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O USO
CONSCIENTE
DO CRÉDITO

Os valores máximos de empréstimos aos Participantes da Capef
aumentaram. Descubra maneiras de como utilizar o crédito
de forma inteligente.

RAI 2017

Com novidades no formato,
Relatório de Informações
2017 é divulgado

RECADASTRAMENTO
Não recadastrados terão
benefício suspenso
em junho

PROMOÇÃO

Aumente seus conhecimentos
durante a Copa e concorra
a prêmios

edição Nº 2 - ANO 2018
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A PALAVRA
DA DIRETORIA

O RAI pode
ser acessado
na área restrita
do nosso site:
www.capef.com.br.

Fran Bezerra Jurandir Mesquita Marcos Miranda

Diretor de Previdência

O exercício de gerir a Capef passa também
pelo atendimento, sempre que possível, das
demandas de nossos Participantes. Assim, é
que Conselho Deliberativo aprovou a elevação,
a partir de junho, dos valores máximos de concessão dos Empréstimos a Participante (EAP)
dos Planos BD e CV I. Quando bem utilizado, o
crédito é um aliado importante na realização
de nossos projetos, mas para isso devemos
ter em mãos um orçamento realista e nunca
comprometer muito fortemente a nossa capacidade de pagamento. Pensando nisso, esta
edição do Acontece traz dicas de como se beneficiar do crédito de forma inteligente.
Outro objetivo permanente da gestão é a de
prover informações fidedignas e de forma
transparente. Não por outra razão, dois destaques deste informativo trazem exemplos
nesse sentido. A publicação do Relatório
Anual de Informações (RAI) 2017, disponibilizado em versão digital, dá ao participante
acesso de forma clara e completa a informações contábeis, financeiras, atuariais e administrativas, apresentando os principais fatos
ocorridos no ano passado e os resultados
dos investimentos.
Em parceria com a Ouvidoria, demos continuidade ao nosso calendário de Encontro
com Participantes, acrescentando São Paulo

Diretor-Presidente

Diretor de Adm. e Investimentos

à lista que já contava com eventos desse tipo,
neste ano, em Recife-PE, Caruaru-PE e Brasília-DF. Na capital paulista, além da tradicional prestação de contas aos Participantes ali residentes,
por parte de um dos Diretores da Capef, ainda
houve espaço para uma reunião do público aposentado presente com Diretores da AABNB e,
enriquecendo ainda mais o evento, uma Oficina
de Educação Financeira, gratuita, ministrada por
uma Organização Não Governamental (ONG)
parceira, reforçando o objetivo da Capef em estimular junto ao nosso público o saudável hábito
do planejamento financeiro familiar.
Por fim, outro destaque desta edição também
tem como finalidade a disseminação de educação financeira e previdenciária. Trata-se do lançamento de nova promoção, desta vez fazendo
alusão à Copa do Mundo: “Na trilha do hexa e
da educação”. Aproveitando o clima do mundial
de futebol e mantendo o foco nos nossos objetivos institucionais, vamos promover uma espécie de competição de conhecimentos, onde os
participantes terão de mostrar conhecimentos
sobre seus Planos de Benefícios para estarem
entre os vencedores.
Deixamos o nosso convite para que você entre neste jogo com a certeza de que ganhará
conhecimentos e, quem sabe, a premiação do
certame!

SUMÁRIO
4 DESTAQUE

Promoção “Na
Trilha do Hexa e da
Educação”.

6 NOTÍCIAS

Promoções de
Aniversário: saiba quem
foram os ganhadores!

8 CULTIVE SEU 10 PARTICIPANTE
QUE INSPIRA
DINHEIRO

11 GESTÃO
TRANSPARENTE

EXPEDIENTE
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil - CAPEF
Diretor-Presidente: José Jurandir Bastos Mesquita; Diretor de Administração e Investimentos: Marcos José Rodrigues Miranda; Diretor de Previdência: Francisco José
Araújo Bezerra; Coordenação: Raquel Ribeiro; Redação: Fábio de Oliveira e Juliana Cavalcante; Projeto Gráfico e Diagramação: GO! Branding + Design.

www.capef.com.br
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RAI 2017
É DIVULGADO
COM NOVIDADES
NO FORMATO

Com o objetivo de informar os atos de gestão
praticados no último ano, a Capef disponibilizou no
final de abril a versão digital do Relatório Anual de
Informações (RAI), referente ao exercício de 2017.
O documento é um instrumento fundamental de
prestação de contas, em que são apresentados os
resultados obtidos; as demonstrações contábeis;
notas explicativas; pareceres e políticas de investimentos, segregados pelos Planos BD e CV I.

RECEBA AS
NOTIFICAÇÕES
DO SITE DA
CAPEF
Para que você não perca nenhuma informação sobre o seu Plano de Previdência,
implantamos em nosso site a tecnologia
“Push Notification”.
Trata-se de um alerta enviado ao usuário
quando da publicação de novidades no
site. Para receber essa notificação, basta
estar navegando na Internet. Ao clicar na
notificação, disponível no canto inferior
direito da tela, você será direcionando
para a página da notícia em questão.

COMO RECEBER AS
NOTIFICAÇÕES?

NOVIDADES
NO FORMATO

Este ano, aqueles que
quiserem ver as ações
de maneira resumida,
poderão acessar em nosso site, clicando aqui, as
principais realizações do
ano em formato de linha
do tempo.

Acompanhe de perto
as ações e resultados
do seu Plano.
Boa leitura!

Ao acessar o site da Capef, dependendo
do navegador que você estiver utilizando,
aparecerá uma mensagem informando
que a Capef deseja “Mostrar Notificações” (veja na imagem acima). Clicando
em “Permitir”, você será incluído na lista
de destinatários e receberá informações
sobre o seu Plano em primeira mão!
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ENQUANTO O BRASIL BUSCA O HEXA,
VOCÊ GANHA CONHECIMENTO NA TRILHA
DA PREVIDÊNCIA!
Nos meses em que os
comandados de Tite vão à
busca da sexta estrela, você
poderá conhecer melhor as
regras do seu plano e concorrer
a prêmios, participando da
promoção “Na trilha do hexa e
da educação”.
Promovida entre os dias 1º de junho e 31 de julho,
a campanha consistirá na realização de ações educativas entre os Participantes dos Planos BD e CV I.

PLANO CV I
Para concorrer, os Ativos e Assistidos do
Plano CV I deverão participar do Jogo da
Previdência.
Disponibilizado em nosso site, este é
um game educativo de tabuleiro online,
onde o participante explora toda a
trajetória previdenciária do Plano CV I,
desde a inscrição ao plano até a fase de
recebimento de benefícios.
Os três melhores colocados no ranking
durante a campanha serão premiados com:

Veja a seguir como funcionará a promoção, de acordo com o seu Plano.

PLANO BD
Dias antes de cada jogo do Brasil na
Copa, disponibilizaremos em nosso site
e enviaremos por e-mail algumas regras
do Plano BD, seguidas de quiz sobre o
assunto.
Cada resposta certa ao longo da
campanha equivalerá a um ponto
e uma chance de ganhar.

CAMPEÃO

2º e 3º

1 Kit de Brindes
institucionais.

Durante a promoção, os
participantes inscritos e
aprovados nos cursos de
Previdência Complementar
e Gestão de Investimentos,
integrantes do EAD da Capef,
ganharão pontos extras!

CV I

+ 2.500
pontos por
curso

CAMPEÃO

1 Vale presente de
R$ 250 em uma loja
de esportes.
1 Vale presente de
R$ 250 em uma loja
de esportes.

AUMENTE
SUAS
CHANCES DE
GANHAR!

BD

+ 10
pontos por
curso

2º e 3º

1 Kit de Brindes
institucionais.

Os vencedores serão decididos por sorteio.
A quantidade de respostas certas equivalerá
à quantidade de vezes que o nome do
Participante aparecerá no sorteio.

PALPITE PREMIADO
Para tornar a promoção ainda mais
dinâmica e divertida, também teremos
durante a campanha o ‘Palpite
Premiado’.
Às vésperas do jogo do Brasil, todos os
associados que estiverem participando da
promoção poderão palpitar em um bolão.
Aqueles que acertarem os resultados
das partidas concorrerão a brindes
institucionais!
INFORMAREMOS POR E-MAIL
E EM NOSSO SITE
COMO VOCÊ PODE DAR
O SEU PALPITE!

www.capef.com.br
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ENCONTRO EM SP
TEM PROGRAMAÇÃO
ENRIQUECIDA
O Encontro com Participantes de São Paulo,
realizado no dia 24 de abril, foi marcado por
uma agenda diferenciada. Além da tradicional programação, este ano incluímos uma
atividade que enriqueceu ainda mais o evento: uma Oficina de Educação Financeira gratuita, ministrada pela financista Katharinny
Bione, da ONG Poupa Mais Brasil.
De início, Bione ensinou alguns conceitos relacionados a consumo, orçamento, poupança e objetivos de vida. Em seguida, os convidados colocaram a mão na massa, sendo
apresentados a problemas reais de orçamento doméstico e estimulados a resolvê-los em
grupos, seguindo dicas práticas expostas
pela especialista convidada. “A atividade consistiu em tornar o orçamento superavitário e,
após isso, implementar objetivos familiares
no orçamento”, explicou a financista.
O objetivo da Capef com esta iniciativa é fomentar a educação financeira e previdenciá-

ria entre os Participantes.
A ideia é que o evento possa
ser realizado em outras cidades
posteriormente. Essa mesma ação já havia
sido promovida em Fortaleza, durante a Semana da Previdência em janeiro.
Após a oficina, o diretor de Previdência, Fran
Bezerra, conduziu o encontro com a tradicional programação, apresentando a atual situação dos Planos BD e CV I aos 23 Participantes presentes.

INFORME
URGENTE
Participantes foram
apresentados a
problemas de orçamento
doméstico e provocados
a resolvê-los em
grupos, cujos membros
simulavam ser da
mesma família.

OUTROS ENCONTROS

Além de São Paulo, outras cidades receberam o Encontro com Participantes nos
meses de março e abril: Caruaru (20/03),
Recife (21/03) e Brasília (20/04). Em
maio, o evento está marcado para
ocorrer em Juazeiro do Norte,
no dia 30.

Acesse as fotos
dos encontros
clicando aqui.

AOS NÃO RECADASTRADOS

A partir de JUNHO/2018, a Capef procederá a suspensão dos benefícios dos
Aposentados e Pensionistas não Recadastrados. Importante ressaltar que a
suspensão ocorrerá pelo valor bruto do
benefício, não sendo efetuado qualquer
desconto consignado em folha, como
Camed, Seguro de Vida, Pensão de Alimentos, dentre outros.

COMO REGULARIZO A MINHA
SITUAÇÃO CADASTRAL?

Para se recadastrar ou regularizar pendência de recadastramento, contate a
Área de Relacionamento da Capef por
meio de um dos seguintes canais:

relacionamento@capef.com.br

PROMOÇÕES DE ANIVERSÁRIO: SAIBA
QUEM FORAM OS GANHADORES!
Chegou a hora de saber quem foram os ganhadores das promoções de
Aniversário da Capef, realizadas durante os meses de março e abril!

PROMOÇÃO APP PLANO CV I

O Aplicativo Plano CV I ganhou cara nova e novos
menus em março. Para divulgar as novidades, lançamos uma promoção: aqueles que baixassem e enviassem um print do APP concorreriam a três kits de brindes institucionais!
No total, 136 Participantes concorreram à premiação!

SORTEADOS:

Gustavo Henrique de Farias Guedes
Participante lotado em Fortaleza/CE

Tiago Barbosa Ribeiro Neto
Participante lotado em São José de Ribamar/MA

Bruno Leonardo Ribeiro Maia
Participante lotado em Fortaleza/CE

www.capef.com.br

PROMOÇÃO PESQUISA DE
COMPORTAMENTO
Também no início de março, lançamos uma Pesquisa de Comportamento, cujas respostas
nos ajudarão a entender um
pouco mais sobre aquele que
é a razão de existir da Capef:
você!

Aqueles que responderam à Pesquisa em nosso site concorreram a uma
caixa de som bluetooth.
No total, 1.080 Participantes
concorreram à premiação!
Os sorteios foram realizados no dia 04 de maio pela área
de Comunicação e Auditoria Interna da Entidade.

0800 9705775
(TELEFONE FIXO)

4020 1615

(TELEFONE CELULAR)

CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS
APÓS A REGULARIZAÇÃO DA
SITUAÇÃO

Para os Participantes Assistidos que tiverem o benefício suspenso, informamos
que a liberação dos pagamentos, após
regularização da situação cadastral,
ocorrerá conforme calendário abaixo:

INSS: 118 MIL
PERDEM PRAZO
E PODEM
TER AUXÍLIODOENÇA OU
APOSENTADORIA
SUSPENSOS
Cerca de 118,2 mil pessoas que recebem auxílio-doença e aposentadoria por invalidez foram convocados em meados de abril pelo INSS (Instituto
Nacional do Seguro Social) para revisão do benefício. Aqueles que não marcaram a perícia médica
dentro do prazo podem ter o benefício suspenso.
O prazo para agendar a revisão terminou no dia 4
de maio. De acordo com o INSS, das 152.269 pessoas convocadas, apenas 34.001 haviam feito o
agendamento em todo o país.
Para saber se o seu nome está na lista, clique aqui.
Também é possível fazer a consulta pelo telefone
135.
Os beneficiários com pagamento suspenso deverão procurar uma agência do INSS para agendar
o exame de perícia no prazo de até 60 dias, caso
contrário o benefício será cancelado. Aqueles que
não comparecerem ao exame também perderão o
benefício.

Calendário junho e julho/2018
DATA DA FOLHA
DE PAGAMENTO

DATA DO
RECADASTRAMENTO

19/06/18
27/06/18
10/07/18
19/07/18
30/07/18

Até 08/06
De 09/06 a 20/06
De 21/06 a 04/07
De 05/07 a 10/07
De 11/07 a 23/07

NOVA CONVOCAÇÃO
No final de abril, o INSS fez uma nova convocação
de 59.118 pessoas para perícia médica, com prazo para agendamento até 21 de maio. A lista dos
beneficiários convocados pode ser acessada neste
link.
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CULTIVE SEU DINHEIRO

VALORES MÁXIMOS
DE EMPRÉSTIMOS
SÃO AMPLIADOS
Em reunião realizada no dia 16 de maio, o Conselho
Deliberativo da Capef aprovou uma elevação nos valores
máximos de concessão de Empréstimo a Participantes
(EAP) dos Planos BD e CV I.
Referida mudança, que atende à demanda de diversos
Associados da Entidade, passa a vigorar a partir de junho*
de 2018. As demais condições e regras dispostas na Política
de Empréstimos permanecem inalteradas. .
Confira na tabela abaixo os novos valores, de acordo com
as faixas etárias:

PLANO BD TABELA DE VALORES MÁXIMOS
FAIXA

IDADE
(ANOS)

I

ATÉ 65

90.000,00

98.000,00

II

DE 66 A 75

67.000,00

73.000,00

III

DE 76 A 79

39.000,00

42.000,00

IV

DE 80 A 90

26.000,00

28.000,00

VALOR MÁXIMO (R$) VALOR MÁXIMO (R$)
ATÉ 1O DE JUNHO
APÓS 1O DE JUNHO

PLANO CV I TABELA DE VALORES MÁXIMOS
FAIXA

IDADE
(ANOS)

I

ATÉ 65

70.000,00

98.000,00

II

DE 66 A 75

52.000,00

73.000,00

III

DE 76 A 79

30.000,00

42.000,00

IV

DE 80 A 90

20.000,00

28.000,00

www.capef.com.br

O USO CONSCIENTE
DO CRÉDITO
Como você já sabe, uma das vantagens de ser Participante dos Planos da Capef é ter acesso, sem burocracia, a uma linha de empréstimos com taxa de juros abaixo da média praticada pelo mercado.
E visando sempre melhorar as
condições desse produto, periodicamente, a gestão da Entidade
analisa e implementa sugestões
enviadas pelos Participantes, tornando-o cada dia mais atrativo
com relação aos demais produtos
disponíveis no mercado.
Mas se por um lado a facilidade do crédito é encarada
como algo positivo, por outro,
é também um grande risco para
quem não leva em conta que,
nestes casos, a disponibilidade
financeira de hoje representa
o compromisso de amanhã. E
este é o primeiro passo para o
desequilíbrio financeiro.
É aí que entra em cena o tema
dessa matéria: o crédito racional
e consciente.

Só se deve obter crédito quando
se tem um destino determinado
para ele, e quando outras opções
de recursos não forem capazes
de atendê-lo.
Lembre-se de que pegar dinheiro emprestado apenas para fazer compras de itens que não
são necessários não é uma boa
forma de utilizar esse recurso,
e isso pode complicar sua vida
financeira.
Observe as taxas de juros praticadas. Em algumas linhas de
crédito disponíveis no mercado,
os juros acumulados pelo tempo
das prestações podem pesar bastante, chegando a dobrar uma dívida em seis meses. Crédito consciente envolve planejamento, não
impulsividade.

A IMPORTÂNCIA DO
CRÉDITO CONSCIENTE

O uso do crédito de forma consciente pode ser muito importante
e decisivo para sua saúde financeira. Toda e qualquer operação
financeira incide juros e encargos, e quando solicitado de forma
errada, o crédito pode ser o ponto
de partida para que você inicie o
chamando “Efeito bola de neve”.
Ou seja, ao invés de resolver um
problema ou quitar dívidas, acaba
se enrolando ainda mais.

VALOR MÁXIMO (R$) VALOR MÁXIMO (R$)
ATÉ 1O DE JUNHO
APÓS 1O DE JUNHO

* Devido ao fechamento dos registros contábeis de maio, os
novos valores máximos estarão disponíveis a partir de 04/06.
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SAIBA EM QUE
O DINHEIRO
SERÁ EMPREGADO

Não adianta pegar dinheiro emprestado se não souber onde ele
será aplicado. Por isso, estabeleça bem os objetivos: se o crédito
vai servir para quitar contas, alavancar um investimento, solucionar um imprevisto etc.

ESCOLHA O CRÉDITO
CONSCIENTE QUE CAIBA
NO SEU ORÇAMENTO

Saber qual é o seu orçamento
mensal, ou seja, quanto dinheiro você dispõe para pagar as
contas, é fundamental, pois somente dessa maneira você saberá se vai poder ou não arcar
com o empréstimo que pretende contratar. Um crédito consciente deve ser calculado para
se encaixar na porção mais
segura do orçamento, não para
excedê-lo.
Mesmo em tempos difíceis, não
se deve abandonar os sonhos,
e o crédito pode servir para realizá-los. Mas tenha em mente
que adiar a compra de algo muito desejado pode ser a diferença entre manter o orçamento
em dia ou entrar no vermelho.
Por isso, o próximo item é de
suma importância.

SEJA PACIENTE E
ESTRATÉGICO

O uso consciente do crédito exige disciplina e bom senso. E, por
vezes, é melhor não contratar
um empréstimo e apertar o cinto
para alcançar um objetivo. Aquele novo celular, o carro do modelo
mais recente, ou a primeira viagem ao exterior podem esperar
por mais um ano? Ótimo.
Organize suas contas em planilhas ou aplicativos e, somente
depois de conhecer bem os seus
ganhos e despesas, é que se deve
pensar em crédito consciente.
Se você desenvolveu um plano
para economizar, seja com uma
finalidade específica ou apenas
para garantir que haverá um fundo de reserva, tente ser fiel à sua
própria agenda. A paciência em
seguir o seu planejamento até o
fim, de fato, será mais recompensadora do que uma compra imediata que se traduz em uma dívida e mais preocupações.

NÃO DEIXE DE NEGOCIAR

Crédito consciente não tem a ver
apenas com não contrair dívidas.
Também tem relação com a melhor
forma de lidar com elas. Se você tiver a oportunidade de reduzir a sua
dívida, os juros ou melhorar o prazo, por que não aproveitar?
Instituições financeiras estão cada
vez mais flexíveis com relação à
negociação de dívidas, já que elas
tendem a ganhar mais dinheiro
quando são pagas do que quando
o cliente continua “se afogando”.
É provável que haja um canal específico para essas negociações,
algum atendimento ou mesmo
uma feira apenas para conciliação de dívidas. Se você precisar
reduzir as parcelas ou os juros,
não deixe de considerar.
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PARTICIPANTE QUE INSPIRA

UM
EXEMPLO
DE FORÇA
MATERNA

Faça
o que
fiz quando
entrei no
banco:
invista em
um plano de
previdência
privada
Mirtes Maria

Participante Capef

Comemoramos no segundo domingo de maio
mais um Dia das Mães. Por isso, não poderíamos deixar de trazer uma homenagem àquelas que são capazes de enfrentar o mundo
por nós. E para representá-las, trazemos um
pouco da história de vida da aposentada, mãe
e avó Mirtes Maria Maia Moura.
Natural de Fortaleza, Mirtes é um grande exemplo de força materna. Passou pela situação
mais dolorosa que uma mãe pode vivenciar.
E mesmo diante das adversidades, conseguiu
manter sua alegria de viver e, aos 82 anos, tem
disposição de sobra. Confira o bate papo e conheça mais sobre a nossa Participante!
Sra Mirtes, conte aos colegas do
Banco um pouco sobre a senhora.

Estou com 82 anos, aposentada do Banco desde
1990, sou viúva e tive um casal de filhos. Para nossa
tristeza, o rapaz faleceu no Réveillon de 2004/05 em
um acidente de carro, aos 21 anos. Já a minha filha,
de 30 anos, casou-se há dois anos. E tenho uma neta
deixada pelo meu filho, uma linda menina de 13 anos.
Atualmente estou morando no meu apartamento em
Fortaleza, cidade que nasci. Embora minha filha tenha casado, ela sempre vem dormir aqui com o marido. Então, pode-se dizer que moro com ela.

E com essa situação tão difícil vivenciada,
como é o seu Dia das Mães?

Mesmo com o que aconteceu, não deixo passar em
branco, até porque me sinto uma mulher realizada graças aos meus filhos. Eu casei um pouco tarde, já tinha
40 anos. Tinha tudo para ficar solteira e independente.
Trabalhava no banco, tinha apartamento, carro, viajava.
Mas meu sonho era constituir uma família, ter filhos.
Então me realizei, pois além do sucesso profissional, alcancei o meu objetivo de vida, como mulher. E Deus foi
muito bom comigo. Presenteou-me com uma netinha
linda, deixada por meu filho que partiu, a quem considero uma herança viva que tenho dele. Desta forma,
nessa data sempre há alguma comemoração.

GESTÃO TRANSPARENTE

PANORAMA DOS PLANOS BD E CV I
MARÇO E ABRIL / 2018
PLANO BD
QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

Total: 6.558

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

0,60%

1.520

Renda Variável

Ativos

Mirtes Maria
curtindo o tempo
livre com sua filha
e genro.

Aos 82 anos, a senhora se mostra muito ativa! O
que anda fazendo atualmente?

Eu trabalho. Desenvolvo marketing de rede, vendendo Hinode. E nas horas vagas, como terapia e diversão, faço aula de dança. Participo de festas no
Círculo Militar, Clube do Náutico, AABB (Associação
Atlética Banco do Brasil). Como atividade física, pratico caminhadas. E todo ano faço uma viagem mais
longa. Por exemplo, passei o último Réveillon em
Buenos Aires e no Carnaval do ano passado fui para
Santiago, no Chile.

E o que diria para os jovens que querem ter
uma aposentadoria relativamente tranquila
como a sua?

Primeiro de tudo é fazer o que fiz quando entrei no
banco: investir em um plano de previdência privada,
porque o que o INSS paga não é suficiente. Então,
hoje eu tenho a Capef como minha principal provedora. Mas mais do que isso, é procurar também outras
opções no mercado financeiro, coisa que eu não fiz e
me arrependo.

Fale um pouco mais sobre isso.

Meu marido era criador de gado. Tinha fazenda que
gerava renda e a gente foi levando sem se preocupar muito em fazer um caixa extra. E eu tive uma
experiência negativa que me fez desacreditar no
mercado financeiro. Investi em algumas ações que
não deram resultado. Isso tudo me desestimulou a
buscar outras opções. Acabei alocando tudo para a
poupança, que era mais simples, e perdi na época
do Collor. Deveria ter buscado alternativas de diversificação, que certamente hoje estaria ainda mais
tranquila, sem me preocupar com o saldo da minha
conta, como a maioria da população.

Ótima dica! E para finalizar, como seus
colegas de banco podem lhe encontrar?

Eu estou em várias redes sociais! Facebook, Instagram, Whatsapp. É só me procurar pelo nome completo: Mirtes Maria Maia Moura.
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MAR/18

ABR/18

ACUM/18

Renda Fixa
Renda Variável

0,77
0,30

0,67
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Patrimônio Líquido garantidor das
Provisões Matemáticas (A)
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Estruturados
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Operações com
Participantes

COMPARATIVO DO DESEMPENHO DOS
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(% ACUMULADO/2018)

Meta atuarial
(IPCA + 5,25% a.a.)

2,64
3,07
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2,11
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IBRX-50

MAR/18

ABR/18
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(B) Valor presente dos compromissos previdenciais futuros (passivo atuarial).
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COMO CONCORRER?
PLANO CV I

PLANO BD

PARTICIPANDO DO

PARTICIPANDO DO

JOGO DA PREVIDÊNCIA

QUIZ PREVIDENTE

Os 3 primeiros no ranking durante o
período ganharão os seguintes prêmios:

Responda a perguntas sobre as regras do Plano
BD em nosso site. Cada resposta certa será um
ponto e uma chance de ganhar:

CAMPEÃO

1 Vale presente de
R$ 250 em uma loja
de esportes.

CAMPEÃO

2º e 3º

1 Vale presente de
R$ 250 em uma loja
de esportes.

1 Kit de Brindes
institucionais.

2º e 3º

1 Kit de Brindes
institucionais.

MULTIPLIQUE SUAS
CHANCES DE GANHAR!
Durante a promoção, ao ser aprovado nos cursos de
Previdência Complementar e Gestão de Investimentos,
integrantes do EAD da Capef, você ganha pontos extras
e multiplica suas chances de ganhar!

CV I: + 2.500 pontos por curso

PALPITE PREMIADO

BD: + 10 pontos por curso

Acerte os placares dos
jogos do Brasil e concorra
a brindes adicionais!
Promoção válida
entre 1º de junho
e 31 de julho.

SAIBA MAIS
nas páginas 4 e 5

