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Gestores
Mais do que líderes, aliados do seu futuro

Com o objetivo de capacitar os gestores do Banco do Nordeste 
a contribuírem de forma ativa para o bem-estar futuro de seus 

funcionários, por meio da disseminação da cultura previdenciária, a 
Capef e o BNB lançam Manual Técnico de Previdência Complementar.  

PÁG. 4
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Gestores do BNB: 
contamos com  
o seu apoio!

Zilana Melo Ribeiro
Diretora-Presidente

José Alan Teixeira da Rocha
Diretor de Previdência 

José Danilo A. do Nascimento
Diretor de Administração e 

Investimentos 

À época em que deixou a presidência da Capef para assumir o 
cargo de diretor de Administração e Tecnologia da Informação 
do Banco do Nordeste, Isaias Matos Dantas nos confiou a tarefa 
de dar continuidade a um projeto pelo qual ele havia idealizado e 
que considerava de extrema relevância.

Tratava-se da elaboração de um Manual Técnico de Previdência 
Complementar, que viesse a capacitar os gestores do Banco 
no que se refere a questões previdenciárias, sobretudo às 
características e vantagens do Plano CV I, tornando-os aptos a 
fomentarem a cultura previdenciária entre o corpo funcional.

Entendendo a importância do projeto, demos prosseguimento 
e, com grande satisfação, lançamos o material em evento 
realizado no dia 26 de agosto, no Passaré, cuja participação 
ativa do presidente, diretores, superintendentes e gestores do 
Banco mostraram que esse tema está, de fato, entre as pautas 
prioritárias do Patrocinador. O assunto é o destaque desta edição 
e pode ser conferido nas páginas quatro e cinco.

Nunca é demais destacar que, juntamente com as questões 
do Plano BD, a nossa maior preocupação enquanto dirigentes 
da Capef é a ampliação da cobertura previdenciária dos 
funcionários do Banco, com a adesão ao Plano CV I, que 
recentemente completou cinco anos de existência, encontra-se 
com mais de cinco mil Participantes e que já concede benefícios 
de aposentadoria e pensão vitalícios para 32 Assistidos e 
Beneficiários (pos: jul/2015), ou seja, um plano que vem 
crescendo e se consolidando.

Nesse sentido, acreditamos que o apoio das lideranças 
benebeanas é fundamental no processo de conscientização 
dos funcionários atualmente sem nenhum plano de Previdência 
Complementar. Sabemos que a Previdência Social, por si só, é 
insuficiente para garantir um futuro tranquilo aos nossos colegas. 
Por isso, conclamamos àqueles que naturalmente cumprem papel 
de referência para os demais, que façam a diferença não somente 
na vida profissional dos colegas liderados, mas também no 
âmbito pessoal. No futuro, eles lhe serão gratos! 



CONCORRA A UM SMARTPHONE!

“É sempre bom ver como os aposentados 
curtem a vida, como os nossos colegas 
José Amâncio e Célia Cristina, a corajosa.” 

“Gostei da matéria da página 9: 
‘Como reduzir os efeitos da inflação 
em sua vida’. Muito oportuna e útil!” 

“Foram bons os assuntos elencados, 
principalmente o das práticas para 
redução dos impactos da inflação.” 

FALA,
PARTICIPANTE

AGENDA

13 a 30/09 
Eleição para Conselhos 

Deliberativo e Fiscal

18/09 
Pagamento dos Benefícios  

de Setembro/2015

01/10 a 31/12 
Pesquisa de Satisfação 2015

José Maria Carvalho   
Participante Assistido de Fortaleza/CE

Elizabete de Oliveira Freitas,    
Participante Assistida de Recife/PE

Arlindo Theodoro Ferreira Filho,    
Participante Ativo de Recife/PE.

Todos os comentários abaixo são referentes 
à edição Maio/Junho.

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

Pesquisa de 
Satisfação  
2015
A Capef deseja saber a sua 
opinião sobre os serviços, 
produtos e gestão da Caixa! 
Para isso, realiza até o dia 31 
de dezembro a Pesquisa de 
Satisfação 2015, cujo objetivo 
é conhecer o seu nível de 
satisfação com a Entidade 
e, assim, aprimorar a gestão 
dos planos previdenciários e 
serviços prestados, tornando o 
nosso relacionamento cada vez 
melhor.

Desta forma, estamos enviando a Pesquisa de Satisfação 2015, 
que poderá ser respondida pelos Participantes Assistidos e 
Beneficiários de Pensão em formulário anexo à edição impressa 
deste informativo ou pela internet. Aos Participantes Ativos a 
pesquisa será disponibilizada pela internet.

Ressaltamos que a versão on-line da consulta estará disponível a 
partir do mês de outubro. Em todos os casos deverá ser respondida 
até o dia 31 de dezembro, conforme instruções abaixo.

COMO PARTICIPAR?
Formulário anexo ao Informativo 
(Opção para os Aposentados e Pensionistas que não acessam a internet)

O formulário deverá ser preenchido  e enviado à sede da 
Capef (Av. Santos Dumont, 771 – Centro – CEP: 60.150-
160 – Fortaleza/CE).

Página da Capef – Internet 
(Disponível a partir de outubro para os Participantes Ativos, Aposentados e 
Pensionistas)

O Participante deve acessar www.capef.com.br, clicar no 
banner referente à pesquisa, inserir o número do CPF e 
escolher as respostas que melhor representem a sua opinião.

Aqueles que responderem à pesquisa 
até o prazo estipulado (31 de 
dezembro), além de contribuírem com 
o processo de aperfeiçoamento da 
Caixa, participarão automaticamente do 
sorteio de um smartphone.



Plano CV I completa 
cinco anos
Lançado em maio de 2010, o Plano CV I 
completou recentemente cinco anos de 
existência e, com isso, iniciou o pagamento de 
benefício de Aposentadoria Programada para 
21 funcionários do BNB que se aposentaram 
nos últimos meses. Além disso, concede 
benefício de Aposentadoria por Invalidez 
para dois Participantes, e de Pensão para 
nove Beneficiários. Encontra-se com 5184 
Participantes Ativos e um patrimônio de mais 
de R$ 333 milhões. Os números são referentes 
à posição de julho/2015. Na próxima edição 
do informativo on-line ‘Fazendo Hoje Seu 
Amanhã’, serão apresentados mais detalhes 
que comprovam cada dia mais a consolidação 
e crescimento do Plano CV I. Não perca!
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DESTAQUE

Capef e BNB lançam Manual Técnico 
de Previdência Complementar 
direcionado para gestores
Em parceria com 
o seu Patrocinador 
Fundador, Banco do 
Nordeste, a Capef 
lançou Manual Téc-
nico de Previdência 
Complementar, cujo 
objetivo é capaci-
tar tecnicamente os 
gestores do BNB a 
disseminarem a cul-
tura previdenciária 
entre os seus funcio-
nários.

Transmitida via intranet 
para todos os funcionários do Banco, a cerimônia de 
lançamento aconteceu no último dia 26 de agosto, 
no Passaré, com pronunciamento do presidente e 
diretores do Banco e dos dirigentes da Capef, além 
da participação de superintendentes, gestores e 
funcionários do BNB.

Distribuído em 44 páginas, o novo Manual Técnico 
apresenta um histórico e características do sistema 
previdenciário brasileiro, com destaque para 
a Previdência Complementar e para os planos 
administrados pela Capef.

Isaias Matos Dantas, diretor de Administração e 
Tecnologia da Informação do Banco e idealizador do 
projeto à época em que ocupava o cargo de diretor-
presidente da Capef, ressaltou durante o evento a 
importância do material: “O manual é uma ferramenta 
de grande utilidade para os gestores de todas as 
unidades do Banco compartilharem a responsabilidade 
de demonstrar ao colega as vantagens de se ter um 
plano de previdência, onde a empresa participa com 
o mesmo valor investido pelo funcionário”.

O objetivo com esse trabalho, segundo ele, é obter o 
apoio das lideranças do BNB no sentido de ampliar a 
quantidade de ‘benebanos’ cobertos pela previdência 
complementar, por meio da adesão ao Plano CV I. 
“Embora estejamos satisfeitos com a adesão dos 
novos funcionários, temos ainda aproximadamente 
mil pessoas que não participam de nenhum plano 
de previdência. Tratam-se de funcionários que já 
estão há algum tempo, que provavelmente ficarão 
conosco por muitos anos e continuam sem cobertura 
previdenciária. Enquanto gestor de pessoas, isso nos 
preocupa”, alertou o diretor.

Alinhada com esse entendimento, a diretora-
presidente da Entidade, Zilana Ribeiro, falou sobre 
a importância do gestor também se preocupar com 
o bem-estar futuro dos seus liderados: “O gestor 
é um líder. E como tal, certamente quer o melhor 
para a empresa e seus funcionários. Nesse sentido, 
é extremamente importante que cada liderança do 
Banco nos ajude a mostrar aos funcionários uma 
visão de futuro. E esse futuro certamente será mais 
tranquilo se ele tiver uma proteção previdenciária, 
sendo o Plano CV I da Capef a opção ideal”.
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Capef e BNB lançam Manual Técnico 
de Previdência Complementar 
direcionado para gestores

Os números da Capef mostram robustez e capacidade de garantir aos funcionários uma 
aposentadoria tranquila. E uma aposentadoria segura é algo que não tem preço. A gente tem que 
investir. Desta forma, é preciso alertar para aqueles que ainda não estão no Plano CV I que façam 
uma reflexão e percebam a adesão ao plano como uma oportunidade única, na medida em que 
cada real investido é igualmente aportado pelo Banco.

Marcos Holanda, Presidente do Banco do Nordeste 

O Manual é um importante instrumento de esclarecimento e também meio de divulgação do plano 
de previdência da Capef. Os gestores são os principais agentes nesse sentido e a publicação vem 
somar no intuito de conscientizar sobre a importância de se optar por um plano de previdência 
complementar e o quanto essa decisão pode influenciar o futuro do empregado. Um líder é um 
motivador e pode influenciar positivamente em vários aspectos da vida do empregado, não somente 
no profissional, mas em atitudes e decisões que impactam na sua vida fora da empresa.

Marcos Marinelli, superintendente de Desenvolvimento Humano do BNB 

Temos constatado, cada vez mais, que não há como se pensar em um futuro tranquilo, sem uma 
renda complementar ao INSS. Nesse caso, o Plano CV I desponta como instrumento essencial 
à garantia de uma aposentadoria digna. Trata-se de um plano moderno, seguro e totalmente 
consolidado. Com cinco anos de existência, completados em maio deste ano, já conta com mais de 
5.200 Participantes, entre Ativos, Aposentados e Pensionistas.

Romildo Carneiro Rolim, diretor Financeiro e de Crédito do BNB e presidente do Conselho 
Deliberativo da Capef 

Para qualquer processo de mudança organizacional é importante a participação das lideranças, 
principalmente por serem formadores de opinião e pelo fato de servirem de referência para os 
seus liderados. Como o Banco teve o seu quadro de empregados renovado, o papel do líder se 
torna ainda mais importante, pelo desconhecimento que os novos empregados têm sobre a cultura 
previdenciária.       

José Lindoval Aragão Matos, gerente do Ambiente de Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida

Durante três anos, ocupei o cargo de diretor de Fiscalização da Previc, que tem na sua missão 
fiscalizar e supervisionar os fundos de pensão do Brasil. Na experiência que tive lá, e na vida 
também, pude constatar a importância da Previdência Complementar, principalmente neste 

momento em que a longevidade só aumenta. Com esses anos a mais de vida, precisamos de 
recursos para viver dignamente. E também é responsabilidade do Banco fazer com que os 

funcionários se conscientizem com relação a isso. 

Manoel Lucena dos Santos, Diretor de Controle e Risco do BNB

O manual é de suma importância para os gestores porque unifica as orientações e os procedimentos 
a serem repassados aos funcionários. Todos “falam” a mesma linguagem sobre Previdência 

Complementar.  

Eunilso Alves Peixoto, Gerente do Ambiente de Inovação e  
Suporte Normativo ao Processo de Crédito

Há quatro anos faço parte do Conselho Fiscal da Capef, e posso assegurar que se trata de uma 
Entidade muito bem administrada por dirigentes que, como eu costumo dizer, estão todos no 

mesmo barco, pois também fazem parte dos planos. O nosso Plano CV I é seguro. E é importante a 
participação do gestor no sentido de ampliar a educação previdenciária dos funcionários. 

Izabel Colares, presidente do Conselho Fiscal da Capef

CONFIRA O QUE DISSERAM NO EVENTO:

O Manual Técnico de Previdência Complementar está disponível no site www.capef.com.br, menu Publicações.

COMO ACESSAR
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Eleição para Conselhos da Capef: 
Ampliado prazo de votação
Com o intuito de permitir a efetiva participação de todos, 
sobretudo os que residem mais distantes da Entidade, 
bem como reforçar a divulgação das chapas dos 
candidatos, a Capef decidiu ampliar o prazo de votação 
para escolha dos representantes dos Participantes nos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal. A votação teve início no 
dia 08 de setembro e o prazo final foi ampliado para 30 
de setembro.

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.

Na tabela abaixo seguem as chapas habilitadas e seus 
respectivos números: 

Anexo a esta edição do Informativo Acontece, estamos 
encaminhando um encarte contendo o minicurrículo dos 
membros de cada uma das chapas. As propostas das 
chapas concorrentes podem ser conferidas no site www.
capef.com.br, pelo banner de abertura da página.

COMO VOTAR
A votação ocorrerá pela internet durante qualquer horário 
e por telefone, das 09h às 17h. Para isso, será necessário 
que o Participante utilize o CPF e uma senha de acesso. 
Referida senha foi enviada por e-mail e correspondência 
impressa aos Aposentados e Pensionistas e por e-mail 
aos Participantes Ativos. Caso não tenha recebido 

* Av. Santos Dumont, 771 - Centro - CEP 60.150-160, Fortaleza-CE.
** Caso não tenha recebido o formulário, entre em contato com a área de 
Relacionamento pelo telefone 0800 970 5775 e solicite uma segunda via.

Recadastramento 2015
O prazo para os Participantes e Beneficiários de 
Pensão se recadastrarem e concorrerem a um 
iPad encerrou-se no último dia 31 de agosto. 
Contudo, aqueles que ainda não atualizaram 
seus dados cadastrais junto à Capef devem efe-
tuar o procedimento o mais rápido possível, a 
fim de evitar a suspensão do benefício. 

Vale lembrar que o recadastramento é uma exigên-
cia legal da Superintendência Nacional de Previ-
dência Complementar (Previc). O objetivo é confe-
rir segurança à folha de pagamentos, evitando que 
benefícios sejam pagos indevidamente, causando 
prejuízos ao Plano BD e aos seus Participantes.

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 Participante 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 (porte pago) que foi enviado** pela Enti-
dade a todos os Participantes, devidamente preenchido, com os dados atualizados (se for 
o caso) e assinado. Ressalta-se que essa forma de envio é gratuita para o Participante.

PARTICIPANTES ATIVOS (1 OPÇÃO)

LEMBRE-SE: É NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS CAMPOS SOLICITADOS!

PARTICIPANTES ASSISTIDOS E BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO (2 OPÇÕES) 

COMO SE RECADASTRAR?

CONSELHO DELIBERATIVO

CHAPA 01 CAPEF: DIGNIDADE PREVIDENCIÁRIA

CHAPA 02 COMPROMISSO, AÇÃO E SUSTENTABILIDADE

CHAPA 03 TRANSPARÊNCIA E LUTA

CONSELHO FISCAL

CHAPA 01 COMPROMISSO, AÇÃO E SUSTENTABILIDADE

CHAPA 02 CAPEF: PREVIDÊNCIA COM SEGURANÇA

ou em caso de extravio da senha, solicite à Comissão 
Eleitoral pelo telefone (85) 4008-5852 ou pelo e-mail 
comissaoeleitoral@capef.com.br. É importante salientar 
que a senha para participação na eleição difere daquela 
usada para acesso à Área Restrita do site.

CANAIS DE VOTAÇÃO:

PELA INTERNET (Durante qualquer horário)
1- Acesse o site da Capef - www.capef.com.br - e clique 

na imagem (banner) “Eleição do Conselho Deliberati-
vo e Fiscal  – Vote Aqui”.

2- Insira seu CPF e a sua senha recebida.
3- Confirme o dado do seu cadastro solicitado.
4- Escolha a chapa para o Conselho Deliberativo e Fis-

cal, clicando no botão “Votar”.
5- Confirme a sua escolha. 

 PELO TELEFONE (Das 09h às 17h)
1- Tenha em mãos o número das chapas escolhidas.
2- Ligue para a Capef - 0800-970-5775 (ligação gratuita) ou 

4020-1615, caso seja de celular (custo de chamada local).
3- Ao ouvir a mensagem inicial, escolha a opção “0”.
4- Insira seu CPF e a sua senha recebida.
5- Confirme o dado do seu cadastro solicitado.
6- Digite o número da chapa para o Conselho Delibera-

tivo e, ao ouvir a mensagem com o nome da chapa 
escolhida, confirme o seu voto, digitando 01 (caso 
queira corrigir, digite 2).

7- Digite o número da chapa para o Conselho Fiscal e, ao ou-
vir a mensagem com o nome da chapa escolhida, confirme 
o seu voto, digitando 01 (caso queira corrigir, digite 2).

 
Além das opções acima, o eleitor poderá votar nulo, conforme 
orientações nos canais de votação. Ressalta-se que o voto tem 
caráter definitivo e não poderá ser alterado posteriormente.
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GESTÃO TRANSPARENTE
Panorama dos Planos BD e CV I

JUNHO E JULHO/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

1.096 
Beneficiários 
Assistidos  
(Pensionistas)              

Total: 6.608

3.744
Participantes 

Assistidos  
(Aposentados)         

1.768
Ativos                      

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

0,23% 
Estruturados  

2,21%  
Renda Variável

85,76% 
Renda Fixa         

9,10% 
Imóveis

2,70% 
Operações com 
Participantes

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DISCRIMINAÇÃO JUN/15 JUL/15 ACUM./2015
Renda fixa 1,349 1,291 10,594
Renda variável 0,471 4,239 9,452
Investimentos estruturados 0,860 -0,756 11,442
Imóveis 0,413 0,553 3,811
Operações com Participantes 1,259 0,959 10,606
Total dos investimentos 1,243 1,278 9,916
Meta atuarial 1,221 1,073 10,783

DEMONSTRAÇÃO JUN/15 JUL/15
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A) 3.059.261 3.079.380
Provisões Matemáticas (B) 3.047.994 3.067.931
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 11.267 11.449

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

COMPARATIVO DO DESEMPENHO 
DOS INVESTIMENTOS  
(% ACUMULADO/2015)

10,783

9,916

7,422
7,170

2,705
1,714

10,030IFIX11

8 10 12620 4

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

PLANO CV I

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)
DISCRIMINAÇÃO JUN/15 JUL/15 ACUM./2015

Renda Fixa 1,363 1,280 10,793
Renda Variável 0,661 2,268 4,334
Investimentos Estruturados 0,512 -0,021 7,415
Operações com Participantes 1,271 1,367 11,289
Total dos Investimentos 1,330 1,290 10,566
Variação da Cota Previdenciária 1,318 1,281 10,480
Meta Atuarial 1,241 1,113 10,172

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DEMONSTRAÇÃO JUN/15 JUL/15
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A) 323.635 333.898
Provisões Matemáticas (B) 323.608 333.865
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 26 33

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

COMPARATIVO DO DESEMPENHO  
DOS INVESTIMENTOS  
(% ACUMULADO/2015)

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

Beneficiários  
Assistidos  
(Pensionistas)
9              

23 
Participantes  
Assistidos  
(Aposentados)              

Total:  5.216

5.184 
Ativos

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

2,07% 
Estruturados  

3,29%  
Renda Variável

3,69% 
Operações com 
Participantes

90,95% 
Renda Fixa         

10,172

10,566

6,829
7,170

2,705
1,714

10,030IFIX11

8 10 12620 4
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PREVIDÊNCIA EM FOCO

INSS publica instrução normativa 
sobre crédito consignado
O Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) publicou em 17 de agosto, no Diário 
Oficial da União, a Instrução Normativa (IN) 
80, que oficializa o aumento do limite de 
comprometimento mensal da renda com o 
empréstimo consignado – aquele descontado 
mensalmente da folha de pagamento do 
trabalhador, aposentado ou pensionista.

De acordo com a IN 80, o limite do percentual 
de comprometimento de renda aumenta de 
30% para 35%. Contudo, os 5% a mais só 
podem ser usados para custear as despesas 
com cartão de crédito. 

Ou seja, além de o trabalhador poder pedir 
um crédito equivalente até 30% do que ganha 
por mês, como antes, ele também poderá 
comprometer mais 5% do seu salário para 
pagar suas dívidas com cartão de crédito, que 
tem taxas de juros muito mais altas.

Além do aumento do limite de 
comprometimento, a IN reduziu o teto das 
taxas de juros aplicadas aos empréstimos 
consignados.  

Com a mudança, a taxa de juros dessas 
operações não poderá ser superior a 2,14% ao 
mês nas transações de empréstimo e a 3,06% 
ao mês nas transações de cartão de crédito. 

Os limites permitidos anteriormente eram de 
2,5% e 3,5%, respectivamente.

A IN ainda ratifica o prazo máximo de 72 
meses para o pagamento dos empréstimos 
consignados. 

Antes fixado em 60 meses, o prazo total de 
quitação dos financiamentos foi ampliado pelo 
governo para 72 prestações em setembro do 
ano passado.

EXEMPLO

REDUÇÃO DO LIMITE DE JUROS

Dona Esmeraldina é aposentada. Ela 
recebe R$ 2.000 por mês.

Antes, Dona Esmeraldina podia 
comprometer até R$ 600 (30%) 
do seu benefício do INSS com 
empréstimo consignado. 

Com a nova regra, esse valor sobe 
para R$ 700 (35%).

Mas desse total, R$ 100 só podem 
ser usados para pagar as dívidas 
do cartão de crédito, cujas taxas de 
juros são bem mais elevadas. 
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Crédito consignado:  
características, vantagens e cuidados 
Conforme informado na página anterior, o governo 
aprovou recentemente um aumento no limite do crédito 
consignado. Embora essa alteração nas regras venha 
para beneficiar aqueles que buscam uma alternativa de 
empréstimo com juros mais baixos, é importante que 
o consumidor conheça bem os aspectos que envolvem 

essa transação, a fim de não se complicarem mais ainda 
financeiramente.

Por isso, selecionamos e apresentamos abaixo algumas 
características, vantagens e cuidados sobre crédito 
consignado, para que você aproveite essa forma de 
crédito da melhor forma possível. Confira!

O que é 
Crédito consignado é uma modalidade de 
empréstimos, com desconto da contraprestação 
em folha de pagamento, ou benefício da 
aposentadoria. Isso significa que o trabalhador, 
aposentado ou pensionista receberá seu salário/
benefício (líquido) já deduzido da prestação 
devida ao banco.

Dinheiro extra 
Tente utilizar algum dinheiro extra, como de férias, 
bônus e décimo terceiro salário, para quitar o 
empréstimo e se livrar dos juros.

Aposentados e pensionistas 
Se você é aposentado ou pensionista, confira 
se a instituição está autorizada pelo INSS a 
fazer o consignado para os segurados e fique 
atento, pois os bancos não podem cobrar taxa 
de abertura de crédito desse público.

Planeje-se 
É preciso planejar muito bem antes de solicitar 
um consignado, porque o salário será reduzido 
e, com isso, todo o orçamento doméstico vai 
ficar menor durante esse período. Além disso, 
pesquise as taxas oferecidas pelas instituições e 
utilize o relacionamento que já possui com uma 
instituição bancária para negociar.

Juros mais baixos
Por ser descontado direto na folha de 
pagamento do consumidor, o risco de calote 
é muito pequeno. Assim, esse tipo de crédito 
acaba tendo juros mais baixos do que outras 
modalidades do mercado. 

Para quem é indicado
Pode ser uma opção interessante para quem quer 
substituir uma dívida “cara” (cheque especial ou 
rotativo do cartão de crédito, por exemplo) por 
outra mais “barata”. Cumpre lembrar que não se 
trata de um “empréstimo barato”: ele é apenas 
menos caro que a maioria dos demais.

Conheça suas contas 
Procure fazer um levantamento de todas 
as contas para saber o quanto se pode 
comprometer da renda. De maneira geral, 
a orientação é não comprometer mais do 
que 25% da renda mensal com as parcelas 
do consignado. Caso perceba que não vai 
conseguir pagar o empréstimo, a melhor saída 
é buscar a renegociação. Além disso, evite 
fazer o financiamento em longo prazo, pois o 
crédito está atrelado ao salário e, em caso de 
mudança de trabalho ou desemprego, será 
preciso pagar a dívida de uma vez só.

“Negócios a parte” 
Evite tomar empréstimos para ajudar familiares 
ou terceiros. Lembre-se que será a sua renda 
que estará comprometida, e não a do bene-
ficiário final do financiamento. Por mais bem 
intencionada que essa pessoa que vai ficar 
com o dinheiro possa ser, sempre há o risco de 
descontrole financeiro e de não pagamento. 
Se virar uma inadimplência, é você que ficará 
com o prejuízo.

Pague as contas certas
Como mencionado anteriormente, vale 
a pena utilizar o consignado para pagar 
dívidas caras, como o rotativo do cartão 
de crédito e o cheque especial. Mas se o 
consumidor optar por usar o financiamento 
para fazer compras,é preciso lembrar que 
essa será mais uma dívida a ser somada com 
todas as outras.
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ESPAÇO DO PARTICIPANTE

ALCIDES E PEDRINHO LUIZ
Vida de Bem-querer, Vida de Bem Comum
Em evento realizado 
no BNB Clube For-
taleza no último dia 
30 de julho, o Parti-
cipante Assistido da 
Capef José Aldro Luiz 
de Oliveira lançou sua 
primeira obra literária, 
denominada ‘Alcides e 
Pedrinho Luiz - Vida de 
Bem-querer, Vida de 
Bem Comum’. 

O livro foca o desenvol-
vimento comunitário 
de Mangabeira, distrito 
de Lavras da Manga-
beira (CE), nas déca-
das de 50 e 60, cujos 
pais do autor figuraram 
dentre os principais lí-
deres e protagonistas.

De acordo com Aldro Luiz, que 
também é economista, a obra 
retrata a experiência mangabei-
rense, que constituiu ‘case’ pre-
cursor da aplicação das metodo-
logias do desenvolvimento local, 
puxado pela força das lideranças 
comunitárias, as quais somente 
viriam a ser praticadas no Brasil 
nos anos 90.

Ele explica que naquela época, as 
teorias econômicas prevalecentes 
defendiam o papel de protagonis-
mo do estado e os conceitos de 
macrorregiões como unidade de 
planejamento das ações de desen-
volvimento, como por exemplo, a 
Superintendência do Desenvolvi-
mento do Nordeste - SUDENE.

“Nada a ver com a abordagem 
praticada em Mangabeira na-
quele tempo, com resultados 
perceptivos em todas as dimen-

sões do desenvolvimento local: 
infraestrutura, produtividade, 
produção, comércio, consumo, 
educação, cultura, religião etc”, 
esclarece Aldro. “O livro revive 
histórias de Mangabeira e de 
mais de cem mangabeirenses 
que contribuíram com o proces-
so”, complementa.

Em resenha publicada no Di-
ário do Nordeste, o escritor 
e poeta Batista de Lima faz 
elogios ao primeiro trabalho 
literário de Aldro Luiz: “Se um 
leitor qualquer ousar iniciar a 
leitura, sente-se sequestrado 
pelos encantos da escritura, 
para se libertar apenas ao vi-
rar a última página de sua lei-
tura. Como escreve bem, esse 
Aldro Luiz. São períodos cur-
tos em que esboça os perfis 
da mãe e do pai, e de mais de 
uma centena de personagens 
verossímeis”.

Sobre o Autor
Aldro Luiz ingressou 
no Banco do Nor-
deste em 1968 e se 
aposentou em 1993. 
Embora tenha saí-
do de Mangabeira 
quando ainda tinha 
13 anos e resida em 
Fortaleza há cinco 
décadas e meia, ele 
garante que conti-
nua tendo interesse 
em tudo que diz res-
peito à sua cidade 
natal e às suas ori-
gens sertanejas.

Conforme citado, 
este foi o seu pri-
meiro livro. Ao ser 
questionado se pre-
tendia trabalhar em 

outras obras literárias, ele acre-
dita ainda ser cedo para saber. 
Afirma que saiu da empreitada 
agora e que esse trabalho tocou 
em emoções fortes: “Mexeu no 
baú de recordações e nas dificul-
dades pessoais e familiares que 
tiveram de ser superadas”.

Mas, segundo ele, há motivações 
fortes para continuar escreven-
do: “Gostei da experiência; os 
leitores têm sido benevolentes 
com o trabalho; e a história de 
minha terra e de meu povo é te-
mática sem fim e rica em ensina-
mentos que poderão ser úteis a 
outras comunidades, com iguais 
características”. 

Livrarias Saraiva e Cultura  
                ou 
Direto com o autor: 
Telefone/WhatsApp: (85)9 9988-9986 
E-mail: aldro@uol.com.br

Valor: R$ 39,90 + frete*.
* Frete não será cobrado caso a aquisição seja feita 
nas lojas físicas da Saraiva e Cultura.

COMO ADQUIRIR O LIVRO 

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



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!

COMO ADQUIRIR O LIVRO 

JOGO DA PREVIDÊNCIA

QUIZ PREMIADO 

Gabarito: Manual, Capacitar, Gestores, Previdenciária, Brasileiro, Complementar, Capef, Plano CV I, Funcionários.

O vencedor da edição de Maio/Junho do informativo Acontece foi 
José Maria Carvalho, Participante Assistido de Fortaleza/CE.

Sobre o tema destaque desta edição, descubra as palavras ocultas e encontre-as no jogo de Caça-Palavras abaixo.

M V G T Y L O C S V N B K I P
H Z H R W J L O F K S R J V R
C V S A G R D M A N U A L D E
A J L D E H G P V A K S R Y V
P K C G S G B L M Y B I A T I
E S F B T F S E S R L L W M D
F N U S O H E M R U Q E F N E
K V N A R T G E L J E I U K N
Q D C E E Y R N J P N R I A C
S P I S S W D T U J I O F B I
L T O G Q Q K A D G F E D D A
U Q N F G F O R O S I T H S R
P L A N O C V I K G G D S E I
G D R S A R B T F E W K L P A
D A I A P N W X A G R T E M Y
C K O G Q X R Q P S H C S T W
G I S N Y C A P A C I T A R P

O __________ Técnico de Previdência 

Complementar foi lançado com o objetivo de 

__________ os __________ do BNB a disseminarem 

a cultura __________ entre os seus funcionários, 

apresentando as principais características do 

sistema previdenciário __________, com destaque 

para a Previdência __________ e para os planos 

administrados pela __________: Plano BD e 

__________. Com esse trabalho, espera-se obter o 

apoio das lideranças do banco para a ampliação 

da quantidade de __________ cobertos pela 

previdência complementar.

1	 Sobre	o	Recadastramento	2015,	pode-se	afirmar	quê:		
a) O prazo encerrou-se no dia 31 de agosto e não  

é mais possível efetuar o procedimento.

b) Embora o prazo para efetuar o procedimento 
e concorrer ao iPad tenha terminado, os 
Participantes ainda devem atualizar seus dados 
cadastrais junto à Capef.

c) Ele terá início no dia 1º de outubro, e todos os 
Participantes deverão atualizar os dados cadastrais 
junto à Entidade.

2	 O	Crédito	Consignado	é:	
a) uma modalidade de empréstimos com desconto 

da contraprestação em folha de pagamento ou 
benefício da aposentadoria.

b) uma modalidade de contrato que associa aluguel 
e venda à prestação, por meio de uma técnica 
especial de financiamento.

c) um sistema de compra planejada que reúne pessoas 
que desejam adquirir um bem ou um serviço.

3	 Qual	matéria	você	mais	gostou	desta	edição	do	Acontece?

5	 Quais	temas	você	gostaria	de	indicar	para	a	próxima	
edição?

4	 O	que	você	achou	desta	edição	do	informativo?
a) Ótima    b) Boa   c) Regular     d) Ruim   

Os leitores que responderem corretamente as perguntas desta edição até o dia 15 de outubro participarão do sorteio do livro 
“Os segredos dos casais inteligentes”, de Gustavo Cerbasi, cujo vencedor será divulgado na próxima edição do Acontece.  



Com o objetivo de aprimorar a gestão dos Planos Previdenciários, a
Capef realizará Pesquisa de Satisfação com seus Participantes entre

os meses de outubro e dezembro de 2015.

APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Envio de formulário impresso, encartado na última edição do Informativo Acontece, para o endereço da Capef;

Acesso pelo site da Capef, www.capef.com.br 
 

ATIVOS
Participação exclusiva pelo site, www.capef.com.br

PARTICIPE E CONCORRA 
AO SORTEIO DE UM SMARTPHONE!

PESQUISA DE

20
15SATISFAÇÃO

COMO PARTICIPAR?


