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Como você avalia o seu conhecimento sobre as regras e benefícios 
do seu plano de previdência? Essa questão, que é realizada 
anualmente em nossas pesquisas de satisfação, obteve no último 
ano 69,56% de aprovação entre os Participantes respondentes, 
número consideravelmente abaixo da média geral da pesquisa, 
de 83,26%.

Mesmo com a realização de ações direcionadas com o objetivo de 
manter nossos Participantes informados sobre a funcionalidade 
dos Planos administrados pela Capef e do sistema previdenciário 
de modo geral, temos notado que a complexidade do assunto 
ainda é obstáculo para atingirmos um nível satisfatório de 
educação previdenciária.

Nesse sentido, em 2016 mantivemos ações bastante 
conhecidas pelo nosso público, além de desenvolvermos novos 
trabalhos visando fomentar a educação previdenciária entre os 
participantes da Capef. Dentre as ações mantidas, podemos citar 
os cursos gratuitos de “Sistema de Previdência Complementar” 
e “Gestão de Investimentos”, ambos na modalidade à distância 
na plataforma da Comunidade Virtual de Aprendizagem do BNB 
e no site da Capef, respectivamente, além de cartilhas e matérias 
explicativas, encontros presenciais, dentre outras.

Já entre as novas ações, destacamos a série “Conheça seu Plano”, 
que foi bastante elogiada pelos Participantes. Semanalmente, 
entre junho e outubro, a Capef enviou por e-mail esse informativo 
com as principais regras e características dos Planos BD e CV I, 
de forma objetiva e com uma linguagem mais acessível. Todas 
as publicações encontram-se disponíveis em nosso site, menu 
Publicações.

A outra ação relevante nós anunciamos na abertura do 23º 
Seminário de Investimentos e trazemos como destaque desta 
edição do informativo “Acontece”: trata-se do lançamento do 
“Jogo da Previdência”, um game educativo de tabuleiro online, 
onde o jogador conhece o caminho percorrido por aqueles que 
se inscrevem no Plano CV I, desde a sua adesão até a fase de 
recebimento de benefícios.

Os detalhes do jogo podem ser conferidos na página quatro 
desta edição, contudo, podemos adiantar que essa é uma ótima 
oportunidade para os Participantes dominarem as regras do Plano 
CV I, e aqueles que ainda não aderiram ao Plano conhecerem os 
benefícios e vantagens, tudo isso de forma didática e divertida.

Desta forma, você está convidado para acessar o nosso site e 
encarar esse desafio. Tem prêmios esperando por você!

PALAVRA DA DIRETORIA

Educação previdenciária é o caminho



“Parabenizo a Capef pela iniciativa 
e pela compartilhação via Internet 
através do seu site, do 23º 
Seminário de Investimentos. Que 
outros eventos de interesse dos 
aposentados sejam seguidos por 
semelhante veículo”.

“Participamos, neste ano, pela 
primeira vez, do Seminário de 
Investimentos que a Capef 
promove anualmente. Sentimo-nos 
gratificados, não só pelos relevantes 
temas abordados, no contexto do 
assunto, por especialistas de alto 
nível, daqui e alhures, e que muito 
nos instruiu, mas, em especial, por 
ter-nos proporcionado a certeza de 
que a gerência financeira de nossa 
caixa de previdência está sob a 
custódia de técnicos detentores 
de robusta formação acadêmica e, 
o mais importante, visceralmente 
comprometidos com a finalidade 
institucional do referido órgão”.

FALA,
PARTICIPANTE

AGENDA
20/12

Pagamento dos benefícios de 
dezembro/2016

 
01/12 a 31/12 

Período de Revisão de Custeio 
do Plano CV I

09/12 
Último prazo para recadastramento

dos Pensionistas

 
31/12  

Fim do prazo para responder à 
Pesquisa de Satisfação

Jose Marcos de Vasconcelos Carvalho, 
Participante Assistido de Recife/PE, sobre a 
transmissão em tempo real do 23º Seminário de 
Investimentos.

Francisco Hélder C.de Sabóia, 
Participante Assistido de Fortaleza/CE, sobre o 
23º Seminário de Investimentos.
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NOTÍCIAS CAPEF

SAC - Nova 
modalidade de 
cálculo de 
empréstimos
A Capef disponibilizou, no dia 17 de novembro, uma nova 
modalidade de cálculo para cobrança de empréstimos, 
atendendo a demanda dos Participantes dos Planos BD e 
CV I. 

Trata-se do Sistema de Amortização Constante (SAC), 
método caracterizado pela amortização de principal fixa 
do empréstimo e valor da prestação decrescente.  Por 
essa modalidade, no cálculo da prestação serão cobrados 
mensalmente os juros e a correção monetária.

Diferentemente do método PRICE, único disponível aos 
Participantes da Capef até então, pelo SAC não ocorre o 
recálculo anual da prestação, nem geração de resíduo 
inflacionário no final do prazo contratado.

Vale ressaltar que a taxa de juros efetiva resultante nos dois 
métodos é a mesma. Por isso, pelo SAC as prestações iniciais 
tendem a ser mais altas do que as realizadas pelo PRICE. 

Além disso, destaca-se que a modalidade SAC estará 
disponível apenas para contratos abertos a partir de 17 
de novembro de 2016, não sendo possível que contratos 
firmados antes dessa data pelo PRICE sejam migrados para 
a nova modalidade.  

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.

Para facilitar a decisão dos nossos Participantes, 
será possível realizar uma simulação no momento da 
contratação do empréstimo, onde estará disponível 
um gráfico comparativo entre as modalidades PRICE 
e SAC. Ressaltamos que não será permitido alterar 
o método de cálculo durante a vigência do contrato.

As demais condições e regras dispostas na política 
dos Empréstimos dos Planos BD e CV I permanecem 
inalteradas. 
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DESTAQUE

Capef lança “Jogo da Previdência”   
Divirta-se conhecendo o passo a passo de quem 
adere ao Plano CV I e concorra a brindes 
Que tal se divertir e, ao mesmo tempo, ficar por den-
tro de tudo que abrange o seu plano previdenciário? 
Essa é a proposta do “Jogo da Previdência”, lança-
do pela Capef a partir do dia 5 de dezembro!

Direcionado a todos os ‘benebeanos’, Participan-
tes ou não da Capef, o “Jogo da Previdência” é um 
game educativo de tabuleiro online, onde o jogador 
conhece o caminho percorrido por aqueles que se 
inscrevem no Plano CV I, desde a sua adesão até a 
fase de recebimento de benefícios.

O objetivo da Capef com essa iniciativa é aumentar 
o conhecimento previdenciário do seu público, que 
ao longo da partida terá a oportunidade de conhe-
cer as regras, características e benefícios oferecidos 
pelo Plano CV I.

Participantes puderam conhecer o “Jogo da Previdência” na 23º 
edição do Seminário de Investimentos.

A plataforma do jogo está disponível no site da 
Capef. Para acessar, o participante deverá incluir 
o número do CPF na tela inicial. Após ler a história 
introdutória, ele deverá jogar o dado virtual, cli-
cando na imagem do canto superior direito. 
A partir daí, o jogador cairá em casas as quais ele 
poderá ganhar ou perder pontos, conhecer mais 
a fundo sobre o tema em questão e responder a 
perguntas. O jogo está dividido em três fases: de 
Contribuição; de Aposentadoria Renda Certa a 
Prazo Certo; e de Aposentadoria Renda Vitalícia.
No final, apresenta-se a pontuação obtida e a po-
sição a qual o jogador encontra-se no ranking ge-
ral. Cada participante poderá jogar quantas vezes 
quiser, mas o ranking apresentará apenas a melhor 
pontuação obtida.

COMO FUNCIONA?

PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO

INICIO DA 

CONTRIBUIÇÃO

APOSENTADORIA 
RENDA CERTA A 
PRAZO CERTO

APOSENTADORIA
RENDA VITALÍCIA

0800 970 5775  |  4020-1615  |  www.capef.com.br  |  www.facebook.com/capefnaweb

PREVIDÊNCIA

nome do jogador 10.0000

Capef

Jogo da 

Agora que você já conhece a novidade da Ca-
pef, participe do “Jogo da Previdência” e some o 
maior número de pontos possíveis.  Aqueles 
que estiverem entre os 10 primeiros no ranking na 
posição 31/03/17 serão premiados: o 1º ganhará 
um smartphone, o 2º uma Impressora Multifuncio-
nal e o 3º uma Caixa de Som  Bluetooth. Aqueles 
que ficarem entre a 4ª e a 10ª posição ganharão 
um conjunto de brindes institucionais da Capef! 



NOTÍCIAS CAPEFSeminário define 
Política de 
Investimentos para 
2017
Com sucesso de público, a Capef promoveu a 23ª edi-
ção do Seminário de Investimentos, no BNB Passaré, em 
Fortaleza/CE. Na ocasião, foram apresentados os cená-
rios macroeconômicos do mercado brasileiro e internacio-
nal, as perspectivas do sistema previdenciário nacional, 
os desafios na gestão dos fundos de pensão, a situação 
dos planos administrados pela Entidade, dentre diversos 
outros assuntos. Todo o conteúdo exposto e debatido du-
rante os dois dias de evento serviram como base para a 
definição, em conjunto com os Participantes, das premis-
sas da Política de Investimentos dos Planos BD e CV I para 
o ano de 2017 (confira detalhes ao lado).

Durante a abertura do evento, a diretora-presidente da 
Capef, Zilana Ribeiro, destacou o fato dos Planos BD e 
CV I estarem superando a meta atuarial do ano até o mo-
mento, creditando os bons resultados ao modelo de go-
vernança compartilhado da Entidade e lembrando que, 
dentro desse modelo, o Seminário de Investimentos tem 
papel fundamental. O presidente do Conselho Deliberati-
vo, Romildo Rolim, concordou com a diretora e acrescen-
tou que as reuniões e decisões tomadas no dia a dia pelos 
membros dos órgãos estatutários também são primor-
diais para a boa saúde da Caixa. Já o presidente do Con-
selho Fiscal, Antônio Nogueira Filho, afirmou que a Capef 
“está muito bem graças à competente administração de 
sua diretoria-executiva e corpo funcional”. Para finalizar a 
abertura, o presidente do BNB, Marcos Holanda, garan-
tiu que o Banco está engajado em contribuir para que a 
Entidade supere seus principais desafios atuais: aumentar 
a quantidade de funcionários do Banco descobertos pela 
Previdência Complementar, por meio de campanhas de 
adesão ao Plano CV I, e melhorar as condições dos As-
sistidos do Plano BD, por meio dos bons resultados dos 
investimentos.

RESUMO DO CENÁRIO PARA 2017
“De modo geral foi apresentado um cenário difícil para 
2017, com PIB no Brasil ainda perto de zero e depen-
dência forte de aprovação das medidas fiscais por parte 
do Congresso. Além disso, destaca-se a inflação desace-
lerando de forma lenta, mas apresentando trajetória de 
queda e uma situação mais favorável para o Banco Cen-
tral reduzir juros. Já o cenário externo apresenta indefini-
ções após a eleição do novo presidente nos EUA. A Eu-
ropa ainda deve apresentar crescimento muito abaixo do 
esperado e a Ásia pode ser afetada por algumas medidas 
protecionistas do governo Trump”, resumiu o gerente de 
Investimentos Mobiliários da Capef, Marcelo D’Agostino.

Mesa de abertura foi composta por: Romildo Carneiro Rolim (Presidente do Conselho Deliberativo 
da Capef e diretor do BNB), Marcos Holanda (Presidente do BNB), Antônio Nogueira Filho 

(Presidente do Conselho Fiscal da Capef) e Zilana Ribeiro (Diretora Presidente da Capef).

REVISTA ACONTECE • SETEMBRO/OUTUBRO • 2016 5

CARTEIRAS RESOLUÇÃO
Nº 3.792

PROPOSTA 
SEMINÁRIO DE 2015 

PARA O ANO DE 
2016 (% PART.)

POSIÇÃO 
SET/2016      
(% PART.)

PROPOSTA DE 
ALOCAÇÃO

(% PART.)

RENDA FIXA  0 - 100  66 - 100 88,99  68 - 100 

RENDA VARIÁVEL  0 - 70  0 - 6 0,21  0 - 4 

IMOVÉIS  0 - 8  0 - 8 7,89  0 - 8 

EMPRÉSTIMO 
FINANCIAMENTOS  0 - 15  0 - 10 2,69  0 - 10 

INVESTIMENTOS 
ESTRUTURADOS  0 - 20  0 - 10 0,23  0 - 10 
INVESTIMENTOS NO 
EXTERIOR 0 - 10 0 - 0 - 0 - 0

CARTEIRAS RESOLUÇÃO 
Nº 3.792

PROPOSTA 
SEMINÁRIO DE 2015 

PARA O ANO DE 
2016 (% PART.)

POSIÇÃO 
SET/2016      
(% PART.)

PROPOSTA DE 
ALOCAÇÃO-(% 

PART.)

RENDA FIXA   0 - 100   47 - 100 93,27  57 - 100 
RENDA VARIÁVEL   0 - 70   0 - 20 -  0 - 10 
IMOVÉIS  0 - 8 0 - 8 - 0 - 8
EMPRÉSTIMO 
FINANCIAMENTOS  0 - 15 0 - 12 5,33 0 - 12
INVESTIMENTOS 
ESTRUTURADOS  0 - 20 0 - 10 1,40 0 - 10
INVESTIMENTOS NO 
EXTERIOR 0 - 10 0 - 3  - 0 - 3

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA 2017

PLANO BD

PLANO CV I

AGRADECIMENTO A TODOS QUE PARTICIPARAM!
Agradecemos a todos que contribuíram para o su-
cesso do 23º Seminário de Investimentos: aos es-
pecialistas convidados; ao presidente, diretores, 
superintendentes e gestores do BNB; aos diretores, 
gestores, conselheiros e funcionários da Capef; aos 
representantes da AABNB e AFBNB; aos dirigentes 
de outros fundos de pensão locais; aos membros do 
Governo que participaram dos painéis; aos apoiado-
res do evento, BNB, ABRAPP e Vinci Partners; à área 
de Comunicação do BNB, pelo apoio na divulgação; 
e sobretudo aos nossos Participantes Ativos e Assisti-
dos que acompanharam esta edição presencialmente 
ou pela internet. 

No total, 436 pessoas acompanharam o  23º Seminário 
de Investimentos: 216 estiveram presentes no Passaré; 
220 assistiram pelo Youtube ou pela Intranet do BNB.

As fotos e apresentações do evento podem ser 
acessadas em nosso site!



Com o objetivo de facilitar o adequado planejamento 
financeiro, durante o início de dezembro a Capef envia 
aos Participantes Ativos do Plano CV I dois e-mails 
personalizados, com informações referentes aos 
processos abaixo, que ocorrem todo final de ano.

REVISÃO ANUAL DO CUSTEIO
Anualmente no mês de dezembro, a Capef realiza o 
processo de Revisão do Custeio com o objetivo de 
adequar a taxa de contribuição individual do Participante 
à meta de benefício intencionada, sendo considerados 
o saldo atualizado da conta individual, a estimativa de 
evolução salarial do funcionário e os eventos ocorridos 
com ele no ano - reajuste salarial, alteração de função 
comissionada e atualização do teto de contribuição do 
INSS.

Por ocasião dessa Revisão, é facultada ao Participante 
a alteração:

• da data de aposentadoria programada; e
• da taxa de contribuição, com redução de até 
25%, sendo as correspondentes contribuições 
do Patrocinador também ajustadas na mesma 
proporção.

Cada participante recebe, por e-mail, a sua situação atu-
al no Plano CV I e o custeio proposto para 2017. Tam-
bém é possível consultar e alterar essas informações por 
meio da área restrita do site www.capef.com.br - menu 
Custeio Atuarial - opção Revisão Anual. 

Além disso, a partir deste ano, os usuários terão a op-
ção de efetuar o procedimento pelo próprio Aplicati-
vo “Plano CV I”. Caso você ainda não tenha baixado, 
acesse as lojas da Apple ou da Google Play, digitando 
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NOTÍCIAS CAPEF

Revisão do Custeio  
e Maximização do Ganho Fiscal 

no campo de busca o nome “Plano CV I”, para realizar 
o download.

Vale ressaltar que o novo custeio é válido durante todo 
o ano subsequente, não sendo possível alteração nesse 
período.

Processo 100% automatizado
Informamos que, para tornar o processo de Revisão do 
Custeio mais prático para os Participantes, a partir deste 
ano o procedimento passa a ser 100% automatizado, não 
sendo exigido o envio de formulário à Capef, mesmo em 
caso de alteração das variáveis mencionadas acima.

MAXIMIZAÇÃO DO GANHO FISCAL
Uma das vantagens oferecidas pelos planos de Previ-
dência Complementar é a possibilidade de, no ato do 
preenchimento da declaração completa de Imposto de 
Renda (IR), deduzir as contribuições pagas ao plano até 
o limite de 12% da sua renda tributável.

Se o total de contribuições pagas ao plano até dezembro 
não alcançar esse limite, o Participante pode utilizar essa 
diferença para antecipar o pagamento do seu Tempo de 
Serviço Passado ou para efetuar um Aporte Facultativo 
e incrementar o valor de seu benefício, reduzindo assim 
o imposto a pagar ou aumentando o imposto a restituir.

Para favorecer essa decisão, cada Participante recebe 
um e-mail contendo informações acerca dos rendimen-
tos tributáveis percebidos do BNB, das contribuições 
pagas ao Plano CVI e do valor indicativo do Aporte Extra 
para a maximização do seu ganho fiscal.

Não deixe de desfrutar todas as vantagens que o seu 
plano de previdência lhe proporciona!

Pesquisa de Satisfação 2016
Ainda não participou da Pesqui-
sa de Satisfação 2016? Ainda dá 
tempo! Neste ano, a pesquisa 
acontece até o dia 31 de dezem-
bro. A finalidade é conhecer o seu 
nível de satisfação com a Entidade 
e, assim, aprimorar a gestão dos 
planos previdenciários e serviços 
prestados, tornando o nosso re-
lacionamento cada vez melhor. 
Aqueles que responderem à pes-
quisa dentro do prazo participarão 
do sorteio de um smartphone!

* Em caso de perca ou extravio do formulário, entre em contato com a Capef pelos telefones 0800-970-5775 (telefone 
fixo) / 4020-1615 (telefone celular) e solicite a 2ª via. ** Av. Santos Dumont, 771 - Centro - CEP 60.150-160, Fortaleza-CE.

Acesse www.capef.com.br (banner inicial), insira o número do seu CPF e 
escolha as respostas que melhor representem a sua opinião.

PARTICIPANTES ATIVOS

COMO PARTICIPAR?

PARTICIPANTES ASSISTIDOS E BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO 

1ª Opção 
Acesse www.capef.com.br (banner inicial), insira o número do seu CPF e 
escolha as respostas que melhor representem a sua opinião; ou 

2ª Opção
Preencha o Formulário que foi enviado* anexo ao Informativo ao Acontece 
(Jul/Ago) e encaminhe à sede** da Capef. 
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GESTÃO TRANSPARENTE
Panorama dos Planos BD e CV I

AGOSTO e SETEMBRO/2016
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

1.182
Beneficiários de 
Pensão              

Total: 6.626

3.694
Participantes 

Assistidos  
(Aposentados)         

1.750
Ativos                      

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

0,23% 
Estruturados  

0,21%  
Renda Variável

88,99% 
Renda Fixa         

7,89% 
Imóveis

2,69% 
Operações com 
Participantes

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DISCRIMINAÇÃO AGO/16 SET/16 ACUM/2016
Renda fixa 1,14 0,89 11,65
Renda variável 6,52 -0,04 -2,12
Investimentos estruturados -0,39 -2,72 25,68
Imóveis 0,46 0,76 4,01
Operações com Participantes 1,31 0,85 13,02
Total dos investimentos 1,10 0,91 11,11
Meta atuarial 0,80 0,53 10,53

DEMONSTRAÇÃO AGO/16 SET/16
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A) 3.304.552 3.315.137
Provisões Matemáticas (B) 3.308.873 3.304.890
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit -4.321 10.247

COMPARATIVO DO DESEMPENHO 
DOS INVESTIMENTOS  
(% ACUMULADO/2016)

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

IFIX11

10,53

11,11

6,18
10,42

32,99

 34,64

28,89
16 2820 32 3412 2440 8

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DISCRIMINAÇÃO AGO/16 SET/16 ACUM/2016
Renda Fixa 1,13 0,86 11,17
Renda Variável - - -
Investimentos Estruturados -8,67 2,12 23,90
Operações com Participantes 0,89 0,96 11,07
Total dos Investimentos 0,96 0,88 11,34
Variação da Cota Previdenciária 0,95 0,87 11,23
Meta Atuarial 0,93 0,53 9,83

DEMONSTRAÇÃO AGO/16 SET/16
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A) 493.529 505.078

Provisões Matemáticas (B) 493.420 504.952

Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 109 125
(B) Valor presente dos compromissos previdenciais futuros (passivo atuarial). 

COMPARATIVO DO DESEMPENHO  
DOS INVESTIMENTOS  
(% ACUMULADO/2016)

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

Beneficiários de 
Pensão 
18              

92
Participantes 
Assistidos  
(Aposentados)   

Total:  5.413

5.303
Ativos

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

1,40% 
Estruturados  
5,33% 
Operações com 
Participantes

93,27% 
Renda Fixa         

9,83

11,34

5,51
10,42

32,99
34,64

28,89IFIX11
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PREVIDÊNCIA EM FOCO

“Riscos devem ser encarados 
como aliados” 

De acordo com a análise dos palestrantes do 23º 
Seminário de Investimentos, as expectativas do mercado 
nacional apontam para uma queda na taxa de juros nos 
próximos meses. Com isso, os fundos de pensão devem 
aumentar a atenção para evitar que a rentabilidade de 
seus investimentos sofra uma redução, já que os papéis 
conservadores de renda fixa apresentam retornos mais 
baixos quando a taxa de juros cai.        

Na opinião de Silvio Rangel, membro do Conselho 
Deliberativo e da Comissão Técnica Nacional de 
Investimentos da Associação Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), se 
a tendência de diminuição da taxa Selic se confirmar, 
não assumir níveis crescentes de risco deve resultar 
em rentabilidade decrescente nos investimentos. 
Desta forma, as Entidades devem “encarar 
investimentos de maior risco como um aliado no 
sentido de produzir os resultados, e não como uma 
opção absurda”. 

“O risco vem sendo muitas vezes até demonizado, como 
se fosse uma coisa que tivesse que ser sempre evitada. 
Risco não é pra ser demonizado, é pra ser tecnicamente 
avaliado, conscientemente escolhido e prudentemente 
encarado, da forma e nível que cada entidade entende 
ser razoável”, alertou Rangel em sua palestra realizada no 
Seminário de Investimentos.

A CAPEF
No caso da Capef, atualmente ambos os planos administra-
dos pela Entidade estão com suas carteiras de Renda Variá-
vel praticamente zeradas. O diretor de Administração e In-
vestimentos da Caixa, Danilo Araújo, conta que nos últimos 
sete anos esse segmento apresentou considerável perda de 
valor. Por isso, a Caixa decidiu se desfazer desses papéis 
quando surgiram oportunidades, realocando para opções 
de Renda Fixa, com títulos de remuneração acima da meta 
atuarial dos planos. Essa estratégia tem surtido efeito. Prova 
disso é que tanto o Plano BD quanto o Plano CV I estão su-
perando a meta em 2016 e apresentam ótimo histórico dos 
resultados nos últimos anos.

Vale lembrar que o Plano BD é um plano mais maduro, 
ou seja, paga mais benefício do que recebe contribuição, 
portanto pede mais conservadorismo de sua gestão. Já 
o Plano CV I é um plano jovem - foi lançado em maio de 
2010 - e permite maior exposição ao risco.

Nesse sentido, a diretora-presidente da Capef, Zilana Ribeiro, 
defendeu a aplicação de investimentos com “risco calculado”, 
ou seja, levando em consideração as diferentes variáveis que 
contribuem para aumentar ou diminuir esse risco e adotando 
garantias que o suavizem. Segundo a Diretora, a Capef está 
considerando voltar a aplicar em investimentos de Renda 
Variável, mais arriscados e também mais rentáveis. Porém, 
se isso for feito, será após muita análise e com cobertura de 
hedge, estratégia usada no mercado para minimizar os riscos 
em aplicações desse segmento.

Sílvio Rangel, membro do Conselho da Abrapp, acredita que investimentos de risco 
devem ser encarados como aliados no sentido de produzir os resultados.
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Participantes da Capef 
colaboram com o “Guia de 
Dicas Financeiras” 

 

Em homenagem ao Dia dos Pais e das Mães, a 
Capef promoveu, nos meses de maio e agosto, 
as promoções “Minha Mãe é Fera em Finanças” e 
“Meu Pai é Fera em Finanças”, com o objetivo de 
incentivar os pais a pensarem na importância do 
planejamento financeiro em todas as fases da vida 
de seus filhos.

Para participar, os interessados deveriam enviar 
uma ou mais dicas explicando como praticam a 
educação financeira com seus filhos, ensinando-os a 
lidar de forma equilibrada com o dinheiro. Aqueles 
que enviaram as dicas ganharam o livro “Poupança 
Começa na Infância” e concorreram ao sorteio de 
um jogo de tabuleiro relacionado ao tema, cujos 
vencedores foram os Participantes Edson Pinheiro 
do Rosário Filho e Gizêlda Maria.

E conforme anunciado no lançamento das 
campanhas, as diversas sugestões enviadas pelos 
Participantes foram compiladas em um “Guia de 
Dicas Financeiras”, e podem ser utilizadas por 
todos aqueles que desejam construir uma base 
de educação financeira nos pequenos e futuros 
cidadãos de nosso País.

Para acessar o conteúdo, acesse www.capef.com.br, 
menu “Publicações”, área “Educação Previdenciária”.

Registramos aqui o nosso agradecimento especial 
a todos os Participantes da Promoção e àqueles 
que já praticam a educação financeira com os 
filhos, sobrinhos e netos, tendo a consciência de 
prepará-los para enfrentar os desafios da vida de 
uma forma mais planejada, contribuindo assim para 
o desenvolvimento da economia e de uma melhor 
estrutura familiar.

EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA CAPEF

Essa ação faz parte do Programa de Educação 
Previdenciária da Capef, “Fazendo Hoje seu 
Amanhã”, que tem o objetivo de estimular o in-
teresse do nosso público para a importância do 
planejamento financeiro e previdenciário familiar.
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ESPAÇO DO PARTICIPANTE

Benebeano  
lança projeto  
para livro sobre 
Parque do Cocó

CONTATO

Saiba mais 

Aqueles que desejam obter mais informações sobre o 
projeto podem entrar em contato com o Participante pelo 
e-mail jansenviana@hotmail.com.

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

UMA OBRA PARA SE  
DAR DE PRESENTE

“Com fotos de Karine Garcêz, o livro 
da autoria de Jansen Viana, nosso 
“lakepoet” nordestino, é uma revisita 
ao romantismo inglês, tendo como 
cenário a paisagem da fauna e flora 
do parque urbano mais conhecido 
e querido dos fortalezenses. Os 
elementos de sua poesia condensam 
vocabulário harmonioso, sem nenhuma 
parcimônia no retrate e exaltação das 
características naturais do parque, 
com vasta manifestação do vernáculo 
do português oral culto de Fortaleza. 
É uma obra para se dar de presente. 
É uma obra para repensar nossa 
condição de estar presente, de se 
fazer presente no agora por meio do 
exercício da observação da natureza. 
É uma contrapartida mais que justa da 
capacidade poética humana para com a 
natureza já tão desrespeitada” 

Ana Cristina Cunha,  
professora universitária, tradutora e escritora.

 Jansen Viana, que completou em 2016 
três décadas de carreira no Banco do 
Nordeste, é autor premiado nacional-
mente. Conta com nove livros publica-
dos entre romances e crônicas. Publicou 

também trinta e quatro títulos de livros in-
fantis de história do Ceará. Seu livro “Cor-

tabunda - O maníaco do Zé Walter” será obje-
to de um curta-metragem a ser produzido ainda este ano.

Karine Garcêz, fotografa profissional, já participou de 
diversas exposições no Brasil e Europa. Seu trabalho Re-
fugee Childhood/Infância Refugiada, ensaio que capta 
as expressões de crianças e adolescentes palestinos que 
vivem em campos de refugiados distribuídos na Turquia, 
Líbano e Síria, ganhou destaque internacional.

SOBRE OS AUTORES

Jansen Viana, Participante Ativo da Capef de Fortaleza/
CE, lançou no mês de outubro um projeto para lança-
mento do livro FOTOPOESIAS - Parque do Cocó, um 
trabalho inédito sobre a maior reserva ecológica urbana 
da América Latina.

A obra trás poemas de Jansen sobre a flora e a fauna do 
Parque, e é ilustrado com retratos da fotógrafa Karine 
Garcêz. 

Atualmente, o trabalho está em fase de captação de re-
cursos para a produção, edição, impressão e distribui-
ção do livro, devendo ser lançado em breve.

 “O Parque do Cocó é a mais bela poesia urbana de For-
taleza. Há muito tempo que frequento o parque e escre-
vo sobre ele; agora divido com você o meu mais novo 
livro: o Parque do Cocó em poesias e fotos”, convida o 
autor em vídeo de divulgação da campanha. 

De acordo com Jansen Viana, o trabalho visa desenvol-
ver nas pessoas, por meio da arte, uma paixão pela na-
tureza e pelo Parque em si: “É o que nos torna humanos 
e o que ultrapassa o limite da literatura. Desenvolve a 
tolerância e o respeito para com o que é nosso”.

Respostas: Contribuição; Renda; Prazo; Aposentadoria; Vitalícia.



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!

CAÇA-PALAVRAS

Respostas: Contribuição; Renda; Prazo; Aposentadoria; Vitalícia.

Direcionado a todos os ‘benebeanos’, 
Participantes ou não da Capef, o “Jogo 
da Previdência” é um game educativo de 
tabuleiro online, onde o jogador conhece 
o caminho percorrido por aqueles que se 
inscrevem no Plano CV I, desde a sua adesão 
até a fase de recebimento de benefícios. O 
jogo está dividido em três fases:

- de _________; 
- de Aposentadoria _________ Certa a 
_________ Certo; e 
- de _________ Renda _________.

A capa desta edição trouxe como 
destaque o lançamento do “Jogo da 
Previdência”. No texto abaixo sobre o 
assunto, descubra as palavras ocultas e 
encontre-as no jogo de Caça-Palavras!

QUIZ PREMIADO 

O vencedor da edição de Julho/Agosto do 
informativo “Acontece” foi João Catamigaor 

Cirilo, Participante Ativo de Natal/RN.

Envie as respostas para o e-mail  
comunicacao@capef.com.br até  
o dia 5 de janeiro e concorra ao sorteio  
do livro “Geração de Valor” de Flávio Augusto 
da Silva, cujo vencedor será divulgado na 
próxima edição do Acontece.

1   Qual foi a novidade lançada pela Capef no mês de 
novembro sobre política de Empréstimo a Participantes?

a) Foi realizada uma alteração com relação ao limite para 
tomada de crédito. 

b) Foi disponibilizada uma nova modalidade de cálculo para 
cobrança de empréstimos.  

c) Foi realizada uma alteração com relação às taxas de juros 
do Plano BD. 

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.
       _________________________________________________
       

      De acordo com a Política de Investimentos sugerida no 
Seminário de Investimentos, quais os limites definidos 
para alocação em Renda Variável no Plano CV I?
a) De 0% a 10%.

b) De 0% a 8%.

c) De 0% a 20%.
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Durvalina de Lima Santanna
Francisca Maria Fernandes Cardoso
Terezinha Lacerda Gomes Vasconcelos
Cirlene Pires Ferreira Regis
Élio Alves Oliveira
Elizabeth Novais Ferraz
Ligia Conceicao Carneiro Pimenta
Luzia Garcia da Silva
Maria Vania da Silva Marques
Marielza dos Santos
Negri Maia Carvalho
Ones Madalva Vieira de Araujo
Rosa dos Santos Oliveira
Rosângela Nascimento Vasconcelos
Sonia Maria do Nascimento Costa
Therezinha Maria Mello Barreto
Agripino Altino de Araujo
Angela Maria Guedes Lima
Branca Menescal de Lima
Cleonice Pereira Barros
Clorinda Sobreira Damasceno 
Erundine Araujo Costa Ribeiro
Francisca Maria de Carvalho
Gilda Maria de Sousa Grangeiro
Inocencia Serpa Maciel
Joana Darc de Alencar
Maria Arilia Gadelha de Queiroz
Maria Cordeiro Batista
Maria de Fatima Alves F Silva
Maria de Jesus da Justa Mendonça
Maria do Carmo Adeodato M. Carneiro
Maria do Carmo do Nascimento
Maria do Carmo Medeiros Arruda
Maria Eliza Dias de Siqueira
Maria Fatima Sousa Josino
Maria Ilvisnete Sampaio Guimar
Maria Iracilda Santana

Maria Luiza Gurgel da Silva
Maria Porto de Oliveira Carvalho
Maria Simvannis Paulino da Silva
Nadir Justa Medeiros
Nadja da Costa Ribeiro Moreira
Odete Frota Santiago
Regina Celia Costa de Araujo
Rosalia Moreira Mota
Samya Vasconcelos Maciel
Silvia Helena Costa Nunes
Yacira Vieira Botelho
Maria Aldiva Vasconcelos Soares
Silvia Maria Furtado Holanda
Zilma Pereira de Andrade
Maria de Lourdes Bastos Soares
Valdisa Rodrigues Borges
Eliane Cavalcante Maia de Medeiros
Euridice Gomes de Araujo
Francisca Farias Rodrigues
Heleneide Carvalho S. dos Santos
Leda Maria da Costa Dias
Maria Conceição Coura Moreira
Maria do Socorro Barbosa do Carmo
Maria do Socorro M Queiroz
Maria Eneas de Souza
Maria Ivone Vieira Alencar  Peixoto
Maria Pinheiro Pordeus
May de Andrade Alves
Sandra Maria Ferraz dos Santos
Terezinha Rabelo Loureiro
Veronica Mendes de Farias
Vilma de Brito Silva
Clarice de Freitas Matias
Edinalva Alves de Souza Brito
Helena Correia de Assis
Ilka Maria Ramos de Britto
Lindalva Albuquerque de Holanda

Maria Angela Ponciano dos S. Motta
Maria Bernadete Domingues Amorim
Maria da Salete Lima Lourenço Silva
Maria de Fatima Aguiar Gomes
Maria Niedja Vila Nova de Arau
Oceanira Pedreira Martins
Luiza Ribeiro da Rocha
Rosmeri Tonello da Justa
Altamira Freire de Aguiar
Heloisa Freire Miranda
Maria de Lourdes Batista Santiago
Maria do Carmo Cunha de Aguiar
Maria Inês Fernandes Viana
Regina Fatima Chaves Gurgel
Vera Lucia de M Fernandes
Maria Selma Franco Villar
Luzinete Araujo Fontes
Leda Ferreira Duran Vieira
Maria do Carmo Souza Nascimento
Marilene Ferreira de Oliveira
Nelma Suelly Carvalho Cruz Deda
Normelia Matos Soares Morais
Maria Aparecida Ramalho da Silva
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