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PALAVRA DA DIRETORIA

Em meio à crise,
boas notícias

Isaias Dantas Danilo Araújo Fernando Barros

Desde 2008, período em que enfrentamos aquela infortunada crise financeira
internacional, não vivenciávamos um
ano tão turbulento nos investimentos
como aconteceu em 2013. Praticamente
todos os principais índices referenciais
de performance do mercado, chamados
de ‘benchmark’, apresentaram números negativos, decepcionando a grande
maioria dos investidores institucionais
do país. Contudo, ainda que o cenário
não tenha ajudado, felizmente tivemos
importantes conquistas a serem comemoradas e que merecem ser destacadas.
Uma delas, certamente foi a superação
da meta atuarial do plano BD, mesmo
com o mercado apresentando dificuldades há tempos não vistas. Graças a uma
eficiente gestão dos recursos, atual e
anteriores, que bem souberam selecionar ativos de qualidade, a rentabilidade
do plano foi de 14,45%, equivalente a
122% da meta atuarial, de 11,89%.
Conforme previsto no regulamento, a superação da meta já permitiria que o reajuste dos benefícios fosse equivalente
a 100% da variação do INPC. Contudo,
no mês de dezembro, fomos agraciados
com a notícia de que a Previc aprovou as
alterações propostas pela Capef no Regulamento do Plano BD, cujo objetivo é fazer com que os Participantes possam ter
recompostos reajustes concedidos abaixo
da inflação a partir de 2008, com rentabilidades excedentes à meta atuarial do
plano, verificadas a partir de 2012.
Desta forma, os excelentes resultados
do ano, aliados a essa mudança no Regulamento, possibilitaram ao Conselho Deliberativo da Entidade aprovar
um reajuste de 7% nos benefícios do
plano em 2014, superior ao INPC de
5,56%, recompondo parte do reajuste
concedido abaixo da inflação no ano
de 2009, quando a meta atuarial não
foi alcançada. Além disso, com o superávit acumulado nos dois últimos anos,
foi ainda possível reduzir a contribuição extraordinária dos Aposentados e
Pensionistas em 0,25 ponto percentual,
objetivo o qual buscamos permanentemente atingí-lo.
Há ainda outro fato recente bastante relevante que também merece uma honrosa menção. Estamos falando agora do
nosso mais novo vizinho: uma agência
do Banco do Nordeste, que passa a ocupar uma parte do andar térreo da sede
da Capef. Otimização do espaço, redu-
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ção de despesas e acréscimo de receitas
ao Plano de Gestão Administrativa são
só algumas das vantagens desta operação. Sem contar a comodidade para os
Participantes residentes em Fortaleza,
que, ao precisarem resolver eventuais
demandas, terão Capef, Camed e Banco
do Nordeste lado a lado, literalmente.
Nada mal, não é mesmo?
É mais um ano que termina, outro que
se inicia. E nesse período de transição, é
comum analisarmos o cumprimento de
metas, as conquistas de desafios e também as realizações. Em 2013, ficamos
satisfeitos por estarmos mais próximos
dos nossos Participantes. Foram 15 Encontros Estaduais em diferentes cidades do Nordeste, sempre com a presença da nossa ouvidora, Maria Auxiliadora,
e de pelo menos um de nós, diretores.
No plano CV I, estamos muito próximos
de atingir a marca de 4.000 Participantes. São cada vez mais ‘benebeanos’
preocupados em ter uma aposentadoria
digna. Novamente fomos uma das Entidades mais votadas para fazer parte do
Conselho Deliberativo da ABRAPP, o que
mostra a nossa credibilidade perante o
segmento de fundos de pensão. E para
fechar com chave de ouro, ainda fomos
uma das empresas mais votadas por
alunos do curso de Ciências Atuariais da
UFC, cujo objetivo era eleger as empresas que ofereceram e/ou oferecem relevantes contribuições para o crescimento e desenvolvimento dessa formação.
Muito foi feito, mas muito ainda há para
se fazer. Continuamos com o foco, entre
outras ações, em criar condições para a
redução da contribuição dos Participantes Assistidos do Plano BD e na ampliação das ações de educação financeira e
previdenciária, principalmente entre os
funcionários ainda sem cobertura previdenciária. Sabemos que essas são questões importantes e devem continuar sendo priorizadas.
Fica aqui o nosso desejo por um 2014
melhor. As atenções, como se sabe, estarão voltadas para a Copa do Mundo e
Eleições. Poucos são os especialistas no
mercado financeiro otimistas com relação a uma melhora na economia. Mesmo
assim, esperamos que boas notícias continuem a marcar não só a história da nossa Caixa de Previdência, mas a de todos
os nossos Associados e seus familiares,
que são a razão de existir da Capef.
A todos, um excelente Ano Novo!

sumário

4 Destaque

As definições do 20º
Seminário de Investimentos

5

Capa

Plano BD terá reajuste de
7% e contribuição reduzida

6 Gestão
Transparente
8

7

Previdência
em Foco
Educação
Financeira

9

Diversão
Previdente

do
10 Espaço
Participante

expediente
Caixa de Previdência dos Funcionários
do Banco do Nordeste do Brasil
CAPEF
Diretor-Presidente
Isaias Matos Dantas
Diretor de Administração e
Investimentos
Fernando Barros de Lima
Diretor de Previdência
José Danilo Araújo do Nascimento
Ouvidora
Maria Auxiliadora Bezerra
Coordenação
Raquel Ribeiro
Jornalista responsável
Fábio de Oliveira - Mte CE 2859 JP
Redação
Juliana Cavalcante e Fábio de Oliveira
Projeto Gráfico e Diagramação
GO! Branding + Design
www.heyholetsgo.com.br

Relacionamento com Participantes:
0800 9705775
Av. Santos Dumont, 771 - Centro
CEP: 60150-160 - Fortaleza-Ceará
www.capef.com.br

NOTÍCIAS CAPEF

curta capef
Confraternização Dia do Aposentado

Banco do Nordeste abre agência
no edifício sede da Capef

Neste ano, a tradicional festa em homenagem
ao Dia do Aposentado, celebrado no dia 24 de
janeiro, acontecerá no Centro Cultural do Banco do Nordeste, em Fortaleza/CE.
Para o evento, foi especialmente preparada
uma programação cultural e interativa, acompanhada de um coffee break e sorteio de brindes. Todos os Participantes Assistidos da Capef
e seus familiares estão convidados para essa
homenagem, que acontecerá das 16h às 18h.
Confira mais detalhes no verso deste informativo. Aguardamos por você!

Eleições Abrapp

A Capef foi uma das entidades mais votadas para a eleição do Conselho Deliberativo
da ABRAPP, realizada nos dias 19 e 20 de
dezembro. Desta maneira, a Caixa de Previdência dos Funcionários do BNB continuará
participando daquele importante Colegiado,
durante o mandato que se estende entre os
anos de 2014 e 2016. O objetivo principal da
Entidade ao continuar no exercício do cargo
é colaborar com o desenvolvimento do segmento, de modo que ele apresente-se cada
vez mais forte e coeso, e com um ambiente
regulatório que satisfaça todos os envolvidos
com os fundos de pensão do País.

Encontro de dirigentes

No dia 3 dezembro, a Diretoria e Ouvidoria da
Capef receberam, na sede da Entidade, os representantes da Diretoria da AFBNB Rita Josino, diretora-presidente, Francisco de Assis Silva
de Araújo, diretor de Organização, e Dorisval
de Lima, diretor de Comunicação e Cultura. Na
ocasião, os dirigentes da Caixa esclareceram
aos membros da Associação alguns importantes assuntos referentes à Entidade, como o
desempenho dos planos BD e CV I em 2013, a
importância da educação previdenciária para
uma aposentadoria digna, a metodologia dos
cálculos de pensão conforme o regulamento
do Participante, as condições dos Empréstimos
a Participantes, dentre outros.
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Agência Santos Dumont passa a funcionar na sede da
Capef, em frente à Camed

O edifício onde funciona atualmente a sede da Capef ganhou uma
grande novidade no fim do mês de dezembro: uma nova agência
do Banco do Nordeste, que passa a funcionar em uma parte do
andar térreo do edifício Paulo Aguiar Frota, na Avenida Santos Dumont, 771, região central de Fortaleza/CE.
A iniciativa faz parte do plano de expansão da rede de agências do
BNB, implementado pela atual Diretoria em 2012, cujo objetivo é
aumentar a capilaridade do Banco e facilitar o acesso dos cidadãos
aos serviços prestados pela instituição.
De acordo com o gerente geral dessa unidade, Severino Pires, a
“agência Santos Dumont” tem como foco trabalhar o mercado de
micro e pequenas empresas, ramo que vem recebendo uma atenção especial da atual administração do Banco. Segundo ele, trata-se de um modelo “novo e enxuto” de agência. São apenas oito
funcionários, dois caixas eletrônicos e dois de atendimento presencial, ocupando um espaço de 275 m².
“A localização dessa agência é fenomenal. Neste momento em que
Fortaleza sofre com problemas de engarrafamento e acesso, essa
localidade favorece muito. É fácil de identificar. A fachada do prédio
é muito presente”, enalteceu Severino, que, antes de assumir o cargo, foi gerente Estadual do Crediamigo no Ceará por nove anos. “As
nossas expectativas são muito grandes. Nós acreditamos muito na
equipe formada. Há uma mescla de pessoas bastante experientes
com funcionários recém-ingressados na empresa, todos com vontade de fazer um grande trabalho”, completou.

Redução de Despesas e Incremento de Receitas
Além de oferecer maior comodidade aos Participantes residentes
em Fortaleza, que contarão com a Capef, Camed e Banco do Nordeste localizadas praticamente lado a lado, a disponibilização para
locação da área contribui na redução de custos e adição de receitas
ao Plano de Gestão Administrativa da Entidade. “Isso demonstra a
atenção da Diretoria para otimização dos recursos, pois reduz valor
correspondente na parcela de custeio originada nas contribuições
dos participantes”, valorizou o diretor-presidente da Capef, Isaias
Matos Dantas.
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DESTAQUE

As definições do
20º Seminário de Investimentos
Durante os dias 28 e 29 de novembro, a Capef promoveu, no miniauditório do BNB/Passaré, a 20ª edição do Seminário de Investimentos.
Nesse espaço, reuniram-se os Associados e dirigentes da Caixa, com
a missão de definir, baseados no
cenário projetado por especialistas
em diversas esferas da economia, a
Política de Investimentos dos planos BD e CV I para este ano.
Após dois dias de palestras, debates e troca de ideias, a conclusão
chegada por todos os presentes
no evento é que 2014, assim como
2013, promete ser um ano extremamente desafiador.
Com relação à macrocarteira vigente em 2013, a novidade para 2014
é que uma parcela do patrimônio
do Plano CV I poderá ser alocada
em Investimentos no Exterior. De
acordo com a proposta apresentada pelos gestores da Caixa, e consentida pelos Participantes presentes no seminário, até 3% dos
recursos desse plano poderão ser
aplicados fora do Brasil.
Essa decisão, segundo o gerente de
Investimentos Mobiliários da Capef, Marcelo D’Agostino, teve como
base o “desafiador cenário econômico” previsto para o Brasil, por
todos os especialistas consultados.
“O cenário interno traçado para
2014 traz muitos desafios. Além
de ser um ano de Copa do Mun-

do e Eleições, ainda permanecem
dúvidas com relação à inflação, ao
crescimento econômico e ao volume dos gastos púbicos do Governo. Todos esses fatores contribuirão para causar volatividade ao
mercado”, analisou D’Agostino.
Já no exterior, o cenário previsto é positivo, segundo o gestor.

Ele lembra que a economia dos
Estados Unidos e dos países da
Europa já começou a apresentar
melhoras, o que gera boas expectativas para investir nessas regiões. “Essa poderá ser uma boa
forma de aumentar a diversificação dos nossos investimentos e
reduzir a volatilidade das carteiras”, complementou.

Confira a proposta das macrocarteiras para 2014,
aprovada pelo Conselho Deliberativo da Capef:
PLANO BD
Proposta para
Limites vigentes Posição Dezembro/
Carteiras
2014 (% Part.) em 2013 (% Part.)
2013 (% Part.)
Renda Fixa
74 - 100
70 - 100
82,50
Renda Variável
0-6
0-8
4,45
Imóveis
0-8
0-8
9,69
Operações com Participantes
0 - 10
0 - 10
3,06
Investimentos Estruturados
0-2
0-4
0,31
Investimentos no Exterior
0-0
0-0
0
PLANO CV I
Proposta para
Limites vigentes Posição Dezembro/
Carteiras
2014 (% Part.) em 2013 (% Part.)
2013 (% Part.)
Renda Fixa
40 - 100
32 - 100
82,53
Renda Variável
0 - 25
0 - 30
9,97
Imóveis
0-8
0-8
0
Operações com Participantes
0 - 12
0 - 15
1,32
Investimentos Estruturados
0 - 12
0 - 15
6,17
Investimentos no Exterior
0-3
0-0
0

Capef recebe homenagem da UFC
Em solenidade de comemoração pelos 20 anos
de funcionamento do curso de Ciências Atuariais
da Universidade Federal do Ceará (UFC), a Capef
recebeu, no dia 5 de dezembro, uma homenagem
por ter sido uma das empresas mais lembradas, na
categoria “Instituição Empregadora”. Juntamente com as empresas Probus Consultoria Atuarial
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e Unimed Fortaleza, a Caixa de Previdência dos
funcionários do BNB foi a instituição mais votada
em uma enquete realizada entre os atuais alunos
e egressos desse curso, cujo objetivo era eleger as
empresas que ofereceram e/ou oferecem relevantes contribuições para o crescimento e desenvolvimento dessa formação.

CAPA

Plano BD terá reajuste
de 7% e contribuição
reduzida

Sobre as
alterações no
Regulamento

O ano de 2014 começou com excelentes notícias para os Participantes do
Plano BD. Mesmo com as dificuldades apresentadas pelo mercado financeiro
em 2013, o plano, impulsionado por uma eficiente estratégia traçada na gestão dos recursos, alcançou rentabilidade de 14,45%, equivalente a 122% da
meta atuarial, de 11,89%. Com isso, o BD finalizou 2013 com um resultado de
R$ 133,31 milhões.
Os reflexos desses bons resultados, aliados à aprovação de proposta regulamentar (mais detalhes ao lado), possibilitaram ao Conselho Deliberativo da Capef
aprovar um reajuste de 7% nos benefícios do plano em 2014, superior ao INPC
de 5,56%, recompondo parte do reajuste concedido abaixo da inflação no ano
de 2009, quando a meta atuarial não foi alcançada.
E as boas novas não param por aí. Além do reajuste acima da inflação, o Conselho Deliberativo também decidiu pela redução da taxa de contribuição dos
participantes assistidos, passando de 21,5% para 21,25%, a partir de janeiro
do ano corrente, voltando ao percentual vigente em 2011.
“Como temos informado, 2013 não foi um ano fácil, mas graças a uma eficiente gestão, atual e anteriores, que bem souberam selecionar ativos de
qualidade, a meta de rentabilidade foi superada, o que nos permitiu proporcionar essas melhorias para os nossos Participantes”, avaliou o diretor-presidente da Capef, Isaias Matos Dantas, que complementou: “Encaramos
tudo isso como um grande avanço, mas sabemos que ainda há muito para se
fazer. Continuamos com o foco permanente na redução da contribuição dos
nossos Participantes”.

Destinação dos Resultados
Confira abaixo como ficou a destinação dos resultados do Plano BD.

Posição Dez/2012
Resultado obtido em 2013
Total - Posição Dez/2013*

(em milhões)
26,51
106,80
133,31

Consumo de reserva
Destinação
Percentual
(em milhões)
Recomposição Acima do INPC
1,44%
34,82
Redução da Taxa de Contribuição
0,25%
19,11
Redução da meta atuarial**
0,25%
58,86
Total – Posição Dez/2013***
20,52
(*) Antes das destinações.

A concessão do reajuste superior ao INPC somente foi possível com a aprovação por parte
da Previc, no mês de dezembro,
das alterações no Artigo 86 do
Regulamento do Plano BD, que
abordam os métodos de reajuste
dos benefícios.
Essas alterações mantêm a atualização dos benefícios em função do cumprimento da meta de
rentabilidade dos investimentos,
dentro do intervalo de 30% a
100% da variação do INPC. Contudo, de acordo com as novas
regras, os benefícios dos Participantes podem ter recompostos
reajustes concedidos abaixo da
inflação a partir de 2008, com
rentabilidades excedentes à
meta atuarial do plano, verificadas a partir de 2012, como aconteceu este ano.
Para conferir na íntegra as alterações do Art. 86 do Regulamento
do Plano BD, acesse www.capef.
com.br, área “Notícias”.

Reajuste INSS
Aproveitamos para informar que
os aposentados e pensionistas
do INSS que ganham acima do
salário mínimo terão reajuste
de 5,56% neste ano. O índice
é a inflação de 2013 medida
pelo INPC, divulgado em 10 de
janeiro pelo IBGE. Com relação
ao benefício mínimo, o reajuste
foi de 6,78%.

(**) Mais detalhes sobre a redução da meta atuarial na página 7.
(***) Após destinações.
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GESTÃO TRANSPARENTE

Panorama dos planos de benefícios da Capef
DEZEMBRO/2013

Plano BD

Plano CV I

Quantidade de Participantes

Quantidade de Participantes

Total: 6.621

Total: 3.974

Aposentados
3.348

Pensionistas
4
Aposentados
3

Ativos
3.967

Pensionistas
990
Ativos
2.283

Distribuição dos Investimentos

Distribuição dos Investimentos

Renda Fixa
82,50%

Estruturados
6,17%

Renda Fixa
82,53%

Estruturados 0,31%
Operações com
Participantes 3,06%
Imóveis 9,69%

Renda Variável
9,97%

Renda Variável 4,45%

Operações com
Participantes
1,32%

Desempenho dos Investimentos
Discriminação

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

Dezembro/2013
1,156
(2,073)
(0,664)
0,629
1,153
1,014
1,195

Desempenho dos Investimentos
Acumulado/2013

Discriminação
Dezembro/2013 Acumulado/2013
Renda Fixa
1,299
2,810
Investimentos Estruturados
(1,856)
(6,805)
Operações com Participantes
1,103
13,578
Renda Variável
(3,813)
(14,538)
Total dos Investimentos
0,590
(1,579)
Variação da Cota Previdenciária
0,580
(1,530)
Meta Atuarial
1,357
11,736

10,808
(11,888)
1,570
73,714
13,931
14,452
11,896

Comparativo do Desempenho
dos Investimentos (Acumulado/2013)

Comparativo do Desempenho
dos Investimentos (Acumulado/2013)
11,89

11,73

14,452

-1,579

5,56

5,91

8,065

8,065

-4,409

-4,409

-15,496
-16

-15,496
-12

-8

-4

0

4

8

12

16

Resultado Atuarial valores em R$ mil
Demonstração

-12

-8

-4

0

4

8

12

16

Resultado Atuarial valores em R$ mil
Dezembro/2013

Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A)

2.738.755

Provisões Matemáticas (B)

2.718.232

Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit
(B) Valor presente dos compromissos previdenciais futuros (passivo atuarial).
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-16

20.523

Demonstração

Dezembro/2013

Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A)

171.856

Provisões Matemáticas (B)

171.853

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

Meta atuarial do Plano BD
é reduzida para 5,75%
A meta atuarial do Plano BD foi reduzida de 6% para
5,75%, com vigência a partir do fim do exercício de
2013. Esta medida foi aprovada pelo Conselho Deliberativo da Capef e atende determinação da Resolução nº
9 aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC - no final de 2012, a qual determina
a redução gradual da taxa máxima de juros adotada nas
avaliações atuariais dos fundos de pensão nacionais, no
mínimo em 0,25 ponto percentual por ano, a partir das
avaliações atuariais de encerramento do exercício de
2013 até o encerramento do exercício de 2018, quando
o limite será de 4,5% a.a.
A motivação da medida do CNPC foi a trajetória da queda da taxa básica de juros no Brasil, observada a partir
do segundo semestre de 2011. Por acreditar que a tendência no longo prazo deverá continuar sendo de taxas
mais baixas no País, o CNPC quer aproximar as previsões
de rendimentos dos investimentos com a realidade do
mercado financeiro, dando mais segurança aos participantes no cálculo dos ativos necessários para cumprir as
obrigações previdenciárias.
E o que é meta atuarial?
É a taxa de juros utilizada para calcular o valor presente
de todas as obrigações futuras do plano. Quanto menor
for essa taxa, maior será a obrigação do plano.
Qual o impacto da redução para o Plano BD?
Com a nova meta atuarial de 5,75%, houve uma elevação
nas obrigações do plano da ordem de R$ 58,9 milhões.
Esse aumento, contudo, foi suportado pelo resultado
acumulado do plano de R$ 133,31 milhões, conforme
informado na página 5.
Existe alguma vantagem nessa redução?
A grande vantagem da redução da meta atuarial para os
beneficiários do Plano é que, por estar mais adequada
à realidade do mercado financeiro, a probabilidade de
atingí-la anualmente é maior. Vale lembrar que, de acordo com o regulamento do Plano BD, para que seja concedido anualmente o reajuste integral do INPC no benefício dos Participantes Assistidos, é necessário que essa
meta seja cumprida.

AGO/2011
O Governo brasileiro deu início a uma
trajetória de queda na taxa básica de juros;
consequentemente, os títulos públicos –
predominantes nas carteiras de planos
previdenciários – passaram a oferecer
menores rentabilidades.

NOV/2012
O Conselho Nacional de Previdência
Complementar, motivado pela queda da taxa
de juros, decidiu reduzir gradualmente o limite
da meta atuarial dos fundos de pensão em
0,25 ponto percentual ao ano a partir de 2014,
até o ﬁm de 2018.

DEZ/2013
Fundos de pensão que administravam planos
com meta atuarial de inﬂação + 6% a.a. já
devem adotar a meta de no máximo inﬂação +
5,75% a.a; esse é o caso do plano BD da Capef.

DEZ/2014
Limite da meta atuarial passará a ser de inﬂação
+ 5,5% a.a.

DEZ/2015
Limite da meta atuarial passará a ser de inﬂação
+ 5,25% a.a.

DEZ/2016
Limite da meta atuarial passará a ser de inﬂação
+ 5% a.a.

DEZ/2017
Limite da meta atuarial passará a ser de inﬂação
+ 4,75% a.a.

DEZ/2018
Limite da meta atuarial passará a ser de inﬂação
+ 4,5% a.a.
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Especialistas orientam consumidores
sobre elevação de IOF para saques
e compras no exterior
O Governo elevou de 0,38% para 6,38% a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras
(IOF) para cartões de débito no exterior, compras
de cheques de viagem (traveller checks) e saques de moeda estrangeira feitos fora do Brasil.
A medida, publicada em edição extraordinária do
Diário Oficial da União no dia 27 de dezembro,
começou a valer no dia subsequente.
De acordo com o Ministério da Fazenda, o objetivo do aumento é “conferir isonomia de tratamento nas operações com moeda estrangeira

Vai viajar
para o exterior?
Para aqueles que planejam viajar para fora do País, alguns especialistas em finanças apresentaram algumas
dicas, analisando os pontos e contrapontos das alternativas possíveis, diante dessa nova configuração.
Na avaliação do consultor financeiro André Massaro,
por exemplo, não restam escolhas ao turista brasileiro, a não ser amargar o prejuízo. “O viajante foi muito
prejudicado. A única opção para não pagar o imposto
de 6,38% é comprar a moeda física, mas não é recomendável comprar altas quantias em espécie, porque
existem riscos de roubos, perdas e de compra de dinheiro falso”, explica.
Uma pessoa que pretende gastar R$ 10 mil dólares
no exterior, por exemplo, não deve sacar todo o montante em espécie. “Como regra geral, sacar algo entre
mil a dois mil dólares pode ser considerado menos
inseguro. Mas, mais do que três mil já é mais inseguro e inconveniente. Aí é melhor pagar os 6,38% e
reconhecer a perda. Não tem jeito”, aconselha o especialista.
A recomendação a partir de agora, portanto, é reavaliar o orçamento da viagem vislumbrando um gasto 6% superior ao previsto anteriormente. E caso os
gastos estejam no limite e não seja possível aumentar o orçamento, o viajante deve considerar o corte de
algumas despesas.
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realizadas por meio de cartões de crédito internacionais”, que também são tributadas pelo IOF
em 6,38%. Desta maneira, segundo avaliação do
Governo, evita-se que um meio de pagamento
seja preterido por outros em decorrência de sua
estrutura de tributação.
A única modalidade que escapou da elevação foi
a compra de moeda estrangeira em espécie feita
no mercado de câmbio brasileiro, que não teve
alteração em sua tributação e segue com alíquota de 0,38%.

Crédito
ou débito?
Com a mesma tributação para os cartões de débito, pré-pagos e cartões de crédito, ficou muito mais vantajoso fazer as compras no crédito,
segundo Andre Massaro: “Não faz mais sentido
fugir do cartão de crédito nas viagens. Agora
que foi igualado o imposto, vale a pena usar o
crédito para acumular mais milhas e benefícios
nos programas de recompensa dos cartões”.
O educador financeiro Mauro Calil concorda
com Massaro nesse ponto, mas, segundo ele, o
consumidor deve analisar outros fatores antes
de decidir sobre a forma de levar dinheiro para
o exterior. “O que desempata a história é o programa de milhagem do cartão de crédito. Por
outro lado, o cartão pré-pago trava o câmbio
na hora da compra, então o consumidor foge
da flutuação cambial que pode haver no cartão de crédito”, diz.
Calil vê ainda como vantagem do cartão pré-pago o fato de limitar os gastos no exterior:
“Quando atinge o valor carregado, o consumidor não pode mais gastar. A não ser que recarregue. Já o cartão de crédito, ele pode usar
enquanto tiver limite”.

DIVERSÃO PREVIDENTE

Coloque seus conhecimentos de educação financeira e previdênciária
à prova e divirta-se com os jogos Palavras Cruzadas e Quiz Premiado,
abaixo. Além de reforçar seus conhecimentos, você pode concorrer ao
prêmio desta edição. Confira abaixo.
þJOGO DA PREVIDÊNCIA
Leia o texto “Comece 2014 no azul!” e encontre as
palavras em destaque no jogo de Caça-Palavras.

Comece 2014 no azul!

Começar 2014 com as contas “no AZUL” certamente é
o desejo de todos. Mas, para isso, é preciso ESFORÇO.
Todo início de ano as despesas extras com impostos
como IPTU, IPVA e matrícula escolar dos filhos podem
consumir entre 30% e 40% do ORÇAMENTO do mês.
Quem não fizer uma RESERVA financeira para esses
compromissos é candidato a estourar o orçamento e já
se endividar em janeiro. Aproveite o momento também
para fazer um DIAGNÓSTICO do seu orçamento, se
organize, evite compras por impulsos e estabeleça
objetivos. Com DISCIPLINA, é certo que você terá um
Ano Novo com muito DINHEIRO no bolso e SAÚDE
FINANCEIRA para dar e vender!

QUIZ PREMIADO
Os leitores que
responderem corretamente
as perguntas desta edição,
até o dia 10 de fevereiro,
participarão do sorteio
do livro “Como organizar
sua vida financeira”, da
coleção Expomoney, cujo
vencedor será divulgado
na próxima edição do
Acontece.
1) As mudanças aprovadas pela Previc no regulamento do plano BD passam a permitir que:
a) Novos funcionários do Banco do Nordeste
ingressem no plano.
b) Os Participantes Ativos comecem a receber o
benefício do plano, mesmo que ainda tenham
vínculo empregatício com o Patrocinador.
c) Os Participantes tenham recompostos no
benefício reajustes concedidos abaixo da
inflação a partir de 2008.
2)Sobre a 20ª edição do Seminário de Investimentos:
a) Foi incluída, na carteira do Plano CV I, a
possibilidade de se aplicar uma parte dos
recursos no segmento de Investimentos no
Exterior, tendo em vista o cenário pessimista
previsto para o Brasil em 2014.
b) Definiu-se no evento que a Renda Variável
terá seus limites elevados em ambos os
planos em 2014.
c) Os dirigentes e Participantes definiram que a
Política de Investimentos para 2014 deveria
seguir os mesmos limites do último ano.
O vencedor da edição de Setembro/Outubro
do informativo Acontece foi o Participante
Ativo Micael Gomes Rodrigues.
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

Preocupação de avó
inspira livro sobre
a importância da
sustentabilidade
“Como conscientizar uma criança
sobre a importância da preservação do meio ambiente de maneira
prática e divertida?”
Foi a partir dessa dúvida, que a
Participante Assistida da Capef
Dóris Maria Lima dos Santos teve
a ideia de escrever o conto infantil “Estrela, uma Bondosa Sereia”.
Lançado em junho de 2013, o livro de 22 páginas conta a história
de Estrela, uma heroína “sensível
e amiga” dos animais marinhos,
que se preocupa em protegê-los
dos pescadores e outros perigos
encontrados no fundo do mar.
Ao longo do texto, a personagem
principal age em defesa do meio
ambiente contra “todas as coisas
ruins que possam fazer mal às pessoas e ao nosso planeta, como o
lixo que é jogado nos rios, nas marés e nas praias”.
Avó de uma criança de oito anos,
Dóris teve seu neto Thiago como
inspiração principal para desenvolver esse trabalho educativo. “Uma
noite, estava pensando em como
poderia escrever algum assunto
que conscientizasse as crianças
desde cedo de que é necessário
respeitar o meio ambiente. Então,
surgiu na minha mente como num
passe de mágica a figura de uma
sereia”, relata a autora. “Foi só rascunhar e digitar o conto, que fluiu
como o orvalho que cai sobre as
flores. Nasceu minha Estrela”.
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“A outra inspiração para escrever
esse livro deu-se
por conta de uma
revista onde vi
uma praia cheia
de lixo. Fiquei
preocupada com
os perigos que
poderiam
advir
daquele descaso e
o mal que poderia
acarretar às gerações futuras. A preocupação com os pequenos me
moveu”, descreve a autora.

Como adquirir

Ficou interessado em presentear
seus filhos, netos ou familiares com
essa obra? Entre em contato com
a autora através do telefone (81)
3227-0387, ou pelo e-mail doris.
maria.lima@hotmail.com. O valor
unitário do livro Estrela, uma Bondosa Sereia é R$ 25.

Serviço

Livro “Estrela, uma Bondosa Sereia”
Autora:
Dóris Maria Lima dos Santos
Gênero:
Conto Infantil
Valor:
R$ 25,00
Como adquirir:
(81) 3227-0387
doris.maria.lima@hotmail.com

Sobre a autora

Dóris Maria Lima dos
Santos aposentou-se em
2001, quanto atuava como
Chefe de Seção do Banco
do Nordeste, em Recife,
cidade em que reside
atualmente. Acostumada a
escrever artigos geralmente
publicados no jornal Diário
de Pernambuco, essa foi a
primeira obra literária da
aposentada de 60 anos.

