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Comunicação
e Transparência
O informativo Acontece e o site da
Capef estão de cara nova. Com novos
formatos e mais seções, os canais
de comunicação da sua caixa de
previdência foram reformulados para
facilitar ainda mais o seu dia-a-dia,
oferecendo mais transparência e maior
interatividade para você.
PÁGINA 3

www.capef.com.br

PALAVRA DA DIRETORIA

Época de
Comemorações
No dia 24 de janeiro mais uma vez
comemoramos o dia daquele que
é a razão de ser da CAPEF: o aposentado. Considerando apenas o
Plano BD e a posição de dezembro
de 2011, são 4349 participantes
nessa situação, dentre aposentados e pensionistas.
Aos que não tiveram a oportunidade de estar conosco na comemoração, reproduzimos as congratulações pela conquista da
justa aposentadoria, depois de
tantos anos dedicados à vida laboral, contribuindo para o crescimento de nossa sociedade.
Outro fato a ser comemorado é o
aniversário de 45 anos da CAPEF
no dia 08 de março. Pelo pioneirismo de sua implantação nos idos
de 1967, faz parte da história das
Entidades Fechadas de Previdência Complementar e do próprio
Sistema de Previdência Privada
do Brasil. Brindemos nosso aniversário com um pouco da história
das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPCs).
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Comunicação e transparência

Fran Bezerra
Diretor Presidente

O primeiro que se tem notícia foi o
Plano de Beneﬁcência dos Órfãos
e Viúvas dos Oﬁciais da Marinha,
criado em 1795.
Embora em abril de 1904 o Banco
do Brasil tenha instituído a sua
própria caixa de montepio, o sistema somente apresentou crescimento substantivo após a Revolução de 1930, com a criação do
Ministério do Trabalho e dos Institutos de Aposentadorias e Pensões, os IAPs, que já operavam em
regime de capitalização e destinavam-se a prover aposentadorias e
pensões a categorias proﬁssionais
especíﬁcas, a exemplo do IAPB –
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários.
As experiências acumuladas pelos IAPs, que tinham o Estado
como gestor dos fundos, serviram
para a posterior criação das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar.

Lendo publicação enviada pela
PETROS, fundo de pensão dos
funcionários da PETROBRAS, editada em comemoração aos seus
40 anos, descobri que a gênese
de tal sistema é datada por alguns
historiadores na Idade Média, com
a criação dos montes piedosos,
espécie de Bancos de Caridade,
com caráter eminentemente assistencialista, instituídos como forma
de combater a usura e prover assistência aos necessitados.

E para deixar os Participantes
mais conectados com a sua Caixa
de Previdência, a CAPEF reformulou os seus principais canais
de comunicação. Ao folhear o
Acontece, os participantes certamente experimentarão uma grata
surpresa. De cara nova, nosso
principal informativo apresenta
linguagem e visual mais leves,
novas seções e mais espaço
dedicado aos participantes. Já o
site, agora executado em plataforma mais ágil e ﬂexível, oferece
maior gama de serviços on line e
mais interatividade.

No Brasil o modelo adotado foi o
das Misericórdias, irmandade criada pelos portugueses para cuidar
dos cristãos menos favorecidos.
Daí para se engendrar um modelo
que se preocupasse com a preservação das condições de vida na
fase pós-laboral não custou muito.

Ainda que tenhamos nos esmerado para construir um jornal e um
portal com padrões de excelência,
contamos com as contribuições de
nossos participantes, sob a forma
de críticas, sugestões e depoimentos para melhorar ainda mais a
nossa comunicação. Participe!
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José Danilo Araújo do Nascimento
Ouvidora
Zilana Melo Ribeiro
Coordenação
Raquel Ribeiro
Jornalista responsável
Gerlene Cruz, Mtb CE 2206 JP Redação
Juliana Cavalcante e Gerlene Cruz
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DESTAQUE

curta capef
Presidente do BNB assina
termo de adesão ao Plano CV I
O presidente do Banco do Nordeste do
Brasil, Jurandir Santiago, assinou em
dezembro de 2011, o termo de adesão
ao Plano de Contribuição Variável (CV
I), que já conta com a participação de
3.240 participantes.
Na ocasião, o presidente destacou a sua
motivação para inscrever-se no Plano
CV I. “Estou aderindo ao plano de contribuição variável da Capef pensando
no futuro e na proteção de minha família. Não conheço nenhum investimento
que ofereça a duplicação imediata dos
recursos aportados.”

CAPEF participa de Encontro
sobre Fundos de Pensão
No dia 25 de janeiro, a Capef participou
do I Encontro Estadual sobre Fundos de
Pensão, realizado pelo Sindicato dos
Bancários do Piauí.
Os temas abordados no evento foram
fator previdenciário, a importância da
previdência pública e complementar e os
riscos das ações judiciais contra as entidades de previdência.

Declaração de Imposto de
Renda deve ser entregue até o
dia 30 de abril

Um novo jeito
de comunicar
Portal da Capef ganha
a design
moderno e interativo.
Para deixar os Participantes ainda
a
mais conectados com a sua Caixa
a
de Previdência, a Capef lançou, em
m
fevereiro, um novo site. Com design
n
moderno e interativo, navegação
o
simples e ágil, agora está muito fácil
ﬁcar por dentro das principais notícias da Capef e dos seus planos previdenciários.

Para tornar a leitura mais agradável,
as publicações periódicas – Giro
Capef e Acontece – também ganharam nova forma de visualização,
preservando o padrão visual dos informativos.

Com um simples acesso, os Participantes podem conferir notícias
diárias sobre a entidade, o universo
da previdência social e complementar, dicas de organização ﬁnanceira
e muito mais.

Outra novidade que merece destaque é a integração com as principais redes sociais – Twitter e Faceboook.

A Capef comunica que a Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física deve ser
entregue à Receita Federal, exclusivamente através da internet, no período de
1º de março a 30 de abril de 2012, sendo
cobrada multa no valor de R$ 165,74
após essa data.

Na página principal do site encontram-se os assuntos mais procurados:
Notícias, Programa de Educação Financeira, publicações, álbum de fotos
dos eventos, vídeos com mensagens
dos diretores e explicações sobre assuntos de maior complexidade.

Entre as deduções permitidas, destaca-se
as contribuições para planos de Previdência Privada, limitadas a 12% dos rendimentos tributáveis.

Na seção Interatividade, os participantes podem participar de fóruns,
opinar sobre assuntos variados
através de enquetes e entrar em contato com as áreas de Relacionamento com Participantes e Ouvidoria.

agenda

Através dos banners rotativos, é possível aderir ao Plano CV I, dando início à construção de um futuro tranquilo, acessar o conteúdo completo
do Programa de Educação Financeira e Previdenciária e visitar a Sala
do Participante, que reúne informações sobre os eventos promovidos
pela Capef, Aniversariantes, Avisos
de Falecimentos, Espaço do Reencontro e links de acesso aos sites

de 45 anos
08/03 Aniversário
da Capef
da Folha de
16/03 Pagamento
Benefícios de Março
da Folha de
19/04 Pagamento
Benefícios de Abril

das entidades parceiras. Para facilitar o contato com os colegas, o
Espaço do Reencontro disponibiliza
a possibilidade do envio de e-mails
aos participantes cadastrados.
O portal apresenta ainda informações sobre os planos BD e CV I, resultados dos investimentos e todas
as publicações da entidade. Na área
restrita, estão disponíveis informações personalizadas como simulação de benefícios, empréstimos e
muito mais.
Para conhecer todas as facilidades
do novo site, acesse www.capef.
com.br. Ao nos visitar, lembre-se de
deixar a sua opinião sobre o novo
formato da nossa página na internet através da enquete disponível
na página principal.
Acesse nossos canais de comunicação e saiba mais sobre a sua Caixa
de Previdência.
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DIA DO APOSENTADO

Aposentados, pensionistas e familiares aproveitaram a tarde festiva no BNB Clube

Homenagem ao Dia do Aposentado
Celebração reúne aposentados e pensionistas
Uma reunião de amigos e familiares ao som de muita música e animação. Assim foi a tradicional festa
em homenagem aos aposentados,
pensionistas e aos seus familiares.
Um público de aproximadamente
100 pessoas compareceu à sede
do BNB Clube Aldeota, no dia 24
de janeiro, com o objetivo de cele-brar essa data especial.
Para a Capef, a festividade é mais
do que uma tradição. É um momento de confraternização com
os seus Participantes Assistidos e
a ocasião ideal para apresentar as
conquistas alcançadas e as expectativas para o futuro.
O Diretor - Presidente da Capef,
Fran Bezerra, comentou a importância da data para a entidade.
“Ser aposentado é, antes de tudo,
uma conquista. Tenho a alegria de
estar aqui pela sétima vez parabenizando a todos vocês, que são a
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razão de existir da nossa Caixa de
Previdência.” O Diretor registrou
ainda a importância de manter
uma relação de parceria com as
entidades representativas para o
fortalecimento da luta em prol dos
participantes da Capef.

do Aposentado e celebrar com os
amigos uma data importante para
todos os que dedicaram suas vidas ao crescimento do Banco do
Nordeste e das suas entidades
coligadas.

O novo diretor da AABNB, Arcelino
Ferreira Lima, reforçou o interesse
em manter um relacionamento de
respeito mútuo e falou dos desaﬁos em busca de melhorias para
os aposentados.

Acompanhado da esposa Áurea Lúcia e da amiga do casal, Adelaide
Gadelha, o Participante João Carduci falou sobre a festa. “É um momento de congraçamento dos aposentados. Esperamos sempre um
tratamento condigno para o nosso
grupo de Participantes Assistidos”.

O evento contou ainda com o sorteio de diversos prêmios cedidos
pelo Banco do Nordeste, Camed,
AABNB e BNB Clube. A festa foi
animada por Veloso e Banda, que
interpretaram grandes sucessos
nacionais e internacionais.
Os presentes tiveram a oportunidade de expressar a alegria em
fazer parte da homenagem ao Dia

Para a estreante, Luizete Lopes, a
iniciativa é louvável pois é uma
reunião muito animada e uma
oportunidade de rever os amigos.
“ É a primeira vez que venho, mas
agora não vou perder mais nenhuma festa do aposentado”, brincou.
A Participante Assistida Mazé Fi-gueiredo vê o encontro como uma

REGULAMENTO PLANO BD
Proposta de alteração visa
melhorias para
os Participantes

Veloso e Banda interpretaram sucessos
nacionais e internacionais

Participantes dançam ao som de Veloso e banda

Adelaide Gadelha e o casal Áurea Lúcia
e João Carduci

Amigas festejam o dia do aposentado

As pensionistas Vera Grangeiro e Luíza Amélia
participam da celebração da Capef

Camed compareceu ao evento com ações de
saúde preventiva

Dando continuidade aos processos de melhorias do Plano
BD, tramita pelos órgãos competentes, proposta de alteração
do Artigo 86 do Regulamento
do plano que aborda a forma de
atualização dos benefícios.
A alteração proposta mantém a
atualização dos benefícios em
função da rentabilidade dos
investimentos, dentro do intervalo de 30% a 100% da variação do INPC. No entanto, a nova
regra ajustaria as disposições
atu-ais inserindo a previsão de
que, caso sejam veriﬁcados, a
partir de 2012, excedentes de
rentabilidade no Plano, esses
excedentes seriam utilizados
para recompor perdas reais
aos benefícios dos Assistidos
em relação à variação integral
acumulada do INPC, a partir do
exercício de 2008.
Referida mudança permitiria
corrigir a ocorrência de perdas
cumulativas futuras nos benefícios dos Assistidos, tornando
o plano mais compatível com
a sua modalidade de benefício
deﬁnido.

Companheiros do BNB se reencontram na festa
em homenagem aos aposentados

Diretores e Ouvidora prestigiaram o evento

Ser aposentado é, antes de tudo,
uma conquista.
Fran Bezerra, Diretor – Presidente da Capef.
celebração à amizade e um convite à recordação. “O nosso ontem
está retratado hoje nessa festa dos
aposentados. Esse evento deve
permanecer no calendário festivo
da Capef porque tudo o que é bom
precisa ser repetido”.

Após um roteiro musical que ia do
forró ao samba de mesa, dos Beatles a Frank Sinatra, além de muita
dança e arrasta-pé, os Participantes saíram da festa de 2012 com
boas lembranças da homenagem
promovida pela Capef.

Mais informações sobre o
Plano BD e todas as fotograﬁas
do evento estão disponíveis no
site www.capef.com.br.
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GESTÃO TRANSPARENTE

Panorama dos planos de benefícios da Capef
JANEIRO / 2012

Plano BD

Plano CV I

Quantidade de Participantes

Quantidade de Participantes

Aposentados

3.429

Pensionistas

927

Ativos

2.330

Total

6.686

Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa

83,37%

Estruturado

0,01%

Imóveis

7,02%

Renda Variável

5,76%

Desempenho dos Investimentos
Janeiro/2012
1,135
7,966
0,638
1,096
1,472
1,023

3.241

Renda Fixa

85,45%

Renda Variável 14,55%

Discriminação
Renda Fixa
Renda Variável
Total dos Investimentos
Variação da Cota Previdenciária
Meta Atuarial

Janeiro/2012
1,127
10,214
2,405
2,298
1,031

Acumulado/2012
1,127
10,214
2,405
2,298
1,031

Comparativo do
Desempenho dos Investimentos

Resultado Atuarial valores em R$ mil

Resultado Atuarial valores em R$ mil
Janeiro/2012

Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A)

2.436.365

Provisões Matemáticas (B)

2.415.957

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

Desempenho dos Investimentos
Acumulado/2012
1,135
7,966
0,638
1,096
1,472
1,023

Comparativo do
Desempenho dos Investimentos

Demonstração

3.241

Distribuição dos Investimentos

Operações com
3,84%
Participantes

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

Ativos

20.408

Demonstração

Janeiro/2012

Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A)

65.493

Provisões Matemáticas (B)

65.493

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

0

PREVIDÊNCIA EM FOCO

Previc lança Guia
de Melhores Práticas
em Investimento
A Previc lançou o Guia de Melhores
Práticas em Investimento com o objetivo de orientar os Participantes,
Assistidos, Patrocinadores e Instituidores quanto ao dia-a-dia da gestão
dos investimentos.
A publicação está disponível para
leitura no site do Ministério da
Previdência Social (www.mpas.gov.
br/previc.php), no portal da Abrapp
(www.portaldosfundosdepensao.
org.br) e no site da Capef
(www.capef.com.br).
Importante destacar que a Capef
já atende a diversas regras determinadas no documento, tais como:
manutenção de uma área de gerenciamento de risco e auditoria

interna, realização de estudos qualiﬁcados sobre os cenários econômicos para elaboração da política de investimentos, bem como
uma gestão dos investimentos
adequada ao perﬁl da entidade,
observando os princípios de segurança, rentabilidade, governança,
solvência, liquidez e transparência
de forma a garantir o
cumprimento
das
obrigações dos planos previdenciários.
(Com informações da Abrapp/
Previc/MPS)

Governo
divulga
correção de
benefícios
do INSS
O Ministério da Previdência
Social divulgou os percentuais
de reajuste dos benefícios
previdenciários. O valor do
benefício mínimo passa a ser
equivalente a R$ 622 - valor
do novo salário mínimo. O aumento para os aposentados
que ganham acima do mínimo
foram corrigidos em 6,08%,
que refere-se à variação do
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) de 2011.
(Com informações do
Ministério da Previdência Social)
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Planejamento Financeiro:
o 1º passo para uma vida equilibrada
Contas em dia ou pagamentos em atraso, investimentos ou ﬁnanciamentos,
ganho de juros ou pagamento de juros? O balanço positivo ou negativo
do ano será fruto das suas escolhas.
O planejamento é o melhor caminho para realizar seus sonhos de
consumo e de independência ﬁnanceira. Essa não é uma tarefa
fácil, mas com dedicação é possível fugir dos apelos consumistas
e focar no atingimento dos seus
objetivos de curto e longo prazo.
Por curto prazo entende-se as
aquisições que você deseja obter
na semana, no mês ou no mesmo
ano. Passeios ao shopping, idas
ao cinema, compra de presentes
para amigos devem estar incluídos
nesta lista. Já os planos para longo
prazo envolvem maiores quantias
de dinheiro como a compra da
casa própria, a troca do carro ou
realizar uma viagem dos sonhos.
Como a maioria das pessoas têm
uma lista de desejos diferentes
é preciso que a família faça uma
reunião para definir as prioridades e traçar os planos para
alcançar as metas. Para trabalhar
o seu lado consumista e o seu
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lado poupador, liste os desejos
em um papel ou no computador
porque essa é uma medida eficaz para conseguir organizar seu
dinheiro e planejar as compras.
Afinal, um dos principais desafios para quem quer aprender
a controlar o dinheiro é saber
definir o que é realmente indispensável daquilo que pode ser
deixado para depois.
Anote o que você ganha e desconte os gastos ﬁxos que não podem
ser economizados como água,
luz, telefone, gastos com moradia
e alimentação, educação dos ﬁlhos etc. O que sobrar será a sua
reserva para realização de sonhos,
formação de poupança, ou seja, o
dinheiro que você poderá utilizar
da forma que desejar.
Os recursos que você possui para
pagar as contas são limitados e os
seus sonhos inﬁnitos? Fique atento às dicas dos especialistas em
educação ﬁnanceira.

Dicas
Mapeie para onde está indo o seu
dinheiro utilizando uma planilha de orçamento disponível em
www.capef.com.br, na seção de
Educação Financeira;
Faça uma lista de prioridades de consumo e determine o valor que você
pode gastar em cada uma delas;
Saiba diferenciar suas necessidades de seus desejos;
Opte sempre por pagamentos à
vista. Se não tiver o valor total do
bem, poupe antes de comprar;
Espere as liquidações para comprar
roupas, quando necessário;
Reduza a quantidade de cartões de
crédito, carregue-os com você somente quando necessário;
Além de todas essas medidas, é importante você observar e reavaliar
seus costumes e comportamento
em relação ao dinheiro.
Fontes: Como esticar seu dinheiro – Coleção
Expomoney; www.tveducacaoﬁnanceira.com.br

PALAVRA
DIVERSÃODA
PREVIDENTE
DIRETORIA

Coloque seus conhecimentos de educação ﬁnanceira e previdenciária à
prova e se divirta com os jogos de palavras cruzadas e Quiz Premiado.
Além de reforçar seus conhecimentos, você pode concorrer ao prêmio
desta edição. Conﬁra abaixo.
JOGO DA PREVIDÊNCIA
Divirta-se descobrindo as palavras escondidas no Jogo da Previdência.
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CAPEF: 2º maior fundo de pensão do Norte
e Nordeste. Administra dois tipos de
planos previdenciários (BD e CV I).
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PLANO CVI: Plano de Contribuição Variável.
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ACONTECE: Informativo bimestral da Capef.

I

D

N

E

V

X

F

U

I

Q

H

J

O

J

P

A

R

T

I

C

I

P

A

N

T

E

N

A

S

L

B

S

N

N

B

Q

R

I

T

K

T

O

B

P

A

P

L

U

P

X

I

U

B

L

E

M

G

J

W

N

W

R

W

T

O

E

N

E

C

Z

K

U

T

U

O

C

T

T

M

I

P

E

E

Z

U

Y

H

E

Z

B

T

Y

N

G

X

V

S

B

C

A

P

E

F

R

D

Z

B

Z

W

D

I

M

PLANO BD: Plano de Benefício Deﬁnido.

PARTICIPANTE: Pessoa inscrita em um plano de
previdência privada. Classiﬁca-se
em Participante Ativo e Assistido.
BENEFICIÁRIO: Pessoa cuja inscrição nessa
condição é solicitada pelo
Participante. Pode ser
classiﬁcado como Beneﬁciário
Inscrito ou Beneﬁciário Assistido.

QUIZ PREMIADO
Os leitores que responderem corretamente as perguntas deste mês participarão do sorteio do livro
“Como esticar seu dinheiro” cujo vencedor será divulgado na próxima edição do Acontece.
Quais as principais mudanças ocorridas nos
veículos de comunicação da Capef?
a) O informativo Acontece e o site da Capef
ganharam design moderno e interativo.
b) Não houve mudança nos veículos de
comunicação.
c) Os Participantes receberão os informativos
publicados pela entidade exclusivamente por
e-mail.

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

Como alcançar a independência ﬁnanceira?
a) Através da criação e atualização de uma planilha de
organização ﬁnanceira, na qual serão incluídos todos os
gastos realizados a ﬁm de facilitar a decisão de quais
pagamentos serão efetuados no ﬁnal do mês.
b) Por meio do planejamento ﬁnanceiro, fugindo dos apelos
consumistas e focando nos objetivos de curto e longo prazo.
c) Aliando o conceito de consumo consciente e evitando o
desperdício, mas tendo em mente que a realização dos
sonhos vem sempre em primeiro lugar.

O ganhador do sorteio do Quiz Premiado
de dezembro/2011 foi: MARCOS MIRANDA,
da área de Gestão de Recursos de
Terceiros Ambiente de Fundos de
Investimentos Especiais.
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ESPAÇO DO PARTICIPANTE

2012 de Cara Nova
Em 2012, o Informativo Acontece está de cara nova e deseja que você participe ainda
mais da seção “Espaço do Participante”, enviando relatos de viagens, lugares que você
conheceu e gostou, momentos marcantes de sua vida pessoal e proﬁssional.
Caso esteja aposentado (a) e desempenhe outra atividade que deseje compartilhar
com os colegas, ou possua algum tipo de hobby nas áreas de culinária, arte, coleção
de antiguidades, fotograﬁa, esportes, dança, etc., envie as informações para o seguinte
endereço:

Avenida Santos Dumont, 771 - Fortaleza – CE - CEP: 60150 - 160
ou por e-mail: comunicacao@capef.com.br
COMUNICAÇÃO E MARKETING

Instruções
Precisaremos de um pequeno texto, contendo no máximo 15 linhas (fonte arial, tamanho 12).
Para diagramação desse espaço, pedimos que os Participantes encaminhem fotograﬁas ou ilustrações
(foto, ilustração original ou imagens escaneadas em alta resolução).
Todo o material enviado será analisado pela equipe de Comunicação e Marketing da Capef.

10 www.capef.com.br

TREINAMENTOS

Capef promove curso de
Educação Financeira em RECIFE
A cidade de Recife será sede do
próximo curso gratuito de Educação
Financeira promovido pela Capef,
no dia 02 de maio. O curso acontecerá das 09 às 17h, no auditório
da Superintendência Estadual de
Pernambuco do BNB (Av. Conde da
Boa Vista, 800 – 2º andar).
Para se inscrever, os interessados deverão fornecer dados como
nome completo e telefone, pelo
e-mail comunicacao@capef.com.br
ou pelo telefone (085) 4008-5739,
até o dia 20 de abril ou até as vagas
serem preenchidas.
Promovido em parceria com a
BMF&Bovespa, o curso faz parte

do Programa de Educação Previdênciária desenvolvido pela Capef.
Ao ﬁnal do curso, os participantes
receberão certiﬁcado.
Conﬁra a programação e o conteúdo:

Conteúdo:
• A importância da Educação
Financeira
• Como a moeda é usada na
economia
• O que é risco?

Programação:

• Noções sobre o SFN

08h30 - Credenciamento e abertura

• Juros

10h30 - Coﬀee break

• Inﬂação

12h - Término do 1º módulo

• Orçamento Pessoal e Familiar
• Aposentadoria

14h - Início do 2º módulo
15h30 - Coﬀee break
17h - Término do curso e entrega
dos certiﬁcados

• Planejando a educação dos ﬁlhos
• Mercado de ações
Vagas limitadas. Inscreva-se já!
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