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INFORMATIVO DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BNB - CAPEF

A Previc aprovou no início de março, pelo 
segundo ano consecutivo, o Programa de 
Educação Previdenciária da Capef. Direcionado 
a todos os Participantes e funcionários dos 
Patrocinadores, o Programa traz uma série de 
ações que visam estimular o interesse dos 
Participantes para a importância do planejamento 
financeiro e previdenciário. Algumas delas já 
estão acontecendo desde o começo do ano e 
outras serão promovidas ao longo de 2013. 
Confira quais são e não fique de fora!

PÁGINA 3
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Dois meses após a posse como  
Diretor-Presidente, quero expres-
sar a satisfação de estar a serviço 
da Capef e de seus associados, 
enfatizando alguns aspectos e de-
safios relacionados ao período da 
atual gestão.

Inicialmente, gostaria de reconhe-
cer e ressaltar o comprometimento 
da equipe de colaboradores e dos 
colegas Diretores da Entidade para 
com os melhores resultados - con-
dição indispensável para a Capef 
cumprir os atuais compromissos 
firmados com seus Participantes 
– realizando esforço permanente 
para obtenção da melhor rentabi-
lidade dos ativos administrados e 
para racionalização de custos ope-
racionais e administrativos.

A Diretoria tem o propósito de 
inspirar, manter e fortalecer a con-
fiança dos associados e patrocina-
dores, gerenciando o patrimônio 
para assegurar a solidez necessária 
aos planos de previdência que ad-
ministra, observando as melhores 
práticas, a rigorosa legislação e as 
orientações dos órgãos de fiscali-
zação e controle. 

A solidez dos planos requer a de-
fesa dos seus fundamentos de 
equilíbrio atuarial e a preservação 

dos respectivos patrimônios. A Di-
retoria representa o interesse de 
quase 10 mil Participantes, mas 
também quer dispensar atenção 
às pessoas, individualmente; os 
questionamentos são muitos e 
merecem constantes esclareci-
mentos e informações, mas é tam-
bém necessário que os associados 
compreendam os fundamentos 
para o equilíbrio dos planos. 

Os desafios tem sido crescentes, 
pois o resultado da gestão do pa-
trimônio é derivado dos níveis 
de remuneração do capital, com 
tendência decrescente e hoje em 
níveis abaixo da meta atuarial, 
requerendo análises e decisões 
complexas para manter a Capef 
com o patrimônio consolidado, ga-
rantindo o pagamento dos benefí-
cios a cada um dos Participantes, 
agora e no futuro.

Assim, a Diretoria está consciente 
da importância e da responsabili-
dade inerente ao cargo e atuará, 
juntamente com o corpo funcional 
da Entidade, sempre com plena 
dedicação, competência e sereni-
dade na busca dos melhores resul-
tados para a Capef e, consequen-
temente, para seus Participantes.

Boa Leitura!

Nova Gestão:  
foco nos investimenos 
e equilíbrio dos planos



3

PALAVRA DA DIRETORIA

REVISTA ACONTECE • MARÇO/ABRIL • 2013

CAPA

curta capef
Aniversário Capef
No último dia 8 de março, a Capef completou 46 
anos de fundação, cuja trajetória tem sido marcada 
pelo compromisso em administrar, de forma eficaz, 
os recursos dos planos sob sua gestão e garantir 
uma aposentadoria tranquila para os seus parti-
cipantes e Beneficiários. Graças à competência da 
gestão e à confiança dos Associados, a Entidade 
chega ao seu quadragésimo-sexto aniversário com 
uma estrutura consolidada e de destaque no cená-
rio previdenciário nacional, ocupando a posição de 
segundo maior fundo de pensão do Norte-Nordeste 
e 32º maior do Brasil, de acordo com o último le-
vantamento divulgado pela Superintendência Na-
cional de Previdência Complementar (Previc). 

Encontro com Participantes
A Capef promoveu, durante os meses de março e 
abril, quatro Encontros com participantes em di-
versas cidades do Nordeste. Foram elas: Feira de 
Santana/BA e Salvador/BA, nos dias 7 e 8 de março, 
e Recife/pE e Maceió/AL, nos dias 22 e 23 de abril, 
respectivamente. Em 2013, Fortaleza, Teresina e 
São Luís já haviam sediado o evento, cujo objetivo é 
ampliar o relacionamento com os participantes, ins-
tituições coligadas e associações representativas, 
além de disseminar informações que favorecerão 
o entendimento e acompanhamento dos planos de 
benefícios. Mais sete Encontros estão previstos para 
acontecerem até o fim do ano, com datas e locais 
a serem confirmados. Fique atento à programação!

Giro Capef em novo formato
No início deste ano, o informativo mensal Giro 
Capef, que apresenta notícias e matérias relacio-
nadas à Entidade e aos seus planos de benefícios, 
ganhou um novo projeto gráfico. Antes enviado 
por e-mail, em arquivo PDF – Formato de Docu-
mentos Portáveis -, o periódico passou a ser envia-
do em formato HTML. Esse é o modo mais comum 
e eficiente para envio de informativos on-line, por 
permitir a divulgação de uma quantidade maior de 
conteúdo – inclusive vídeos - e facilitar o redire-
cionamento de páginas da internet que remetam 
aos assuntos em destaque. Além disso, o novo Giro 
Capef enriqueceu nos quesitos design e facilidade 
de leitura. Caso você ainda não conheça esse in-
formativo, ligue para 0800-970-5775, cadastre o 
seu e-mail em nosso banco de dados e fique ainda 
mais por dentro da sua Caixa de Previdência.

agenda
Pagamento dos benefícios de maio/201317/05
Pagamento dos benefícios de junho/201319/06
Abertura do recadastramento para 
pensionistas

01/06

Pelo segundo ano consecutivo, o Programa de Educação Pre-
videnciária da Capef foi aprovado pela Superintendência Na-
cional de Previdência Complementar (Previc). A informação 
foi enviada pelo órgão regulamentador à Entidade no dia 1º 
de março de 2013. 

O programa, direcionado a todos os Participantes e funcio-
nários dos Patrocinadores, tem o objetivo de estimular o in-
teresse do público-alvo para a importância do planejamento 
financeiro e previdenciário familiar, além de despertar a par-
ticipação efetiva dos Associados, através do conhecimento, 
no acompanhamento da gestão do seu plano. 

Redução de Custos  
Com essa aprovação, a Capef fica dispensada de encaminhar, 
por meio impresso, o Relatório Anual de Informações - exer-
cício 2012 -, aos Participantes dos Planos BD e CV I, poden-
do utilizar esses recursos para implementar ações que atuem 
nos níveis de informação, instrução e orientação dos Partici-
pantes, nas temáticas de previdência e finanças. 

Além de favorecer o meio ambiente, essa medida também 
reduz os custos administrativos da Entidade. 

Mais informações sobre o Relatório Anual de Informações 
2013 na página 5.

ações previstas e em andamento 
Desde o início do ano, algumas ações do Programa já es-
tão em andamento. Outras ainda serão promovidas ao lon-
go de 2013 ou já vêm sendo realizadas desde 2012. Como 
exemplo, destacam-se:
• Concurso cultural de redação “Planejar é Viver Bem”, 

lançado em janeiro, cujo resultado será divulgado no 
mês de junho;

• Pesquisa de Satisfação 2013, onde os Participantes 
têm até o dia 31 de maio para avaliar os serviços, pro-
dutos e gestão da Caixa (leia mais na página 11);

• Enquetes sobre educação previdenciária no site da 
Entidade;

• Cursos presenciais de finanças em parceria com a 
BM&FBOVESPA (informações detalhadas na página 4);

• Curso on-line sobre o sistema previdenciário 
brasilei ro, direcionado a todos os funcionários do 
Banco do Nordeste, através da comunidade virtual de 
aprendi zagem. (para participar, acesse a intranet do BNB);

• Notícias e matérias sobre finanças e previdência em 
todos os canais informativos da Capef; e

• Treinamento em Previdência para o corpo funcional 
da Entidade, incluindo gestores e conselheiros, além 
dos funcionários da Patrocinadora.

previc aprova 
Programa de Educação 
previdenciária da Capef
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DeStAque

Curso de finanças em Natal e João Pessoa

“O curso atendeu plenamente 
as minhas expectativas. O 
palestrante demonstrou muito 
conhecimento e segurança, e 
o que mais me interessou foi a 
parte de aplicações”. 

Geraldo Guedes, 
Aposentado residente 
em Natal/RN

“Eu me senti muito 
mais motivada, não só pra 
melhorar a minha economia 
doméstica, mas também 
pra ler mais sobre o assunto 
investimentos”. 

Ábia Ramos,  
Analista de Central 
de Retaguarda do 
BNB em Natal/RN

Fala, Participante!

A Capef promoveu, em parceria 
com a BM&FBOVESPA, nos dias 
22 e 23 de abril, curso de Educa-
ção Financeira em Natal/RN e João 
Pessoa/PB, respectivamente. Dire-
cionado a todos os funcionários 
e aposentados do Banco do Nor-
deste residentes nessas cidades, 
o curso faz parte do programa de 
Educação Previdenciária desen-
volvido pela Entidade para o ano 
de 2013. O objetivo é despertar 
a importância do planejamento 
financeiro individual e familiar 
do público-alvo para uma melhor 
qualidade de vida.

Quem ministrou o curso foi Car-
los Alberto da Silva, consultor da 
BM&FBOVESPA, cuja experiência 
profissional se estende a diversos 
ramos do mercado econômico. 

No período da manhã, o assunto 
abordado pelo palestrante foi o 
cuidado com as finanças pessoais. 
Ele começou destacando a impor-
tância da educação financeira, en-
fatizando a necessidade do plane-
jamento do orçamento pessoal e 
familiar, com foco na redução de 
gastos supérfluos, sem esquecer 
de pensar no futuro.

Pela tarde, Silva apresentou ao 
público quais são e como funcio-
nam as principais modalidades de 
investimento existentes no merca-
do brasileiro, que costumam gerar 

muitas dúvidas entre aqueles que 
não lidam com o assunto no dia-a-
-dia, como imóveis, títulos de ren-
da fixa e ações. 

Residente em João Pessoa/PB, o 
aposentado Francisco Grigório 
Lacerda afirmou que o conteúdo 
apresentado pela manhã foi mais 
relevante às suas necessidades, 
embora tenha gostado do curso 
como um todo. “O assunto que 
me chamou mais a atenção foram 
as dicas de finanças pessoais. Na 
minha faixa etária, isso é o que 
mais interessa, devido à idade 
avançada e aos gastos. Mas para 
quem era mais jovem, o mais in-
teressante foram as aplicações 
para o futuro, que eu gostei mui-
to também”, disse o Participante 
Assistido da Capef.

Quem também ficou muito satis-
feito em ter participado do evento 
foi o outro aposentado residente 
na Paraíba José Solon Pinho Leite. 
Na pesquisa de satisfação reali-
zada pela BM&FBOVESPA ao fim 
do evento, ele afirmou ter “dado 
10 em tudo”. “Foi o melhor curso 
rápido que eu já fiz. Muito bom 
mesmo. Aprendi muita coisa, tirei 
muitas dúvidas. O professor era 
muito bom, ‘desenrolado’. Para 
mim, ele não falhou em absoluta-
mente nada”, elogiou o Participan-
te, que garantiu já estar colocando 
em prática as dicas ensinadas no 

curso. “Quem não foi, perdeu e 
muito!”, complementou.

Próximos cursos
Ainda neste ano, a Capef promo-
verá esse mesmo curso em mais 
duas capitais brasileiras: São Luís/
MA e Teresina/PI, nos dias 9 e 10 
de setembro, respectivamente. 
Os detalhes, como forma de ins-
crição, endereço e horário serão 
informados na próxima edição do 
Acontece. Esteja atento para não 
perder essa oportunidade!
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NOtíCIAS CAPef

Relatório anual de 
Informações 2012
Baseada nos critérios de 
boa governança e trans-
parência na gestão dos 
recursos, a Capef divulgou 
em seu portal, no dia 24 
de abril, o Relatório Anual 
de Informações – exercício 
2012, enviando-o também 
através de e-mail a todos 
os seus Participantes. 

A publicação é uma pres-
tação de contas do ano de 
2012, onde são apresen-
tadas as principais realiza-
ções da Entidade, números 
dos Planos, além do sumário da Política de Investimen-
tos, pareceres e demonstrações contábeis.

Versão Impressa
Conforme divulgado na página três deste informativo, de-
vido à aprovação do seu programa de Educação Previden-
ciária, neste ano a Capef ficou novamente dispensada de 
encaminhar, por meio impresso, o referido relatório aos 
Participantes dos Planos BD e CV I. 

Pensando no fato de que muitos Participantes Assisti-
dos não têm acesso à internet, no primeiro semestre de 
2012, realizamos uma pesquisa com os Aposentados e 
Pensionistas a fim de saber quem gostaria de, nos próxi-
mos anos, continuar recebendo o documento de maneira 
impressa. Para aqueles que responderam positivamente 
a essa questão, a Capef já enviou o Relatório resumido 
às suas residências.

Para aqueles que não responderam a pesquisa e, mesmo 
assim, desejam receber a publicação de forma impressa, 
pedimos que enviem um e-mail com a respectiva solici-
tação para comunicacao@capef.com.br.

Acesse a publicação através do site  
www.capef.com.br e fique por dentro de todos 
os assuntos que envolveram a sua Caixa de 
Previdência no último ano!

Beneficiários de 
pensão deverão 
se recadastrar 
em junho
Entre os dias 1º e 30 de junho, os Beneficiá-
rios de Pensão que tiveram o benefício con-
cedido até o dia 31 de dezembro de 2011 
deverão atualizar seus dados cadastrais junto 
à Capef.

Essa atualização cadastral é uma exigência 
legal da Superintendência Nacional de Previ-
dência Complementar (Previc), cujo objetivo é 
conferir segurança à folha de pagamentos, evi-
tando que benefícios sejam pagos indevida-
mente, causando prejuízos ao Plano BD e, con-
sequentemente, a todos os seus Participantes.

Além disso, o recadastramento possibilita que 
a Caixa mantenha uma comunicação ainda 
mais ágil e eficiente com os seus Associados, 
através do envio periódico de publicações e 
documentos impressos e eletrônicos.

Aqueles que não se recadastrarem no período 
estipulado terão os seus benefícios suspen-
sos no mês de setembro, até que regularizem 
a situação junto à Entidade.

Vale ressaltar que, neste ínterim, somente os 
beneficiários de pensão deverão efetuar o 
procedimento. Para os Aposentados, a campa-
nha de recadastramento acontecerá em outra 
data a ser amplamente divulgada nos meios 
de comunicação da Entidade.

Como se recadastrar 
Os Participantes terão duas opções para reali-
zar a atualização cadastral:

1ª - Através do preenchimento de formu-
lário impresso, que será enviado pelos 
Correios à residência do público definido.

2ª - Através da área restrita do site  
www.capef.com.br, menu “Recadastramento”.

Em caso de perda ou extravio do formulário de re-
cadastramento, orientamos aos associados entrar 
em contato com a nossa área de Relacionamento 
com Participantes pelo telefone 0800-970-5775.
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Panorama dos planos de benefícios da Capef
MARÇO/2013

GeStÃO tRANSPAReNte

Plano BD Plano CV I
Quantidade de Participantes Quantidade de Participantes

Desempenho dos Investimentos Desempenho dos Investimentos

Comparativo do Desempenho 
dos Investimentos (Acumulado/2013)

Comparativo do Desempenho 
dos Investimentos (Acumulado/2013)

Distribuição dos Investimentos Distribuição dos Investimentos

Discriminação Março/2013 Acumulado/2013

Renda Fixa 0,907 3,339
Investimentos Estruturados - -
Renda Variável 0,650 (1,936)
Imóveis 0,867 2,631
Operações com Participantes 1,210 4,257
Total dos Investimentos 0,905 3,053
Meta Atuarial 1,078 3,514

Discriminação Março/2013 Acumulado/2013
Renda Fixa 0,488 3,035
Investimentos Estruturados (4,078) 1,152
Operações com Participantes 1,211 4,134
Renda Variável (2,392) (5,200)
Total dos Investimentos (0,552) 0,715
Variação da Cota Previdenciária (0,540) 0,704
Meta Atuarial 0,908 3,282

Total: 6.645 Total: 3.557

Demonstração Março/2013

Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A) 131.901

Provisões Matemáticas (B) 131.891

Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 10
(B) Valor presente dos compromissos previdenciais futuros (passivo atuarial).

Demonstração Março/2013

Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A) 2.576.970

Provisões Matemáticas (B) 2.546.547

Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 30.423
(B) Valor presente dos compromissos previdenciais futuros (passivo atuarial).

Resultado Atuarial  valores em R$ milResultado Atuarial  valores em R$ mil

3,514

0 2-4-6-8 -2 4

3,053

2,053
1,615

-3,672

-7,547

3,282

0 2-6-8 -2 4-4

0,715

1,942
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-3,672

-7,547

Renda Fixa          
67,47%

Estruturados
7,10%

Operações com  
Participantes 
1,17%

Renda Variável   
24,27%

Pensionistas
4

Ativos                       
3.553

Aposentados         
3.381

Ativos                      
2.303

Pensionistas              
961

Renda Fixa         
84,90%

Estruturado  0,01%

Imóveis 6,50%

Renda Variável  5,14%

Operações com  
Participantes 3,46%
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PReVIDÊNCIA eM fOCO

INSS: Desaposentação tem  
Projeto de Lei aprovado no Senado

esclarecimentos Capef  

Com a desaposentadoria, os 
benefícios dos aposentados e 
pensionistas da Capef serão 
impactados?

André Torres,  
Gerente de Previdência da Capef 

Em conformidade com as regras 
de cálculo de benefícios estabele-
cidas nos Regulamentos dos pla-
nos BD e CVI, a desaposentadoria, 
caso aprovada, não acarretará im-
pactos aos benefícios pagos pela 
Capef. Além disso, a concessão 
desses beneficios não está vincu-
lada ao recebimento do beneficio 
do INSS, mas ao atendimento dos 
requisitos para a aposentadoria 
junto à Previdência Social e ao 
desligamento do Patrocinador. 

A Comissão de Assuntos Sociais do 
Senado Federal aprovou, no dia 10 
de abril, o Projeto de Lei 91/2010 
que regulamenta a chamada “de-
saposentadoria” de trabalhadores 
que cumpriram o tempo de serviço, 
optaram pelo descanso, mas volta-
ram ao mercado de trabalho.
 
A última novidade sobre o tema é 
que além de ter direito à renuncia 
do benefício para requerer uma 
aposentadoria mais vantajosa, o 
aposentado não precisa devolver 
o dinheiro que recebeu da Pre-
vidência. Assim, a pessoa que se 
aposentou proporcionalmente e 
continuou trabalhando - e contri-
buindo para a Previdência - pode, 
mais tarde, desistir do benefício e 
pedir a aposentadoria integral, sem 
prejuízo do dinheiro que recebeu 
no período, conforme decisão do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
divulgada no dia 08/05. 

a problemática
Devido ao fator previdenciário, 
muitos aposentados recebem 
benefício abaixo do teto do Ins-
tituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), de R$ 4.159,00. Segundo o 
projeto de lei, agora esses segu-
rados que continuam trabalhando 
podem renunciar o benefício e 
solicitar uma nova aposentadoria, 
com direito ao cálculo de nova 
renda mensal, considerando as 
novas contribuições.

Impacto financeiro 
Atualmente, cerca de 500 mil 
aposentados continuam ativos no 
País. E segundo dados da Advoca-
cia-Geral da União, mais de 24 mil 
processos tramitam no Judiciário 

com o objetivo de ver reconhecido 
o direito à desaposentadoria. 
Segundo o Governo, caso a tese 
saia vencedora, em 20 anos o cus-
to seria de R$ 50 bilhões, o que 
causaria um déficit muito grande 
nos cofres públicos. 

Para a presidente do Instituto Bra-
sileiro de Direito Previdenciário 
(IBDP), Jane Berwanger, o projeto 
de lei enfrentará dificuldades para 
avançar devido ao provável veto 
presidencial. A maior esperança 
é que a discussão no Legislativo 
apresse o STF. “Isso chama a aten-
ção. O Supremo pode se sensibili-
zar e voltar a colocar em pauta. É 
uma característica do atual presi-
dente do STF (Joaquim Barbosa) 
colocar em votação matérias com 
ampla repercussão, principalmen-
te pelo grande número de proces-
sos”, avalia.

Com o papel de defender o INSS, a 
Advocacia-Geral da União também 
acredita que o STF baterá o marte-
lo sobre o assunto ainda em 2013. 
“O Supremo sinaliza que gostaria 
de julgar o quanto antes. Temos 
conversado com as assessorias dos 
ministros, e há a visão sobre a im-
portância desse processo, que tem 
impacto econômico expressivo. 
Aguardamos ainda este ano uma 
posição. É uma questão de muita 
indagação no meio jurídico”, diz o 
diretor substituto do Departamen-
to de Contenciosos da Procurado-
ria-Geral Federal, Gustavo Augusto 
Freitas de Lima. 

Se aprovado,  
como vai funcionar...  

• De acordo com o texto do Proje-

to de Lei 91/2010, o trabalhador 
que se aposentou proporcional-
mente e continuou trabalhando 
- e contribuindo para a Previdên-
cia - pode, mais tarde, desistir do 
benefício e solicitar uma nova 
aposentadoria. 

• A regra vale para trabalhadores 
que se aposentarem por tempo 
de contribuição, por idade ou 
nos casos de aposentadoria es-
pecial – válido para quem traba-
lhou em condições prejudiciais à 
saúde ou à integridade física. 

• O projeto determina o recálculo 
da aposentadoria, consideran-
do todo o tempo de trabalho 
do segurado, ou seja, somando 
tanto o tempo usado na primei-
ra aposentadoria quanto aque-
le após a concessão do primei-
ro benefício.
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eDuCAÇÃO fINANCeIRA

Cuidando das finanças na aposentadoria
Poupar e investir de olho no futuro são ensinamentos 
muito abordados por especialistas quando o assunto é 
educação financeira. No entanto, pouca atenção se dá 
aos cuidados sobre as finanças pessoais que cada um 
deve ter quando a aposentadoria chega de fato.

Após trabalhar a vida inteira, educar filhos e manter as 
contas em dia, chega o momento de descansar. Mas, 
como organizar o patrimônio conquistado ao longo dos 
anos e os rendimentos que ainda entram em sua conta 
corrente, frutos de benefícios da aposentadoria, alu-
guéis etc?

Para o professor e coordenador do curso de Ciências 
Contábeis da Faculdade Santa Marcelina, de São Pau-
lo, Reginaldo Gonçalves, o maior problema quando se 
para de trabalhar é a redução da renda e a adaptação 
com a nova condição financeira.

O primeiro de tudo, segundo ele, é a pessoa remode-
lar seu orçamento, aprendendo a gastar menos ou, em 
alguns casos, procurando outra atividade profissional 
que lhe ocasione prazer para ter um incremento na ren-
da, no fim do mês. 

Quem está prestes a se aposentar deve se atentar que, 
apesar de alguns gastos - como com faculdade de filhos, 
por exemplo – serem extintos, outros passam a fazer 
parte da rotina, como com saúde, já que nessa idade é 
natural que as pessoas tenham mais problemas nesse 
aspecto do que quando ainda era jovem. Desta forma, é 
fundamental manter o controle sobre as despesas e não 
comprometer o benefício com gastos desnecessários.

O professor de Finanças da MetroCamp, Flávio Nunes 
Almeida, salienta que os cuidados principais são os 
mesmos de quando se está trabalhando: nunca gaste 
mais do que ganha e planeje as despesas. “Nos paga-
mentos a prazo, programe o pagamento para uma épo-
ca próxima ao recebimento do benefício da aposenta-
doria, pois, dessa forma, você não ficará muito tempo 
sem dinheiro na conta”, explica. Porém, se for possível, 
deve-se priorizar as compras à vista, já que são normal-
mente acompanhadas de generosos descontos.

Onde investir?   
De modo geral, quando o assunto é investimento, não 
existe aplicação melhor ou pior. Existe, sim, aquela que 
mais se encaixa aos seus objetivos, condição financeira 
e fase da vida.

Ao avaliar as variáveis “risco x retorno”, que devem ser 
diretamente relacionadas no momento de decidir onde 
aplicar seus recursos, especialistas recomendam que 
na aposentadoria, opções mais conservadoras, como 
poupança e fundos de renda fixa, são as mais adequa-
das. Isso porque, nessa etapa, é melhor pensar mais em 
segurança e ser menos agressivo.

É importante lembrar que para entrar no mercado de 
renda variável, cuja rentabilidade pode superar a de 
renda fixa, o investidor deve compreender que esse 
segmento está sujeito a riscos. Desta forma, aqueles 
que realizam esse tipo de aplicação devem estar cien-
tes que, caso precisem do recurso no curto prazo, a ren-
tabilidade poderá ser comprometida, já que não haverá 
tempo para recuperação em caso de queda da bolsa de 
valores.

Liquidez para emergências    
Você sabe o que significa “liquidez”, no contexto eco-
nômico? Trata-se da facilidade de um determinado 
ativo (investimento) ser transformado rapidamente 
em dinheiro.

Um exemplo: você compra um imóvel e fica tranquilo, 
afinal, caso precise de dinheiro, bastará vendê-lo, não 
é mesmo? Todavia, não é tão simples assim. De quanto 
tempo você precisa para vender seu imóvel? Às vezes 
pode acontecer rapidamente, em outras, por diversos 
motivos, não. Assim, quanto mais fácil for vender seu 
ativo, maior será a liquidez desse investimento.

Nesta fase da vida, recomenda-se manter investimen-
tos de maior liquidez, pois é importante ter fácil acesso 
ao seu dinheiro caso precise dele em uma emergência 
familiar, ou em um problema mais grave de saúde, o 
que, como já vimos, é mais comum de ocorrer quando 
estamos com uma idade mais avançada.

Facilidade de crédito: 
muita calma nessa hora 
Bancos e instituições financeiras costumam facilitar a 
concessão de crédito aos aposentados, já que, devido 
ao benefício que recebem, esses possuem uma renda 
contínua. Porém, é preciso estar alerta: muito cuidado 
na hora de pedir dinheiro emprestado. Você poderá 
comprometer seu benefício e se afundar em dívidas. 
Antes de tomar essa decisão, busque orientação pro-
fissional e veja quais riscos estará assumindo fazendo 
um financiamento.
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Cuidando das finanças na aposentadoria

DIVeRSÃO PReVIDeNte 

Coloque seus conhecimentos de educação financeira e previdenciária à 
prova e divirta-se com os jogos de palavras cruzadas e Quiz Premiado. 
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 10 de junho, 
participarão do sorteio 
do livro “psicologia 
Econômica – Estudo 
do comportamento 
econômico e da tomada 
de decisão”, da coleção 
Expomoney, cujo vencedor 
será divulgado na próxima 
edição do Acontece.

Divirta-se descobrindo as palavras escondidas no Jogo da Previdência. 

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

O vencedor da edição 
de Janeiro/Fevereiro do 
informativo Acontece foi o 
Participante Assistido Nilo 
Tinoco Miranda

1) Qual grupo de Participantes da 
Capef deverá atualizar os dados 
cadastrais junto à entidade entre os 
dias 1º e 30 de junho?   

a) Participantes Ativos

b) Participantes Aposentados

c) Beneficiários de Pensão

2) Quais as modalidades de 
investimento mais indicadas para 
aqueles que já se aposentaram?   

a) Renda Fixa.

b) Renda Variável. 

c) Imóveis.

HorIzoNTaL

3. Velocidade e facilidade com a qual um 
ativo (investimento) pode ser convertido em 
meios líquidos.

4. Evento promovido periodicamente pela 
Capef que visa ampliar o relacionamento 
com os Participantes, instituições coligadas 
e associações representativas, além de 
disseminar informações que favorecerão 
o entendimento e acompanhamento 
dos planos de benefícios por parte dos 
Associados.

5. Publicação anual, obrigatória a todos 
os fundos de pensão, onde a Entidade 
apresenta as principais ações promovidas 
no ano anterior, os resultados dos 
investimentos, pareceres, além do 
sumário da Política de Investimentos e 
demonstrações contábeis, aprovadas por 
instituições independentes.

ReSPOStAS 
HORIzONtAL: 3. LIQUIDEZ; 4. ENCONTRO COM 
PARTICIPANTES; 5. RELATORIO ANUAL;
VeRtICAL:  1. RECADASTRAMENTO; 2. 
DeSAPOSeNtADORIA.

VErTICaL

1. Processo de atualização de dados dos 
Participantes exigido pela Previc, realizado 
periodicamente pelos fundos de pensão, com 
o objetivo de conferir segurança à folha de 
pagamentos, evitando que sejam realizados 
pagamentos indevidos, que acarretariam 
em um prejuízo ao plano de benefício e, 
consequentemente, aos seus Participantes.

2. A possibilidade de o segurado que segue 
trabalhando ou retorna ao mercado após se 
aposentar requerer novo cálculo para aumentar o 
benefício. Depende de uma aprovação dos órgãos 
competentes para entrar em vigor em 2014.

1

3

4

5

2
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O “Rei do Baião” completaria, no 
último dia 13 dezembro, 100 anos. 
Para homenagear essa, que foi uma 
das figuras mais completas, im-
portantes e inventivas da música 
popular brasileira, o Participante 
Assistido da Capef Antônio Carlos 
Sampaio de Oliveira escreveu o li-
vro “Rei Centenário – Rei Eterno”.

A obra foi lançada em Exu (extre-
mo oeste de Pernambuco), terra 
natal de Gonzaga, no dia 12 de 
dezembro, mas a apresentação 
aos colegas aposentados do Banco 
aconteceu na celebração ao Dia do 
Aposentado - 24 de janeiro – pro-
movida pela Capef, no BNB Clube 
fortaleza.

Mostrando-se um pesquisador 
incansável da vida e trabalho do 
compositor pernambucano, Carlos 
Sampaio traz no livro um relato, 
através de versos, da trajetória de 
Gonzagão, desde o seu nascimen-
to, em 13 de dezembro de 1912, 
até a sua morte, em dois de agosto 
de 1989. 

Ao longo das 105 páginas do volu-
me, o autor reproduz ainda diversas 
letras de músicas gravadas por Luiz 
Gonzaga e resgata aspectos impor-
tantes e curiosos de sua história, 
como fotos da casa onde nasceu, 
o encontro dele com o Papa João 
Paulo II e registros com outros re-
conhecidos artistas brasileiros.

Além disso, Carlos Sampaio destaca 
a importância de compositores que 
fizeram parceria com Luiz Gonzaga, 
como Zé Dantas, Zé Marcolino, João 
Silva, Luiz Ramalho, Humberto Tei-
xeira e Gilberto Gil. “Gil tornou-se 

um grande parceiro do Gonzagão, 
pois além de ser um intérprete de 
suas músicas, com Elba Ramalho 
colocou a letra na melodia de ‘Treze 
de Dezembro’, uma das composi-
ções mais inspiradas do nosso Rei”, 
conta o autor.

O interesse pela preservação da 
natureza constantemente demons-
trado nas letras de Luiz Gonzaga foi 
um dos aspectos profissionais do 
compositor ressaltados por Sam-
paio. “Em muitos sucessos dele, 
como ‘Asa branca’, ‘Acauã’, ‘Sabiá’, 
‘Cantiga do vem-vem’ e outros, as 
aves da caatinga nordestina são 
reverenciadas. E não devemos es-
quecer também que ele decantou 

Rei Centenário, Rei eterno:  
100 anos de Luiz Gonzaga em versos  

nossa flora, nossos rios, estradas, 
costumes etc. Luiz Gonzaga, em si, 
é um universo riquíssimo”, analisa.

Ideia do livro
Desde a sua ju-
ventude, Carlos 
Sampaio pesqui-
sa e anota tudo 
que encontra 
sobre Luiz Gon-
zaga. Essa práti-
ca intensificou-
se quando ele 
encerrou a sua 
carreira no BNB, 
em 1990. Ao se 
dar conta que já havia colhido di-
versas informações sobre o tema, 
teve a ideia de consolidá-las em 
um livro. A escolha de escrever 
em versos foi para tornar o conte-
údo mais atraente e homenagear 
o cordel, outra vertente nordesti-
na. “Admiro muito nossos poetas 
populares, por isso, resolvi fazer  
essa narrativa em quadrinhas”, 
justifica Sampaio, que é natural de 
Quixadá (CE).

Livro “Rei Centenário - Rei Eterno” 

Autor: Antônio Carlos Sampaio 

Gênero: Cordel  

Informações para adquirir:  
(85) 3086-6717 

Valor: R$ 30,00

Acompanha 1 CD (MP3) com  
77 músicas de Luiz Gonzaga

eSPAÇO DO PARtICIPANte 

Antônio Carlos Sampaio de Oliveira
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PALAVRA DA DIRETORIAeSPAÇO DO PARtICIPANte 



www.capef.com.br
0800 9705775

Mãe é sinônimo de 
Amor, Doação e Proteção

A Capef deseja a todas as suas 
participantes mães um Feliz Dia das Mães!


