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sumário
A redução gradual de
juros e seus impactos no
sistema de previdência
Mesmo com a crise financeira que
assola os países considerados desenvolvidos, a economia brasileira vem
apresentando resultados favoráveis.
Como sinais desse bom desempenho, podemos citar: redução do nível
de desemprego, inflação controlada,
convergindo para meta de 4,5%a.a.,
crescimento econômico, aumento da
demanda doméstica, puxada, sobretudo por programas e políticas redistributivas, pela ascensão das classes
D e E, e pela expansão do crédito, que
deverá se tornar mais efetiva com a
esperada redução do spread bancário
a níveis mais próximos de países em
situação análoga à brasileira.
Ainda este ano poderemos alcançar o
menor nível de taxa de juro nominal,
que foi de 8,75%a.a., em 22/07/09,
podendo, no médio prazo, vivenciar
níveis de taxas de juros comparáveis
com economias mais desenvolvidas.
Essa redução traz reflexos positivos
para a economia, favorecendo a concessão de crédito com taxas mais
baratas, reduzindo o custo de captação das empresas e dos governos,
maior aptidão para investimentos
produtivos, consequentemente a
oferta de mais empregos, mais consumo e poupança.
Esse cenário de redução de taxa de
juros, apesar de desejável por todos, traz uma necessidade de ajuste
para as empresas fomentadoras de
recursos financeiros, em particular
aquelas que necessitam acumular
reservas, capitalizá-las, para cumprir
obrigações no futuro, como as entidades de previdência complementar.
Para Entidades como a Capef o
ajuste concerne à meta atuarial, ou
seja, a taxa adotada como parâmetro de remuneração mínima sobre
o patrimônio dos planos, de forma
a suportar o pagamento dos benefícios de aposentadoria dos seus
participantes.
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Primeira eleição para ouvidoria

Destaques

Previc aprova programa de
educação previdenciária

Danilo Araújo
Diretor de Previdência

A Resolução 18 do Conselho de
Gestão de Previdência Complementar – CGPC definiu que a taxa atuarial
máxima a ser utilizada por esses planos é de 6%a.a., acima da inflação.
Segundo relatório de dez/11 da
ABRAPP, 51% das Entidades Fechadas de Previdência Complementar
- EFPCs já adotam taxa atuarial real
inferior a 6%a.a.
No caso da Capef, os planos BD e
CVI utilizam metas atuariais de INPC
+ 6%a.a. e IPCA + 5,5%a.a., respectivamente.
Graças a uma gestão de recursos eficiente, com aplicação em ativos que
ofereçam boa rentabilidade e baixo
risco de crédito, de 2003 a 2011, conseguimos superar a meta do Plano
BD, exceto em 2008, desempenho
justificado pela crise financeira internacional. O Plano CVI, em início de
sua fase de capitalização, que permite
a assunção de maiores níveis de risco,
até mar/2012 apresenta uma rentabilidade de 185% da meta atuarial.
Evidentemente que a situação
apresentada se reflete em maiores dificuldades para o alcance
dessas metas, pois os ativos que
vão vencendo e os novos recursos aportados somente encontram
oportunidades de aplicação, nos
níveis de risco e liquidez desejados,
em patamares de taxas mais baixas
àquelas obtidas anteriormente.
Contudo, a revisão das metas atuarias dos planos administrados pela
Capef requer uma discussão ampla,
com vistas a encontrarmos soluções
para adequarmos essas metas
àquelas praticadas pelo sistema de
previdência complementar e coadunantes com a nova realidade do mercado brasileiro.
Esse será um assunto da agenda da
Entidade a ser discutido ao longo
do futuro que se avizinha. Participe
dessa discussão!

6
8

Gestão
Transparente

4

7

Previdência
em Foco
Educação
Financeira
Diversão
Previdente

9

do
10 Espaço
Participante

expediente
Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do
Nordeste do Brasil
CAPEF
Diretor-Presidente
Francisco José Araújo Bezerra
Diretor de Admnistração e
Investimentos
Fernando Barros de Lima
Diretor de Previdência
José Danilo Araújo do Nascimento
Ouvidora
Zilana Melo Ribeiro
Coordenação
Raquel Ribeiro
Jornalista responsável
Fábio de Oliveira - Mte CE 2859 JP
Redação
Juliana Cavalcante e Fábio de Oliveira
Projeto Gráfico e Diagramação
Jorge Carvalho
Relacionamento com
Participantes:
0800 9705775
Av. Santos Dumont, 771 - Centro
CEP: 60150-160 - Fortaleza-Ceará
www.capef.com.br

CAPA

curta capef
Capef marca presença na
41ª RCR da AFBNB

Por meio do seu Diretor-Presidente,
Fran Bezerra, e de sua Ouvidora,
Zilana Ribeiro, a Capef esteve presente na 41ª Reunião do Conselho
de Representantes da AFBNB (RCR),
promovida pela Associação dos
Funcionários do BNB (AFBNB) nos
dias 23 e 24 de março, cujo tema
foi “O BNB que a sociedade precisa:
como está, atende aos parâmetros
do desenvolvimento?”. Um dos assuntos abordados foi “Dignidade
Previdenciária”.

Novo site da Capef recebe mais
de 13 mil visitas em um mês

Um mês após ser lançado, o novo
site da Capef recebeu, segundo
dados computados no sistema de
análises e estatísticas “Google Analytics”, 13.039 visitas.
No ar desde o dia 13/02, o novo
portal traz uma maior interatividade entre a Entidade e os internautas, com seções e layouts que
favorecem e facilitam a navegabilidade do público-alvo.

Relatório Anual de Informações
é enviado aos Participantes

A versão resumida do Relatório
Anual de Informações - exercício
2011 - já foi enviado pelos Correios
aos Participantes Assistidos (Aposentados e Pensionistas) da Capef.
A versão completa encontra-se disponível para visualização no site da
Entidade: www.capef.com.br

agenda
dos benefícios
18/05 Pagamento
do mês de maio/2012.
do prazo
31/05 Encerramento
para recadastramento
dos benefícios
19/06 Pagamento
do mês de junho/2012

Primeira eleição para
ouvidoria da Capef
acontecerá em setembro
Este será o primeiro processo de eleição para ouvidoria
desde a instituição do cargo. Participantes terão as
opções de votar por telefone ou pela internet
O primeiro processo de eleição
para o cargo de Ouvidor da Capef
acontecerá no dia 20 de setembro,
e todos os Participantes e Beneficiários poderão votar através da
internet ou telefone. O Ouvidor
eleito será empossado a partir do
dia 1º de novembro para mandato
de quatro anos, tendo direito, após
o fim do primeiro mandato, à candidatura de uma reeleição.
Poderá participar da eleição qualquer Participante ou Beneficiário
Assistido dos planos de previdência da Capef com reputação ilibada, que more no Brasil e tenha
formação acadêmica superior em
qualquer área de conhecimento.
Os interessados em se candidatar ao cargo deverão observar as
condições exigidas e prazo para o
registro de candidatura ao cargo,
divulgadas no edital da eleição.

Principais atribuições

Responsável por representar
os participantes junto à Capef,
a ouvidoria têm como principal atribuição receber, apurar a
procedência e buscar soluções
para problemas e impasses,
propondo melhorias nos processos, produtos e serviços
da Entidade. Para aumentar a
eficiência e transparência da
gestão, sua atuação deve ser
pautada nos princípios de ética,
transparência e imparcialidade.

Capef democrática

A ouvidoria foi instituída pelo
Conselho Deliberativo da Capef

em março de 2008. A finalidade
era que a Entidade passasse a
ter uma pessoa que exercesse a
representação do público alvo,
promovendo uma melhor atuação interativa com os seus Participantes Ativos e Assistidos.
Deste então, Zilana Ribeiro, responsável por implantar a ouvidoria do Banco do Nordeste,
exerce o mandato, que terminará no dia 31 de outubro.
Rodrigo Rizzo, analista de auditoria da Capef – área responsável pela condução do processo eleitoral -, explica que,
na alteração estatutária autorizada em setembro de 2011, foi
incluído o cargo de Ouvidor no
Estatuto da Entidade e definiuse que a escolha deste representante se daria por meio de
eleição direta entre os Participantes e Beneficiários dos planos da Capef. “Essa é uma demanda antiga dos Participantes
e, em especial, das associações
representativas dos aposentados e funcionários do Banco do
Nordeste”, salienta Rizzo.

Para ter acesso a mais
detalhes da eleição da
ouvidoria, confira o edital
de eleição, a ser publicado no
site da capef - www.capef.com.br,
no mês de junho.
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DESTAquE

Previc aprova
Programa de Educação
Previdenciária da Capef

Capef completa

45 anos

Desenvolvido pela área de Desenvolvimento Institucional,
o Programa traz uma série de ações que visam estimular
o interesse dos Participantes para a importância do
planejamento financeiro e previdenciário

A Superintendência Nacional
de Previdência Complementar
(Previc) aprovou, no dia 17 de fevereiro, o Programa de Educação
Previdenciária da Capef.
Com essa aprovação, a Capef fica
dispensada de encaminhar, por
meio impresso, o Relatório Anual
de Informações - exercício 2011,
aos Participantes dos Planos BD e
CV I, sendo publicada a versão digital do documento no portal da Entidade até o dia 30 de abril de 2012.
Pensando no fato de que boa
parte dos Participantes Assistidos (Aposentados e Pensionistas) prefere a versão impressa
à digital, a Capef enviará uma
versão resumida do relatório às
residências desses grupos.
Anexo ao relatório também será
enviado um formulário de consulta aos Participantes quanto ao seu
interesse em receber o relatório
impresso nos anos posteriores.
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Sobre o Programa

O Programa visa estimular o
interesse do público alvo para
a importância do planejamento financeiro e previdenciário,
além de prover conhecimentos que facilitem a participação efetiva de seus participantes no acompanhamento
da gestão dos seus planos
previdenciários.
As ações do Programa serão
executadas ao longo dos
próximos anos e consistem
em ampliar e reformular os
meios de comunicação da
Capef para atender melhor
as necessidades de seus Participantes, capacitar todo o
corpo funcional, incluindo
gestores e conselheiros, além
de ofertar aos Participantes
cursos sobre as temáticas da
previdência, finanças e planos de benefícios.

A Capef completou no dia 8 de
março 45 anos de existência. Fran
Bezerra, Diretor-Presidente da Entidade, gravou uma mensagem, em
vídeo, aos Participantes dos planos
de previdência da Capef, homenageando o aniversário da Instituição e o
Dia Internacional da Mulher, ambos
comemorados na mesma data.
Bezerra falou sobre as dificuldades
e desafios superados pela Entidade
ao longo de sua existência, congratulou os Participantes e agradeceu
às principais homenageadas do dia.
“Aproveito a ocasião, já que a data é
a mesma, para parabenizar todas as
mulheres que fazem a Capef. Tanto as
que trabalham conosco, como as que
são as nossas Participantes: Ativas,
Aposentadas ou Pensionistas. Muito
obrigado!”, finalizou Fran Bezerra.

Vídeo completo disponível no site:
www.capef.com.br/videos.aspx

NOTÍCIAS CAPEF

Participantes que ainda não se
recadastraram devem procurar a
Capef até o dia 31 de maio

O recadastramento pode ser feito através do site da Entidade, por solicitação
de formulário pelo telefone ou diretamente na sede da Capef
Os Participantes que ainda não
realizaram a atualização cadastral
junto à Capef terão até o dia 31 de
maio para se recadastrarem. Esse
procedimento tem como objetivo conferir segurança à folha de
pagamentos, evitando que sejam
realizados pagamentos indevidos,
que acarretariam em um prejuízo
à Caixa de Previdência e, consequentemente, aos seus Participantes. Após esse prazo, a Capef
adotará outras medidas administrativa com relação àqueles que
não regularizarem a situação.

Por que se recadastrar?

Além de ser uma exigência legal
da Previc a todas as Entidades
Fechadas de Previdência Complementar, o recadastramento
visa atualizar a base de dados
da Capef, permitindo uma comunicação ágil e eficiente com
os Participantes.
Com a atualização dos dados

cadastrais, os Participantes
recebem informações precisas e
atualizadas sobre a sua Caixa de
Previdência, através de publicações impressas e eletrônicas. Informativos, e-mails, newsletters,
contracheques, informações sobre concessão e pagamento de
benefícios, empréstimos e diversas notícias sobre a Entidade
são enviados periodicamente
aos Participantes.

Como se recadastrar?

Dos 6.717 Participantes Ativos,
Aposentados e Pensionistas da
Capef, 1.510 ainda não se recadastraram. Se você faz parte

desse grupo, escolha um dos
meios a seguir para realizar a
atualização dos seus dados:
- Através da área restrita do
site www.capef.com.br. utilize
o seu login e a sua senha para
ter acesso ao formulário na
área menu > recadastramento;
- Pelo telefone 0800 970
5775, solicite o formulário
impresso à área de Relacionamento com Participantes;
- Diretamente na sede da
Capef, juntamente à área de
Relacionamento com Participantes (Av. Santos Dumont,
771 – Fortaleza/CE).

Dos 2323 Participantes Ativos, 1090 ainda não se recadastraram
Dos 3423 Participantes Aposentados, 234 ainda não se recadastraram
Dos 971 Pensionistas, 186 ainda não se recadastraram

Recadastre-se já e
ajude a proteger o
seu patrimônio contra
o pagamento de
benefícios indevidos.
Com a atualização dos dados cadastrais
quem ganha é você!
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GESTÃO TRANSPARENTE

Panorama dos planos de benefícios da Capef
MARÇO / 2012

Plano BD

Plano CV I

Quantidade de Participantes

Quantidade de Participantes

Aposentados
Aposentados

3.420
3.432

Pensionistas
Pensionistas

3.432

Ativos
Ativos

2.332
2.320

Pensionistas
Total

917
6.681
6.675

Total

Ativos

2.332

Total

6.681

Renda Fixa

83,75%

Distribuição dos Investimentos

Pensionistas

917935

Aposentados

Estruturado

0,01%

Operações
com
Renda
FixaFixa
Renda
Participantes

3,81%
83,75%

3

Ativos

3.253

Total

3.256

Distribuição dos Investimentos

83,55%

Estruturado
Estruturado

0,01%
0,01%

Imóveis

7,07%

Operações
com
3,81%
Operações
com5,37%
Renda
Variável
3,77%
Participantes
Participantes
Imóveis
Imóveis

7,07%
6,98%

Renda Fixa

81,93%

Estruturados

1,59%

Renda Variável 16,48%

Renda
RendaVariável
Variável 5,37%
5,70%
Ativos

3.240

Total

3.240

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

Desempenho dos Investimentos

Março/2012
Acumulado/2012
Ativos
3.240
1,040
3,202
Total
3.240
(0,826)
7,655
0,625
1,897
1,022
3,315
Renda Fixa
85,74%
0,905
3,363
Renda Variável
14,26%
0,695
2,579

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

Março/2012
1,060
(1,905)
(0,485)
0,717
0,713
0,683

Acumulado/2012
3,207
(1,905)
15,574
4,816
4,638
2,600

Comparativo do Desempenho
dos Investimentos (Acumulado/2012)

Comparativo do Desempenho
Renda Fixa
85,74%
dos Investimentos (Acumulado/2012)
Renda Variável
14,26%

2,600
4,816

2,579
1,225

3,363

2,455

1,084

11,306

2,455

13,666

11,306
13,666
0
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Março/2012

Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A)

2.455.486

Provisões Matemáticas (B)

2.418.200

Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit
(B) Valor presente dos compromissos previdenciais futuros (passivo atuarial).
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Resultado Atuarial valores em R$ mil

Resultado Atuarial valores em R$ mil
Demonstração

0

37.286

Demonstração

Março/2012

Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A)

74.123

Provisões Matemáticas (B)

74.113

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

Taxa de juros da meta atuarial tende
a baixar, avalia diretoria da Previc

Quantidade de planos com taxa de juros de 6% ao ano está em declínio desde 2005,
sendo o tema uma prioridade nas discussões sobre Fundos de Pensão em 2012
A taxa de juros da meta atuarial de alguns fundos de pensão já começou
a sofrer redução nos últimos anos,
e a tendência é de que haja uma
crescente queda na quantidade de
planos que usam taxa de juros real
de 6% ao ano. Isso é o que indicou
Edevaldo Fernandes da Silva, diretor
de Assuntos Econômicos, Atuariais
e Contábeis da Superintendência
Nacional de Previdência (Previc),
à reportagem publicada na revista
Investidor Institucional, edição de
dezembro/janeiro - 2012. Ele acredita que o fato deve-se a uma adequação do sistema ao cenário financeiro
atual, que apresenta constantes quedas na taxa de juros do mercado.
Silva afirmou ainda que esse será
o ponto principal de discussões no
sistema em 2012. Ele admitiu a possibilidade de ser promovida uma
revisão da Resolução número 18 do
Conselho de Gestão de Previdência
Complementar (CGPC), visando diminuir a taxa máxima real de juros
admitida nas projeções atuariais
que é, hoje, de 6% ao ano.
“De modo geral, percebemos nitidamente que de 2005 em diante
as taxas de juros reais praticadas
pelos planos de benefícios seguiram um movimento contínuo
decrescente”, recordou Silva. Ele
acrescentou que os planos da modalidade de Benefício Definido
foram os que mais tiveram declínio
na taxa. Em 2005, cerca de 90%
dos planos BD utilizavam taxa de
juros igual ou próxima a 6%. Em
2010, esse número caiu para 49%.
Com relação à indústria como um
todo, em 2005, 77% dos planos
adotavam taxa de 6% ao ano. Em
2010, essa parcela caiu para 46%.
Os dados referentes a 2011 ainda

não haviam sido disponibilizados antes da finalização desta edição, mas
a tendência, segundo Silva, é de que
tenha havido uma nova redução na
quantidade de planos que usam taxa
de juros real de 6% ao ano.

Redução gradual

Viviane Werneck, consultora sênior
de investimentos e risco da Luz
Engenharia Financeira, concordou
que, devido a redução da taxa de
juros no mercado, está cada vez
mais inviável trabalhar com metas
atuariais de 6% ao ano.
Segundo a consultora, os planos
superavitários devem diminuir a
meta atuarial, ajustando-a ao mercado. Contudo, ressaltou que essa
redução deve ser bem estudada,
pois, quando a meta é reduzida, a
rentabilidade diminui e há um consumo de reservas do plano.
Para Edevaldo Fernandes da Silva “é
sempre interessante que, quando
acumularem gordura, as entidades
possam promover essa adequação”,
pois, caso feita de forma gradual, o
custo de adaptação não será tão alto.
“É claro que, onde há desequilíbrio,
ele ficará ainda maior. Mas na indústria como um todo eu diria que essa
adequação é assimilável, mesmo
porque pode ser feita lentamente,
como até agora foi”, garantiu Silva.
Como exemplo de entidades
fechadas que tinham superávit e
decidiram iniciar 2012 com metas mais baixas, estão a Ceres
(Fundação de Seguridade Social),
a Faelba (Fundação Coelba de
Previdência Complementar) e a
Fibra (Fundação ITAIPu-BR de Previdência e Assistência Social), cujas metas passaram a ser 5,25%
+ INPC, 4,5% + INPC e 5,75% +
IPCA, respectivamente.

Planos com taxa de 6% ao ano

100%

90%

77%

80%

70%

46%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2005

2010

A meta atuarial é uma premissa que
trata da taxa mínima de rentabilidade
de longo prazo a ser obtida nas aplicações financeiras do patrimônio do
plano para que esse tenha condições
de pagar os benefícios dos atuais aposentados e pensionistas e daqueles
que ainda vão se aposentar.
Essa meta é composta pelo índice de
inflação utilizado para reajustar os
benefícios do plano e a taxa anual de
juros atuariais, cuja legislação vigente
limita, hoje, a 6% a.a.
Porém, como o cenário financeiro
aponta uma tendência de queda de
juros, o Conselho de Gestão de Previdência Complementar (CGPC) já
cogita grandes possibilidades de alterar a legislação a fim de evitar que
os fundos de pensão superestimem
a rentabilidade de suas aplicações, o
que poderia gerar problemas no futuro, como déficit orçamentário.
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EDuCAÇÃO FINANCEIRA

8 dicas para evitar que seus filhos adultos
prejudiquem a sua aposentadoria
Duas especialistas em
educação financeira
apontam o caminho
para que pais ajudem
seus filhos em momentos de crise sem que
o futuro seja comprometido.
O que fazer quando os filhos
crescidos passam por problemas
financeiros e resolvem voltar
para a casa dos pais? Cássia
D’aquino e Celina Macedo, especialistas em educação financeira, responderam dando algumas dicas para o portal on-line
“Exame.com” de como evitar que
essa volta traga consequencias
como o sacrifício de suas finanças guardadas para o futuro. É
verdade que ninguém quer ver
os filhos sofrerem, mas lembrese: eles ainda terão tempo de
se estabilizar financeiramente e
construir uma previdência confortável. quem está perto da
aposentadoria, não.
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O que fazer?
1ª – Livrar-se da culpa: O sentimento de
culpa é o que leva muitos pais a passarem
a mão na cabeça dos filhos e quererem
resolver todos os seus problemas. Muitos
deles, todavia, não são da sua alçada – se
você não pode empregar seu filho desempregado, ele mesmo terá que se recolocar.
O melhor que pode acontecer com ele
é aprender a caminhar com as próprias
pernas, se reestruturar, ser independente
e não voltar para baixo da asa dos pais.

Evite pagar o que não for urgente - como
um curso para recolocação no mercado ou pague apenas uma parte.

2ª – Não reacostumar seus filhos a mimos: Eles cresceram e, mesmo estando
de volta à casa dos pais, devem ter responsabilidades. Faça com que seu filho
divida as tarefas domésticas e contribua
para algumas despesas da casa.

6ª - Orientar sem se responsabilizar:
Você pode se colocar à disposição para
refletir soluções para a crise em conjunto. Porém, deixe claro que ele é o grande
responsável por resolver seus próprios
problemas, então, dele devem ser as decisões finais.

3ª – Saber dizer não e estabelecer limites: Impor limites é fundamental para que
toda pessoa perceba que não vai ter o que
quer, sem lutar. Você pode ajudar seu filho
financeiramente, desde que esse auxílio
não comprometa o seu orçamento e a sua
aposentadoria. Deixe claro que a situação
é provisória. Se necessário, estabeleça um
prazo para a permananência do seu filho
na casa ou para a ajuda financeira.
4ª – Definir prioridades: A ajuda financeira só deve ser feita para questões fundamentais, como uma doença, por exemplo.

5ª – Emprestar é melhor do que doar:
Alguns filhos se sentem constrangidos
em voltar a depender de ajuda financeira
dos pais, e planejam ressarcí-los quando
a crise acabar. Se isso não ocorrer por iniciativa deles, estabeleça você mesmo um
planejamento de ressarcimento futuro.

7ª Não “jogar na cara” os erros do
passado: O momento não é de ficar se
lamentando e “chorando sobre o leite
derramado”. Tampouco de provocar brigas pelas irresponsabilidades do seu filho. Aproveite o momento para reeducálo financeiramente.
8ª Manter o seu filho calmo: Lembre
sempre para o seu filho que o momento é
transitório. Isso, ao mesmo tempo, o tranquilizará - por saber que o mau momento
não durará para sempre – e o tirará da
zona de conforto.

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.

QUIZ PREMIADO

2

Os leitores que responderem corretamente
as perguntas deste mês participarão do
sorteio do livro “Educação Financeira –
Como educar seu filho”, cujo vencedor será
divulgado na próxima edição do Acontece.

1

3

5
4

Quais serão os meios de votação da primeira
eleição para a ouvidoria da Capef?
a) Através de cédulas de papel, onde os
Participantes os enviarão preenchidos à
sede da Entidade.
b) O Participante poderá optar pela internet
ou pelo telefone.
c) Através de urnas eletrônicas que serão
disponibilizadas em todas as agências do
BNB.

6
7
8

O que não se deve fazer quando filhos adultos
passam por uma crise financeira e voltam a
morar com os pais?
9

10

HORIZONTAL
1. Conjunto de princípios e normas
que norteiam a EFPC e deﬁnem as
diretrizes para os atos de seus órgãos de
administração, deliberação e ﬁscalização.
4. Informativo on-line mensal da Capef.
7. Benefício de pagamento único devido às
pessoas indicadas pelo Participante em
decorrência do falecimento.
8. Órgão de Fiscalização e de Supervisão
das atividades das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar.
9. Pessoa jurídica que, por meio de Convênio
de Adesão, oferece, ao seu corpo funcional
ou equiparados, plano previdenciário.
10. Informativo impresso bimestral da Capef.

VERTICAL
2. Proﬁssional que aplica conhecimentos
de matemática, estatística e ﬁnanças na
estruturação de planos de previdência e
seguros.
3. Instrumento que veicula o conjunto de
regras para o custeio e para a concessão de
benefícios, bem como os direitos e deveres
das partes que compõem essa relação:
Entidade, Patrocinador e Participante.
5. Modalidade de plano previdenciário que
combina as melhores características de
Plano CD e de Plano BD, proporcionando
benefícios vitalícios de valores
aproximadamente constantes.
6. Beneﬁciário em gozo de pensão pelo plano
de benefícios.

a) Ajudá-los somente com gastos
fundamentais, como saúde e alimentação
básica, por exemplo.
b) Estabelecer prazos, limites e planejar o
ressarcimento das finanças usadas no
momento em que a crise tiver acabado.
c) Aproveitar o momento para reviver tempos
passados, voltando a mimá-los e poupandoos de tarefas domésticas.

O vencedor da edição de janeiro/
fevereiro do Jornal Acontece foi Siljunho
Morais de Arruda, Gerente Executivo de
Operação de Recuperação de Crédito, na
agência do BNB de Surubim/PE.
Para participar do Quiz Premiado
deste mês, encaminhe as respostas
corretas para o e-mail:
comunicacao@capef.com.br.

RESPOSTAS
1. Estatuto, 2. Atuário, 3. Regulamento, 4. Girocapef, 5. Planocvi, 6. Pensionista, 7. Pecúlio, 8. Previc, 9. Patrocinador, 10. Acontece
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ESPAÇO DO PARTICIPANTE

Especial Mês da Mulher

Dona Ruth: Mulher,
aposentada e feliz!
Participante da Capef desde a fundação da
Entidade, a aposentada se sente satisfeita com
a importante decisão tomada de aderir a um
plano de previdência há 45 anos
O dia 1º de maio de 1985 ainda
mexe com as emoções de Maria
Ruth de Mello Nunes. Após 30 anos
de serviços prestados ao BNB, Dona
Ruth - como é carinhosamente
chamada pelos mais próximos encerrava uma longa e importante
etapa de sua vida.“A noite da minha
aposentadoria foi muito bonita.
Celebraram uma missa no prédio
da Boa Vista em minha
homenagem. uma das
mais lindas que já vi na
vida”, se emociona.

mês de janeiro, eu fraturei o fêmur
e passei 15 dias internada. Fui muito bem tratada. Toda a assistência
foi dada pela Camed”, conta.
Em junho deste ano, Dona Ruth
completa 86 anos. Mãe de dois
gêmeos, ela se orgulha ao revelar
que os filhos Leopoldo e Leonardo
a consideram “um exemplo muito
grande de coragem e de fé”. O outro

conta, revelando ainda que não
parou de realizar planejamentos
para o futuro: “Espero fazer um
trabalho de evangelização voltado
para crianças”.

Carreira no BNB

Natural de Sousa, na Paraíba,
Dona Ruth ingressou no BNB,
em Campina Grande, no ano de
1955. Antes de se aposentar,
em 1985, atuava como
analista de operações na
lotação Recife-Centro.

Hoje eu vejo que valeu muito a pena ter

A partir dali, uma
A capital de Pernambuco
nova etapa começava. aderido à Capef. Mesmo com os problemas é onde ela mora até hoje,
Chegou a hora de curtir
mas a aposentada conta
os filhos, a casa, o mari- gerados pela crise dos anos 90, o plano tem que já trabalhou pelo BNB
do e colher os frutos de
em quatro cidades difeme ajudado muito
uma vida laboral previrentes: Campina Grande,
dente. Dona Ruth aderiu
Sousa, Fortaleza e Recife.
ao plano de previdência
Fortaleza foi a cidade
oferecido pela Capef
em
que
ela mais se sentiu
motivo de felicidade da aposenno mesmo ano de fundação da Enfeliz.
Porém,
a completa reatada são os seus dois netos: Tomás,
tidade, em 1967, se tornando uma
lização
profi
ssional
aconteceu
de nove anos e Maria Lua, de oito.
das primeiras Participantes da Caixa.
na
região
em
que
ela
vive até
“Se eu soubesse que ter neto era
“Hoje eu vejo que valeu muito a
hoje.
“O
meu
sonho
era tratão bom, eu tinha tido antes dos fipena ter aderido à Capef. Mesmo
balhar
com
projeto,
mas
fiquei
lhos”, brinca.
com os problemas gerados pela
por muito tempo na área de
Muito apegada à sua crença relicrise dos anos 90, o plano tem me
controle de seguro. Eu era
giosa, Dona Ruth tem como hobby
ajudado muito”, avalia a aposenmuito frustrada. Mas com oito
principal rezar. Ela adora passar o
tada. Ela também conta que aderir
anos antes de me aposentar,
tempo assistindo às missas pela
ao plano de saúde oferecido pela
tive a oportunidade de fazer
televisão e lendo. “Leio de tudo.
Camed foi outra decisão feliz tomao que gostava. Me aposentei
Livros religiosos, revistas, jornais”,
da na época em que era ativa. “No
feliz”, conclui.

10 www.capef.com.br
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dicas de
educação
financeira

novidades
da Capef

notícias
sobre
previdência

eventos
culturais

Curta e siga as páginas
da Capef nas redes sociais
e fique por dentro dos
principais assuntos que
envolvem a Entidade.
Conecte-se com a sua Caixa de Previdência.
www.facebooK.com/capefnaweb
www.twitter.com/capef

