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Está chegando o momento de discutir as perspectivas do mercado
financeiro para o próximo ano e, baseado nas projeções de especialistas,
definir a Política de Investimentos dos planos BD e CV I para 2015.
Com esse objetivo, a Capef promoverá o 21º Seminário de Investimentos,
em Fortaleza/CE, nos dias 1º e 2 de dezembro.
Confira a programação e participe!
Páginas 2, 4 e 5
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Contribua para que a Entidade
continue trilhando caminhos exitosos
No final do ano passado, era praticamente unânime entre os especialistas
que 2014 seria um ano extremamente
desafiador para o ambiente econômico.
O contexto a ser analisado era bastante
complexo, já que o período que estava
por vir seria marcado por eventos relevantes, como a Copa do Mundo e as
eleições presidenciais, sem contar com
a apreensão sobre algumas questões
advindas do ambiente externo, como a
possibilidade de elevação da taxa de juros dos títulos americanos, a recessão na
Zona do Euro e a redução do crescimento
da economia Chinesa. Em resumo, eram
muitas as incertezas com relação ao ano
que estaria por vir.
De fato, 2014 não vem sendo um ano
fácil. Apesar das medidas adotadas pelo
Banco Central para controlar a inflação,
os indicadores vêm se apresentando em
patamares acima do teto da meta estipulada e o crescimento da economia está
abaixo do previsto no início do ano. Já no
âmbito dos investimentos, a volatilidade
esteve sempre presente, tanto na renda
fixa, como na renda variável, comportamento típico de anos eleitorais.
Com o ano aproximando-se do fim, podemos afirmar que a Capef vem apresentando um bom desempenho nos seus
investimentos. Mesmo diante de uma
conjuntura econômica desfavorável, até
a posição de outubro, ambos os planos
administrados pela Entidade – BD e CV I
- vêm superando suas metas atuariais no
acumulado de 2014. Consideramos que
tal desempenho é fruto de uma eficiente escolha na alocação dos recursos dos
planos, cujas estratégias são elaboradas
em conjunto com os seus Participantes
há mais de duas décadas, por meio do
Seminário de Investimentos, realizado
anualmente pela Entidade desde 1994.
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Para que a nossa Caixa de Previdência
continue trilhando caminhos exitosos,
convidamos todos os nossos Associados,
sejam Assistidos ou Ativos, a participarem de mais uma edição desse evento,
que acontecerá no BNB/Passaré, em Fortaleza/CE, nos dias 1º e 2 de dezembro.
Assim como 2014 não está sendo um ano
fácil, 2015 também promete ser um ano
de grandes desafios para a economia,
sobretudo nos aspectos de controle da
inflação e retomada do crescimento. Por
isso, reforçamos a importância da participação do maior número de associados
possível no evento, a fim de, baseados
nas projeções dos especialistas convidados, novamente decidirmos juntos a
alocação de recursos dos planos geridos
pela Entidade para o ano que está por vir.
Além de economistas de instituições financeiras renomados, a 21ª edição do
Seminário de Investimentos contará com
a participação do ex-Ministro da Previdência Social e atual Senador da República
José Barroso Pimentel, que abrilhantará o
evento, iniciando o ciclo de palestras abordando o tema: “Tendências do Mercado de
Previdência Complementar no Brasil”.
Se você mora em Fortaleza, não perca a
oportunidade de participar da ocasião
presencialmente. Entretanto, caso não
tenha como comparecer, seja por morar
em outras cidades, ou por compromissos
inadiáveis, acompanhe e participe através
de outros recursos tecnológicos que serão disponibilizados pela Entidade, como
a transmissão ao vivo pela intranet do
Banco do Nordeste e/ou pelo fórum em
tempo real que será aberto no site da Capef. Os detalhes podem ser conferidos na
página quatro e cinco deste informativo.
Contamos com a sua participação!
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Notícias Capef

curta capef
2ª Parcela do 13º Benefício
O pagamento da segunda parcela do 13º benefício de
2014, concedido aos Participantes Assistidos da Capef, será
realizado no dia 19 de novembro, estando disponível para
saque no dia subsequente. Com relação à primeira parcela
de 2015, adiantamos que a previsão de pagamento é dia
19 de janeiro, com disponibilidade para retirada no dia 20.

Pesquisa de Satisfação 2014
Se você ainda não participou da Pesquisa de Satisfação
2014 da Capef, ainda há tempo! Até o dia 30 de novembro,
os Participantes que responderem as questões referentes ao
nível de satisfação com relação à Entidade, além de contribuirem com o aprimoramento da gestão da Caixa, concorrerão ao sorteio de um smartphone. Serão realizados dois
sorteios: um entre os Associados Ativos e outro entre os
Assistidos. Mais detalhes na página 11 deste informativo.

Responsabilidade Social
Representada pelo seu diretor de
Administração e Investimentos,
Danilo Araújo, a Capef participou,
no dia 31 de outubro, do evento
promovido no Rio de Janeiro pela
ABRARES (Associação Brasileira
de Responsabilidade Social): “O
olhar das fundações e dos institutos de Previdência Complementar,
ao compartilharem informações e conhecimentos, no
que tange ao relevante tema da Responsabilidade Social
no Brasil”. Na ocasião, o dirigente da Caixa apresentou
as ações implementadas pelos fundos de pensão e pela
Capef relacionadas ao tema proposto pelo evento. “As
EFPC’s desempenham um papel extremamente importante no aspecto de Responsabilidade Social, tendo como
foco quatro temas: governança e transparência; contribuição econômico-financeira; contribuição ambiental;
e contribuição social”, destacou o diretor. Danilo Araújo
ressaltou também o engajamento do BNB para o alcance dos ‘Objetivos de Desenvolvimento do Milenio’ (ODM),
iniciativa do Governo Federal que estimula prefeituras,
empresas e organizações da sociedade civil a contribuírem para o cumprimento de oito propósitos sociais definidos pela ONU.

agenda
19/11

Pagamento dos benefícios de Novembro/2014
Pagamento da 2ª parcela do 13º benefício

30/11 Último dia para responder à Pesquisa de Satisfação 2014
01 e
2/12

Seminário de Investimentos 2014

Melhorias na Política de
Empréstimos
No último dia 1º de outubro, começou a vigorar as alterações na Política de Empréstimo a Participantes da Capef
aprovadas pelo Conselho Deliberativo, que visam atender
a demandas dos Participantes Assistidos, mas que contemplam todos os participantes do plano. As melhorias dizem
respeito à ampliação do limite de concessão do EAP e redução da taxa de contribuição do Fundo Garantidor de Empréstimo. São elas:
• Ampliação do limite para empréstimo
A mudança consiste em elevar o limite de concessão
dos Empréstimos a Participantes do Plano BD de sete
para oito salários/benefícios e os valores máximos por
faixa etária, conforme tabela abaixo:
TABELA DE LIMITES POR FAIXA ETÁRIA
Faixa Etária

Valor Máximo
Anterior (R$)

Valor Máximo
Aprovado (R$)

Prazo
Máximo

Até 65 anos

R$ 70.000,00

R$ 81.000,00

84 meses

De 66 a 75 anos

R$ 52.000,00

60.000,00

84 meses

De 76 a 79 anos

R$ 30.000,00

R$ 35.000,00

60 meses

De 80 a 90 anos

R$ 20.000,00

R$ 23.000,00

36 meses

• Redução da taxa de contribuição do
Fundo Garantidor de Empréstimo
A outra alteração refere-se à redução em 4,4% da taxa
de contribuição do Fundo que garante as liquidações
dos empréstimos, em caso de falecimento do Participante. Os novos valores serão calculados de acordo
com a tabela abaixo
TABELA DE VALORES POR FAIXA ETÁRIA:
Faixa Etária

Taxa ao Mês
Anterior (%)

Taxa ao Mês
Aprovada (%)

Até 55 anos

0,045

0,043

De 56 a 65 anos

0,090

0,086

De 66 a 70 anos

0,250

0,239

A partir de 71 anos

0,388

0,371

As demais regras da Política de Empréstimos do Plano permanecem inalteradas.

Procedimentos para contratar novo EAP

Caso você deseje contratar novo empréstimo e não tenha
aderido ainda ao Contrato de Abertura de Crédito (CAC),
documento que estabelece as condições gerais de concessão do EAP e requisito para a sua liberação, você deverá fazê-lo pela área restrita do site da Capef - www.capef.
com.br - ou através da área de Relacionamento, pelo telefone: 0800 9705775.
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DESTAQUE

Seminário de Investiment
O que podemos esperar do mercado financeiro
para 2015? Onde a Capef deverá aplicar os recursos dos Planos que administra nesse período? Para
tentar responder a essas e outras questões, a Entidade promoverá, nos dias 1º e 2 de dezembro,
a 21ª edição do Seminário de Investimentos. O
evento acontecerá no miniauditório do BNB/Passaré, em Fortaleza/CE.
A proposta do Seminário de Investimentos, um dos
eventos mais importantes da agenda anual da Entidade realizado desde 1994, é reunir os Participantes da Capef com os profissionais de investimentos da Caixa e especialistas do mercado financeiro,
para discutir o cenário econômico e traçar a Política de Investimentos dos Planos BD e CVI para o
próximo ano.
Na ocasião, os Associados da Caixa terão a oportunidade de ser parte ativa na determinação das estratégias de aplicações dos recursos, tendo como
base os cenários macroeconômicos apresentados
pelos profissionais convidados, o que torna o evento um instrumento indispensável para a eficiente
gestão dos investimentos da Entidade.

Como participar?

Os Participantes interessados em fazer parte deste
momento decisivo deverão confirmar presença até o
dia 25 de novembro, enviando nome, telefone e e-mail para o endereço eletrônico comunicacao@capef.com.br, ou pelo telefone (85) 4008-5835.

Sorteio de brindes

Além de ficar por dentro do cenário econômico
atual e contribuir com as diretrizes de investimentos dos Planos BD e CVI, os Participantes do evento
concorrerão a prêmios, que serão sorteados ao final de cada ciclo de palestras.

Assista pela Intranet

Se você é Participante Ativo, não mora em Fortaleza e/ou não poderá comparecer ao evento, fique
atento: todas as palestras serão transmitidas em
tempo real através da Intranet do Banco do Nordeste. Não perca!
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Programação

DIA 01

08h30 - Abertura
09h - Tendências do Mercado de Previdência
Complementar no Brasil
Palestrante: Senador José Barroso Pimentel
10h40 - Cenários Macroeconômicos para 2015
Palestrante: Eduardo Loyo
Instituição: BTG Pactual
12h - Almoço
14h - Cenários para o mercado de Renda Fixa
e Variável em 2015
Palestrante: Rodrigo Noel
Instituição: Itaú
15h30 - Intervalo
16h - Cenários para o Mercado Imobiliário
Palestrante: Alberto Diniz
Instituição: Rio Bravo Investimentos

DIA 02

09h - Os Desafios para os Fundos de Pensão
Palestrante: Marcelo Rabbat
Instituição: Vinci Partner
10h - Perfil dos Planos da Capef
Palestrante: João Francisco Freitas Peixoto
Instituição: Capef
10h40 - Análise Atual da Macrocarteira da Capef
Palestrante: Danilo Araújo
Instituição: Capef
11h20 - Intervalo
12h - Consolidação dos Cenários
Palestrante: Marcelo D`Agostino
Instituição: Capef
12h40 - Proposta da nova Macrocarteira

tos chega à sua 21ª edição
Senador
José Pimentel
abrirá Seminário

Tecnologia ampliará
interatividade

O público presente e mesmo aqueles Participantes que não
comparecerão ao evento poderão acompanhar e participar
das apresentações e debates por meio de recursos tecnológicos, que serão disponibilizados para ampliar a interatividade entre associados, palestrantes e organizadores.
Além da transmissão ao vivo pela Intranet do Banco do
Nordeste direcionada aos Participantes Ativos, serão disponibilizadas as seguintes plataformas de interação:

APLICATIVO PARA
DISPOSITIVOS MÓVEIS

Neste ambiente, o usuário terá informações sobre
o evento, programação, apresentações das palestras, direcionamento para um fórum online sobre
os temas abordados nas palestras e álbum de fotos.

Como acessar?

Baixando o aplicativo através do endereço:
http://app.vc/seminario_de_investimentos; ou
Baixando o aplicativo através do QR Code* abaixo:

FÓRUM EM TEMPO REAL

Uma figura ilustre e de profundo conhecimento
sobre o tema “Previdência” será responsável
pela abertura do Seminário de Investimentos
este ano. Trata-se do Senador da República
José Barroso Pimentel.
Ele, que atuou como Ministro da Previdência
Social entre 2008 e 2010, apresentará a primeira
palestra do evento: Tendências do Mercado de
Previdência Complementar no Brasil. A apresentação
do Senador terá início às 09h do dia 1º de dezembro.

Serão postados, em tempo real,
os principais pontos abordados
em cada uma das apresentações.
Nesse espaço, os Participantes
poderão realizar comentários e
fazer perguntas sobre as palestras. As perguntas serão respondidas pelos palestrantes ao final da apresentação.

Como acessar?

Por meio da imagem publicada na pop-up do site da Capef www.capef.com.br; ou
Através do aplicativo mencionado acima, onde um dos
itens encaminhará direto para a página.

Obs: Para participar do Fórum, o Associado deverá fazer um
simplificado cadastro por meio da opção “Cadastrar”, no
canto superior da tela, à direita.

* Código de barras bidimensional que pode ser facilmente escanerizado usando a maioria dos
aparelhos móveis equipados com câmera, através de aplicativos de leitura de QR Code, como
por exemplo o “QR Code Reader”.
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GESTÃO TRANSPARENTE

Panorama dos planos de benefícios da Capef
OUTUBRO/2014

Plano BD

Plano CV I

Quantidade de Participantes

Quantidade de Participantes

Total: 6.642

Total: 4.763

Participantes
Assistidos
(Aposentados)
3.569

Participantes Assistidos
(Pensionistas)
1.065

Participantes Assistidos
(Pensionistas)
7
Participantes Assistidos
(Aposentados)
1

Ativos
4.755

Ativos
2.008

Distribuição dos Investimentos

Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
92,36%

Renda Variável 4,63%
Estruturados 0,27%
Renda Fixa
82,75%

Renda Variável 2,16%

Imóveis 9,56%

Estruturados 2,97%
Operações com
Participantes
2,52%

Operações com Participantes 2,80%

Desempenho dos Investimentos

Desempenho dos Investimentos
Outubro/14
1,259
7,462
-3,155
0,558
1,031
1,447
0,894

Discriminação

Renda Fixa
Renda Variável
Investimentos Estruturados
Imóveis
Operações com Participantes
Total dos Investimentos
Meta Atuarial

Discriminação
Renda Fixa
Renda Variável
Investimentos Estruturados
Operações com Participantes
Total dos Investimentos
Variação da Cota Previdenciária
Meta Atuarial

Acumulado/2014

11,503
16,128
0,174
11,237
11,838
11,714
10,050

Comparativo do Desempenho
dos Investimentos (Acumulado/2014)

Outubro/14
1,837
16,887
1,054
1,139
2,409
2,353
0,912

Comparativo do Desempenho
dos Investimentos (Acumulado/2014)
META ATUARIAL
(IPCA + 5,5%)

10,050

9,865
10,576

RENTABILIDADE
PLANO CV I

11,714

5,048

IPCA

5,017

8,853

8,853

6,532

6,532

6,059

6,059
0

2

4

6

8

10

0
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Resultado Atuarial valores em R$ mil
Demonstração

2

4

6

8

10

12

Resultado Atuarial valores em R$ mil
Outubro/2014

Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A)

2.893.442

Provisões Matemáticas (B)

2.807.450

Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit
(B) Valor presente dos compromissos previdenciais futuros (passivo atuarial).
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2, 038

IFIX11

2,038

IFIX11

-2

Acumulado/2014
11,994
7,870
0,315
11,753
10,576
10,382
9,865

85.991

Demonstração

Outubro/2014

Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A)

240.441

Provisões Matemáticas (B)

240.423

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

18

PREVIDÊNCIA EM FOCO

Beneficiários do INSS devem
realizar prova de vida até dezembro
Encerra-se no dia 31 de dezembro o prazo para que os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
que ainda não realizaram a renovação de senha/fé de vida
efetuem o procedimento e não tenham o benefício da Previdência Social suspenso.
O objetivo do procedimento, que vem sendo realizado
desde maio de 2012, é conferir mais segurança ao cidadão
e ao estado brasileiro, evitando pagamento de benefícios
indevidos e fraudes.
Segundo dados do INSS, até o fim de outubro, dos 31,1 milhões de beneficiários, 1,4 milhão ainda não compareceram às instituições financeiras para se recadastrarem.

Como realizar a comprovação

Para realizar a comprovação de vida e renovação de senha,
o segurado deve ir até a agência bancária a qual recebe
o benefício, levando um documento de identificação com
foto (carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira
de habilitação etc).
Os beneficiários que não puderem ir até às agências bancárias, por motivos de doença ou dificuldade de locomoção, podem realizar a prova de vida por meio de um procurador devidamente cadastrado no INSS.
Os segurados que residem no exterior também podem
efetuar o procedimento por meio de um procurador cadastrado no INSS ou por meio de documento de prova de
vida emitido por consulado.

Convênio Capef/INSS

Para facilitar a vida dos seus
Associados, a Capef mantém um convênio junto
ao INSS, onde a Entidade
representa os Participantes em questões
referentes à Previdência Social.
Desta forma, informamos que, caso você
já tenha autorizado
a Capef a representá-lo por meio
desse convênio,
não é necessária a
realização da renovação de senha/fé de vida,
pois a própria Entidade
já efetuou a sua regularização junto à Previdência
Social.

Recadastramento de
Pensionistas da Capef
Durante os meses de agosto e setembro deste ano, a Capef realizou o processo de recadastramento entre os Pensionistas da Entidade, com o objetivo de conferir segurança à
folha de pagamentos. Nesse sentido, informamos que, até a posição de 14 de novembro,
49 pensionistas ainda não realizaram o procedimento, mesmo após diversos comunicados
e tentativa de contato. Conforme informado previamente, o benefício desses associados
será suspenso a partir da folha de novembro até que haja a devida regularização. Caso
você faça parte desse grupo, entre em contato imediatamente com a Entidade pelo telefone 0800-970-5775.
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

10 dicas para você gastar
menos no supermercado
Manter a disciplina financeira dentro de um supermercado não é tarefa das mais fáceis, já que os
donos das redes investem cada vez mais para desenvolver estratégias que te fazem gastar (muito)
mais. Apesar da maioria das pessoas saber que tudo
é construído para que o cliente gaste mais do que é
necessário, nem sempre – quase nunca! – consegui1 – Vá aos mesmos
supermercados
Parece estranho, mas saber exatamente onde fica cada produto vai
te ajudar muito a evitar as compras por impulso naquela “passeadinha” enquanto procura o pão ou o leite. O próprio Massaro diz
utilizar essa técnica para evitar gastar mais
que o previsto. “Na maior parte das vezes os
supermercados são organizados de forma
similar, em uma escala produtos de menor
valor agregado para a direita, como frutas e
legumes, e outros mais caros, como os eletrodomésticos à esquerda”, explica. “Só que
nem sempre é assim, então você se vê obrigado a circular. Melhor ir na loja em que você
sabe onde as coisas estão.”
2 – Evite as promoções
“pague dois leve três”
Tudo no supermercado tem uma
razão de estar lá, inclusive aquela promoção para desovar o estoque que
está com o vencimento mais próximo. E os
profissionais do varejo sabem o quanto nós,
meros mortais, somos incapazes de resistir a
uma promoçãozinha. Por isso, não importa a
promoção: comprar o que não precisa será,
invariavelmente, um gasto a mais.
3 – Não tente
‘levar vantagem’
Quando você estiver pensando
que este ou aquele produto está
saindo “quase de graça” é porque você estava pagando mais antes e, naquele momento,
era interessante para o mercado fazer você
acreditar que está em vantagem. O mesmo
se aplica a “oportunidades únicas” e também
àquelas promoções das dez últimas unidades da televisão plasma ou do fogão de seis
bocas: o dinheiro que o mercado está deixando de receber na promoção certamente é
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mos controlar os impulsos e gastamos mais do
que o previsto.
Para te ajudar, apresentamos 10 dicas do educador,
consultor financeiro e pesquisador na área da psicologia econômica, André Massaro, para que você
mantenha mais dinheiro no seu bolso e menos na
caixa registradora do supermercado. Confira!

compensado nos outros produtos. “A gente
sai de uma gôndola com a falsa sensação de
ter saído em vantagem e no fim o produto
não vai te atender”, diz.
4 – Fique o menor tempo
possível no supermercado
Como a “luta contra esse exército”, como disse Massaro, é tão
desigual, a melhor saída é ficar o mínimo de
tempo exposto aos estímulos para os olhos e a
mente. Se você não pretende gastar mais que
o necessário, evite passear no supermercado.
5 – Não estoque alimentos
Aproveitando esse assunto, é
bom lembrar que você só está
em guerra dentro do supermercado e não fora dele. Não faça grandes estoques, caso contrário você correrá o risco
de ter produtos vencidos e principalmente
de perder as contas do que você realmente
tem em casa.
6 – Não leve as crianças
Se a ideia for passar pouco
tempo na loja, é evidente que
as crianças devem ficar em casa. No entanto, essa preocupação é fundamental para
quem planeja gastar o mínimo, principalmente porque elas pedem – e muito. São
bravos os corações e raras as carteiras que
resistem aos olhos brilhantes pedindo o pacote de biscoitos recheados do personagem
do momento – que custa o dobro do preço
de um outro não licenciado.
7 – Busque estar em boa
companhia financeira
O melhor jeito de ir ao supermercado é sozinho, mas se você tem
dificuldade em controlar o impulso, leve
alguém mais controlado do que você, que
possa pôr limite nas compras.

8 – Faça listas
“Ir para um supermercado é um
momento de guerra e o seu planejamento de ataque é a lista”, brinca
Massaro. Piadinhas à parte, o especialisa explica que ter uma lista nas mãos lembra você
do que realmente precisa comprar – não serve apenas para não te deixar esquecer dos
itens relevantes. Por isso, mesmo se tiver a
lista decorada, leve ela para as compras e a
mantenha sob os olhos o tempo todo.
9 – Observe todas
as prateleiras
Parece paradoxal, mas não é. Se
você não tiver uma preferência clara por esta ou aquela marca, quando estiver
na sessão do produto que vai pegar naquele
momento, olhe de cima a baixo. Os produtos expostos na altura dos seus olhos estão
estrategicamente posicionados ali com base
em pesquisas sobre a estatura média de homens e mulheres em determinada região.
Não estranhe se os produtos mais caros estiverem ali, ao alcance da mão – em alguns
casos, há até empresas que pagam por um
bom posicionamento na prateleira. Ou você
acha que, em algumas livrarias, por exemplo,
aquela pilha de livros que te recebe logo na
entrada é uma forma de curadoria literária?
Aliás, aproveite para comparar com as listas
dos mais vendidos e tire qualquer dúvida de
que essa estratégia funciona.
10 - Fique ainda mais
vigilante se situação
financeira piorar
Claro que você pode fazer tudo isso, só não
pode ficar paranóico. Massaro mede o excesso de preocupação com a régua do bom
senso. “Quanto mais precária for sua situação financeira, maior terá de ser a sua paranoia”, diz. “Quem está bem de vida pode se
dar ao luxo de ser ineficiente eventualmente, mas é preciso estar consciente disso.”

DIVERSÃO PREVIDENTE

Coloque seus conhecimentos de educação financeira e previdenciária
à prova e divirta-se com os jogos Discubra o Código e Quiz Premiado,
abaixo. Além de reforçar seus conhecimentos, você pode concorrer ao
prêmio desta edição. Confira abaixo.
þJOGO DA PREVIDÊNCIA

quiz premiado

Desvende os códigos abaixo e, sobre a próxima edição do Seminário de
Investimentos, descubra quais são os destaques do evento mencionados
pelas dicas abaixo:
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Os leitores que responderem
corretamente as perguntas
desta edição até o dia 15 de
dezembro, participarão do
sorteio do livro “Eu mereço
ter dinheiro!”, de Reinaldo
Domingos, cujo vencedor
será divulgado na próxima
edição do Acontece.

Z …

1) Qual público precisa realizar a renovação de
senha/fé de vida junto à Previdência Social até
o dia 31 de dezembro?

Ele atuou como Ministro da Previdência Social entre 2008 e 2010 e será
responsável pela abertura do Seminário de Investimentos este ano, com a
palestra “Tendências do Mercado de Previdência Complementar”
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Recurso tecnológico que criará um ambiente onde o usuário terá informações sobre
o evento, programação, apresentações das palestras e álbum de fotos.
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a) Os Participantes Assistidos – Aposentados
e Pensionistas – que não atualizaram seus
dados cadastrais junto à Capef nos últimos
dois anos.
b)	Os beneficiários do INSS que ainda não
realizaram o procedimento e que, no caso de
serem Participantes da Capef, não tenham cedido autorização à Entidade para representálos através do Convênio Capef/INSS
c)	Os Participantes Ativos que já se encontram
aposentados pelo INSS.
2)Das ações abaixo, qual delas NÃO é recomendada ao consumidor que quer reduzir gastos com
supermercado?
a) Ir sempre a diferentes supermercados.
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|

b) Gastar o menor tempo possível para realizar
suas compras.

§

c) Deixar as crianças em casa sempre que possível.

Recurso tecnológico que criará um ambiente onde serão postados, em tempo real,
os principais pontos abordados em cada uma das apresentações. Nesse espaço, os
Participantes poderão realizar comentários e fazer perguntas sobre as palestras.

~ Ø Ξ ∏ ◄

₸ & ◄ * Ø

& ◄
Ξ & ♥

\

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?
A vencedora da edição de Julho/Agosto do
informativo Acontece foi a Participante Ativa
Suenize Mª Soares de Souza Limaverde, Analista de
Reestruturação de Ativos do BNB, em Pernambuco.

Para participar do Quiz Premiado deste mês,
encaminhe as respostas corretas para o e-mail:
comunicacao@capef.com.br.
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ESPAÇO DO PARTICIPANTE

Talento que vem de berço
“Discurso não vou fazer; prefiro então versejar; nestas rimas com prazer;
o meu adeus expressar… Desculpas quero pedir; e também agradecer; a
quem me soube ouvir; procurando me entender”.
Foi com esses versos, dentre outros,
que a aposentada do Banco do Nordeste Maria Dulcinea Chaves de Lucena se
despediu dos seus colegas de trabalho,
no dia 3 de setembro de 1985, data em
que completava exatos 30 anos de carreira na instituição.
Observando-se a forma como ela deu
adeus aos companheiros do Banco, já
é possível notar que não se trata de
uma pessoa como outra qualquer. Dulcinea tem talentos diferenciados. Além
da facilidade com as palavras escritas,
expressas através de inspiradores poemas, a aposentada realiza pinturas e desenhos que podem ser admirados tanto
por especialistas, quanto por leigos.
Aos 83 anos, ela conta que o amor pelas
artes vem desde a sua infância, vivida
na região do Cariri, interior do Ceará,
embora tenha nascido em Limoeiro do
Norte/CE. Desde então, tinha o desejo
de estudar artes. Esse sonho, entretanto,
nunca se realizou. Tudo que aprendeu
foi sozinha, observando os trabalhos de
seu pai, pelo qual externa profunda idolatria, e de outros artistas.
Embora não tenha realizado a vontade
de trabalhar neste ramo, a Participante da
Capef revela que o Banco do Nordeste foi
uma “verdadeira escola de vida” e que se
sente uma pessoa realizada. “Na época
reclamávamos de algumas coisas, mas depois percebemos que tudo o que passamos teve o propósito de nos fazer crescer.
O saldo final foi muito positivo”, enalteceu.
O BNB, inclusive, foi o grande responsável pela realização de um sonho o qual
ela nunca vai esquecer: patrocinou uma
exposição individual dos quadros de
Dulcinea, denominada ‘Mulher Mostra
Mulher’. “Lembro como se fosse ontem.
Foi no dia 24 de setembro de 1977, no
BNB Clube de Fortaleza. A ocasião do
evento saiu em vários jornais na época.
Compareceram os diretores do Banco,
meus colegas, jornalistas. Foi tudo muito fino e prestigiado”, se emociona.

10 www.capef.com.br

Paisagens e arte abstrata são especialidades da Participante

Dulcinea Lucena durante sua exposição
no BNB Clube Fortaleza, em 1977

Dulcinea Lucena atualmente,
aos 83 anos

Disposição de sobra na aposentadoria
Mesmo já tendo ultrapassado a casa
dos 80 anos, Dulcinea mostra ter
uma disposição de dar inveja a muitos jovens. Para se ter ideia, no dia
anterior à entrevista para esta edição
do Acontece, ela havia feito uma microcirurgia pela manhã. Do hospital,
já saiu para acompanhar sua amiga
- também aposentada do Banco - em
um passeio, e voltou só à noite. “A
vida de aposentada é boa demais.
Não ter hora pra cumprir, poder fazer
o que quiser, o momento que quiser,

é o que mais me agrada”, revela.
Atualmente, ela mora no bairro do
Papicu, em Fortaleza/CE. Tem dois
filhos e três netos (duas meninas
e um menino). Além dos poemas e
pinturas, dedicar-se à religião é outra atividade que fascina a aposentada: “Sou evangélica. Vou muito
à igreja. Tenho um lado espiritual
muito forte. Procuro ter muita serenidade e esse tipo de envolvimento me traz muito conforto”.
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Você tem algum amigo no BNB que ainda não aderiu ao Plano CV I da Capef?

CHEGOU A HORA DE PROVAR QUE VOCÊ
REALMENTE SE IMPORTA COM ELE!
COMO?

O QUE FAZER

Indique um ou mais amigos do BNB que ainda
não aderiram ao Plano CV I a se inscreverem
e concorra ao sorteio de um tablet e um
conjunto de brindes institucionais da Capef.

Indique o nome do(s) amigo(s)
não-aderente(s), e envie uma breve frase
para ele sobre a importância da previdência
complementar.

COMO PARTICIPAR?

QUEM PODE CONCORRER?

PERÍODO DA PROMOÇÃO

Recebendo dois cupons (dupla chance
de ganhar)
• Por meio da Fan-Page da Capef no
Facebook
(www.facebook.com/capefnaweb)

•Participantes Ativos e
Assistidos da Capef

• As indicações deverão ser feitas de
25 de novembro a 20 de dezembro.

• Funcionários indicados
que aderirem ao Plano CV I

• Os indicados, para concorrerem,
deverão se inscrever no plano até
o dia 31 de dezembro.

Recebendo um cupom
• Através do e-mail
promocao@capef.com.br

A sua indicação poderá fazer a difença no bem-estar financeiro
do seu amigo e de sua família no futuro. Participe!

