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Todos nós brasileiros iniciamos o 
ano de 2013 com muito otimis-
mo e expectativas positivas para a 
economia e para o País como um 
todo. Entretanto, já nos primeiros 
meses do ano, observamos um 
distanciamento entre as expectati-
vas construídas ao final do ano de 
2012 e o que efetivamente passa-
mos a vivenciar.

O crescimento do PIB abaixo das 
projeções, a elevação da inflação 
e o baixo volume de investimentos 
davam a tônica do desempenho da 
economia brasileira. Sob a ótica 
global, a Europa ainda em período 
recessivo, a China crescendo me-
nos que o esperado e os Estados 
Unidos saindo de uma crise econô-
mica, fechavam o cerco e sinaliza-
vam qual seria o cenário dominan-
te para o ano.

Nesse cenário, as entidades que 
administram planos de aposenta-
doria e as gestoras de recursos, de 
uma maneira geral, passaram a ter 
as expectativas de retornos plane-
jadas para o ano frustradas pela 
dureza do ambiente econômico.

Ao final do primeiro semestre, no 
âmbito do sistema previdenciário, 
os jornais e revistas especializa-
dos estampavam manchetes tais 
como: “o pior ano para os fundos 
de pensão”, “ fundos de pensão 
fecham o semestre no vermelho”, 
“fundos de pensão têm retorno 
negativo no 1º semestre, aponta 
Abrapp” e “Previdência tem mo-
mento de maior incerteza desde 
2008”. Essas notícias traduziam 
o desempenho apresentado pela 
grande maioria das Entidades Fe-
chadas de Previdência Comple-
mentar do Brasil. 

Passado o primeiro semestre do ano 

e após a metade do segundo semes-
tre, observamos uma melhora no 
ambiente nacional e internacional, 
porém algumas incertezas de curto 
e médio prazo ainda permanecem.

Está se aproximando o ano de 
2014, com ele a copa do mundo, 
as eleições e um ambiente eco-
nômico bastante desafiador. E é 
nesse contexto de extrema com-
plexidade que aproveitamos para 
convidar a todos os Participantes 
dos planos administrados pela 
Capef a se fazerem presentes no 
nosso 20º Seminário de Investi-
mentos para o ano 2014. O evento 
acontecerá nos dias 28 e 29 de no-
vembro e os detalhes podem ser 
conferidos na página a seguir. 

Entender o movimento dos mer-
cados e o seu reflexo nos planos 
administrados pelos fundos de 
pensão, compreender a visão de 
curto e longo prazo e conhecer 
as expectativas para o cenário do 
próximo ano serão pontos funda-
mentais para a definição das es-
tratégias de aplicação de recursos 
dos planos BD e CV I. 

Venha, participe, contribua com o 
seu conhecimento e sua opinião 
para que juntos com os analis-
tas de mercado convidados, os 
funcionários do BNB, conselhei-
ros, gestores e técnicos da Capef 
possamos construir e definir as 
estratégias para superar os no-
vos desafios que se aproximam. A 
participação de todos é essencial 
para que possamos elaborar uma 
política de investimentos que pro-
porcione uma rentabilidade com-
patível com o perfil dos planos e 
adequada ao cenário esperado 
para o ano de 2014. 

Contamos com a sua presença!

Copa do Mundo, 
eleições e os desafios 
para a economia

Fernando Barros,  
diretor de Administração 
e Investimentos
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Um ano marcado por turbulências e incertezas na economia 
global aproxima-se do fim. Com isso, está chegando o mo-
mento de avaliar os acontecimentos do período, discutir as 
perspectivas do mercado e definir as estratégias de inves-
timentos dos Planos administrados pela Capef para o ano 
de 2014.

E é exatamente com essas finalidades que a Entidade promo-
verá, em 28 e 29 de novembro, a 20ª edição do Seminário de 
Investimentos, no miniauditório do Centro de Treinamento do 
Banco do Nordeste – Passaré -, em Fortaleza. 

O evento, que é realizado anualmente desde 1994, tem como 
proposta reunir os Participantes da Capef com os profissionais 
de investimentos da Entidade e especialistas de instituições fi-
nanceiras, para discutir o cenário econômico e traçar a Política 
de Investimentos para o próximo ano. 

Na ocasião, os Associados da Caixa terão a oportunidade de 
ser parte ativa na determinação das estratégias de aplicações 
dos recursos, tendo como base os cenários macroeconômicos 
apresentados pelos profissionais convidados, o que torna o 
evento um instrumento indispensável para a eficiente gestão 
dos investimentos da Entidade.

REVISTA ACONTECE • SETEMBRO/OUTUBRO • 2013

curta capef
Impresso ou digital?
Na Pesquisa de Satisfação 2013, realizada ao lon-
go deste ano e finalizada em julho, os Aposentados 
e Pensionistas da Capef deveriam responder uma 
questão adicional sobre a forma desejada de re-
cebimento – impressa ou digital – dos documen-
tos institucionais Informativo Acontece, Relatório 
Anual de Informações e Demonstrativo de Paga-
mento. Visando reduzir custos administrativos, 
além dos impactos ambientais, a Capef prorrogou 
essa consulta, disponibilizando-a no site www.
capef.com.br, link “Sala do Participante”, menu 
lateral “Consulta”. Se você ainda não respondeu, 
acesse agora mesmo e participe! 

Finanças Pessoais em 
São Luís e Teresina
As capitais do Maranhão e Piauí receberam, 
nos dias 09 e 10 de setembro, respectivamen-
te, o curso de Finanças Pessoais promovido pela 
Capef, em parceria com a BM&FBOVESPA. Di-
recionados aos funcionários e aposentados do 
Banco do Nordeste residentes nessas regiões, os 
eventos fizeram parte do programa de Educação 
Previdenciária desenvolvido pela Entidade, cujo 
objetivo é apresentar noções de finanças e pla-
nejamento do orçamento financeiro familiar. No 
próximo ano, outras capitais receberão o mesmo 
curso. Fique atento à programação!

Segunda parcela do 13º benefício
O pagamento da segunda parcela do 13º benefí-
cio de 2013, concedido aos Participantes Assisti-
dos da Capef, será realizado no dia 19 de novem-
bro, estando disponível para saque no dia 20. 

Com relação à primeira parcela de 2014, adian-
tamos que a previsão de pagamento é dia 17 de 
janeiro, com disponibilidade para retirada no dia 
subsequente. 

agenda

Pagamento dos benefícios de 
Novembro/2013

2ª Parcela do 13º Pagamento

Seminário de Investimentos 2013 

19/11 

28  e 29/11

CAPA

Seminário de Investimentos 
chega à sua 20ª edição 

Como participar?  
Os Participantes interessados em fazer parte deste 
momento decisivo deverão confirmar presença até o dia 
25 de novembro, enviando nome, telefone e e-mail para o 
endereço eletrônico comunicacao@capef.com.br, ou pelo 
telefone (85) 4008-5739.

Sorteio de brindes 
Além de ficar por dentro do cenário econômico atual  
e contribuir com as decisões de diretrizes  
da Capef, os Participantes do evento concorrerão  
a tablets, que serão sorteados após o final  
de cada ciclo de palestras.

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

Confira a programação completa na página 11. 
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Maioria dos 
Participantes 
Assistidos tem o 
benefício da Capef 
como maior fonte  
de renda
Os resultados da Pesquisa de Satisfação 2013, 
realizada entre março e julho deste ano, revela-
ram que a maioria dos Participantes Assistidos 
tem o benefício da Capef como maior fonte de 
renda. De acordo com os números obtidos, para 
58% dos Aposentados e Pensionistas da Entida-
de, o benefício do plano BD representa mais de 
51% no orçamento familiar, conforme o quadro 
detalhado abaixo.

Representatividade do Benefício 
Capef na renda mensal total

% de respondentes  
Assistidos

até 30% da renda  10

de 31% a 50% 22

de 51% a 60% 14

de 61% a 70% 19

Acima de 70% 25

Desconheço 7

Não responderam 3

Total 100%

A importância da previdência  
complementar   
Esses dados comprovam, na prática, a importân-
cia da decisão tomada por esse público durante a 
fase laboral, de investir mensalmente uma parte 
do salário na aposentadoria complementar. Como 
exemplo de ex-benebeano satisfeito por ter reali-
zado essa poupança na fase ativa, podemos citar o 
Participante Assistido Geraldo Dourado, cujo be-
nefício do plano BD representa atualmente mais 
de 70% do seu orçamento. “Os 
jovens que não têm um plano des-
ses estão correndo um grave risco 
no futuro. Se eu não tivesse esse 
benefício, minha realidade hoje 
seria completamente diferente”, 
declarou o Associado à edição de 
agosto do informativo Giro Capef.

DESTAQUE

Novo acesso  
à sede da Capef 
Aos Participantes que precisarem se dirigir à sede da Capef, 
em Fortaleza, para resolver qualquer tipo de demanda, in-
formamos que, desde o dia 14 de outubro, o acesso à recep-
ção da Entidade passou a ser realizado pela Rua Nogueira 
Acioli, e não mais pela Avenida Santos Dumont. 

O endereço da Caixa permanece o mesmo (Av. Santos Du-
mont, 771), mas todo o acesso do público ao prédio, atendi-
mento de Participantes e recebimento de correspondências 
é realizado agora pela nova recepção, situada à Rua Noguei-
ra Acioli. 

O motivo da mudança é que, uma parte do andar térreo do 
Edifício Paulo Aguiar Frota, prédio onde funciona a Capef 
atualmente, será disponibilizado para o Banco do Nordeste, 
o que possibilitará a geração de receita e a redução de des-
pesas administrativas para a Entidade.

Confira abaixo por onde passou a ser o acesso à Entidade:
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NOTÍCIAS CAPEF

BNB indica novos 
membros para o 
Conselho Fiscal 
da Capef
Devido ao encerramento do mandato 
dos conselheiros fiscais da Capef Aíla 
Maria Ribeiro de Almeida e José Ru-
bens Dutra Mota, em 31 de outubro, 
o Patrocinador-Fundador da Entidade 
- Banco do Nordeste – indicou os dois 
novos membros que passaram a ocu-
par o cargo a partir de 1º de novembro. 
São eles: Luiz Sérgio Farias Machado e 
Lúcia de Fátima Barbosa da Silva.

Conforme previsto no Estatuto da 
Caixa, o mandato dos novos conse-
lheiros se encerrará em 31 de outu-
bro de 2017.

A Diretoria da Capef dá as boas-vin-
das aos novos dirigentes e, àqueles 
que se despedem, agradece todo o 
empenho e dedicação demonstrados 
durante o tempo em que contribuíram 
junto à nossa Caixa de Previdência.

Confira um breve resumo da 
trajetória profissional dos 
novos dirigentes:   
Lúcia de Fátima Bar-
bosa da Silva: in-
gressou no Banco do 
Nordeste em 1995. 
Atualmente é supe-
rintendente de Marke-
ting e Comunicação 
do Banco. Formada em Ciências Con-
tábeis, concluiu mestrado profissional 
em Economia e especialização em 
Gestão Contábil, Administração Fi-
nanceira e Gestão de Negócios.

Luiz Sérgio Farias Ma-
chado: funcionário 
do BNB há 23 anos, 
atualmente exerce o 
cargo de superinten-
dente de Microfinan-
ça e Agricultura Fami-
liar do Banco.  Possui 
graduação em Agrono-
mia, mestrado em Administração de 
Empresas e especialização nas áreas 
de: Administração Rural; Irrigação e 
Drenagem; Projetos e Planejamento 
Estratégico e Marketing; e Desenvol-
vimento Rural.

 

“Educação tem nome”. Esse é o títu-
lo do novo concurso cultural lançado 
pela Capef no mês de novembro, com 
o objetivo de definir o nome do pro-
grama de Educação Previdenciária da 
Entidade.
 
Até o dia 31 de dezembro, todos os As-
sociados poderão participar, enviando 
suas sugestões de nome do programa 
para o e-mail comunicacao@capef.
com.br ou através da fan-page da Capef  
no Facebook.

O autor do nome escolhido ganhará 
uma coleção de livros de educação 
financeira e um brinde institucional. 
Além disso, todos que optarem por 
enviar a sugestão através do Facebook 
e curtirem a página da Capef concor-
rerão ao sorteio de 10 brindes institu-
cionais. 

A comissão julgadora será formada 
pelo Comitê de Comunicação e Quali-
dade da Capef e o resultado será di-
vulgado no dia 10 de janeiro de 2014. 

Use a sua criatividade e envie-nos 
agora mesmo a sua sugestão!
 

Passo a passo 
Para participar através do Fa-
cebook e concorrer a brindes 
institucionais, além do prêmio 
principal, os interessados deverão 
seguir as instruções abaixo:

1 - Acessar a ‘fan-page’ da 
Capef no Facebook (www.
facebook.com/capefnaweb);

2 - Clicar na opção “Curtir”, 
caso ainda não seja fã da 
página;

3 - Clicar na opção ‘Mensagem’, 
embaixo da opção curtir;

4 – Escrever a sugestão  
e enviar.

Concurso definirá 
nome para programa de 
Educação Previdenciária

Sobre o programa 
Aprovado pela Previc em março de 
2013 pelo segundo ano consecutivo, 
o programa de Educação Previdenci-
ária da Capef foi desenvolvido com o 
intuito de estimular o interesse dos 
Participantes para a importância do 
planejamento financeiro e previdenci-
ário, além de despertar a sua atenção 
e a sua participação efetiva no acom-
panhamento da gestão dos planos 
previdenciários.

Ele é composto por uma série de ações 
educativas, que vêm fazendo parte da 
rotina dos ‘benebeanos’ desde o úl-
timo ano, como por exemplo: maté-
rias sobre o tema em nossos variados 
meios de comunicação, Encontros Es-
taduais com Participantes, Seminário 
de Investimentos, cursos de Finanças 
Pessoais em diversas capitais nordes-
tinas, curso on-line gratuito para os 
Participantes Ativos sobre o Sistema 
de Previdência Complementar etc.

Concurso Cultural  
“Educação tem Nome”

Premiação: 1 coleção de livros de 
educação financeira + 1 brinde 
institucional para o ganhador; 
10 brindes institucionais a serem 
sorteados entre aqueles que 
participarem através do Facebook, 
curtindo a página da Capef

Período: Entre os dias 01/11  
e 31/12 

Resultado: 10 de janeiro

+
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Panorama dos planos de benefícios da Capef
SETEMBRO/2013

GESTÃO TRANSPARENTE

Discriminação Setembro/2013 Acumulado/2013
Renda Fixa (1,145) 2,711
Investimentos Estruturados 0,603 (7,731)
Operações com Participantes 0,804 10,007
Renda Variável 2,100 (11,128)
Total dos Investimentos 0,498 (1,347)
Variação da Cota Previdenciária 0,447 (1,332)
Meta Atuarial 0,785 8,065

Desempenho dos Investimentos

Demonstração Setembro/2013

Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A) 153.113

Provisões Matemáticas (B) 153.113

Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 0
(B) Valor presente dos compromissos previdenciais futuros (passivo atuarial).

Resultado Atuarial  valores em R$ mil

Comparativo do Desempenho 
dos Investimentos (Acumulado/2013)

8,065

0 4-12-16 -4 8 12-8

-1,347
3,790

5,623

-4,409

-14,132

Distribuição dos Investimentos

Renda Fixa          
75,76%

Estruturados
7,72%

Operações com  
Participantes 
1,42%

Renda Variável   
15,10%

Quantidade de Participantes
Total:  3.843

Pensionistas
4
Aposentados
2

Ativos                       
3.837

Plano BD Plano CV I

Desempenho dos Investimentos
Discriminação Setembro/2013 Acumulado/2013

Renda Fixa 0,749 7,599
Investimentos Estruturados (0,227) (11,629)
Renda Variável 4,363 (1,107)
Imóveis 17,166 70,684
Operações com Participantes 0,919 10,429
Total dos Investimentos 2,337 11,264
Meta Atuarial 0,743 8,266

Comparativo do Desempenho 
dos Investimentos (Acumulado/2013)

8,266

12

11,264
3,613

0 4-8-12-16 -4 8 16

5,623

-4,409
-14,132

Pensionistas              
980

Quantidade de Participantes
Total: 6.632

Aposentados         
3.366

Ativos                      
2.286

Distribuição dos Investimentos

Estruturados  0,32%

Imóveis 9,83%

Renda Variável  4,91%

Operações com  
ParticipantesRenda Fixa         

81,77%

3,17%

Demonstração Setembro/2013

Patrimônio Líquido garantidor das Provisões Matemáticas (A) 2.691.690

Provisões Matemáticas (B) 2.576.015

Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 115.674

Resultado Atuarial  valores em R$ mil

(B) Valor presente dos compromissos previdenciais futuros (passivo atuarial).
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sempre é cumprida e, por isso, 
os congressistas querem torná-la 
uma determinação legal. “Essa Ins-
trução Normativa do INSS é norma 
interna, infralegal, por conseguin-
te precária e sujeita à disposição 
dos governantes de ocasião, daí a 
necessidade de consolidar na le-
gislação infraconstitucional o di-
reito objetivo do idoso”, explicou 
o parlamentar.

Objetivo:  
preservar a saúde dos idosos
Autora do projeto, a deputada Re-
becca Garcia (PP-AM) explica que 
seu objetivo é preservar a saúde 
do idoso enfermo, ao evitar o seu 
deslocamento a órgãos públicos. 
“Lembramos o episódio lamen-
tável em que o INSS obrigou to-
dos os aposentados, num curto 
período de tempo, a comparecer 
pessoalmente nas longas e co-
nhecidas filas daquela institução 
para recadastramento dos bene-
fícios. Somos a favor do recadas-
tramento, mas ele deve ser feito 
em condições que não prejudi-
quem os aposentados”, defendeu 
a congressista responsável pela 
proposta.

REVISTA ACONTECE • SETEMBRO/OUTUBRO • 2013

PREVIDÊNCIA EM FOCO

Senado aprova atendimento 
domiciliar do INSS e de outros 
órgãos públicos a idosos enfermos

A Comissão de Direitos Humanos 
do Senado aprovou, no dia 23 de 
outubro, um projeto de lei que 
acaba com a obrigação de idosos, 
quando estiverem doentes, de 
comparecerem ao INSS e outros 
órgãos públicos para resolverem 
problemas burocráticos do seu in-
teresse ou referentes a alguma de-
manda do próprio órgão.

De acordo com o projeto, se for de 
interesse do poder público que o 
enfermo idoso compareça pesso-
almente a uma repartição, a auto-
ridade deve providenciar o aten-
dimento na casa ou hospital onde 
ele estiver internado. Caso seja as-
sunto de interesse pessoal, o idoso 
pode indicar um procurador para 
representá-lo. 

Assim, o atendimento domiciliar 
torna-se obrigatório nos casos de 
perícia médica do INSS ou expe-
dição do laudo médico de saúde 
necessário para o exercício de seus 
direitos sociais ou isenção tributá-
ria. O laudo deve ser emitido, se-
gundo o texto, pelo serviço público 
ou privado de saúde que integre o 
SUS (Sistema Único de Saúde).

A perícia poderá ser realizada em 
hospital ou na residência, median-
te apresentação de documentação 
médica que comprove a impossibi-
lidade de locomoção do segurado.

Como foi aprovado em caráter 
terminativo pela Comissão de 
Direitos Humanos do Senado, 
o projeto segue para sanção da 
presidente Dilma Roussef, caso 
não haja recurso para votação 
pelo plenário da Casa.

IN sobre o assunto já existe,  
mas não é cumprida 
Segundo o INSS, a prática de ir até 
à casa ou ao hospital onde o se-
gurado doente se encontra já está 
prevista na Instrução Normativa nº 
45, de 6 de agosto de 2010, Art. 
430: “O INSS realizará a perícia 
médica do segurado no hospital 
ou na residência, mediante à apre-
sentação de documentação que 
comprove a internação ou a im-
possibilidade de locomoção”.

Contudo, de acordo com o rela-
tor do projeto, senador Roberto 
Requião (PMDB-PR), a regra nem 
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Fim de ano:  
planeje-se e evite o endividamento
Ah, o mês de novembro! Fim de ano, época de 
comemorações se aproximando e o 13º dando 
aquele ‘plus’ nas nossas contas bancárias. Por ou-
tro lado, o vermelho, verde e dourado passam a 
estampar os centros comerciais da cidade, acom-
panhados de lindas decorações, com guirlandas, 
presépios e o simpático Papai Noel acenando, 
como quem implicitamente diz: “Venha e gaste o 
seu dinheiro extra aqui, agora”.

Mas, será que vale a pena  
destinar todo ou boa parte do nosso  
13º salário/benefício, para esse fim?
Para o presidente da DSOP Educação Financeira, 
Reinaldo Domingos, antes de partir para as com-
pras de fim de ano, é importante que o consumi-
dor analise como está a sua saúde financeira no 
momento. Muitas vezes, através desse diagnósti-

1  Por maiores que sejam 
as facilidades de com-
pra nesse momento, o 

consumidor deve observar 
sua real situação financeira 
e projetá-la pelos próximos 
12 meses, no mínimo, para 
ter certeza de que o que será 
gasto não fará falta;

2 Você deve relacionar 
seus gastos normais 
e os típicos de fim e 

início de ano, como despe-
sas com viagens, ceias, IPVA, 
IPTU etc.., a partir desse 
registro você saberá quan-
to dinheiro terá para suas 
compras de final de ano;

3 Liste as pessoas que 
irá presentear, o quan-
to pretende gastar 

com cada uma e o que este 
presente irá agregar para o 
presenteado;

co, a pessoa se dá conta que tem dívidas a saldar 
e, nesse caso, a prioridade deve ser essa.

Se você estiver na categoria ´endividado`, a dica 
do especialista é renegociar as dívidas com os 
credores em condições vantajosas. As obrigações 
com cartão de crédito e cheque especial devem 
ser priorizadas, porque os juros são mais altos. 
Ele alerta, porém, que o consumidor deve dispor 
de uma parte do 13º para as despesas correntes, 
como IPVA, IPTU etc, para evitar novas dívidas. 

Já para aqueles que estão com relativa folga no 
orçamento e planejam utilizar uma parte desse va-
lor extra para as compras de fim de ano, Domingos 
preparou algumas dicas que podem ser úteis para 
evitar as armadilhas do consumo desenfreado. 

Confira:

4 Pesquise os preços 
dos produtos em 
pelo menos cinco lu-

gares, não se esquecendo 
da internet, que algumas 
vezes pode ter ofertas in-
teressantes;

5 Não se empolgue de-
mais só porque está 
com uma relativa fol-

ga no orçamento. Aproveite 
e invista colocando seu di-
nheiro para trabalhar por 
você e para você;

6 Antecipe suas com-
pras. Isso evitará fi-
las e você encontrará 

preços melhores. Avalie, 
entretanto, se essa compra 
não pode ser prorrogada 
para o início do ano, perí-
odo em que as promoções 
tomam conta dos centros 
de compras;

7 Lembre-se que as lojas 
quase sempre têm mar-
gens para negociar, por-

tanto, pechinche e busque o 
menor preço à vista. Caso não 
consiga com o vendedor, chame 
o gerente da loja;

8 Evite parcelamentos, prin-
cipalmente os longos. 
Caso não seja possível, 

faça parcelas curtas e negocie 
os juros. Não se esqueça que 
essas parcelas serão somadas 
com outras já existentes em seu 
orçamento;

9 Por fim, lembre-se: as 
festas de fim de ano são 
momentos para estar 

próximo à família e amigos. A 
troca de presentes não é o mais 
importante, mas, sim, a nossa 
saúde física, mental e espiritu-
al. Para conquistá-las, é funda-
mental que você tenha uma boa 
saúde financeira!
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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

QUIZ PREMIADO
Os leitores que responderem corretamente as perguntas desta edição, até o dia 10 de 
dezembro, participarão do sorteio do livro “SuasFinanças.com – Os 101 melhores sites para 
cuidar do seu dinheiro e ajudá-lo a enquecer”, da coleção Expomoney, cujo vencedor será 
divulgado na próxima edição do Acontece. 

Leia o texto sobre a importância do planejamento 
financeiro e encontre as palavras em destaque no jogo 
de PALAVRAS CRUZADAS.

A importância do Planejamento Financeiro
O PLANEJAMENTO financeiro significa estabelecer e 
seguir uma ESTRATÉGIA, visando atingir OBJETIVOS. 
O indivíduo precisa saber antecipadamente as 
metas que pretende atingir. Através de um conjunto 
de ações, controles e procedimentos, é possível 
montar um ORÇAMENTO, acompanhar as contas, 
saber se há sobra ou falta de recursos e tomar 
providências para nivelar as finanças pessoais. 
Em resumo, um planejamento FINANCEIRO bem 
feito é INDISPENSÁVEL porque possibilita saber 
que caminhos estão sendo trilhados. Isso traz 
TRANQUILIDADE e menos estresse à vida das pessoas.

Trechos do texto de Murilo Silva Melo, publicado  
no site “Dinheiro Inteligente”.

1) Durante o Seminário de Investimentos,  
os Participantes da Capef presentes: 

a) Poderão interagir fazendo perguntas aos 
palestrantes e dirigentes da Caixa, mas não 
serão parte ativa na tomada de decisões.

b) Decidirão, em conjunto com os dirigentes 
da Entidade e embasados pelos cenários 
macroeconômicos apresentados pelos 
profissionais convidados, a Política de 
Investimentos dos planos BD e CV I  
para 2014.

c) Serão os únicos que poderão acompanhar o 
evento em tempo real.

2) Com a proximidade do fim de ano e 
recebimento do 13º salário/benefício, devemos:

a) Realizar um diagnóstico sobre como andam 
as nossas finanças e, feito isso, reservar esse 
dinheiro extra para quitar eventuais dívidas e 
despesas típicas de fim e início de ano, como 
ceias, IPTU, IPVA etc.

b) Comprar presentes para toda a família e 
amigos, aproveitando o momento de festa e 
espírito natalino, já que a troca de presentes é 
o que mais importa.

c) Adquirir produtos com o máximo de 
parcelamento possível, evitando gastar esse 
dinheiro extra imediatamente. 

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

O vencedor 
da edição de 

Julho/Agosto 
do informativo 

Acontece foi 
Ricardo Dalton 

da Silva Cardoso, 
gerente de 

Contencioso 
e Assessoria 

Jurídica do BNB 
em Salvador.



principal do Participante é ler. Os 
cadernos de política dos jornais 
são os seus preferidos. Sabe tudo 
sobre o assunto. História também 
é um tema que lhe agrada. Du-
rante a conversa, inclusive, citou 
alguns dos acontecimentos que 
envolveram seu homônimo mais 
famoso, Napoleão Bonaparte, e 
ainda mencionou curiosidades 
sobre Dom Pedro I.  

Trajetória no BNB
Aposentado desde 1971, o Par-
ticipante mostra-se orgulhoso 
quando se lembra de sua tra-
jetória no Banco do Nordeste, 
cujo início se deu muito próxi-
mo à fundação da instituição. 
Enquanto o BNB passou a existir 
em 1952, Napoleão ingressou 
na empresa em 1954. “Fui um 
dos elementos que contribuiu 
com a criação de tudo, sendo 
um dos responsáveis pela im-
plantação da agência da Major 
Facundo, em Fortaleza”, afirmou.

Aposentou-se relativamente 
cedo, com 54 anos. A justifica-
tiva é que naquela época, os 
dirigentes, não só do BNB, mas 
no Brasil como um todo, tinham 
a ideia de que após os 50 anos, 
a produtividade dos funcioná-
rios já não era mais a mesma. 
Ainda assim, os 17 anos em que 
passou no Banco, em cidades 
como Fortaleza e Rio de Janeiro, 
marcam até hoje a sua memória: 
“Tenho muita vontade de ir ao 
Ceará, passar no banco, conhe-
cer os funcionários atuais e fa-
zer com que eles me conheçam. 
Gostaria muito de mostrar a to-
dos quem foi Napoleão e que 
ele ainda está muito bem”. 

ESPAÇO DO PARTICIPANTE 
Especial Dia do Idoso – 1º de Outubro 

10 www.capef.com.br

“Napoleão pelos homens, Napo-
leãozito pelas mulheres”. Assim 
afirmou gostar de ser chamado o 
Participante Assistido da Capef 
José Theodorico Napoleão da Cos-
ta Silva, em entrevista concedida 
para o Espaço do Participante des-
ta edição.

Aos 96 anos, Napoleão configura-
-se hoje como o associado de idade 
mais avançada entre os aposenta-
dos beneficiários da nossa Caixa de 
Previdência. E apesar de fazer parte 
de uma faixa etária onde raros são 
os que atingem, ele garante: “Estou 
muito bem. Me sinto com 50 anos”.

Atualmente, o associado, que é na-
tural de Belém/PA, mora sozinho no 
Rio de Janeiro. Não por falta de cui-
dado dos familiares como vemos 
em muitos casos por aí (ele recebe 
acompanhamento diário de uma 
cuidadora), mas por vontade pró-
pria, ainda que tenha confessado 
sentir-se sozinho algumas vezes. 
“Há 15 anos, perdi a minha esposa 
e hoje sinto muito a sua falta. Fo-
ram 43 anos de casados. Isso não é 
para qualquer um”, valorizou. 

Família, por sinal, é um dos pon-
tos fortes de Napoleão. São três 
filhas, oito netos (seis mulheres e 
dois homens) e uma bisneta de um 
ano e oito meses. Todos próximos. 
“Passamos sempre o fim de sema-
na com ele. Moramos em um prédio 
quase ao lado”, conta uma de suas 
filhas, Glória Marcia Percinoto.

Além de destacar a lucidez do pai 
mesmo em idade avançada, o que 
foi totalmente constatado ao longo 
da entrevista, Glória enalteceu o 
seu estado de saúde. “Os resulta-
dos dos exames dele são melhores 
do que os dos médicos”, brincou.

Para passar o tempo, o hobby 

Aos 96 anos, aposentado mais idoso 
da Capef garante: “Me sinto com 50”

José Theodorico  
Napoleão da Costa Silva



ESPAÇO DO PARTICIPANTE 
Especial Dia do Idoso – 1º de Outubro 

Confirme sua presença pelo telefone: (85) 4008 5739 
ou pelo e-mail comunicacao@capef.com.br

Dias 28 e 29 de novembro de 2013

Venha e ajude a decidir a Política de 
Investimentos dos planos da Capef para 2014.

Local: Miniauditório do BNB
 Av. Pedro Ramalho, 5700 - Passaré - Fortaleza/CE 

 Seminário20o

de Investimentos

PROGRAMAÇÃO

TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL VIA INTRANET DO BNB

Convite

28 DE NOVEMBRO 29 DE NOVEMBRO

SORTEIO 
DE TABLETS 
APÓS CADA 

CICLO DE 
PALESTRAS

Abertura
Cenários Macroeconômicos 
para 2014

Intervalo
Alocação de Investimentos 
Estruturados em Fundos de Pensão
Almoço
Cenários para Mercado e 
Produto Imobiliário
Intervalo
Cenários para Renda Fixa e 
Renda Variável

8h30
9h

10h40
11h

12h

14h

15h30
16h

O novo cenário de volatilidade na  
Renda Fixa e as suas consequências 
para o segmento previdenciário

Perfil dos Planos da Capef 

Análise Atual da 
Macrocarteira da Capef

Intervalo
Consolidação dos Cenários
Proposta da Nova Macrocarteira

9h

10h

10h40

11h20
14h

12h40



Use a sua criatividade e envie-nos agora mesmo a sua sugestão!
Saiba mais detalhes sobre o concurso na página 4 deste informativo.
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EDUCAÇÃO

TEM NOME

Concurso Cultural 

Que tal batizar o Programa de Educação 
Previdenciária da Capef e ainda, de 

quebra, concorrer a prêmios?
Envie a sua sugestão de nome para o programa até o dia 31 de 

dezembro para o e-mail comunicacao@capef.com.br ou através 
da fan-page da Capef no Facebook.

Aqueles que participarem 
através do Facebook, 
curtindo a página da Capef, 
concorrerão a 10 brindes 
institucionais, além do 
prêmio principal. 

1 - Acessar a ‘fan-page’ 
      da Capef   no Facebook         
      (www.facebook.com/capefnaweb)

2 - Clicar na opção “Curtir”, caso
       ainda não seja fã da página
3 - Clicar na opção ‘Mensagem’, 
      embaixo da opção curtir
4 – Escrever a sugestão e enviar

Participe pelo 
Facebook e 
concorra a brindes 

Passo a passo

1 coleção de livros de 
educação financeira  +
1 brinde institucional 

para o ganhador

PREMIAÇÃO

+


