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Alguns assuntos noticiados nesta edição merecem nosso destaque. 
Um deles, abordado na capa, é o processo eleitoral para escolha 
dos novos representantes dos Associados nos Conselhos da Capef. 
Com o encerramento do mandato dos conselheiros atuais (eleitos 
pelos Participantes), que acontecerá no início de novembro, está 
chegando o momento de definir quem serão os colegas que nos 
ajudarão a conduzir a Entidade.

O melhor de tudo é que um dos nossos novos conselheiros 
pode ser você. Além do aspecto democrático, onde os 
próprios associados elegerão os novos representantes, essa é a 
oportunidade dos Participantes contribuírem com o avanço e o 
fortalecimento da instituição, participando diretamente de sua 
gestão, por meio dos colegiados responsáveis pela definição 
das diretrizes estratégicas da Capef e pela fiscalização de suas 
atividades.

Nesse sentido, conclamamos a todos: se você se sente capaz, 
tem ideias novas e vontade de ajudar no crescimento da nossa 
Entidade, candidate-se. Para isso, confira mais detalhes do 
processo na página quatro deste informativo e em nosso site.

Outro tema relevante que ressaltamos neste espaço é o 
Recadastramento 2015, onde todos os Participantes, sejam Ativos 
ou Assistidos, devem atualizar seus dados cadastrais junto à Capef, 
de acordo com as instruções da página seis. É fundamental que 
cada um realize o procedimento no prazo, pois muitos dos nossos 
processos dependem desse fator para obterem o máximo de 
segurança operacional. Isso sem contar, é claro, que se trata de 
uma exigência legal da Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (Previc). Portanto, não deixe de se recadastrar, pois 
você ainda pode ser o sortudo a ganhar um iPad!

Para finalizar, convidamos todos para acessar o Relatório Anual de 
Informações, exercício 2014, disponível em nosso site e enviado em 
formato digital a todos os Participantes.

Desenvolvido pela área de Comunicação em conjunto com os 
demais setores da Entidade, o material traz, em 156 páginas, 
as ações realizadas pela Entidade ao longo do ano, conquistas, 
resultados alcançados etc. Tudo isso com a finalidade de manter 
você, Participante, por dentro de tudo o que acontece com o seu 
plano e com a sua caixa de previdência.

Desejamos uma ótima leitura e, é claro, o seu retorno sobre o 
conteúdo do periódico!



“Gostaria de congratular a excelente 

iniciativa da CAPEF em publicar, no 
Acontece de Março/Abril de 2015, um 
artigo sobre Nilson Holanda. Ingressei 

no Banco do Nordeste em 1976, aos 
14 anos de idade, na 3ª turma do II 
CHB (Curso de Habilitação Bancária) 

em Fortaleza, quando presidia o 
banco nosso saudoso e querido 

Nilson Holanda. Ele de fato foi um dos 
melhores presidentes do Banco do 
Nordeste, como bem lembrou Lima 
Matos, sendo um exemplo de ética, 
profissionalismo e humildade.” 

Edição Março/Abril 2015 - Capa 

A versão enviada pelo e-mail informava 
que o período do Recadastramento 
2015 seria em junho e julho. O correto 
é julho e agosto.

Edição Março/Abril 2015 - Página 8 

Na matéria “Estudo aponta 
rentabilidade da Capef bem acima 
da média do mercado em 2014”, o 
infográfico ao final do texto informava 
que a rentabilidade média dos Planos 
de Contribuição Variável do segmento 
de Previdência Complementar havia 
sido de 9,81% no último ano. O correto 
é 9,52%, o que aumenta ainda mais a 
diferença entre a média de mercado e 
a rentabilidade do Plano CV I da Capef, 

que obteve um retorno de 12,91%. 

FALA,
PARTICIPANTE

AGENDA

ERRAMOS

17/07
Pagamento dos Benefícios de julho/2015

31/08 
Encerramento da Promoção 

“Poupança começa na infância”

31/08 
Encerramento do prazo do 

Recadastramento 2015

Carlos Henrique A. Sousa,   
Participante Ativo de Fortaleza/CE.

Tem alguma sugestão/opinião sobre 
essa edição do Acontece? Envie 
para comunicacao@capef.com.br 

juntamente com uma foto de perfil. 
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NOTÍCIAS CAPEF

Relatório Anual de 
Informações 2014
Com o objetivo de informar os atos de gestão praticados     no 
último ano, a Capef publicou, no último dia 29 de junho, o Relatório 
Anual de Informações (RAI), exercício 2014. Para visualizar o 
material, acesse www.capef.com.br, menu Publicações.

O Relatório é uma prestação de contas, onde são apresentados 
os resultados e conquistas obtidas no período, além das 
demonstrações contábeis, pareceres e política de investimentos 
segregados pelos planos de benefícios administrados pela 
Entidade (BD e CV I).

Aperfeiçoando o modelo do relatório passado – exercício 2013 
- , cujo formato inovador recebeu elogios de Associados, o RAI 
2014 mantém a proposta de um design leve, com depoimentos 
de Participantes sobre os serviços e gestão da Entidade, 
intercalados com os principais fatos que movimentaram a Caixa 
durante o período.

Relatório 
Impresso
Ressalta-se que 
no início deste 
ano, a Superin-
tendência Nacio-
nal de Previdência 
Complementar (PRE-
VIC), visando contri-
buir com a redução de 
despesas dos fundos 
de pensão e amenizar os 
danos causados ao meio 
ambiente, desobrigou de 
forma generalizada as En-
tidades de enviarem o Rela-
tório de forma impressa.

Embora a Capef já se encontrasse desobrigada do envio 
impresso desse relatório há alguns anos, resultado da 
aprovação de seu Programa de Educação Financeira e 
Previdenciária, optamos por manter o procedimento 
adotado no último ano, que prevê o envio da versão 
impressa e resumida para aqueles Participantes Assistidos 
(Aposentados e Pensionistas) que manifestarem interesse 
pelo e-mail (comunicação@capef.com.br) ou telefone 
0800 970 5775.
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DESTAQUE

Divulgado edital de processo 
eleitoral para Conselhos 
Deliberativo e Fiscal

A Capef realizará, entre os dias 8 e 18 de setembro, eleição 
para escolha dos novos representantes dos Associados 
nos Conselhos da Entidade. Serão eleitos três membros 
para o Conselho Deliberativo e dois para o Conselho 
Fiscal, além de seus respectivos suplentes, atendendo à 
legislação e ao estatuto vigente.

Os Participantes Ativos e Assistidos da Caixa poderão 
votar pelo telefone 0800 970 5775 ou pelo site www.
capef.com.br. Mais detalhes sobre a forma de votação 
serão divulgados posteriormente em nossos canais de 
comunicação. 

Para se candidatar, os interessados deverão formar chapas 
específicas e se inscreverem por meio do formulário 
“Pedido de Registro de Candidatura” – disponível no site 
da Capef - e encaminhando-o à sede da Entidade* entre 
os dias 13 e 24 de julho, direcionado à Comissão Eleitoral. 
O documento deverá constar os nomes dos candidatos 
para os cargos, respeitando os critérios de elegibilidade 
previstos no Edital de Convocação e Regulamento 
Eleitoral, que também estão disponibilizados no site da 
Entidade (menu “Notícias”) juntamente com o cronograma 
completo de todo o processo.

Ressalta-se que, diferentemente das eleições passadas, 
haverá segregação de chapas para cada um dos 
colegiados. Ou seja, será eleita uma chapa para o 
Conselho Fiscal e outra para o Conselho Deliberativo. 
Para ambos os Conselhos, as chapas deverão conter, pelo 
menos, um representante dos Participantes Ativos e, pelo 
menos, um representante dos Participantes Assistidos.

* Av. Santos Dumont, 771 - Centro - CEP 60.150-160, Fortaleza-CE. 

Acesse www.capef.com.br, confira o Edital 
e saiba como contribuir com a gestão da sua 
Caixa de Previdência!

Caso necessite de mais informações, além do 
edital, regulamento e cronograma completo que 
se encontram no site, a Comissão Eleitoral ficará 
disponível para consulta durante o processo eleitoral 
na sede da Capef, ou pelos contatos: 

comissaoeleitoral@capef.com.br

(85) 4008-5734 

INFOMAÇÕES

EVENTO

INSCRIÇÃO DAS CHAPAS

DIVULGAÇÃO DAS 
CHAPAS HABILITADAS

VOTAÇÃO

DIVULGAÇÃO DO 
RESULTADO

POSSE DOS 
CONSELHEIROS ELEITOS

DATA

DE 13/07 A 24/07

03/08 
 

DE 08/09 A 18/09

ATÉ 01/10 

03/11
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agora e no futuro”

POUPANÇA COMEÇA NA INFÂNCIA

“Graças a tudo que a 
CAPEF me proporciona 
e à minha família, 
pude comemorar meu 
aniversário de 70 anos 
no Santuário de Nossa 
Senhora Aparecida, para 
agradecer as bênçãos 
recebidas”.  

Facebook junto com a 
foto ao lado, o Participante Assistido de Salvador/BA José Amâncio 
Neto foi o vencedor da promoção “Aproveite a vida: agora e no 
futuro”. A imagem foi a mais ‘curtida’ entre todas as enviadas, 
obtendo 438 ‘likes’ e 88 compartilhamentos.  Assim, o Associado 
foi premiado com um tablet e um conjunto de brindes institucionais.

SOBRE A PROMOÇÃO
Promovida entre os meses de 
março e maio, a campanha tinha 
por objetivo mostrar como a Capef 
ajuda pessoas a aproveitarem a vida, 
agora e no futuro, por meio de fotos 
enviadas pelos Participantes em um 
momento de lazer.

A campanha está alinhada com a proposta do vídeo institucional 
benebeanos 

à pessoa desfrutar os prazeres da vida em todas as idades, 

enviadas pelos Associados!
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NOTÍCIAS CAPEF

A promoção “Poupança começa na infância”, que está 
em vigor desde o dia 18 de maio, teve o seu prazo 
prorrogado para o dia 31 de agosto. Para participar, 
envie um texto de gênero livre sobre a importância da 

melhores redações concorrerão a prêmios - um notebook, 
um smartphone e um tablet – e poderão ter seus 

para crianças. Acesse www.capef.com.br
regulamento. Contamos com a sua participação!

Capef reúne-se  
com novo 
presidente  
do BNB

Os diretores e o presidente do Conselho 
Deliberativo da Capef, Romildo Rolim, 
reuniram-se no último dia 29 de maio com o 
novo presidente do Banco do Nordeste, Marcos 
Holanda, para apresentar a situação dos Planos 

para o ano de 2015. O encontro aconteceu no 
gabinete da presidência do BNB, no Passaré.  

A reunião fez parte da agenda de 
compromissos da Instituição com as entidades 
patrocinadas pelo Banco, cujo intuito era 
nivelar o atual dirigente sobre a situação 
da Entidade, discutir as ações estratégicas 
conjuntas a serem desenvolvidas ao longo do 
ano, de modo a não descontinuar os projetos 
prioritários, visando sempre o bem-estar 

José Amâncio Neto 
vence promoção 
“Aproveite a vida: 

Da esquerda para a direita: Danilo Araújo e Zilana 
Ribeiro, diretor de administração e investimentos 
e diretora-presidente da Capef; Marcos Holanda, 
presidente do BNB; Alan Teixeira, diretor de Pre-

vidência da Capef e Romildo Rolim, conselheiro 
da Capef e diretor do BNB

Marcos Costa Holanda foi nomeado para a 
presidência do BNB no dia 4 de maio. Ele é 
economista formado pela Universidade de 
Fortaleza (1984) e possui também graduação em 
Engenharia Civil, pela Universidade Federal do 
Ceará (1983). Tem mestrado em Economia, pela 
Fundação Getúlio Vargas-RJ (1987), e doutorado 
em Economia, pela Universidade de Illinois 
(1993). Foi fundador e primeiro diretor geral do 
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do 
Ceará (Ipece) e atualmente é professor titular da 
Universidade Federal do Ceará. 

SOBRE O NOVO PRESIDENTE



Acesse www.capef.com.br, menu ‘Notícias’ e acesse na íntegra a IN Nº 1.500, de 29/10/2014.
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Informe aos Aposentados 
e Pensionistas sobre a 
tributação do IR

Recadastramento 2015

Atualmente as contribuições extraordinárias pagas 
pelos aposentados e pensionistas são deduzidas, 
mensalmente, da base de cálculo para a apuração do 
imposto de renda a pagar. No sistema de previdência 
complementar, pairavam dúvidas sobre a dedução 
mensal dessas contribuições. Existiam alguns 
posicionamentos de que essa dedução só poderia 
ocorrer, limitada a 12%, anualmente por ocasião da 
Declaração de Ajuste Anual – DAA.

Recentemente a Receita Federal do Brasil (RFB) 
publicou a Instrução Normativa RFB Nº 1.500, de 
29/10/2014, que dispõe sobre as normas gerais de 
tributação, relativas ao Imposto sobre a Renda das 
Pessoas Físicas. Nessa instrução, em seus Artigos 86 
e 87, são definidas as possibilidades de deduções de 
contribuições, tanto para a previdência social como 
para a previdência complementar, onde, em princípio, 
está excluída a possibilidade de, no cálculo do imposto 
de renda a pagar, ser deduzida a contribuição mensal 
realizada pelos aposentados e pensionistas à Capef.

O impacto dessa alteração para os aposentados e 
pensionistas se daria mensalmente com um aumento 
do valor do Imposto de Renda Retido na Fonte, já 
que a contribuição extraordinária à Capef deixaria 

de ser deduzida da base de cálculo do imposto, 
passando a ser deduzida somente por ocasião do 
preenchimento da Declaração de Ajuste Anual (DAA), 
onde esse incremento no imposto pago na fonte seria 
compensado.

Antes da implantação dessa mudança, a Assessoria 
Jurídica da Capef formulou Consulta à Receita 
Federal solicitando esclarecimentos adicionais sobre 
a referida IN e aguarda resposta. Tão logo tenhamos 
um posicionamento sobre o tema, divulgaremos em 
nossos canais de comunicação. 

Contudo, primando pela transparência, a Capef 
decidiu compartilhar o assunto previamente com os 
seus Participantes Assistidos, visando prepará-los para 
o eventual ajuste no orçamento financeiro, caso essa 
mudança se confirme.

Teve início no dia 1º de ju-
lho o processo de recadas-
tramento 2015. Até o dia 
31 de agosto, todos os Par-
ticipantes da Capef (Ativos, 
Aposentados e Pensionistas) 
deverão atualizar seus dados junto à En-
tidade. O principal objetivo do procedi-
mento é conferir segurança à folha de 
pagamento, evitando que benefícios sejam pa-
gos indevidamente, causando prejuízos à Caixa 
de Previdência e, consequentemente, a todos os 
seus Participantes, além de garantir um cálculo 
mais preciso das obrigações futuras.  Aqueles 
que se recadastrarem dentro do prazo participa-
rão do sorteio de um iPad!

Por meio da área restrita do site  
www.capef.com.br, menu “Recadastramento”.

1ª Opção 
Por meio da área restrita do site 
www.capef.com.br, menu “Recadastramento”.

Ao escolher essa opção, o Associado deverá  
imprimir o formulário, assiná-lo e encaminhá-lo à 
sede* da Capef; 

2ª Opção
Por meio de formulário impresso 
Encaminhar para a sede* da Capef o formulário 
que será enviado** pela Entidade a todos os  
Participantes, devidamente preenchido e assinado.

* Av. Santos Dumont, 771 - Centro - CEP 60.150-160, Fortaleza-CE.
** Caso não receba o formulário até o dia 15 de julho, entre em contato com a área de 

Relacionamento pelo telefone 0800 970 5775 e solicite uma segunda via.

PARTICIPANTES ATIVOS (1 OPÇÃO)

PARTICIPANTES ASSISTIDOS (2 OPÇÕES)  
(Aposentados e Pensionistas) 

COMO SE RECADASTRAR?



Acesse www.capef.com.br, menu ‘Notícias’ e acesse na íntegra a IN Nº 1.500, de 29/10/2014.
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imprimir o formulário, assiná-lo e encaminhá-lo à 
sede* da Capef; 

2ª Opção
Por meio de formulário impresso 
Encaminhar para a sede* da Capef o formulário 
que será enviado** pela Entidade a todos os  
Participantes, devidamente preenchido e assinado.

* Av. Santos Dumont, 771 - Centro - CEP 60.150-160, Fortaleza-CE.
** Caso não receba o formulário até o dia 15 de julho, entre em contato com a área de 

Relacionamento pelo telefone 0800 970 5775 e solicite uma segunda via.

PARTICIPANTES ATIVOS (1 OPÇÃO)

PARTICIPANTES ASSISTIDOS (2 OPÇÕES)  
(Aposentados e Pensionistas) 

COMO SE RECADASTRAR?
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GESTÃO TRANSPARENTE

Panorama dos Planos BD e CV I
ABRIL E MAIO/2015

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 BD

1.089 
Participantes  
Assistidos  
(Pensionistas)              

Total: 6.616

3.755
Participantes 

Assistidos  
(Aposentados)         

1.772
Ativos                      

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

0,24% 
Estruturados  

2,28%  
Renda Variável

85,31% 
Renda Fixa         

9,43% 
Imóveis

2,73% 
Operações com 
Participantes

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DISCRIMINAÇÃO ABR/15 MAI/15 ACUM./2015
Renda fixa 1,458 1,155 7,732
Renda variável 0,212 1,310 4,509
Investimentos estruturados -0,337 4,309 11,334
Imóveis 0,495 0,934 2,815
Operações com Participantes 1,999 1,225 8,193
Total dos investimentos 1,338 1,151 7,198
Meta atuarial 1,139 1,420 8,285

DEMONSTRAÇÃO ABR/2015 MAI/2015
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A) 3.024.644 3.040.262
Provisões Matemáticas (B) 3.017.030 3.029.503
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 7.613 10.759

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

COMPARATIVO DO DESEMPENHO 
DOS INVESTIMENTOS  
(% ACUMULADO/2015)

8,285

7,198

5,986
4,806

6,037
5,505

6,063IFIX11

8 10 12620 4

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

PLANO CV I

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)
DISCRIMINAÇÃO ABR/15 MAI/15 ACUM./2015

Renda Fixa 1,439 1,149 7,922
Renda Variável -1,830 2,451 1,350
Investimentos Estruturados 3,179 1,934 6,890
Operações com Participantes 1,981 1,287 8,410
Total dos Investimentos 1,442 1,191 7,724
Variação da Cota Previdenciária 1,446 1,185 7,664
Meta Atuarial 1,139 1,169 7,624

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DEMONSTRAÇÃO ABR/2015 MAI/2015
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A) 305.327 313.591
Provisões Matemáticas (B) 305.304 313.567
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 23 24

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

COMPARATIVO DO DESEMPENHO  
DOS INVESTIMENTOS  
(% ACUMULADO/2015)

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

Participantes  
Assistidos  
(Pensionistas)
9              

11 
Participantes  
Assistidos  
(Aposentados)              

Total:  5.120

5.100 
Ativos

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

2,24% 
Estruturados  

1,56%  
Renda Variável

3,13% 
Operações com 
Participantes

93,08% 
Renda Fixa         

7,624

7,724

5,339
4,806

6,037
5,505

6,063IFIX11

8 10 12620 4
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PREVIDÊNCIA EM FOCO

INSS – Medida Provisória altera 
regras para aposentadoria

Foi publicada em 18 de junho, no Diário Oficial 
da União, a Medida Provisória 676, que altera 
as regras para benefício de aposentadoria pela 
Previdência Social. 

O governo aceitou a proposta do Congresso para 
a criação da fórmula 85/95, que não extinguiu o 

fator previdenciário. No entanto, será adotada a 
progressividade da regra que alcançará o pamatar 
de 90/100 em 2022. O texto tem força de lei até 
que seja votado por deputados e senadores. Os 
parlamentares também podem fazer alterações na 
matéria, que, nesse caso, voltaria para sanção da 
presidente Dilma Rousseff.

SAIBA MAIS

REGRA 85/95
A regra 85/95 permite que o segurado tenha direito 
à aposentadoria com salário integral quando a soma 
entre idade e tempo de contribuição chegue a 85, 
para as mulheres, e 95, no caso dos homens. Ou seja, 
uma mulher que começou a trabalhar com 18 anos e 
que recolheu à Previdência Social ininterruptamente, 
consegue se aposentar aos 52 anos sem ter descontos 
no benefício. Isso porque ela atingiu 86 pontos (52 
anos de idade, mais 34 de contribuição).

Antes da publicação da MP, a mesma beneficiária 
teria direito a 61% do salário de contribuição, já que 
o fator previdenciário reduz o benefício do segurado 
que solicita a aposentadoria antes da idade mínima 
(60 anos para mulheres e 65 para os homens).

PROGRESSIVIDADE
Apesar de a regra 85/95 ter sido elogiada por 
sindicatos e associações de aposentados, a 

presidente alterou a proposta sob alegação de que 
esse modelo elevaria os gastos da Previdência em 
aproximadamente R$ 100 bilhões até 2026. Para 
diminuir o rombo, o governo elevará a pontuação 
mínima gradativamente, até chegar a 90 (mulheres) 
e 100 (homens). Os aumentos, de um ponto, 
ocorrerão em 2017, 2019, 2020, 2021 e 2022, 
sempre no dia 1º de janeiro.

Ou seja, em 2022 – seguindo o mesmo exemplo 
usado anteriormente – a mulher que começou 
as atividades profissionais aos 18 anos e nunca 
deixou de contribuir com a Previdência terá direito 
à aposentadoria integral com 54 anos.

FATOR PREVIDENCIÁRIO AINDA VALE
Cumpre destacar que o fator previdenciário continua 
existindo. Ou seja, o segurado que já atingiu o tempo 
mínimo de contribuição, mas não somou os pontos 
definidos pela MP, terá aplicação do redutor. 
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Como reduzir os efeitos da 
inflação em sua vida
“Como se proteger da inflação, que está de volta ao 
Brasil?”. Essa pergunta foi realizada pelo Participante 
Assistido de Fortaleza José Maria de Carvalho, como 
sugestão de tema para a seção ‘Educação Financeira’ 
desta edição do Informativo Acontece. 

Buscando respostas para o questionamento do 

Associado, cujo assunto deve estar na pauta de 
preocupação de outros brasileiros – em maio a inflação 
oficial atingiu 8,47% nos últimos 12 meses, maior índice 
desde dezembro de 2003 -, selecionamos algumas dicas 
do site Clube dos Poupadores, assinado pelo educador 
financeiro Leandro Ávila, para lhe ajudar a reduzir os 
efeitos da inflação em sua vida. Confira!

Não deixe dinheiro parado: 
O dinheiro na sua carteira, embaixo do colchão 
ou parado na sua conta corrente, perde valor 
diariamente. Uma inflação de 8% ao ano faria o 
seu dinheiro perder 0,0305% do seu poder de 
compra a cada dia útil. Isto equivale a perder 
0,64% do seu patrimônio todos os meses. Para 
cada R$ 10.000,00 parados o prejuízo seria 
equivalente a R$ 800,00 por ano. É dinheiro 
literalmente jogado fora.

Cuidado com o aumento de preço por meio  
da redução do peso:  
No lugar de subir preços as empresas 
costumam reduzir a quantidade de produto 
nas embalagens. Os preços são mantidos. É 
uma forma de aumentar preços sem que o 
consumidor perceba.

Aprenda a calcular sua inflação pessoal:
Para que você possa acompanhar as variações no 
seu custo de vida é importante que você tenha 
um orçamento familiar. Você planeja quanto 
pretende gastar em determinadas áreas naquele 
mês e tenta atingir suas metas. Com isto você 
será capaz de perceber onde seu custo de vida 
está aumentando.

Planeje a diversão com antecedência
Uma ótima forma de reduzir seus custos com 
entretenimento não é parando de se divertir, mas 
criando o hábito de fazer sua programação com 
antecedência. Isto vale para quando você pretende 
comer fora, passear ou viajar. Existem muitos sites 
de compras coletivas onde você pode fazer grande 
economia. Também existem sites que permitem 
pesquisar preços entre as lojas e pesquisar preços 
de hotéis e passagens aéreas. 

1

3
7

Aprenda novas modalidades de investimentos
Nos últimos meses, tem sido comum o 
rendimento da poupança ficar abaixo da inflação. 
Por isso, é importante aprender mais sobre 
outras alternativas de aplicação em renda fixa 
igualmente seguras. As letras do tesouro direto, 
por exemplo, são boas opções, que oferecem 
títulos com retorno maior do que a inflação.

Valorize menos comer fora: 
As pessoas costumam acreditar que a comida 
vendida em restaurantes e lanchonetes possuem 
qualidade e valor superior aos alimentos que 
preparamos em casa. Não é verdade. Quem 
já teve a oportunidade de fazer compras em 
supermercados de atacado, que vendem para 
restaurantes, sabe como as coisas funcionam. 
Quando você faz compras no supermercado 
costuma avaliar a qualidade do que compra e 
não somente o preço. Os donos dos restaurantes 
tendem a comprar a matéria prima que utilizam 
observando os preços em primeiro lugar. 

Troque a marca dos produtos: 
As famílias podem combater a inflação quando 
fazem escolhas no supermercado. É muito comum 
as empresas possuírem diversas marcas, uma para 
cada perfil de consumidor. As embalagens são 
diferentes, as marcas utilizadas são diferentes, 
mas o produto é exatamente o mesmo. São 
produzidos nas mesmas fábricas. Muitas vezes 
só mudam a embalagem e tentam transmitir 
um valor subjetivo que o produto não possui. 
Tenha cuidado com esse tipo de “sofisticação” 
e com todas as estratégias de marketing que 
as empresas utilizam para tentar agregar valor a 
produtos comuns.

Faça estoque de produtos em promoção: 
Existem casos onde estocar produtos pode com-
pensar muito. Quando você se depara com pro-
moções de produtos que você usa continuamente 
pode estocar ganhando mais do que qualquer 
aplicação pagaria. Em praticamente todas as gran-
des cidades, existem supermercados atacadistas 
que oferecem grandes descontos para compras 
em quantidade. Você só deve ter o cuidado de 
não estocar produtos que você irá consumir mais 
pelo fato de ter este produto estar mais em conta.

2
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ESPAÇO DO PARTICIPANTE

Liberdade, liberdade...
Há algumas décadas, Dubai não fazia par-
te do roteiro dos sonhos de muitos viajan-
tes. Nos últimos anos, contudo, a cidade 
passou por cima de seu clima desértico 
para chamar a atenção, transformando-se 
em um dos destinos de luxo mais cobiça-
dos do mundo. E uma das fotos que mais 
se destacou, dentre as enviadas para a 
promoção “Aproveite a vida: agora e no 
futuro”, veio de lá. 

A aventureira da imagem é a Participan-
te Ativa Célia Cristina Batista Guerra, que 
encaminhou a seguinte frase: “Quero 
continuar a viver assim”. Em entrevista, 
ela revelou ao Acontece alguns detalhes 
sobre a viagem ocorrida em janeiro de 
2012, falou um pouco sobre a experiência 
vivenciada no céu dos Emirados Árabes e 
garantiu estar preparada para aproveitar a 
vida, agora e no futuro. Confira!

Como foi a sua experiência  
em Dubai?

A viagem foi muito boa! Fui com uma 
amiga e ficamos 16 dias. Foi bastante 
tranquila. Tínhamos amigos no local, o 
que nos permitiu conhecer mais ami-
úde a cidade, que é um espetáculo de 
engenharia e arquitetura. A sensação é 
de estar na Torre de Babel, pois há uma 
diversidade enorme de línguas no local.

Quais foram as principais diferenças 
culturais percebidas?

Todas possíveis. O nível de segurança 
da cidade é confortador e o respeito 
ao desenvolvimento moral das crianças 

nos traz reflexões sobre nós brasileiros. 
Além disso, só 10% das pessoas são re-
almente nativas. Essas são como casta 
superior e não podem ser ofendidas. As 
mulheres árabes são extremamente sim-
páticas. Os homens não olham para as 
mulheres diretamente. Parece que isso 
é tido como desrespeito. Na culinária, o 
forte são os pratos de frango e cordeiro. 
Aí sofri um pouco, pois não tenho gosto 
por nenhum dos dois (risos). Mas como 
fiquei num flat e levei algumas coisinhas 
nordestinas (fava, charque, rapadura, cus-
cuz), tirei de letra!

E sobre a foto tirada, qual a sensação 
de realizar esse pulo?

Liberdade. Liberdade. Desejo realizado. 
Desde que meus filhos deixaram de de-
pender de mim, tinha vontade de realizar 
um salto. Já havia tentado parapente três 
vezes e sempre ocorria problemas que 
impediam. O paraquedas foi um acaso.

Então você sempre teve esse espírito 
aventureiro...

Meu espírito aventureiro sempre foi con-
tido pela responsabilidade de mãe. Ago-
ra, sempre que a oportunidade aparece, 
não deixo passar. Um amigo mostrou-me 
o filme do salto dele e aí eu disse que 
queria também. Fomos lá, agendamos 
e...saltei!

Você costuma viajar sempre? 

Sempre que posso viajo. Ainda tenho muito 

a conhecer.  Sou facinha, facinha, é só me 
chamar que vou. O que me limita é o traba-
lho, mas chego à minha aposentadoria. 

O que você busca quando pega a 
estrada? 

Nada e tudo. Adoro descobrir as origens, 
conversar com pessoas. Não gosto de 
limitações. Se gostar, fico. Se não, vou 
embora. Nada de excursão nem de hora 
marcada. Só o voo de ida e o de volta.

Reparamos que você estava com a 
camisa do BNB no momento do pulo. 
Fale um pouco sobre a sua relação 
com o Banco.

Levei aquela camisa de presente para 
um amigo. Quando fui saltar queria uma 
identificação com algo do Brasil. Não ti-
nha camisa do país e me lembrei de pedir 
emprestado a camisa dele (risos). Sabe o 
que é amor mais antigo? Pois é. O Banco 
é meu amor mais antigo. Já não tenho 
minhas avós nem a mãe. Os filhos vieram 
depois do Banco. Assim, meu amor mais 
antigo é o BNB. Já se vão 39 anos aqui e 
ainda sou apaixonada.  

Você falou sobre ter mais tempo para 
viajar quando se aposentasse. Já 
tem planos para encerrar a carreira e 
continuar aproveitando a vida agora 
e no futuro?

Tenho planos sim. Estou concluindo o 
tempo de Plano CV I para poder me apo-
sentar. Gosto de viajar, estudar, dançar, ler, 
etc. Já imaginou o tanto que tenho pra 
fazer, pra compartilhar com minhas netas?
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ESPAÇO DO PARTICIPANTE
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JOGO DA PREVIDÊNCIA

QUIZ PREMIADO 

Envie as respostas para o e-mail comunicação@capef.com.br até o dia 15 de agosto e concorra ao 
sorteio do livro “Mais tempo, mais dinheiro” de Gustavo Cerbasi e Christian Barbosa, cujo vencedor será 
divulgado na próxima edição do Acontece 

O vencedor da edição de Março/Abril do informativo 
Acontece foi Carlos Henrique A. Sousa,  

Participante Ativo de Fortaleza/CE

No dia 1º de julho, teve início o processo eleitoral para os Conselhos Deliberativo e Fiscal da Capef. Abaixo, 
desvende os códigos secretos e descubra o nome do formulário necessário para que os Participantes possam 
se candidatar e, assim, terem a chance de contribuir com a gestão da sua Caixa de Previdência. Para lhe ajudar, 
utilize as dicas abaixo.

1 Sobre a eleição para os Conselhos da Capef, NÃO é 
correto afirmar quê:  

a) Será eleita uma chapa para o Deliberativo e outra 
para o Fiscal. 

b) As chapas deverão conter, pelo menos, um 
representante dos Participantes Ativos e, pelo 
menos, um representante dos Participantes 
Assistidos.  

c) Será eleita a mesma chapa para o Deliberativo e 
para o Fiscal.

2 Das ações abaixo, qual delas lhe ajudará a reduzir os 
efeitos da inflação em sua vida?

a) Valorizar comer mais em restaurantes, evitando 
compras no supermercado.

b) Aprender novas modalidades de investimentos.
c) Comprar sempre os produtos de mesma marca.

♪ ¶ ᵰ ♥ ᵰ ∆♠ C
ᵰ D

¶ E

♪ P

∏ R

ᵰ ¶ ∏ ¶ Ѫ ♥ ☼ ● ∏ ∆

ᵰ ¶ ♠ ♣ ◊ ᵰ ♥ ᵰ ♣ ● ♯ ∏ ♣

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.

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!



Faça como eles.
Aproveite a vida: agora e no futuro!

Essas são algumas das fotos e frases enviadas pelos participantes para a 
promoção “Aproveite a vida: agora e no futuro”. 
Acesse www.facebook.com/capefnaweb e confira o vídeo com todas as imagens.

“Que o meu futuro com a Capef 

reflita a segurança presente do 

meu filho em mim” 

Thibério Albuquerque Teotonio, 

Participante Ativo de Caruaru/PE

"A Capef proporciona o Carpe Diem! E

o dia foi muito bem aproveitado em Paris"  

Liduina Aragão Matos Donato e 

Maria Natália Silva Da Costa, 

Participante Assistida de Fortaleza/CE.

"Ser Capef é como estar com o 

côco e o canudo na mão... Achar a 

sombra é, apenas, questão de tempo" 

Jair Giovani Fernandes Santos, 

Participante Ativo de Janaúba/MG

“Aproveite a vida a cada momento, 

porque o segredo da Vida é ser Vivida!"  

João Luiz Cavalcante, 

Participante Ativo de Fortaleza/CE.

"Com a Capef eu encurto distâncias 

e prolongo a vida"   

Auricio Bispo de Matos, 

Participante Assistido de Aracaju/SE.

“O hoje é um presente: o amanhã 

virá como brinde”   

Olavo Calasans Bomfim, 

Participante Assistido de Aracaju/SE.

“CAPEF: Qualidade De Vida 

Agora E Sempre" 

Eli Nunes Rodrigues, 

Participante Ativo de João Pessoa/PB 

"Confiança Agora Preparando 

Esperança e Futuro"  
Jansen Viana, 

Participante Ativo de Fortaleza/CE.

"Eu estou aproveitando a vida 

hoje, porque sei que meu futuro 

está garantido" 
Rosemary Braga, 

Participante Ativa de Salvador/BA


