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É com um sentimento misto de sa-
tisfação, confiança e saudade, que 
utilizo este espaço para me despedir 
do cargo de Diretor-Presidente desta 
instituição, cuja importância na vida 
de todos que fazem ou fizeram par-
te do Banco do Nordeste, considero 
imensurável.

A razão da minha saída repentina é 
que, no início do mês de julho, tive 
a honra de ser convidado para um 
novo e irrecusável desafio: assumir 
a Diretoria de Administração e Tec-
nologia da Informação do nosso es-
timado BNB.

Apesar do pouco tempo à frente da 
Capef - um ano e quatro meses - con-
sidero que esse período tenha sido 
bastante enriquecedor para mim. 
Foi extremamente satisfatório ter 
a oportunidade de conhecer esse 
universo tão complexo como é o da 
Previdência Complementar, além de 
muito aprender com profissionais 
qualificados e dedicados, como são 
aqueles que fazem o dia-a-dia da 
Entidade, a quem agradeço profun-
damente pela experiência e ensina-
mentos compartilhados.

Durante esses 16 meses, com o 
apoio de todos, participei de impor-
tantes conquistas, dentre as quais 
podemos citar: a redução da contri-
buição dos Participantes Assistidos 
do Plano BD; a recomposição de 
parte do reajuste dos benefícios não 
concedidos em 2008; a instalação de 
uma agência do Banco do Nordeste 
no prédio sede da Capef, que além 
de proporcionar uma maior comodi-
dade para os nossos participantes, 
que passaram a ter bem próximos 
uma agência do BNB, a CAMED e a 

CAPEF, gera uma nova receita mensal 
ao Programa de Gestão Administrati-
va e reduz custos da Entidade. 

É certo que nada disso teria acon-
tecido, não fosse a competência do 
quadro funcional da Entidade, dos 
colegas Danilo Araújo, diretor de Pre-
vidência, e Fernando Barros, diretor 
de Administração e Investimentos, na 
condução de suas respectivas áreas 
de responsabilidade, além dos mem-
bros que compõem os Conselhos De-
liberativo e Fiscal. Também agradeço 
a eles, pois tive a oportunidade de 
aprender diversos assuntos e discutir 
a tomada de decisões em conjunto, 
sempre prezando pelo bem-estar dos 
Participantes da Entidade. 

Embora sentindo a falta do ambiente 
de trabalho e da equipe, deixando o 
cargo antes do período de manda-
to, estou plenamente confiante que 
a Capef manterá o seu curso, agora 
conduzida pela colega Zilana Ribei-
ro, que foi a primeira ouvidora da 
Entidade e volta assumindo a Presi-
dência: é uma profissional com ex-
tremo preparo para dar continuidade 
ao trabalho e implantar novas ideias 
que certamente contribuirão com o 
desenvolvimento da nossa Caixa de 
Previdência.

Para finalizar, reforço aqui o meu 
compromisso em continuar contri-
buindo, de outras maneiras a partir 
de agora, para que a questão pre-
videnciária matenha-se constan-
temente nas pautas da direção do 
Banco e para que nós, benebeanos, 
tenhamos uma aposentadoria cada 
vez mais digna.

Continuem a contar comigo!

16 meses de 
aprendizado

Isaias Matos Dantas   
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curta capef
Recadastramento 
de Pensionistas 2014
Entre os dias 1º e 31 de agosto, os Beneficiários 
de Pensão da Capef que tiveram o benefício con-
cedido até o dia 31 de dezembro de 2013 deverão 
atualizar seus dados cadastrais junto à Capef, por 
meio da área restrita do site www.capef.com.br, 
menu “Recadastramento”, ou do preenchimento 
e envio à Capef de formulário impresso que será 
enviado pelos Correios à sua residência. Maiores 
detalhes sobre esse processo podem ser conferi-
dos na página 11. 

Precisa ligar para a Capef de Celular?
Os Participantes que precisarem contatar a área de 
Relacionamento com Participantes da Capef pelo 
telefone celular terão brevemente esse serviço dis-
ponível. O telefone 0800-970-5775, gratuito para 
aqueles que ligam de aparelhos fixos de todo o Bra-
sil, não recebe chamadas de celulares.  Atualmente, 
foi disponibilizado aos Participantes que só têm a 
opção de realizar chamadas de telefones móveis o 
número (085) 4008-5757, com custo de ligação 
local para os residentes de Fortaleza e interurbana 
para aqueles que moram fora da capital cearense. 
Visando aprimorar o atendimento ao Participante, 
a Capef em breve disponibilizará o serviço 4020, 
que possibilita o recebimento de chamadas de 
telefone móvel ao custo de ligação local para os 
residentes de todo o Brasil. Tão logo o serviço es-
teja disponível, divulgaremos maiores detalhes em 
nossos canais de comunicação.

Acompanhe a coluna  
Mercado em Foco 
Você acompanha os resultados dos investimentos 
do seu plano de benefícios? Publicada mensalmen-
te desde agosto de 2012, a coluna ‘Mercado em 
Foco’ foi criada para ampliar o seu entendimento 
sobre o mercado financeiro e o desempenho do 
plano. Nessa seção, os gestores da Capef apresen-
tam, por meio de vídeo e texto, os principais fatores 
macroeconômicos que impactaram os resultados 
dos investimentos dos Planos BD e CV I durante o 
período avaliado. A coluna é publicada no infor-
mativo Giro Capef, enviado por e-mail aos Partici-
pantes, e no site, na área de notícias de Educação 
Previdenciária. Confira!

agenda
Início do recadastramento de Pensionistas01/08

Pagamento dos benefícios de Agosto/201419/08

Encerramento da Promoção “Por que eu 
devo ir ao Seminário de Investimentos”31/08 

NOTÍCIAS CAPEF 

Visando ampliar o conhecimento dos 
seus Participantes com relação aos pla-
nos previdenciários que administra, a Capef lan-
çou, no mês de maio, uma cartilha explicativa apresentando 
as principais características e regras dos Planos BD e CV I.

O novo material educativo, que está disponível no site da 
Entidade (www.capef.com.br, área Publicações), aborda tó-
picos que mostram desde um breve histórico da Capef até 
aspectos de tributação, com a vantagem de uma linguagem 
fácil e projeto gráfico de agradável leitura.

Além disso, o leitor vai conhecer:
• O percurso realizado pelo dinheiro que investe nos Pla-

nos BD e CV I;

• O passo-a-passo para o recebimento do benefício, 
quando se tornar elegível à aposentadoria;

• Os Institutos Previdenciários, ou seja, as opções dispo-
níveis àqueles Participantes que se desligam do Banco 
antes de atingir a fase de recebimento dos benefícios;

• As regras gerais de Empréstimo a Participantes; dentre 
outros assuntos.

Promoção de Lançamento   
Aproveitando o clima da Copa do Mundo, conforme 
informado na última edição deste informativo, a Capef 
lançou no início de junho, com o objetivo de divulgação 
da Cartilha, a promoção “Seja o Camisa 10 do Time da 
Previdência”.

Desde essa data, até o dia 13 de julho, Zé Prudente 
postou na página oficial da Entidade no Facebook (www.
facebook.com/capefnaweb) diversas informações dos 
Planos BD e CV I contidas na Cartilha, intercalando com 
perguntas sobre os temas abordados no material. 

Os Participantes que responderam corretamente pelo 
menos uma das questões concorreram a uma camisa da 
seleção brasileira (ou do seu clube de coração) e uma 
bola oficial da Copa do Mundo, além de brindes institu-
cionais da Capef.

O resultado do sorteio será divulgado no dia 21 de julho 
no site da Capef e posteriormente nos demais informati-
vos da Caixa.

 

Nova Cartilha 
Explicativa traz 
detalhes dos Planos 
BD e CV I
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NOTÍCIAS CAPEF 

Zilana Melo Ribeiro, ex-chefe do Gabinete da Presidência do BNB, 
foi nomeada pelo Conselho Deliberativo da Capef para o cargo de 
diretora-presidente da Entidade. Ela assume a vacância surgida de-
vido à nomeação de Isaias Matos Dantas para o cargo de diretor de 
Administração e Tecnologia da Informação do Banco do Nordeste, 
divulgada no último dia 2 de julho.

Sobre a nova gestora
Esta não será a primeira passagem de Zilana 
pela Capef. Entre março de 2008 e outubro 
de 2012, a nova diretora esteve à frente da 
Ouvidoria da Entidade, tendo sido a primeira 
ouvidora da Caixa. 

Funcionária de carreira do Banco desde 1978, 
Zilana é advogada, graduada pela Universi-
dade Federal do Ceará (UFC), especialista em 

Direito e Processo do Trabalho e mestranda em Administração e 
Controladoria pela FEAAC (UFC). Foi eleita conselheira represen-
tante dos funcionários do BNB em 1995 e integrou a direção da 
AFBNB e do sindicato dos Bancários do Ceará, por diversos man-
datos. No BNB, foi superintendente de Desenvolvimento Humano, 
ouvidora e Chefe de Gabinete. 

“É uma grande honra retornar à Capef neste momento. Considero 
que a experiência dos anos em que estive à frente da Ouvidoria 
da Entidade, sentindo de perto os anseios dos Participantes, será 
importantíssima e me ajudará a exercer o cargo com muito mais 
eficiência”, avaliou Zilana, afirmando que pretende prosseguir a 
missão de estar sempre próxima dos associados.

Isaias reforça compromisso com a Capef
Isaias Matos Dantas, que se despede do cargo, 
garantiu que mesmo deixando de atuar dire-
tamente na administração da Capef, manterá 
a Entidade em sua agenda de prioridades. 
“Reforço aqui o meu compromisso em conti-
nuar contribuindo, de outras maneiras a partir 
de agora, para que a questão previdenciária 
matenha-se constantemente nas pautas da 
direção do Banco e para que nós, benebeanos, 
tenhamos uma aposentadoria cada vez mais digna e sustentável”, 
assegurou o novo diretor de Administração e Tecnologia de Infor-
mação do BNB.

Agradecimento 
Em nome da Capef, a Diretoria da Caixa dá as boas-vindas à Zilana 
Ribeiro e parabeniza Isaias Matos Dantas pela importante con-
quista. É um orgulho para a Entidade ter o seu diretor-presidente 
assumindo uma missão que será de grande relevância para o de-
senvolvimento do Banco e da própria Capef. 

Zilana Ribeiro é a nova 
Diretora-Presidente  
da Capef

Para aqueles que sempre quiseram partici-
par do Seminário de Investimentos da Capef, 
mas nunca tiveram a oportunidade porque 
não residem em Fortaleza, a Capef lançou a 
promoção “Por que eu devo ir ao Seminário 
de Investimentos”.

A partir do dia 1º de julho até 31 de agosto, 
os Associados da Entidade que residem nas 
cidades fora da capital cearense poderão 
concorrer a uma viagem para participar da 
21ª edição do Seminário de Investimentos, 
a ser realizada em Fortaleza no mês de no-
vembro, e conhecer as instalações da sede 
da Capef. 

Para concorrer, os interessados devem aces-
sar a pop-up da promoção na página prin-
cipal do site da Capef, www.capef.com.br, e 
responder as seguintes questões:

1. Por que você deve 
participar do Seminário de 
Investimentos da Capef, a ser 
realizado em Fortaleza?

2. Quais temas você considera 
interessante para um curso 
on-line de “Gestão dos 
Investimentos”?

O resultado se dará em formato de sorteio, onde 
participarão somente aqueles que responderem 
as questões apresentando uma justificativa con-
sistente com a proposta do evento.  

Sobre o Seminário 
Considerado um dos eventos mais 
importantes da agenda anual da Capef 
desde 1994, a 21ª edição do Seminário 
de Investimentos reunirá especialistas de 
instituições financeiras, profissionais de 
investimentos e Participantes da Caixa para 
analisar os cenários macroeconômicos e, a 
partir dessas discussões, definir estratégias 
de investimentos para os Planos BD e CV I 
para o ano de 2015.

Por que você deve 
ir ao Seminário de 
Investimentos?
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DESTAQUE 

Contribuições realizadas para a Capef de 
1989 a 1995: como compensar

A Instrução Normativa (IN) 1.343/13 da Receita Federal 
do Brasil, publicada no dia 8 de abril de 2013, reconhe-
ceu como indevida a incidência de Imposto de Renda 
(IR) sobre os benefícios pagos por Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar (EFPC) correspondente 
às contribuições efetuadas a essas EFPC’s, pelos Parti-
cipantes, no período de 1º de janeiro de 1989 a 31 de 
dezembro de 1995. 

Essa decisão decorreu do fato de que, nesse período, as 
contribuições efetuadas para a previdência complementar 
não eram deduzidas da base de cálculo do IR, pois a lei 
vigente à época (nº 7.713/88) previa isenção do imposto 
na fase de recebimento do benefício. Entretanto, a Lei nº 
9.250/95, que passou a vigorar em 1º de janeiro de 1996, 
estabeleceu o oposto: os benefícios passaram a ser tributa-
dos e as contribuições dedutíveis para fins de cálculo de IR.

Importante destacar que essa Instrução Normativa 
abriga somente os Participantes que se aposentaram 
a partir de janeiro de 2008 e que não tenham ação 
judicial sobre essa questão, não sendo aplicável aos 
Pensionistas. Para aqueles que possuem ação judicial 
e desejam se beneficiar dessa instrução, é necessária a 
desistência do processo. No caso dos Aposentados que 
passaram a receber benefícios de aposentadoria antes 
de 2008, a IN 1.343 não concede direito à isenção, por 
considerá-lo prescrito.

A Instrução Normativa orienta como fazer para a compen-
sação dessas contribuições separando em dois grupos: 

GRUPO 1
Participantes aposentados de 1º de janeiro de 
2008 até 31 de dezembro de 2012 
A Capef disponibilizou no seu site (área restrita, menu 
‘Outros Serviços’, ‘Demonstrativo de Contribuição para 

IRPF’) os valores das contribuições realizadas por cada 
participante no período de 1989 a 1995, atualizados 
conforme a IN 1343 determina. De posse desse valor o 
participante poderá retificar as Declarações de Imposto 
de Renda dos anos-calendário de 2009 a 2013, exercícios 
de 2010 a 2014, até a sua dedução total, seguindo o 
procedimento abaixo: 

a) retificar a ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos 
de PJ pelo Titular” ou “Rendimentos Tributáveis 
Recebidos de PJ pelos Dependentes”, se for o caso, 
deduzindo o valor disponibilizado pela Capef;

b) incluir o valor deduzido no campo “outros” 
(especificando: “contribuições realizadas para 
previdência complementar de que trata a IN 1343)” 
da ficha “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis” e

c) manter, na declaração retificadora, as demais 
informações constantes da declaração original que 
não sofreram alterações.

Obs: Se ainda existir saldo este pode ser deduzido nas 
declarações de IR futuras.

GRUPO 2
Participantes que se aposentaram a partir  
de 1º janeiro de 2013 
Foram apurados os valores das contribuições realizadas 
por cada participante no período de 1989 a 1995 e 
atualizados conforme a IN 1343 determina.  Mensalmente, 
a partir da folha de suplementação de aposentadoria 
de julho de 2014, a Capef realizará a compensação 
desses valores. Para facilitar o acompanhamento desse 
procedimento, será disponibilizado no Demonstrativo 
de Pagamento de cada aposentado o valor compensado 
e o saldo a compensar nos meses seguintes.  
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Panorama dos planos de benefícios da Capef
MAIO/2014

GESTÃO TRANSPARENTE

Plano BD Plano CV I

Participantes Assistidos 
(Pensionistas)              
1.014

Quantidade de Participantes
Total: 6.621

Participantes  
Assistidos  

(Aposentados)         
3.411

Ativos                      
2.196

Desempenho dos Investimentos

Discriminação Maio/14 Acumulando/2014

Renda Fixa 1,200 6,399
Renda Variável -1,202 -0,569
Investimentos Estruturados 8,042 2,592
Imóveis 3,000 5,143
Operações com Participantes 1,275 6,712
Total dos Investimentos 1,293 5,990
Meta Atuarial 1,070 5,888

Demonstração Maio/2014

Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A) 2.819.339

Provisões Matemáticas (B) 2.796.129

Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 23.211

Resultado Atuarial  valores em R$ mil

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

Comparativo do Desempenho 
dos Investimentos (Acumulado/2014)

5,888

5,990
3,518

4,122

-0,725

-0,520
-0,364 IFIX11

108  60 2-4-6-10 -8 -2 4

Estruturados  0,29%
Renda Variável  4,17%

Operações com Participantes 2,92%

Distribuição dos Investimentos

Renda Fixa         
82,98%

Imóveis 9,65%

Demonstração Maio/2014

Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A) 204.724

Provisões Matemáticas (B) 204.719

Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 6
(B) Valor presente dos compromissos previdenciais futuros (passivo atuarial).

Resultado Atuarial  valores em R$ mil

Desempenho dos Investimentos

Discriminação Maio/2014 Acumulado/2014
Renda Fixa 1,106 6,406
Renda Variável -0,096 -3,940
Investimentos Estruturados 4,064 0,966
Operações com Participantes 1,242 6,740
Total dos Investimentos 1,167 5,032
Variação da Cota Previdenciária 1,149 4,979
Meta Atuarial 0,909 5,597

Quantidade de Participantes
Total:  4.141

Participantes Assistidos 
(Pensionistas) 
4
Participantes Assistidos 
(Aposentados)
2

Ativos                       
4.135

Distribuição dos Investimentos

Renda Fixa          
89,70%

Estruturados 3,95%
Operações com  
Participantes 
2,33%

Renda Variável 4,01%

Comparativo do Desempenho 
dos Investimentos (Acumulado/2014)

5,597

3,333

0 2-6-8-10 -2 4 6 8 10-4

5,032

4,122
-0,725

-0,520

-0,364 IFIX11
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PREVIDÊNCIA EM FOCO

O cenário Judiciário no sistema  
de Previdência Complementar
Recentes decisões tomadas pelo Poder Judiciário brasi-
leiro evidenciam o crescente entendimento desta insti-
tuição acerca das questões que envolvem as Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar.

Especificamente nas últimas ocasiões, foi confirma-
da a legalidade do art. 3º, I, da Lei Complementar nº 
108/2001, que trata da necessidade da cessação do 
vínculo com o patrocinador do plano de previdência 
privada para o participante tornar-se elegível à percep-
ção de benefício.

A primeira dessas decisões foi proferida pela 6ª Turma 
do Tribunal Superior do Trabalho, em processo envol-
vendo a Capef. A segunda foi proferida pela 4ª Turma 
do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de um 
recurso da Petros (fundo de pensão da Petrobrás).

Esses posicionamentos favoráveis às entidades têm 
sido recorrentes nos tribunais do País. Na opinião do 
gerente de Jurídico Contencioso da Capef, Ponciano 
Júnior, essa tendência é positiva e “reflete o amadure-
cimento técnico experimentado pelo Poder Judiciário”. 

Abaixo, apresentamos uma entrevista com o gestor jurídi-
co da Caixa, que falou sobre o atual cenário judiciário no 
sistema de previdência complementar brasileiro. Confira:

Na sua visão, o que tem levado o judiciário brasilei-
ro a ter tomado essas decisões?
Creio que as recentes decisões dos Tribunais Supe-
riores, especialmente do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), decorrem da necessidade de se dar um trata-
mento uniforme aos temas relacionados ao regime 
de previdência privada, a fim de evitar decisões con-
traditórias e os prejuízos que elas acarretam. Além 
disso, acredito que elas refletem o amadurecimento 
técnico experimentado pelo Poder Judiciário e a in-
terpretação mais adequada à legislação do regime de 
previdência privada, que, no caso específico, buscou 
preservar o caráter previdenciário do benefício e per-
mitir que o trabalhador conclua o seu ciclo laboral.

Quais os impactos desse cenário para os Participan-
tes da Capef?
O principal impacto desse cenário é financeiro. Toda 
ação judicial, por mais simples que seja, acarreta um 
custo para a Entidade, mesmo que, ao final, a vitória 
seja desta. Esse impacto tende a aumentar em virtu-
de de decisões tecnicamente inadequadas, a exem-
plo daquela que concede benefício não previsto no 
plano previdenciário ou aumenta determinada obri-
gação sem a prévia constituição das reservas neces-

sárias ao seu custeio. O pior é quando isso favorece 
apenas a um ou outro participante, pois, nesse caso, 
toda a coletividade é prejudicada para atender a in-
teresses individuais.

Você poderia citar um exemplo?
A partir de 2008, diversos assistidos ajuizaram ações 
contra a Capef, com o objetivo de receberem o auxí-
lio cesta-alimentação pago aos funcionários do BNB, 
apesar de inexistir qualquer norma prevendo esse 
pagamento e a despeito de a Entidade nunca ter re-
cebido contribuições incidentes sobre essa parcela. 
As primeiras ações foram atendidas, o que permitiu 
que alguns assistidos recebessem-na. Somente após 
quatro anos, quando o STJ consolidou o entendi-
mento de que o assistido não tem esse direito, essas 
ações pararam de ser ajuizadas e aquelas que se en-
contravam em curso passaram a ser julgadas impro-
cedentes. O problema é que até a consolidação desse 
entendimento alguns assistidos receberam o auxílio 
cesta-alimentação, causando um prejuízo para os de-
mais associados, afinal, o pagamento dessa verba se 
deu com a poupança previdenciária que pertence ao 
grupo e não a um beneficiário isoladamente. É uma 
situação injusta, que retrata bem os impactos de uma 
decisão judicial infundada.

Como os participantes podem resolver suas dúvi-
das ou conflitos sem recorrer a ações judiciais?
Penso que a melhor solução é o diálogo com a Enti-
dade, inclusive por intermédio de sua Assessoria Jurí-
dica, afinal, todo o corpo funcional da Capef tem uma 
única missão: zelar pelo bem-estar dos participan-
tes. Sendo assim, todas as demandas que nos forem 
apresentadas sempre serão analisadas com foco no 
melhor interesse deles. Quando esse interesse não 
for atendido, certamente há um obstáculo intranspo-
nível, geralmente de natureza legal ou financeira.

Ponciano Junior,  gerente de Jurídico Contencioso da Capef
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lo”, afirmou Modernell, destacando a 
necessidade de premiar o pequeno 
pelo “sacrifício” de poupar.

Para o especialista, os avós têm de 
consultar os pais antes de tomar qual-
quer atitude.

Tempo livre é aliado
Modernell ainda ressaltou que os avós 
têm a seu favor o que os pais não pos-
suem: tempo livre. Como muitos deles 
estão aposentados, podem despender 
mais horas de seus dias para conversar 
com os netos sobre dinheiro.

“Hoje em dia, nem sempre os pais sen-
tam com os filhos para contar histórias. 
Os avós podem usar fábulas e ensinar. 
A Galinha dos Ovos de Ouro, por exem-
plo, pode passar a mensagem de como 
a ganância pode prejudicar uma pes-
soa, e a Formiga e a Cigarra, de como é 
importante poupar”, exemplificou o es-
pecialista em educação financeira.

Mas nada é tão eficiente quanto con-
tar para as crianças histórias de vida, 
em que os personagens são os pró-
prios membros da família. Assim, eles 
aprendem melhor os ensinamentos 
da educação financeira, porque se en-
volvem mais.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

De pais para filhos, de avós para netos
A geração dos atuais avós foi criada 
distante do tema ‘educação financei-
ra’ e sem os canais de comunicação 
tão ágeis quanto os atuais. Mas nada 
impediu que eles aprendessem a 
lidar bem com o dinheiro, afinal so-
breviveram em um País com cenários 
econômicos adversos, sempre admi-
nistrando recursos escassos, o que os 
credenciam no repasse de conheci-
mento às gerações futuras.

“O que os avós de hoje já passaram - 
crises, hiperinflação, guerras e escassez 
- fez com que eles aprendessem bem 
mais do que o que está nos livros”, afir-
mou o especialista em educação finan-
ceira Álvaro Modernell, em entrevista ao 
Portal Infomoney, explicando as razões 
dos avós terem condições de ajudar na 
educação financeira de seus netos..

Diálogo entre pais e avós 
é fundamental
De acordo com Modernell, a imagem 
que se tem dos avós na educação fi-
nanceira dos netos normalmente não 
é nada positiva. “O que se pensa é que 
os pais educam para os avós estraga-
rem, porque são mais benevolentes”, 
ressaltou.

Porém, ele acredita que isso ocorre 
quando não existe diálogo. O melhor 
caminho para os avós ajudarem na 
educação financeira das crianças é 
“combinar regras”. Um exemplo: não 
adianta nada os pais determinarem 
uma mesada mensal se os avós derem 
dinheiro o tempo todo para a crian-
ça. Isso não significa que não possam 
dar o dinheiro, mas que isso seja feito 
com o apoio dos pais.

Uma outra forma de educar financei-
ramente que é conhecida, mas pouco 
praticada pela maioria, é não dar tudo 
o que a criança deseja. “A criança quer 
comprar algo? Então deixe que ela 
junte e se esforce, para depois ajudar, 
se ele mostrar que quer mesmo aqui-

Princípios de Educação 
Financeira que os Avós 
podem passar aos netos

• O dinheiro não é o mais importan-
te na vida: quem viveu mais tem-
po tem mais certeza disso do que 
quem está em busca do sucesso 
financeiro, como os pais.

• Também sem dinheiro é possível 
se divertir: muitos pais pensam que 
levar para uma lanchonete é um 
programa familiar, mas os avós vão 
além e se comprometem a fazer um 
piquenique, que não é só chegar, 
consumir, pagar e ir embora.

• Não é preciso comprar o tempo 
todo: nem tudo é descartável e é 
possível construir o próprio brin-
quedo. A criança passa a valorizar 
aquilo que não é “comprado em 
shopping”.

• O que é caro ou barato: a correria 
do dia-a-dia não permite aos pais 
pesquisar tanto os preços, o que os 
avós podem fazer.

• O que a mídia diz não é regra: os 
avós ajudam a equilibrar o bombar-
deio que a mídia faz, prezando mar-
cas mais caras, às vezes para produ-
tos que não têm tanta qualidade.
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DIVERSÃO PREVIDENTE 

Coloque seus conhecimentos de educação financeira e previdenciária 
à prova e divirta-se com os jogos Palavras Cruzadas e Quiz Premiado, 
abaixo. Além de reforçar seus conhecimentos, você pode concorrer ao 
prêmio desta edição. Confira abaixo.

þJOGO DA PREVIDÊNCIA

QUIZ PREMIADO
Os leitores que responderem corretamente as perguntas desta edição até o dia 15 de Agosto par-
ticiparão do sorteio do livro “Dez bons conselhos do meu pai”, de Gustavo Cerbasi, cujo vencedor 
será divulgado na próxima edição do Acontece.   

Gabarito: Percurso, dinheiro, benefício, aposentadoria, 
institutos, recebimento, empréstimo, publicações. 

Abaixo, listamos alguns dos temas que os leitores da nova 
Cartilha Explicativa dos Planos da Capef vão conhecer ao 
acessá-la. Descubra as palavras ocultas e encontre-as no 
jogo de palavras-cruzadas.

• O ____1____  realizado pelo  ____2____ que investe nos 
Planos BD e CV I;

 
• O passo-a-passo para dar início ao recebimento do  

____3____, quando tornar-se elegível à ____4____;

• Os ____5____  Previdenciários, ou seja, as opções 
disponíveis àqueles Participantes que se desligam do Banco 
antes de atingir a fase de ____6____ dos benefícios;

• As regras gerais de ____7___ a Participantes; dentre outros 
assuntos.

• O novo material educativo está disponível no site da 
Entidade www.capef.com.br, área ____8____.

1)  Assinale a alternativa que NÃO corresponde à verdade 
sobre o cenário Judiciário no sistema de Previdência 
Complementar:  

a) Toda ação judicial acarreta custos para a Entidade, mesmo 
aquelas sem fundamento e com parecer desfavorável ao 
Participante, sendo essas despesas pagas por todo o grupo 
de Associados do Plano.

b) Decisões judiciais que concedem benefícios não previstos 
no plano previdenciário não geram prejuízos aos interesses 
da coletividade, já que essas despesas são custeadas pelo 
Fundo de Pensão. 

c) As recentes decisões dos Tribunais Superiores evidenciam o 
amadurecimento técnico do Poder Judiciário com relação às 
questões previdenciárias.

3)  Qual matéria você mais gostou desta edição do Acontece?

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

2) Sobre a relação entre avós e netos quando o assunto é 
dinheiro, qual dessas opções NÃO é verdadeira?

a) Os pais devem evitar que os avós participem desse 
processo de educar financeiramente seus filhos, pois a 
tendência é que os vovôs e vovós mimem as crianças 
com agrados excessivos.

b) É fundamental que os avós tenham um diálogo aberto 
sobre o assunto com os pais, a fim de não haver um 
descumprimento das regras que foram ensinadas para 
as crianças no dia-a-dia.

c) Os avós devem aproveitar o fato de terem mais tempo 
livre do que os pais para educar financeiramente as 
crianças, quem sabe até utilizando-se de maneiras 
criativas.

Para participar do Quiz Premiado deste mês, 
encaminhe as respostas corretas para o  

e-mail: comunicacao@capef.com.br.

O vencedor da edição de MARÇO/ABRIL do informativo Acontece 
foi o Participante Ativo Arlindo Theodoro Ferreira Filho.

4) O que você achou desta edição do informativo?
a) ÓTIMA     b) BOA     c) REGULAR     d) RUIM 
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É comum que pessoas nascidas e 
criadas em cidades interioranas te-
nham histórias curiosas para contar. E 
o aposentado do Banco do Nordeste 
José Nilton Fernandes é uma delas.

Natural de Aracati, município do Ce-
ará localizado a 142 quilômetros de 
Fortaleza, Zé Nilton, como é conheci-
do pelos mais próximos, juntou o seu 
gosto pela escrita, com a vontade de 
narrar histórias que vivenciou e pre-
senciou durante sua fase de cresci-
mento naquela cidade, para escrever 
o livro “Caiçara do Rio das Onças”.

“É um trabalho que eu fiz contando 
um apanhado dos costumes do co-
tidiano do interior nas décadas de 
50 e 60, através da história de vida 
de um personagem fictício chamado 

As histórias de Garcia:  
o ‘Caiçara do Rio das Onças’

Florêncio Garcia”, explicou o autor, 
que lançou a obra no fim de 2013.

Ao longo de 179 páginas, Zé Nilton 
narra a vida de Garcia desde o seu 
nascimento também em Aracati, até 
a sua juventude, quando parte para a 
capital cearense em busca de realizar 
os seus sonhos. Apesar de lembrar a 
sua própria trajetória, ele garante que 
a obra não se trata de uma autobio-
grafia: “Muita gente pensa que as his-
tórias aconteceram comigo, mas não 
é verdade. O que tem no livro são 
histórias de todo menino criado no 
interior que tem vontade de estudar, 
mas não tem condições”.

Segundo Zé Nilton, o desenvolvimen-
to da narrativa apresenta episódios 
curiosos como o processo de parto 

comum à época, o processo de alfa-
betização do personagem, a sua ex-
periência com a seca, além de sua 
iniciação sexual, entre outros.

O título do romance tem como base 
dois termos de origem tupi. Caiçara 
representa os habitantes das zonas 
litorâneas; no caso, Garcia. Rio das 
Onças, para muitos etimologistas, é 
relativo à palavra Jaguaribe, nome do 
maior rio do Estado do Ceará que cor-
ta a cidade de Aracati, local onde se 
desenrola a maior parte da história. 

Como adquirir  
Se você tem interesse em adquirir o 
livro “Caiçara do Rio das Onças”, ele 
está à venda no site www.bookess.
com, a um valor de R$ 39,19 a versão 
impressa e 15,38 a versão digital.

SOBRE O AUTOR:  
Este é o primeiro livro de José Nilton 
Fernandes. Ele, que também atua 
no Conselho Deliberativo da Capef, 
conta que escrevia contos desse 
estilo para um jornal local. Guardou 
os textos e, após notar que tinha 
material suficiente, resolveu juntá-los e 
transformá-los em um livro, adaptando 
para a vida de um personagem.

“Eu gostei bastante de ter realizado esse 
trabalho. Foram vendidos mais de 500 
exemplares. Acabei entusiasmando-me 
ao ponto de já estar próximo de lançar 
o segundo, ainda em 2014”, revelou o 
autor, que é Participante Assistido da 
Capef desde 1991, quando aposentou-
se do Banco do Nordeste.






