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Dirigentes da Capef, especialistas e 
Participantes se reúnem para definir 
estratégias para 2019.

Responda à Pesquisa de 
Satisfação 2018 e concorra  

a uma Smart TV 

MAIS FACILIDADE 
Aplicativo “Plano CV I”  

agora é “Capef” e  
contempla Plano BD

CRIATIVIDADE 
Como a Capef busca fomentar 
educação previdenciária entre 

Participantes 
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Já há algum tempo temos insistido na im-
portância de cada Participante assumir 
o controle do seu futuro, adotando uma 

postura mais proativa com relação à gestão 
do seu dinheiro. 

Taxas de juros mais baixas no país, cenário 
de incertezas políticas/econômicas e Previ-
dência Social prestes a passar por reformu-
lação são só alguns dos motivos pelos quais 
estamos – e continuaremos - “batendo nessa 
tecla” com mais veemência.

E uma das maneiras mais produtivas que 
você tem para se envolver ativamente com a 
gestão do seu Plano de Previdência é partici-
pando do Seminário de Investimentos.

O evento, que chega à sua 25ª edição em 
2018, acontecerá este ano no miniauditório 
do Banco do Nordeste, no Passaré, durante 
os dias 26 e 27 de novembro. A sua participa-
ção é indispensável, pois este é o momento 
em que decidiremos, juntos, quais serão nos-
sas estratégias de investimentos para o pró-
ximo ano. Mais detalhes você pode conferir 
nas páginas seis e sete, onde também é pos-
sível avaliar e comparar os bons resultados 
até o mês de agosto dos Planos BD e CV I, 
mesmo no atual cenário econômico financei-
ro adverso.

Outro assunto que destacamos nesta edição, 
que pode ser visto na próxima página, é o lan-
çamento da Pesquisa de Satisfação 2018. Não 
deixe de respondê-la, pois é baseado nas suas 
respostas que temos a oportunidade de saber-
mos em que pontos estamos bem, e em quais 
podemos melhorar para tornar a sua experiên-
cia com a Capef cada dia mais positiva.

E por falar em experiência positiva, trazemos 
na página oito o que a Capef vem fazendo para 
se destacar em um mundo com “excesso de 
informações”, de maneira que o Participante 
consiga se sentir atraído a aprender cada vez 
mais sobre esse extenso mundo da Previdência 
Complementar.

Tenha uma boa leitura! 
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Focada no atendimento das expectativas e 
necessidades de seus participantes, em setembro 
a Capef deu início à Pesquisa de Satisfação 2018. 
Realizada anualmente, a pesquisa tem como objetivo 
identificar oportunidades de melhoria de seus produtos 
e serviços, bem como definir estratégias para elevar a 
satisfação dos Participantes.

COMO PARTICIPAR

Para participar, acesse o banner da página inicial 
do nosso site (www.capef.com.br), digite seu CPF e 
responda à pesquisa, que estará disponível até o fim de 
novembro.

Os Aposentados e Pensionistas que não tiverem acesso 
à internet podem participar da pesquisa, preenchendo 
o formulário impresso encartado nesta edição do 
Informativo Acontece.

PESQUISA 
DE SATISFAÇÃO 
2018: PARTICIPE CONCORRA A PRÊMIO!

Para alcançar um maior número 
de participantes, preparamos uma 
pesquisa objetiva e rápida, e todos 
aqueles que responderem no prazo 
estipulado concorrerão ao sorteio 

de uma Smart TV.

A SUA OPINIÃO É MUITO VALIOSA  
PARA A CAPEF. PARTICIPE.

PROMOÇÃO CURSOS EAD: 
CONHEÇA OS VENCEDORES

A promoção acabou, mas os cursos continuam disponíveis. 
acesse: www.capef.com.br/ead e inscreva-se já!

Entre os meses de maio e agosto, a Capef lançou uma promoção para os 
Participantes que concluíssem, durante esse período, os cursos disponíveis na 
nossa plataforma de Ensino a Distância: Sistema de Previdência Complementar 

e Gestão de Investimentos.

Ao longo da promoção, tivemos a participação de 45 associados. Registramos 
aqui os nossos parabéns a todos os concludentes e, em especial, aos 

ganhadores do sorteio, que levaram um kit institucional da Capef:

Erick da Silva Oliveira, Ativo CV I, CE
Andrea de Magalhães Vieira, Ativa CV I, SE



ENCONTRO EM FORTALEZA

4 5Acontece ed.  Jul -Ago/2018

www.capef.com.br

Para estar mais próximo dos seus Participantes, a Capef re-
alizou entre os dias 27 e 29 de agosto a ação promocional 
#CapefnoPassaré. Promovida por ocasião do Dia do Bancário, 
celebrado em 28 de agosto, a ação permitiu aos Participantes 
lotados no Passaré esclarecer dúvidas sobre os planos de be-
nefícios e, aos não Participantes, a realização de simulações de 
adesão ao Plano CV I.

Aqueles que compareceram ao estande tiveram a oportunidade 
de concorrer a brindes: efetuando adesão ao Plano CV I; reali-
zando aportes facultativos e/ou comprando Tempo de Serviço 
Passado; e gravando um vídeo contando o que estão fazendo 
para assumir o controle do seu futuro. Os autores dos melho-
res vídeos, que serão divulgados em breve, foram Fernanda Ro-
drigues de Negreiros Moura, Rondineli Alves Fernandes e Luiz 
Henrique Ramos.

O auditório da Capef esteve cheio para o Encontro com Parti-
cipantes Assistidos promovido no dia 14 de setembro, em For-
taleza/CE. O evento, que é realizado pela Diretoria e Ouvidoria, 
visa ampliar o relacionamento com os Participantes, institui-
ções coligadas e associações representativas, além de disse-
minar informações que favoreçam o entendimento e acompa-
nhamento dos planos de benefícios. 

Responsável pela primeira palestra do dia, a terapeuta ocupa-
cional Maria de Fátima Farias apresentou ao público presente 
algumas dicas de exercícios diários para o cérebro, que podem 
ajudar a manter a mente saudável.

CAPEF NO PASSARÉ

O mês de setembro chegou, e com ele uma 
excelente novidade: os Participantes do Plano 
BD já podem acessar as informações do seu 
Plano pelo smartphone!

Para isso, o APP ‘Plano CV I’ passou a ser 
intitulado ‘Capef’, e nele foram contempladas 
as informações de ambos os planos adminis-
trados pela Entidade.

Por meio do aplicativo ‘CAPEF’, é possível 
acompanhar os resultados do Plano, simular 
benefício de aposentadoria, ver o demonstra-
tivo de pagamento, contratar empréstimos e 
muito mais!

COMO BAIXAR?
Para fazer o download, acesse as lojas da Google 
Play (Android) ou Apple Store (Iphone), e digite no 
campo de busca o nome “CAPEF”. O usuário e senha 
de acesso aos menus internos do aplicativo são os 
mesmos do site.

APP “PLANO 
CV I” AGORA 
É “CAPEF”

Em virtude desta atualização, os Parti-
cipantes do Plano CV I que já são usuá-
rios do APP poderão notar alterações no 
menu inicial.

A partir de agora, para acessar as informa-
ções e simulações de seu plano, os usuá-
rios do App deverão selecionar a seção 
“Acesse Seu Plano”, introduzindo CPF e 
senha de Acesso (mesmos dados do site).

MAIS SERVIÇOS DISPONÍVEIS: 

MAIS ENCONTROS EM 2018
O Encontro com os Ativos de Fortaleza está programado para ocorrer no 
mês de novembro, em data ainda a se confirmar. Outras cidades também 
receberão o evento ainda este ano. Tão logo as datas e locais sejam 
definidos, informaremos em nossos canais.

Para favorecer a gestão do seu Plano, a Capef disponibiliza mensalmente o Extrato do 
Plano CV I. Nesse documento, estão disponíveis as informações mais relevantes do 
plano, como: saldo acumulado, movimentação do mês, destinação das contribuições, 
valor do Capital Complementar, rentabilidade do Plano, dentre outras.

Visando tornar a leitura desse documento mais fácil e atrativa, oferecendo uma melhor 
experiência aos Participantes, em agosto o Extrato ganhou uma nova roupagem.

Veja o modelo do novo extrato e conte-nos o que achou!

EXTRATO DO PLANO CV I DE CARA NOVA 

Evento aconteceu no auditório da Capef, no dia 14 de setembro (Foto: Fábio de Oliveira)

Todos os Participantes do Plano 
BD que fizerem o download do 

Aplicativo até o final de outubro 
participarão do sorteio de um Kindle!

Para concorrer, envie  um 
print (captura da tela)  do seu 

dispositivo com  o App aberto para: 
comunicacao@capef.com.br.

AOS
PARTICIPANTES
DO PLANO CV I

PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO

EFETUE O DOWNLOAD 
DO APP E CONCORRA  

A UM KINDLE! 

CONHEÇA A CAPEF
Apresenta informações gerais  
sobre a Entidade

NOTÍCIAS
Apresenta as últimas novidades da 
Capef publicadas em nosso site

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO
Apresenta informações de benefício 
dos Participantes Assistidos (dentro 
da seção “Acesse Seu Plano”)

Participantes lotados no Passaré 
puderam esclarecer dúvidas sobre os 

Planos BD e CV I e concorrer a brindes 
(Foto: Júlio Serra)

Em seguida, o Diretor Presidente da Capef, Jurandir Mesqui-
ta, abordou a situação mais atualizada dos Planos BD e CV I, 
mostrando como está o desempenho de cada um dos nossos 
planos. Para finalizar, diretores e representantes da Camed 
explanaram as últimas novidades da Camed Saúde e Camed 
Corretora.

Além dos nossos Aposentados e Pensionistas, registramos a 
presença de representantes do BNB, AABNB e Sindicato dos 
Bancários.



DEFININDO AS 
ESTRATÉGIAS 
PARA 2019 

25º SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS

Reserve na sua agenda: nos 
próximos dias 26 e 27 de 
novembro, a Capef promoverá 
a 25ª edição do Seminário de 
Investimentos, no miniauditório 
do Banco do Nordeste, Passaré. 
Par quem ainda não teve a oportunidade de 
conhecer, o Seminário de Investimentos é um 
evento anual cujo objetivo é reunir nossos Par-
ticipantes com os profissionais de investimen-
tos da Entidade e especialistas de instituições 
financeiras, para discutir o cenário econômico 
e traçar a Política de Investimentos para o pró-
ximo ano.

Na ocasião, os Participantes dos planos têm 
a oportunidade de ser parte ativa na determi-
nação das estratégias de aplicações dos re-
cursos, tendo como base os cenários macro-
econômicos apresentados pelos profissionais 
convidados, o que torna o evento um instru-
mento indispensável para a eficiente gestão 
dos recursos dos planos administrados pela 
Entidade.

TODOS PODEM  PARTICIPAR!
Se você não tiver a oportunidade de comparecer 
ao evento, seja por morar distante de Fortaleza ou 
qualquer outro motivo, não tem problema.

Assim como vem ocorrendo nos últimos anos, 
transmitiremos o Seminário para todos os Partici-
pantes pelos seguintes canais:

Intranet do Banco

Site da Capef: www.capef.com.br 

Página da Capef no Facebook 
www.facebook.com/capefnaweb

Confirme sua presença por um dos 
seguintes meios:

COMO PARTICIPAR? 

Preenchendo 
formulário 
disponível
neste link

Ligando para 
(85) 4008-5739/5835

O ano de 2018 tem sido bastante de-
safiador, com destaque para os meses 
de maio e junho, que foram marcados 
por uma forte aversão a risco ocasio-
nada pela paralisação da economia 
nacional, originada na greve dos ca-
minhoneiros, e pela guerra comercial 
entre Estados Unidos e China.

Tudo isso, aliado ao cenário de inde-
finição do processo eleitoral do país, 
afetaram negativamente os mercados 
de juros, câmbio e bolsa de valores, 
impactando o desempenho de diver-
sos planos e fundos. Ainda assim, há 
pontos positivos a se destacar para a 
Capef.

Considerando uma amostra dos clien-
tes da consultoria ADITUS, formado 

BONS RESULTADOS 
EM 2018

por 111 EFPCs (Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar), até 
agosto de 2018, os nossos planos 
estão com rentabilidade superior à 
mediana do conjunto dos planos que 
constam da amostragem.

Enquanto o nosso Plano BD apresen-
tou rentabilidade de 7,17% nesse pe-
ríodo, a mediana dos 103 planos BD 
da amostra foi de 5,73%. Já o nosso 
Plano CV I acumulou 6,14% de retorno, 
superior à mediana dos 61 planos CV 
da amostra, de 4,21%. Os resultados 
dos planos da Capef podem ser con-
feridos com mais detalhes na página 
11 deste informativo.

Para setembro, a expectativa é que os 
resultados venham ainda melhores.

www.capef.com.br
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A PROGRAMAÇÃO COMPLETA, 
COM HORÁRIOS E PALESTRAS, 
SERÁ DIVULGADA EM NOSSOS 
CANAIS EM BREVE.

https://www.capef.com.br/site/inscricao-25o-seminario-de-investimentos-e-beneficios
https://www.capef.com.br/site/inscricao-25o-seminario-de-investimentos-e-beneficios


CURSOS DE EDUCAÇÃO  
A DISTÂNCIA
Outra iniciativa que vale a pena 
destacar são os cursos EAD. Por 
meio de uma plataforma de Ensi-
no a Distância, implementada em 
2016, o público da Entidade tem 
fácil acesso a conteúdos relaciona-
dos à previdência complementar e 
finanças, sendo esse último ofer-
tado a partir de 2017. Atualmente, 
os cursos oferecidos são “Sistema 
de Previdência Complementar” e 
“Gestão de Investimentos”. 

Essa iniciativa teve o objetivo de 
ampliar as ações educativas im-
plementadas pela Entidade, dando 
oportunidade de um maior número 
de Participantes se beneficiarem 
desse conhecimento, a qualquer 
momento e sem custos. “Além de 
oferecer uma maior consciência 
previdenciária, a participação nos 
cursos EADs favorece o entendi-
mento das regras dos planos e es-
timula uma atuação mais ativa des-
ses participantes na gestão do seu 
futuro”, destacou Raquel.

Vincenzo Primerano, Participante 
Ativo da Capef, foi o primeiro alu-
no a concluir o curso de Gestão 
de Investimentos. “É sempre bom 
ter cursos de educação financeira 
e a oportunidade de realizá-lo sem 
custos adicionais é uma forma de 
incentivo para que mais pesso-

CULTIVE SEU DINHEIRO

COMO SE DESTACAR EM  UM 
MUNDO COM  “EXCESSO  DE 
INFORMAÇÕES”

Nunca tivemos tanto 
acesso a informa-
ção quanto nos dias 
de hoje. Desde a 

hora que acordamos, até o mo-
mento de dormir, somos bom-
bardeados por notícias, propa-
gandas, artigos etc, oriundos 
de todos os lados. 

Se por um lado isso deve ser en-
carado positivamente, por ou-
tro, o fenômeno de excesso de 
informações traz dilemas para 
cada indivíduo: “que assuntos 

são mais importantes para mi-
nha vida e o que devo priorizar?”; 
e também desafios para as em-
presas: “como fazer com que a 
nossa mensagem seja notada?”.

Para quem investe em Previ-
dência Complementar, acom-
panhar seu Plano, conhecer as 
regras e o funcionamento do 
sistema são temas que certa-
mente devem estar na lista de 
prioridades. Afinal, é a sua tran-
quilidade na aposentadoria que 
está em foco.

Para as empresas, que bus-
cam enfrentar a concorrência 
de informações, o desafio é ser 
cada vez mais criativo e inova-
dor. E é justamente pautados 
nesses  dois pilares, aliados à 
tecnologia, que a área de Co-
municação da Capef vem tra-
balhando, focada em atrair a 
atenção dos seus Participan-
tes para assuntos inerentes à 
educação financeira e previ-
denciária, e às regras e bene-
fícios dos planos que adminis-
tra: BD e CV I.

Ao concluir o curso é 
possível ter um olhar mais 

crítico sobre quais as 
melhores formas de aplicar  

o nosso dinheiro”

Vincenzo Primerano,   
primeiro aluno a concluir o curso  

de Gestão de Investimentos

JOGO DA PREVIDÊNCIA
Para fomentar a educação pre-
videnciária de maneira criativa 
e inovadora, a Capef disponibili-
zou um jogo de tabuleiro online.
Lançado em dezembro de 2016, 
o “Jogo da Previdência” permite 
ao jogador conhecer o caminho 
percorrido por aqueles que se ins-
crevem no Plano CV I, desde a sua 
adesão até a fase de recebimento 
de benefícios.

Ao longo da partida, o Participante 
conhece as regras, características 
e benefícios do Plano, e de acordo 
com as suas respostas e postura 
preventiva, pode ganhar ou per-
der pontos. Cada jogada leva em 
média 10 minutos e o participante 
pode avaliar sua pontuação final 
e posição no ranking em relação 
aos demais jogadores. 

“Nossa intenção ao criar este jogo 
foi fomentar a educação previden-
ciária por meio de uma atividade 
lúdica, onde apresentamos não só 
as regras dos planos, mas exer-
citamos a importância de plane-
jarmos eventos relevantes que 
impactam nossas vidas, como 
o nascimento de um filho, uma 
promoção ou situações adversas 
como redução salarial, invalidez”, 
explica Raquel Ribeiro, gerente 
de Desenvolvimento Institucio-
nal da Capef, que complementa: 
“Para impulsionarmos o uso da 
ferramenta, periodicamente reali-
zamos campanhas que envolvem 
não só o Participante, mas seus 
familiares, agentes de grande in-
fluência na tomada de decisão 
dos Participantes e que sofrerão 
as consequenciais dessas deci-
sões no futuro”. 

O jogo, que já obteve 2.063 
acessos desde a sua criação 
até setembro de 2018, está 
disponível no site  
www.capef.com.br para  
todos os Participantes e 
funcionários dos  
Patrocinadores da Capef.

as possam se familiarizar com o 
tema”, elogiou. “Ao concluir o curso 
é possível ter um olhar mais crítico 
sobre quais as melhores formas 
de aplicar o nosso dinheiro”, desta-
cou o Participante.

Desde a criação da ferramenta, 
até setembro de 2018, já 
obtivemos 581 inscrições nos 
cursos, que estão disponíveis em 
www.capef.com.br/ead.

APLICATIVO PARA  
DISPOSITIVOS MÓVEIS
Cientes da importância de fo-
mentar não somente o aprendi-
zado, mas também o acompa-
nhamento do Plano de forma 
rápida e prática, a Capef lançou 
em junho de 2016 um Aplicativo 
para dispositivos móveis.

À época, quando lançado, o APP 
apresentava informações ape-
nas do Plano CV I, visto que o Pla-
no BD se encontra fechado para 
novos entrantes desde 1999.

Com a popularização da internet 
e do uso dos smartphones por to-
dos os públicos, aliado ao grande 
sucesso do APP, em setembro de 
2018 a Capef também disponibili-
zou as informações e serviços do 
Plano BD no aplicativo, que pas-
sou a ser denominado “Capef”.

Pela ferramenta, os usuários têm 
acesso a diversas informações 
como: notícias da Capef, resulta-
dos do Plano, opções previdenci-
árias, simulador de benefício de 
aposentadoria, demonstrativo de 
pagamento, contratação de em-
préstimos e muito mais.

Até setembro, foram 
contabilizados em nossos 
relatórios 4.359 downloads do 
APP, que está disponível nas 
lojas ‘Play Store’ e ‘APP Store’.
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Tarcísio Marçal 
Participante Assistido Capef

O Plano BD é 
de expressiva 

relevância 
para a 

vida dos 
aposentados 
do BNB, pois 
é a garantia 

de uma renda 
sólida e 

sustentável

Quem não sonha em chegar à 
aposentadoria de forma plena, 
saudável e com a sensação de ter uma 
longevidade vivida intensamente?
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PANORAMA DOS PLANOS BD E CV I
JULHO E AGOSTO / 2018

GESTÃO TRANSPARENTE

1.260
Beneficiários de 
Pensão              

39
Beneficiários de 
Pensão              

Total: 6.537

Total: 5.730

3.759
Participantes  

Assistidos  
(Aposentados)         

191
Participantes  
Assistidos  
(Aposentados)         

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

Meta atuarial 
(INPC +5,5%a.a.) 

1.518
Ativos                      

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

3,61% 
Imobiliário

0,91%  
Renda Variável

4,65%  
Renda Variável

88,69% 
Renda Fixa         

84,01% 
Renda Fixa         

7,83% 
Imobiliário

1,54%  
Investimentos no Exterior

2,57% 
Operações com 
Participantes

6,19% 
Operações com 
Participantes

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS (%)

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

RESULTADO ATUARIAL valores em R$ mil

DISCRIMINAÇÃO JUL/18 AGO/18 ACUM/18
Renda Fixa 1,44 0,74 7,61
Renda Variável 0,40 -3,94 -3,48
Imobiliário 0,56 1,54 3,54
Operações com Participantes 1,86 0,77 7,02
Total dos Investimentos 1,38 0,76 7,17
Meta Atuarial 0,72 0,51 6,63

DISCRIMINAÇÃO JUL/18 AGO/18 ACUM/18
Renda Fixa 1,37 0,74 7,46
Renda Variável 7,33 -3,61 -10,58
Imobiliário 1,59 0,87 -3,63
Investimentos no Exterior 0,90 1,46 4,93
Operações com Participantes 1,66 0,86 7,86
Total dos Investimentos 1,67 0,55 6,14
Meta Atuarial 0,78 0,40 6,48

DEMONSTRAÇÃO JUL/18 AGO/18
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões 
Matemáticas (A) 3.398.421 3.403.427

Provisões Matemáticas (B) 3.378.577 3.373.217
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 19.844 30.210

(B) Valor presente dos compromissos previdenciais futuros (passivo atuarial).

DEMONSTRAÇÃO JUL/18 AGO/18
Patrimônio Líquido garantidor das Provisões 
Matemáticas (A) 807.787 819.272

Provisões Matemáticas (B) 807.756 819.243
Situação Atuarial (A-B) (-) déficit (+) superávit 31 28

(B) Valor presente dos compromissos previdenciais futuros (passivo atuarial).

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES
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PARTICIPANTE QUE INSPIRA

A RELEVÂNCIA DE UMA 
LONGEVIDADE VIVIDA 
INTENSAMENTE

Assim chegou a essa fase o nosso 
Participante Assistido Tarcísio Mar-
çal da Costa, que completou 75 anos 
no último dia 15 de agosto.

Aposentado do Banco do Nordeste 
há 18 anos, Tarcísio considerou re-
levante registrar seu aniversário em 
nosso informativo, a fim de compar-
tilhar com os colegas assistidos e 
da ativa um pouco de sua história e 
sobre como chegou a essa idade re-
alizado, “de forma muito sadia, sem 
fazer uso de nenhum medicamento”.

Natural de Pau D’arco, município de 
Crateús, Tarcísio é filho de vaqueiro 
e pequeno agricultor. Antes de iniciar 
sua carreira no BNB, teve uma vida 
bastante movimentada desde cedo. 
“Até os 16 anos trabalhava na roça e 
ajudava no labor com os animais que 
o patrão mandava para meu pai ad-
ministrar”, lembra o aposentado.

Aos 18 anos, ingressou na Rede Fer-
roviária Federal como telegrafista e 
depois agente de estação. Já aos 19 
foi licenciado para prestação de ser-
viço militar no quartel do 4º Batalhão 
de Engenharia em Crateús. Aos 20 
anos, retornou às atividades ferrovi-
árias e aos 22 casou-se com a jovem 
Armênia Borges, com quem teve qua-
tro filhos. E foi aos 33 anos que assu-

TEM ALGO RELEVANTE  
QUE DESEJA COMPARTILHAR 
COM OS COLEGAS DO  
BANCO NESTE ESPAÇO?
Envie para  
comunicacao@capef.com.br.

miu como escriturário do BNB, onde 
trabalhou por 24 anos.

Atualmente ainda gozando de muita 
saúde, Tarcísio continua produtivo, 
atuando como comerciante do ramo 
de rações para animais (bovino, ovi-
no, caprino e suíno).

E QUAL O SEGREDO PARA VIVER TAN-
TOS ANOS COM TODA ESSA ENERGIA? 
ELE RESPONDE:
- O trabalho, a moderação, o cuidado 
com a saúde sem abrir mão dos saudá-
veis momentos de lazer e os passeios 
inesquecíveis em companhia da família 
e de amigos. Eu digo que não seja um 
idoso em seus hábitos e ações, mas 
se planeje para uma vida equilibrada e 
saudável. Não exagere nos gastos e se 
preocupe para viver uma terceira idade 
prazerosa com saúde e cidadania. Seja 
um ser reconhecidamente bem-concei-
tuado pela prática da virtude, das boas 
ações, do respeito às leis, normas do 
país e aos direitos dos cidadãos.

Para finalizar, Tarcísio falou também so-
bre a importância da Previdência Com-
plementar em sua vida: “O Plano BD é 
de expressiva relevância para a vida dos 
aposentados do BNB, pois é a garantia 
de uma renda sólida e sustentável para 
que tenhamos uma vida digna depois de 
sair da atividade profissional”. 




