE

07/06

Encontro com Participantes em Maceió/AL

14/06

Encontro com Participantes em Salvador/BA

15/06

Participando como palestrante convidado, o atuário da FAELCE Fundação Coelce de Seguridade Social -, Marcos Antônio da Lima
Santos, abriu a programação apresentando o tema “Gestão Atuarial nos Fundos de Pensão”. Ele fez uma abordagem geral sobre o
sistema previdenciário brasileiro e deu detalhes sobre conceitos e
características da gestão atuarial em Entidades Fechadas de Previdência Complementar, explanando sobre Regimes de Repartição
e Capitalização, custeio dos planos, provisões matemáticas, dentre
outros aspectos.
Em seguida, os diretores da Capef apresentaram 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. Terminadas as apresentações dos dirigentes, abriu-se espaço para os
Participantes realizarem perguntas. Para finalizar, foram sorteados
brindes entre todos os convidados.
ENCONTROS EM 2016
Este ano, o Encontro com Participantes também já aconteceu em João Pessoa/PB (25/04), Recife/PE (26/04) e Natal/RN
(20/05). Na agenda ao lado você pode conferir as cidades previstas para sediar o evento ainda no primeiro semestre de 2016.

Último dia para participar da promoção
“Minha mãe é fera em finanças”

20/06

Alguns trechos do encontro em Fortaleza foram transmitidos ao vivo pelo Facebook
da Capef. Acesse www.facebook.com/capefnaweb e confira!

Pagamento dos benefícios de junho/2016
REVISTA ACONTECE • MARÇO/ABRIL • 2016
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DESTAQUE

Capef lança aplicativo do
Antenada às expectativas dos Participantes e
aos avanços tecnológicos, a Capef lança, no
dia 1º de junho, um aplicativo do Plano CV I
para smartphones, destinado aos seus Participantes e aos empregados do Patrocinador
ainda sem cobertura previdenciária.
Por meio da nova ferramenta, é possível acompanhar os resultados do Plano, acessar o extrato individual, simular o benefício de aposentadoria, efetuar aportes, antecipar o pagamento
do Tempo de Serviço Passado (TSP) e muito
mais pelo próprio smartphone.
Além disso, os empregados do Patrocinador
ainda sem cobertura previdenciária podem
conhecer melhor as vantagens do Plano e
efetuar sua adesão de uma maneira bem
mais prática e rápida.
COMO BAIXAR
A partir do dia 1º de junho, o aplicativo
estará disponível para download nas plataformas iOS e Android. Para baixar o App,
você deve acessar as lojas da Apple ou da
Google Play, digitando no campo de busca
o nome: Plano CV I.
Para acessar os menus que necessitam de
simulações, basta digitar o CPF no campo
de login e a mesma senha de acesso à área
restrita do site da Capef. Caso não lembre
ou não possua senha, favor entrar em contato com a área de Relacionamento com
Participantes da Entidade, pelo telefone
0800 970 5775.

CONHEÇA OS MENUS DISPONÍVEIS NO APLICATIVO

CONHEÇA O PLANO
Apresenta de forma resumida as vantagens
do Plano e ainda remete o Participante ao
link de simulação do site, que compara o
Plano CV I aos planos de mercado.

INSCRIÇÃO

Fornece a possibilidade de adesão aos
empregados do Banco ainda sem
cobertura previdenciária, de modo bem
mais rápido e prático.

MEU BENEFÍCIO

Apresenta um simulador de
benefício a partir da data de
aposentadoria desejada.

CUSTEIO ATUAL

Apresenta todas as informações
atuais e anteriores sobre o custeio
do seu Plano de Benefício.

MEU EXTRATO

Apresenta o saldo inicial e ﬁnal da sua
conta individual, movimentação mensal,
valor da cota, capital complementar,
rentabilidade e histórico do desempenho
das reservas acumuladas.

TEMPO DE SERVIÇO PASSADO
Possibilita a antecipação do pagamento
do TSP ou a sua quitação.

PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: EFETUE O DOWNLOAD DO APP E CONCORRA A PRÊMIO!
Todos aqueles que fizerem
o download do Aplicativo,
efetuarem
aportes
e/ou
inscrições pelo aplicativo, entre
os meses de junho e setembro
de 2016, participarão de um
sistema de pontuação com
cupons para concorrer ao sorteio
de um smartphone, conforme
detalhado na tabela ao lado.

AÇÕES

QUANTIDADE DE CUPONS
PARA PARTICIPAR DO SORTEIO

Download do App e envio de print
desse download para o e-mail:
comunicacao@capef.com.br

01

Efetivação de compra de Tempo de Serviço Passado

03

Efetivação de Aporte Facultativo*

05

Efetivação de Adesão ao Plano CV I

10 + Brindes Institucionais
*Aporte Facultativo = Valor mínimo de R$ 100,00
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NOTÍCIAS CAPEF

Plano CV I
APORTE EXTRA
Possibilita aos Participantes a
efetuação de aportes facultativos
para aumentar o valor do
benefício.

CAPEF NA WEB
Acesso às postagens da
Entidade no Facebook.

VÍDEOS
Disponibiliza os vídeos
produzidos pela Entidade.

PUBLICAÇÕES
Disponibiliza a versão mais recente
do Informativo Acontece

RESULTADOS
Apresenta os resultados mensais do
Plano, como desempenho dos
investimentos, rentabilidade,
resultado atuarial, distribuição dos
investimentos e comparativo do
desempenho do Plano.

ATENDIMENTO
Apresenta os principais canais de
atendimento da Entidade.

Promoção
“O ano em que
aderi à Capef”
Conheça o ganhador
Para comemorar o aniversário de
49 anos da Capef, celebrado
no último dia 8 de março, a
Entidade promoveu entre seus
Participantes e Beneficiários a
campanha “O ano em que aderi
à Capef”.
Em sorteio realizado no dia 29 de abril, o ganhador
da Impressora Multifuncional foi o Participante
Assistido Olivio Martins de Souza Torres, de
Fortaleza/CE.
Para concorrer, o aposentado encaminhou a foto
acima, tirada em 1967, ano em que aderiu ao
Plano BD, com a seguinte frase: “CAPEF: garantia
de uma velhice tranquila”.
O sorteio, promovido pela área de Comunicação,
foi acompanhado pela auditora interna da Capef,
Tatiana Ferreira, e pela ouvidora, Maria Auxiliadora
Bezerra.
Parabéns ao ganhador!
SOBRE A PROMOÇÃO

FAZENDO MAIS COM MENOS
Sempre atenta ao controle das despesas
administrativas, a Capef buscou alternativas
mais econômicas de desenvolvimento
do aplicativo, sendo produzido todo
internamente pela equipe de profissionais da
Entidade e sendo contratada uma empresa
de software com ambiente auto-gerenciável,
a um custo anual bem reduzido.

A ação promocional “O ano em que aderi à
Capef”, ocorrida entre os dias 8 de março e
24 de abril, foi um verdadeiro encontro de
gerações! Contou com a participação de Ativos,
Aposentados e Pensionistas, que aderiram aos
planos da Capef nos mais variados períodos,
entre 1967 e 2016.
Você pode conferir algumas das frases e
imagens enviadas no verso deste informativo, e
todas elas estão disponíveis na página da Capef
no Facebook: www.facebook.com/capefnaweb.

REVISTA ACONTECE • MARÇO/ABRIL • 2016
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Limite de Empréstimo
do Plano BD é ampliado
O Conselho Deliberativo da Capef, novamente buscando
atender as demandas dos Participantes e Beneficiários de
Pensão, aprovou aumento no limite para concessão de Empréstimos do Plano BD de 8 para 9 salários/benefícios nas
modalidades de cálculo denominadas Normal e Benefício
Projetado, e de 4 para 4,5 salários na modalidade de Cálculo
Elegibilidade, que passou a vigorar a partir do dia 9 de maio.

Outra melhoria implementada diz respeito à modalidade de
Suspensão Programada. Também desde o dia 09/05, aqueles
que forem contratar, ou já contrataram um EAP sem aderir à
Suspensão Programada, tanto do Plano BD como do Plano
CV I, podem optar pela modalidade de Suspensão Programada, escolhendo outros trimestres para suspender o pagamento das prestações, além dos que já eram disponibilizados
anteriormente, conforme os quadros abaixo:
TRIMESTRES DISPONÍVEIS PARA SUSPENSÃO
PROGRAMADA:
ATÉ 09/03/16

JAN/FEV/MAR
ABR/MAI/JUN
JUL/AGO/SET
OUT/NOV/DEZ

APÓS 09/03/16

JAN/FEV/MAR
FEV/MAR/ABR
MAR/ABR/MAI
ABR/MAI/JUN
MAI/JUN/JUL
JUN/JUL/AGO
JUL/AGO/SET
AGO/SET/OUT
SET/OUT/NOV
OUT/NOV/DEZ
NOV/DEZ/JAN
DEZ/JAN/FEV

(ANTES DA ALTERAÇÃO)

(DEPOIS DA ALTERAÇÃO)

Vale lembrar ainda, que recentemente, no último dia 9 de
março, o Conselho Deliberativo autorizou a elevação dos valores máximos de EAP do Plano BD, conforme tabela abaixo.
VALORES MÁXIMOS DE EAP DO PLANO BD APÓS AS
MUDANÇAS IMPLEMENTADAS EM MARÇO:
FAIXA

I
II
III
IV

IDADE

Até 65
De 66 a 75
De 76 a 79
De 80 a 90

www.capef.com.br

/capefnaweb

Embora tenha se empenhado para que essas melhorias na
Política de Empréstimos fossem implementadas, Danilo
Araújo, diretor de Administração e Investimentos da Entidade, reforçou a importância dos Participantes utilizarem esse
aumento do limite com consciência e de forma prudente:
“É fundamental que esse benefício seja utilizado somente
em casos de necessidade ou como alternativa para o pagamento de dívidas com custos mais elevados, de forma que
não haja comprometimento excessivo de seu orçamento
com pagamento de parcelas de empréstimo”.
PLANO CV I

Com relação ao Plano CV I, o diretor informa que ainda
não foi possível a elevação do limite de concessão, pois
o volume de recursos do plano ainda não comporta a
ampliação do limite.

Poderá participar da eleição qualquer
Participante ou Beneficiário Assistido dos
planos de previdência da Capef com reputação ilibada, que more no Brasil e tenha
comprovada experiência no exercício de
atividades em quaisquer das áreas: financeira, administrativa, contábil, jurídica, de
fiscalização, atuarial ou de auditoria.
Os interessados em se candidatar ao cargo
deverão observar às condições exigidas e
prazo para o registro de candidatura, constantes do edital da eleição, que em breve
será divulgado nos canais de comunicação
da Entidade.

@capef

90.000,00
67.000,00
39.000,00
26.000,00

CRÉDITO CONSCIENTE

O(a) Ouvidor(a) eleito(a), empossado(a)
a partir do dia 1º de novembro, cumprirá
um mandato de quatro anos, tendo direito, após o fim do primeiro mandato, a ser
candidato a uma reeleição.
Fique atento!
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81.000,00
60.000,00
35.000,00
23.000,00

Destaca-se que as demais regras da política de EAP
mantêm-se inalteradas.

Capef iniciará processo de eleição
para Ouvidor
Com o encerramento do mandato da
Ouvidora atual, que acontecerá no final
de outubro deste ano, está chegando o
momento de definir quem será o(a)eleito(a) que representará os Participantes
junto à Capef, sendo responsável por
receber, apurar a procedência e buscar
soluções para problemas e impasses,
propondo melhorias nos processos,
produtos e serviços da Entidade.

VALOR MÁXIMO VALOR MÁXIMO
ANTES DE
A PARTIR DE
09/03/16 (R$)
09/03/16 (R$)

/tvcapef

Relatório Anual
de Informações
2015
Lembramos que, desde o último ano,
o prazo de envio do Relatório Anual
de Informações passou a ser atrelado
ao prazo de encaminhamento das demonstrações contábeis da Entidade,
conforme a Instrução Normativa nº
22, de 13/04/2015. Desta forma, no
caso da Capef, informamos que o RAI
– exercício 2015 - será enviado até o
dia 30 de junho por meio eletrônico a
todos os Participantes, e em formato
impresso, caso solicitado pelo e-mail
comunicacao@capef.com.br.

GESTÃO TRANSPARENTE

Panorama dos Planos BD e CV I
FEVEREIRO e MARÇO/2016

PLANO BD
QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

Total: 6.641

0,24%

1.167

Renda Variável

Beneficiários de
Pensão

3.717

0,21%

Estruturados

88,82%

Participantes
Assistidos
(Aposentados)

7,98%

Renda Fixa

Imóveis

2,75%

1.757

Operações com
Participantes

Ativos

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)
DISCRIMINAÇÃO

FEV/16

MAR/16

ACUM./2016

1,688
-1,427
-1,289
0,501
1,972
1,586
1,358

1,476
0,786
13,189
-1,541
1,506
1,245
0,911

4,675
-0,958
5,243
-0,437
4,975
4,241
4,268

Renda fixa
Renda variável
Investimentos estruturados
Imóveis
Operações com Participantes
Total dos investimentos
Meta atuarial

COMPARATIVO DO DESEMPENHO
DOS INVESTIMENTOS
(% ACUMULADO/2016)

4,268
4,241
2,925

3,251
15,033

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil
DEMONSTRAÇÃO

Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A)
Provisões Matemáticas (B)
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit

FEV/16

MAR/16

3.229.808
3.227.235
2.573

3.246.542
3.245.121
1.421

15,470
5,394

IFIX11
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PLANO CV I
QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

Total: 5.380
0,00%

Beneficiários de
Pensão

5.290
Ativos

Renda Variável

93,74%

16

1,54%

Renda Fixa

74

Estruturados

4,72%

Participantes
Assistidos
(Aposentados)

Operações com
Participantes

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)
DISCRIMINAÇÃO
Renda Fixa
Renda Variável
Investimentos Estruturados
Operações com Participantes
Total dos Investimentos
Variação da Cota Previdenciária
Meta Atuarial

FEV/16

MAR/16

ACUM./2016

1,632
-0,278
1,824
1,613
1,589
1,308

1,252
15,974
1,282
1,453
1,436
0,901

4,431
9,873
4,528
4,506
4,450
3,959

COMPARATIVO DO DESEMPENHO
DOS INVESTIMENTOS
(% ACUMULADO/2016)

3,959
4,506
2,621

3,251
15,033

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil
DEMONSTRAÇÃO

FEV/16

MAR/16

Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A)

419.272

433.135

Provisões Matemáticas (B)

419.235

433.051

38

84

Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit

15,470
5,394

IFIX11
0

2

4

6

8

10

12

14

16

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

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.
REVISTA ACONTECE • MARÇO/ABRIL • 2016
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PREVIDÊNCIA EM FOCO

Dirigentes de EFPC’s reúnem-se
para compartilhar experiências

Por meio de seus dirigentes e gestores, a Capef participa
ativamente de Comissões Técnicas Regionais, que se reúnem periodicamente com o objetivo de promover o intercâmbio de experiências entre as Entidades e disseminar
conhecimento ao segmento previdenciário, buscando a
melhoria contínua da gestão.
Uma dessas últimas reuniões aconteceu na sede da Capef,
no dia 15 de abril, com a presença dos Diretores de Investimentos da Região Norte e Nordeste e com os membros
da Comissão Técnica Regional de Investimentos – CTRI, a
qual o Diretor de Administração e Investimentos da Capef,
Danilo Araújo, faz parte.
Na ocasião, cerca de 30 dirigentes e técnicos de fundos
de pensão, como a Fasern, Ecos, Fabasa, Faelce, Bases,
Cageprev dentre outras, discutiram temas atuais de relevância para o segmento, como: o risco de descasamento
que a maioria dos planos está enfrentando, onde as obrigações dos planos estão indexadas ao INPC, enquanto a
maioria dos investimentos dos planos está indexada ao
IPCA; as vantagens e desvantagens de terceirizar o Fundo de Risco de Empréstimo a Participantes; rentabilidade
dos planos até fevereiro de 2016 e as estratégias adotadas
para o atingimento das metas atuarias; alternativas de investimentos e outros assuntos.
Na parte da manhã, o gestor da área de Investimentos da
Capef, Marcelo D’Agostino, apresentou um estudo comparando a evolução histórica dos índices de inflação, INPC,
que é o indexador da meta atuarial da maioria dos planos
e o IPCA, que é o indexador da maior parte dos ativos dos
planos. Nos últimos anos o INPC apresentou uma variação
superior ao IPCA. Apesar dessa constatação, os dirigentes
entenderam que mesmo com essa diferença, esses índices
são convergentes e que esse descasamento pode ser absorvido na busca de melhor rentabilidade dos ativos.
8
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Em seguida, a gerente de Investimentos Imobiliários e Operações com Participantes da Capef, Ediny Ribeiro, apresentou as condições/regras do Empréstimo a Participante da
Entidade, destacando as vantagens da constituição do Fundo Garantidor de Empréstimos, para cobertura do saldo devedor em caso de falecimento do mutuário. Em contraponto, o Sr. Wesley Crespo, da Apoena Soluções em Seguros
apresentou as vantagens da terceirização desse risco. Por
fim conclui-se que não existe uma melhor ou pior solução.
Para uma decisão de construir um fundo próprio ou terceirizar, é necessário observar as características desse produto e
a massa de participantes de cada entidade.
Danilo Araújo finalizou a manhã apresentando o desempenho dos investimentos das Entidades da Região NE e
as principais estratégias adotadas para enfrentar o ano de
2016. Nesse painel evidenciou-se que a rentabilidade dos
Planos administrados pela Capef, comparados com os demais planos, estão entre os mais rentáveis.
A parte da tarde foi destinada à reunião da Comissão Técnica de Investimentos, que discute pautas previamente
acordadas e específicas.				
COMPARTILHAMENTO DE BOAS PRÁTICAS

Segundo o diretor Danilo Araújo, essas reuniões servem
para o compartilhamento de boas práticas implantadas
por cada entidade, não somente em relação à condução
da gestão dos investimentos dos planos, mas também sobre produtos/serviços disponibilizados aos participantes
e a gestão administrativa da Entidade. “Nessas reuniões
são compartilhadas decisões de investimentos que deram
bons resultados e aqueles que ficaram abaixo do esperado, mas, sobretudo, nesse momento de dificuldade que
passa a economia brasileira, discutimos as estratégias que
cada entidade está adotando para superar sua meta atuarial, sempre na visão de longo prazo”, ressaltou.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Promoção: Minha Mãe é Fera em Finanças
Mães contam como trabalham educação financeira com os filhos
No mês de maio, comemoramos o dia daquelas que merecem todas as nossas homenagens durante o ano inteiro:
as mães! Para celebrar a ocasião e incentivar as mamães a
pensarem na importância do planejamento financeiro em
todas as fases da vida de seus filhos, a Capef lançou, no
Dia das Mães, a promoção ‘Minha mãe é fera em finanças’.
Para participar, envie até o dia 15 de junho uma ou mais
dicas para o e-mail: comunicacao@capef.com.br, expli-

cando como você pratica a educação financeira com
seus filhos, ensinando-os a lidar de forma equilibrada
com o dinheiro.
Todas as mães que enviarem dicas ganharão um livro
impresso de finanças “Poupança começa na Infância”
e terão seus ensinamentos publicados em um Guia de
Dicas Financeiras, além de concorrerem ao sorteio do
“Jogo da Mesada”.

DICAS JÁ ENVIADAS

Desde o dia 6 de maio, data em que a ação foi iniciada, mais de 50 Participantes já
revelaram ações praticadas com seus filhos. Confira uma amostra das experiências
relatadas e envie a sua dica também!

COLOCAR TUDO NO PAPEL

Minha filha mais velha tem 17 anos e ganha mesada desde os 15. Assim, ela fica responsável por administrar
desde as despesas com depilação, sobrancelha até o cinema e os lanches com o namorado e as amigas. Há
alguns meses ela disse que o dinheiro acabou antes do final do mês e perguntei em que ela tinha gasto a mais,
mas ela não soube responder.
Então, elaboramos uma planilha que ela alimenta no celular controlando a data, o valor e o destino do gasto.
Depois disso, ela não ficou mais sem dinheiro e já está até conseguindo economizar para trocar o celular.
Nossa dica na nossa casa é que temos que colocar tudo no papel, as entradas e as saídas para que tenhamos o
controle das nossas finanças e possamos planejar nossos investimentos.
Adriana Pereira Santos, Participante de Recife/PE.

DEFINIR PRIORIDADES
A educação financeira do meu filho trabalho através da realização de escolhas. Quando ele deseja
comprar algo (seja alimento, roupa ou brinquedo) mostro a equivalência, ou seja, comparo com
outro produto que ele deseja e a escolha é dele, decidindo a importância e prioridade para sua vida.
O nome dele é Arthur e tem 12 anos.
Cristiane Gonçalves M. Duque, Participante de Recife/PE.

POUPAR EM COFRINHOS
Ainda pequenos, meus filhos poupavam em cofrinhos para moedas. Cada um deles possuía os seus e
quando desejavam adquirir algo, após os cofrinhos estarem cheios, eles quebravam, o que era uma
alegria. E o interessante é que até hoje, mesmo adultas, ainda juntam e minha filha mais velha já faz o
mesmo com minha neta.
Patrícia de Vasconcelos Silva Neves, Participante de Campina Grande/PB.

INVESTIR 10%
De qualquer e todo valor que a pessoa ganhar (pode ser mesada, presente de aniversário etc) guardar, no
mínimo, 10% em uma poupança ou aplicação em fundos. No caso de criança, uma poupança no próprio
nome da criança, para ela acompanhar as movimentações e os rendimentos. Ao meu ver, essa forma cria uma
sistemática de poupar, visando a realização de um sonho, ou uma faculdade, uma viagem.
Ana Paula Amorim , Participante de Recife/PE.

Aguardamos sua participação!
REVISTA ACONTECE • MARÇO/ABRIL • 2016
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ESPAÇO DO PARTICIPANTE

“A gratidão é
a memória do coração”

Texto enviado pelo Participante Assistido Mário Gomes, transcrito de seu livro
“As coisas que eu vi, ouvi e vivi – Tributo ao Banco do Nordeste”.
Se tivesse de escolher a quem
dedicar o meu melhor sentimento de gratidão, sem pestanejar
diria: à família e depois ao trabalho, representado pelo Banco do
Nordeste. Tive a oportunidade
de definir a minha satisfação dizendo: meu emprego no BNB foi
um impulsionador do físico e da
mente; o sustentáculo da vida; o
ambiente disseminador do aprendizado, da amizade e do companheirismo. Hoje acrescento: meus
pais não biológicos.
O BNB me incentivou antes de lá
chegar. No meu sonho de menino
pobre, ainda vendendo pão, com
um cesto na cabeça, já idealizava
trabalhar no Banco e o que fazer.
Para poder realizar o sonho, estudei e estudei muito. Lá chegando
realizei mais do que estava no sonho. O Banco iniciou me ajudando
a tirar um peso das costas de minha esposa, que trabalhava o dia
e parte da noite, dando aula, para
praticamente sustentar a casa.

num percentual muito bom, graças às ações do BNB através de
grandes investimentos. Gostaria
de destacar alguns: FNE (Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste) que é instrumento de política pública Federal operada pelo Banco. Este
fundo beneficia principalmente
empresas, associações e cooperativas de produção. Atualmente
(2010) o FNE atende a quase 200
Municípios situados nos nove
Estados do Nordeste, Norte de
Minas e Espírito Santo, incluindo
os vales de Jequitinhonha e do
Mucuri. Vale lembrar ainda os
programas: PRONAF (Programa
Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar); PMPE (Programa de Desenvolvimento de
Micro, Pequena e Média Empresa); PNPB (Programa Nacional
de Produção e uso de Biodiesel)
e muitos outros como CREDIAMIGO, sucesso absoluto.

O BNB foi uma escola, aliás, uma
universidade de primeira linha. Foi
através dele que conclui meus estudos de Contabilidade
e fiz o curso de Administrador de Agência (equiparado
a Administrador de Empresa). Por estar nele, coloquei
meus filhos nos melhores colégios da região e consegui
formar meus cinco filhos; foi com ele que contei nas horas difíceis de doença, por meio da CAMED; foi ele que
me ajudou a realizar sonhos e devaneios: complementar
o sonho da casa própria, viajar, curtir, conhecer o mundo
e porque não dizer, ser feliz.
Pouca gente no Brasil é capaz de enxergar os benefícios que o Banco do Nordeste trouxe para a Região.
Ainda existem desigualdades sim, mas foi reduzida
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Há pouco tempo, numa conversa com um caixa da Agência de
Juazeiro-Ba, disse-lhe: se tivesse
concurso para idosos estaria me
candidatando a voltar ao Banco do Nordeste. Seria uma
satisfação redobrada. Foi lá que eu aprendi muito do
que sei; foi lá que tirei o sustento de minha família (e ainda tiro); foi lá que vi um mundo diferente, com oportunidade para muitas pessoas e empresas; foi lá que aperfeiçoei minha capacidade de dirigir; foi lá que consegui
amigos; foi lá que tive fortaleza, através da CAMED para
combater as dores e sofrimentos causados por doenças
e ainda é lá, através da CAPEF, que recebo o auxílio
complementar da aposentadoria.

Mário Gomes lançou seu livro em homenagem
ao BNB em agosto de 2013, no município
de Curaçá/BA

@capef

/tvcapef

Meus agradecimentos ao
Banco do Nordeste do Brasil!

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
Como mostramos na matéria de capa desta edição, a Capef
lançou um Aplicativo para dispositivos móveis do Plano CV I.
Para descobrir se você já está por dentro das funcionalidades
da ferramenta, colocamos abaixo algumas descrições dos menus
disponíveis no APP.
Descubra as palavras ocultas, relacionando-as a qual menu se
referem as descrições, e encontre-as no jogo de Palavras Cruzadas!
_____________: Fornece a possibilidade de adesão aos
empregados do Banco ainda sem cobertura previdenciária, de
modo bem mais rápido e prático.
Meu _____________: Apresenta um simulador de benefício a
partir da data de aposentadoria desejada.
_____________ Atual: Apresenta todas as informações atuais e
anteriores sobre o custeio do seu Plano de Benefício.
Meu _____________: Apresenta o saldo inicial e final da sua
conta individual, movimentação mensal, valor da cota, capital
complementar, rentabilidade e histórico do desempenho dos
recursos acumulados.
_____________ Extra: Possibilita aos Participantes a efetuação de
aportes facultativos para aumentar o valor do benefício.
_____________: Apresenta os resultados mensais do Plano, como
desempenho dos investimentos, rentabilidade, resultado atuarial,
distribuição dos investimentos e comparativo do desempenho
do Plano.

QUIZ PREMIADO
Envie suas respostas para o e-mail:
comunicacao@capef.com.br até o
dia 20 de junho/2016 e concorra
ao sorteio do livro “Pai Rico, Pai
Pobre”, de Robert T. Kiyosaki e
Sharon L. Lechter, cujo vencedor será
conhecido na próxima edição deste
Informativo.

1 Como baixar o novo Aplicativo para
dispositivos móveis do Plano CV I?
a) Por meio do link disponibilizado no banner da
página inicial do site www.capef.com.br.
b) Buscando por “Plano CV I” nas lojas da Apple
ou da Google Play do seu smartphone.
c) Por meio da área restrita do site www.capef.
com.br, menu “Aplicativo Plano CV I”.
2 Ao participar da promoção de lançamento do
APP, quantos cupons você ganha realizando
Aporte Facultativo pela ferramenta, para
concorrer a um smartphone?
a) 1 cupons.
b) 3 cupons.
c) 5 cupons.
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.
A vencedora da edição de Janeiro/Fevereiro do
Informativo Acontece foi Edila Lima Rolim, Pensionista
do Plano BD, de Fortaleza-CE.

Respostas: Inscrição; Benefício, Custeio, Extrato, Aporte, Resultados

"Aderi à Capef em 1967 para
garantir o futuro ﬁnanceiro
da minha família"
Aloysio Oliveira

"Aderi à Capef em 2015,
pensando em uma
aposentadoria mais completa!”.
Marília Melo Rolim

"Aderi à Capef em 1968, quando
ingressei no BNB, por conﬁar no
seu futuro e na seriedade de
seus dirigentes”.
Cláudio César Magalhães

"Aderi ao Plano CVI em 2010
por conﬁar na Capef e por
acreditar que esse
investimento trará mais
tranquilidade e qualidade de
vida na minha aposentadoria”
Maria Idejane de Melo Oliveira

"Aderi à Capef desde a sua
criação em 1967, pois acreditei
na sua proposta. Aposentei-me
em 1992, ciente de que ﬁz a
coisa certa".
Lucio Roosevelt Guimarães

"Resolvi aderir ao Plano CV I da
CAPEF em 2010, pois é um
excelente investimento
ﬁnanceiro, e também por saber
que terei uma renda adicional
na velhice”.
Francisco Tarcísio da Rocha

"Ingressei na Capef no ano
de 1967, apenas com 23
anos, para garantir meu
futuro e da família"
José Amâncio Neto

"13 de Maio de 2010, dia que junto
com a minha família decidimos
colocar o primeiro tijolo rumo ao
planejamento ﬁnanceiro da minha
aposentadoria”.
Luiz Gustavo Pereira Brasil

Realizei minha adesão em
1977 pensando na minha
estabilidade futura!".
Marinalva Alves Figueredo

Essas são algumas das fotos e frases enviadas pelos participantes para a promoção
“O ano em que aderi à Capef”. Acesse www.facebook.com/capefnaweb e conﬁra todas as imagens!

Agradecemos a todos que ﬁzeram parte desse encontro com gerações!

