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Selo de Autorregulação  
em Governança Corporativa



OBanco do Nordeste (BNB), Patrocina-
dor Fundador da Capef, informou no 
último dia 25 de maio que iniciou o 

Programa de Incentivo ao Desligamento (PID) 
dos funcionários.

Após ser aprovado pela Diretoria Executiva 
e pelo Conselho de Administração do banco 
para 2022, o programa foi autorizado pela Se-
cretaria de Coordenação e Governança das 
Empresas Estatais, órgão do Ministério da 
Economia.

Estão elegíveis ao PID empregados com idade 
inferior a 75 anos em 31/12/2022, que possu-
am, no mínimo, 10 anos de Banco; e que, até 
12 de novembro de 2019, se encontrem em 
gozo de benefício de aposentadoria concedido 
pela Previdência Social (INSS). 

No total, em torno de 1.200 empregados es-
tão enquadrados nos critérios acima, poderão 
aderir ao PID nos períodos determinados pelo 
Programa.

ESTÁ ELEGÍVEL AO PID E QUER SABER 
SUA SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA?
Para te ajudar nessa importante tomada de decisão, 
elaboramos uma página em nosso site com diver-
sas orientações previdenciárias, que contemplam 
esclarecimentos sobre os nossos Planos.

ACESSE PELO  
QR CODE A SEGUIR

Além disso, na página a seguir desta edição você 
terá acesso à matéria de capa, que apresenta as 
opções previdenciárias dos Planos BD e CV I dispo-
níveis para aqueles que implementam condições de 
aposentadoria e se desligam da empresa.
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Objetivando atingir seus objetivos com 
excelência, as empresas priorizam cada 
vez mais a sua Governança Corporativa. 
No caso da Capef, a conquista do Selo 
em Governança Corporativa, uma con-
quista também de todos participantes e 
patrocinadores, atesta que estamos no 
caminho certo.

O mês de maio traz outra excelente notí-
cia: os dois planos superaram suas res-
pectivas metas atuariais, mesmo com as 
dificuldades apresentadas na economia 
e no mercado financeiro.

A decisão pela aposentadoria enseja 
muitas dúvidas. Ao sabermos da divulga-
ção de mais um Programa de Incentivo 
ao Desligamento por parte do Banco do 
Nordeste, trazemos nesta edição todas 
as informações para contribuir com nos-

sos participantes neste importante mo-
mento de suas vidas.

No mês de Julho, o Banco do Nordeste 
completará 70 anos com uma trajetória 
de realizações em benefício da nossa re-
gião, contribuindo com o desenvolvimen-
to, gerando emprego e renda, por meio 
da concessão de crédito.

Em ano de Copa do Mundo, permane-
cemos com a Campanha de adesão 
ao Plano CV “Quem é Craque faz Previ-
dência”. Além disso, contamos com os 
“previdencers”, para ampliar a cultura 
previdenciária.

Bons resultados com governança cor-
porativa fortalecida, prato cheio de boas 
notícias. Aproveitem!.

Buscando atender as principais demandas dos nossos 
Participantes, as alçadas da CAPEF aprovaram uma elevação nos 
valores máximos de concessão de Empréstimo a Participantes 
(EAP) dos Planos BD e CV I.

Referida mudança passa a vigorar a partir de julho* de 2022. 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
O limite é de até nove (09) salários/benefícios, não podendo 
superar aos valores da tabela abaixo, de acordo com a idade 
do participante, sendo limitado para os ativos também ao 
saldo da reserva passível de resgate (apenas as contribuições 
do participante) deduzindo o imposto de renda, na data da 
realização da operação:

EMPRÉSTIMOS 
VALORES MÁXIMOS 
SÃO AMPLIADOS

* Considerando que não há liberação de empréstimos nos dois 
primeiros dias úteis de cada mês em função do fechamento 
dos registros contábeis, os novos valores máximos estarão 
disponíveis a partir de 05/07.

Acesse o QR CODE e confira mais 
informações sobre essa e outras 
regras contidas na  
Política de Empréstimo  
a Participantes.

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Até 65 anos

de 66 a 75 anos

de 76 a 79 anos

de 80 a 90 anos

Até 65 anos

De 66 a 75 anos

De 76 a 79 anos

De 80 a 90 anos

R$ 107.000,00

R$ 80.000,00

R$ 46.000,00

R$ 31.000,00

R$ 107.000,00

R$ 80.000,00

R$ 46.000,00

R$ 31.000,00

R$ 126.000,00

R$ 94.000,00

R$ 54.000,00

R$ 36.000,00

R$ 126.000,00

R$ 94.000,00

R$ 54.000,00

R$ 36.000,00

FAIXA  

FAIXA  

IDADE

IDADE

VR. MÁX.
(ATÉ JUNHO/22)

VR. MÁX.
(ATÉ JUNHO/22)

VR. MÁX.
(A PARTIR DE JULHO/22)

VR. MÁX.
(A PARTIR DE JULHO/22)

PLANO CV I
O limite é de até cinco (05) salários/benefícios, não podendo 
superar aos valores da tabela abaixo, de acordo com a idade 
do participante, sendo limitado para os ativos também ao 
saldo da reserva passível de resgate (apenas as contribuições 
do participante) deduzindo o imposto de renda, na data da 
realização da operação:
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PLANO CV I

OPÇÃO COMO  
FUNCIONA?

DICA SIMULE

A seguir você confere as opções disponíveis para o Plano CV I, que é estruturado na modalidade de Contribui-
ção Variável (CV), com características de: Contribuição Definida (CD) na fase de contribuição (regime finan-
ceiro de capitalização individual) e nos primeiros 22 anos de aposentadoria programada; e Benefício Definido 
(BD), após 22 anos de aposentadoria programada.

BENEFÍCIO DE 
APOSENTADO-
RIA PROGRA-
MADA

AUTOPATRO-
CÍNIO

BENEFÍCIO 
PROPORCIO-
NAL DIFERIDO 
(BPD)

PORTABILI-
DADE

RESGATE

Benefício vitalício de 
renda mensal, reversí-
vel em pensão. 

O Participante mantem 
o pagamento das suas 
contribuições e das 
contribuições do banco 
para assegurar o rece-
bimento dos benefícios 
do Plano CV I, no caso 
de desligamento do pa-
trocinador.

O Participante per-
manece vinculado à 
Capef com as contri-
buições suspensas, 
optando por receber 
os benefícios do Plano 
CV I quando preencher 
as condições para sua 
concessão.

O Participante trans-
fere o saldo total na 
conta individual* para 
um plano administra-
do por outra entidade 
de previdência com-
plementar.
* Por ser um plano da moda-
lidade de Contribuição Variá-
vel, o saldo é formado pelas 
contribuições realizadas pelo 
participante, pelo banco e a 
rentabilidade obtida, confor-
me previsto em regulamento 
e na legislação previdenciária.

* Caso tenha cumprido 420 (homens) ou 360 contribuições (mulheres), não é necessário estar elegível ao INSS.

O Participante saca o va-
lor do saldo de sua conta 
individual, formada pelas 
contribuições pagas por 
ele ao Plano, desconta-
das do custeio adminis-
trativo e das parcelas 
destinadas à cobertura 
de risco de morte e in-
validez, sendo o saldo 
atualizado pela rentabili-
dade obtida pelo plano, 
conforme previsto na le-
gislação previdenciária.

Opção ideal para quem já se desligou do 
banco, está elegível à aposentadoria pelo 
INSS* e possui no mínimo 5 anos de con-
tribuição ao Plano CV I.

Melhor opção para quem se desliga do ban-
co, está elegível à aposentadoria pelo INSS, 
mas ainda não atingiu pelo menos 3 anos de 
contribuição ao Plano CV I. Assim, o Parti-
cipante contribui até completar 3 anos, au-
menta o saldo da sua conta individual e pode 
requerer o Benefício Proporcional Diferido 
(veja a seguir).

Ótima opção para quem se desliga do ban-
co, está elegível à aposentadoria pelo INSS, 
possui mais de 3 anos de contribuição ao 
plano, mas ainda não atingiu o mínimo de 5 
anos requerido para a concessão do bene-
fício de aposentadoria programada.
A diferença para o autopatrocínio é que no caso 
do BPD o Participante suspende as contribuições 
obrigatórias, sendo possível realizar aportes fa-
cultativos esporádicos, caso queira incrementar 
o benefício.
Ah, efetuar aportes facultativos até completar 10 
anos ao plano também é uma ótima estratégia, 
pois além de incrementar o benefício vitalício, 
esse é o tempo mínimo exigido de contribuição 
para pagar a menor alíquota de Imposto de Ren-
da possível sobre o benefício de aposentadoria 
programada, caso o Participante tenha optado na 
sua adesão pela tributação regressiva.

Disponível para quem se desliga do banco e 
possui no mínimo 3 anos de contribuições ao 
Plano CV I.
Essa opção demanda muito cuidado, pois o Par-
ticipante se desvincula da Capef, entidade sólida, 
sem fins lucrativos, e de um plano que prevê paga-
mento de benefício vitalício, diferente das opções 
de mercado que, em geral, possuem taxas mais 
altas de gestão administrativa, prazo limitado para 
pagamento dos benefícios, gestão focada apenas 
no lucro da instituição, dentre outros.
Além disso, embora a transferência para outra 
entidade contemple o saldo das contribuições 
efetuadas pelo banco, o resgate da parte patronal 
depois de portado também possui restrições em 
Entidades Abertas. De acordo com a legislação, o 
valor portado deve ser utilizado para a contrata-
ção de renda mensal vitalícia ou por prazo deter-
minado, cujo prazo mínimo não poderá ser inferior 
ao período em que a respectiva reserva foi consti-
tuída, limitado ao mínimo de 15 anos.

Alerta de cuidado! Essa é certamente a 
opção menos recomendada, pois além de 
perder o benefício de aposentadoria vita-
lício reversível em pensão, o Participante 
perde direito ao saldo das contribuições 
efetuadas pelo banco.
Outra desvantagem é o pagamento do Imposto de 
Renda, cuja alíquota será de acordo com o regime 
de tributação escolhido pelo Participante no ato 
da adesão ao plano. 

Autopatrocínio, 
BPD,  

Portabilidade  
e Resgate

Saber o que pode ser feito com os recursos inves-
tidos nos planos da Capef após implementar con-
dições de aposentadoria e se desligar da empresa 
patrocinadora é uma questão comum entre os Par-
ticipantes.

Diante disso, trazemos abaixo as opções disponíveis 
para quando chega a hora de colher os frutos de uma 
vida laboral previdente, de acordo com as regras pre-
vistas no regulamento de cada plano e na legislação 
do sistema de Previdência Complementar. 

PLANO BD 

OPÇÃO COMO  
FUNCIONA?

DICA SIMULE

Veja abaixo as opções disponíveis para o Plano BD, que é enquadrado na modalidade de Benefício Definido e possui uma lógica 
de capitalização mutualista, cujo patrimônio é um bem comum, compartilhado entre todos os participantes. Ou seja, toda contri-
buição é vertida para a conta coletiva do plano. 

BENEFÍCIO DE 
APOSENTA-
DORIA    POR 
TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO 
OU POR IDADE

RESGATE

PORTABILIDADE

Benefício vitalício de 
renda mensal, reversí-
vel em pensão. 

O Participante saca o 
valor do saldo das con-
tribuições pagas por ele 
ao Plano, descontadas 
as despesas administra-
tivas e a parcela inerente 
aos riscos já decorridos 
de sua responsabilidade, 
atualizado pela inflação*, 
conforme previsto no re-
gulamento do Plano.

O Participante transfere 
os recursos financeiros 
correspondentes aos 
seus direitos acumulados 
no plano para um plano 
administrado por outra 
entidade de previdência 
complementar.

Opção ideal para quem já se desligou do banco e está ele-
gível à aposentadoria pelo INSS.
Aqui, cabe destacar que ainda há Participantes que não ade-
riram ao regulamento de 2003. Caso você esteja nesse gru-
po, recomendamos que faça uma simulação de adesão, pois 
a adesão implica em um benefício normalmente superior ao 
calculado pelo regulamento ante-
rior, sendo garantido no mínimo o 
mesmo valor.

Alerta de cuidado! 
Essa é certamente a opção menos vantajosa para o participante, 
pois, por se tratar de um plano de benefício definido, o regulamen-
to, em conformidade com a legislação previdenciária, não prevê a 
incorporação de juros no cálculo do resgate. 
Além disso, o Participante perde o benefício de aposentado-
ria reversível em pensão, cujo valor mensal, de acordo com o 
regulamento, é no mínimo igual ao saldo do resgate, acresci-
do a 1% para cada ano de contribuição limitado a 30%, con-
vertido em renda mensal vitalícia.

Essa opção demanda muito cuidado, pois o Participante se des-
vincula da Capef, entidade sólida, sem fins lucrativos e plano que 
prevê pagamento de benefício vitalício, diferente das opções de 
mercado que, em geral, possuem taxas mais altas de gestão ad-
ministrativa, prazo limitado para pagamento dos benefícios, ges-
tão focada apenas no lucro da instituição, dentre outros.
Além disso, no cálculo da provisão matemática, são descontadas 
as contribuições futuras do banco sobre o benefício, que hoje é 
equivalente a 19,20%.

SIMULAR ADESÃO 
PARA O  REGULA-

MENTO DE 2003

Caso queira 
receber
uma simulação,
solicite à Capef
pelos nossos 
canais de  
atendimento.

Por ser um plano da modalidade de Bene-
fício Definido, o valor será o maior entre as 
provisões matemáticas do participante 
(equivalente ao valor presente dos benefí-
cios futuros previstos no regulamento do 
plano) ou o valor calculado para o resgate, 
conforme previsto no regulamento do Pla-
no e na legislação previdenciária

ESTÁ PRESTES A SE 
APOSENTAR E NÃO SABE 
POR ONDE COMEÇAR?
Descubra as opções previdenciárias disponíveis para 
os Participantes que implementam condições de 
aposentadoria e se desligam da empresa patrocinadora!
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PREVIDENCERS 
AJUDAM A 
AMPLIAR CULTURA 
PREVIDENCIÁRIA  
NO BNB 

SELO DE 
AUTORREGULAÇÃO 
EM GOVERNANÇA 
CORPORATIVA:  
A NOVA CONQUISTA 
DA CAPEF!

O mês de maio trouxe boas notícias para os Parti-
cipantes da Capef: os Planos BD e CV I superaram 
suas metas de rentabilidade no período.

Conforme pode ser visto com mais detalhes na 
página 11 desta edição, o Plano BD obteve um 
retorno de 1,13%, equivalente a 128% da meta de 
0,88%. Já o Plano CV I rentabilizou 1,32%, equiva-
lente a 146% da meta de 0,90%.

De acordo com o gerente de Investimentos, Mar-
celo D’Agostino, as estratégias de recuperação 
dos investimentos começam a trazer impactos 
positivos, mesmo em um cenário de volatilidade 
dos mercados globais e domésticos.

“A economia vem passando por alguns momen-
tos difíceis desde a pandemia, agravados com 
a guerra entre Rússia e Ucrânia, problemas de 
desabastecimento em vários países, desequilí-
brio da cadeia produtiva, inflação alta e bancos 
centrais promovendo sucessivas altas nas taxas 
de juros. Tudo isso impacta os investimentos”, 
recordou o gestor.

“Diante desse cenário, adotamos uma postura 
mais conservadora. Aproveitando a alta da taxa 
de juros, migramos parte dos recursos investi-
dos em renda variável para renda fixa, alocando 
em títulos privados com retornos acima da meta 
atuarial. São oportunidades que o cenário atu-
al proporciona e que já começam a apresentar 
um retorno positivo em nossos planos”, comple-
mentou D’Agostino.

Os resultados dos últimos meses não têm sido 
animadores para grande maioria dos investido-
res no mundo todo. No entanto, no que se refere 
a aplicações em Previdência Complementar, es-
sas devem ser avaliadas no longo prazo, confor-
me menciona o gestor: “No curto prazo estamos 
passando por uma turbulência. No acumulado 
do ano ainda estamos abaixo da meta, mas pre-
cisamos olhar no horizonte de longo prazo para 
avaliar melhor as estratégias e as alocações re-
alizadas”.

“Já passamos por várias crises: subprime, que-
bra do Lehman Brothers, crise da dívida pública 
na Europa, impeachment, Joesley Day, dentre 
outras, e nos recuperamos”, exemplificou, com-
plementando: “Se levantarmos o retorno dos pla-
nos, nos últimos 6 anos, ambos estão acima da 
meta atuarial. O Plano CV I rendeu 87,19%, supe-
rior à meta de 86.17%. Já o Plano BD rentabilizou 
96,36%, superior à meta de 88,21%. 
Ou seja, essa é mais uma crise 
que vamos superar no 
médio e longo prazo”.

As redes sociais têm sido um 
grande aliado da Capef na 
disseminação da cultura 
previdenciária entre o nosso 
público. Com a ajuda desses 
canais digitais, temos tido a 
oportunidade de ampliar cada 
vez mais o alcance de informa-
ções que poderão ser decisivas 
para o bem-estar de diversas famílias, quan-
do assimiladas e colocadas em prática.

Na busca por abranger ainda mais pessoas, adota-
mos uma nova estratégia de comunicação, convi-
dando líderes inspiradores do Banco do Nordeste, 
engajados nas redes sociais, para serem nossos 
“Previdencers”, ou seja, influenciadores digitais da 
cultura previdenciária.

Para dar início a este novo desafio, convidamos 
nosso Participante Fabrizzio Feitosa, que gentil-
mente aceitou a demanda de prontidão. Atualmente 
exercendo o cargo de Superintendente de Adminis-
tração e Recuperação de Crédito do BNB, ele utiliza 
sua página do Instagram para motivar e estreitar 
o relacionamento com sua equipe, incentivando a 
busca por resultados pessoais e profissionais. O su-
cesso das publicações é rapidamente identificável 
pelo engajamento dos seus quase 7 mil seguidores.

“Como líderes do BNB, podemos dar nossa contri-
buição e influenciarmos os nossos colegas nessa 
decisão que trará impactos positivos para toda a 
sua vida”, destacou Feitosa.

Além dele, também já contamos com a colabora-
ção do Gerente do ambiente de Gestão da agricultu-
ra Familiar, PMPR e Programa de Crédito Fundiário, 
Keke Roseberg.

A Capef conquistou, no último dia 
25 de maio, um importante reco-
nhecimento: a obtenção do Selo 
de Autorregulação em Governança 
Corporativa, conferido pelo Conse-
lho de Autorregulação formado pela 
Abrapp, Sindapp e ICSS.

Com essa conquista, a Capef passa 
a compor um grupo restrito de ape-
nas oito Entidades com esse selo 
concedido pelo colegiado, consoli-
dando-se como referência de boas 
práticas de governança. Vale lem-
brar que no final de 2020 a Entidade 
já havia recebido o Selo de Autorre-
gulação em Investimentos.

“A conquista do Selo de Governança 
Corporativa, o segundo selo, após 
a primeira conquista do Selo de In-
vestimentos, é um atestado emitido 
por uma instituição externa que a 
Entidade administra os seus planos 
de benefícios com excelência”, cele-
brou o Diretor Presidente da Capef, 
Jurandir Mesquita, complemen-
tando com outro fator que soma 
credibilidade e prestígio ao reco-
nhecimento obtido: “O Conselho de 
Autorregulação têm em seu quadro 

RENTABILIDADE 
DOS PLANOS BD E 
CV I SUPERA META  
EM MAIO

FICOU CURIOSO PARA  
ASSISTIR AOS VÍDEOS?  
Acesse nosso perfil no Instagram, 
@capef.oficial, e confira!

Tem dúvidas 
sobre as regras 
dos nossos 
planos, finanças 
ou previdência 
de modo geral?

Envie pelo e-mail 
comunicacao@capef.com.br, 
ou pelo direct do nosso 
Instagram (capef.oficial). 
 
Selecionaremos as perguntas 
mais comuns para que 
especialistas respondam 
em nossas redes sociais!

lideranças renomadas de Abvcap, 
Anbima, BSM, CRA-SP, IBGC, Insti-
tuto Ethos e Amec”.

Além da Capef, outras três enti-
dades conquistaram o selo no dia 
25/05. O Presidente da Abrapp e 
também do Conselho, Luís Ricar-
do Martins, registrou seus cum-
primentos às lideranças dessas 
EFPC’s e elogiou o empenho dos 
seus presidentes em aprimorar e 
assegurar a gestão profissional: 
¨Quando uma entidade procura o 
reconhecimento da blindagem de 
sua estrutura interna, para robus-
tecer e incrementar a governança, 
à luz de seus próprios desafios e 
os que o nosso sistema enfrenta, é 
digno de aplauso que ela busque e 
conquiste o Selo¨.

O Diretor Presidente da Capef ex-
plica que durante a avaliação para 
a concessão do selo, os diversos 
processos relativos à transparên-
cia, prestação de contas, conduta 
ética, integridade, gestão baseada 
em risco, aderência às normas e 
legislação e responsabilidade cor-
porativa do colegiados da Capef 

foram analisados e confrontados 
com o Código de Autorregulação 
em Governança Corporativa das 
instituições que compõem o Con-
selho de Autorregulação.

Após essa avaliação, alguns ajus-
tes foram recomendados e pron-
tamente realizados pela Diretoria e 
aprovados pelo Conselho Delibera-
tivo da Entidade, tendo como resul-
tado final a conquista do Selo.

O Selo de Governança Cor-
porativa, mais que uma con-
quista para a Capef, reforça 
perante aos seus 12.500 parti-
cipantes e seu maior patroci-
nador, o Banco do Nordeste, a 
confiança e o reconhecimen-
to na excelência de gestão 
dos planos de benefícios ad-
ministrados”.

Jurandir Mesquita  
Diretor-presidente da Capef
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QUANDO O 
AMOR (TÓXICO)  
PODE ATRAPALHAR
SUA VIDA 
FINANCEIRA 
A internet é uma ferramen-

ta que chegou para revo-
lucionar as mais diversas 

áreas. Quem quer, consegue se 
atualizar sobre as notícias do 
mundo, ver filmes, ler livros e 
até fazer uma graduação intei-
ra on-line. A revolução digital é 
real. No entanto, ninguém ima-
ginava que o fator “produção de 
conteúdo” fosse o catalisador 
de uma das maiores mudanças 
em relação ao nosso consumo 
de informação.

Antes da world wide web, os de-
tentores do poder midiático eram 
as grandes corporações (a plim 
plim, por exemplo). Porém, com 
um computador ou um celular 
nas mãos da população, o aces-
so à criação própria, sem estar 
pautada em um agendamento 
cultural focado unicamente em 
lucro, começou a acontecer. Ab-
solutamente tudo virou pauta e 
todos estão a um clique de uma 
gama gigantesca de assuntos.

Inclusive… 
relacionamentos! 

Relacionar-se com pessoas é 
o que move o mundo. O Face-
book, por exemplo, está aí para 
provar que um modelo de ne-

gócios baseado em conexões 
(aparentemente) reais funcio-
na. Twitter, WhatsApp e, agora, 
o TikTok, mostram que o ser 
humano, apesar de cada vez 
mais fisicamente distante dos 
outros, requer atenção 24h por 
dia. Likes, comentários, curti-
das, tudo cura uma carência 
generalizada que assola a po-
pulação.

Isso tudo sem mencionar os 
aplicativos feitos exclusiva-
mente para namoros. O Tinder 
e o Happn que o digam!

Como tudo isso se relaciona 
com a produção de conteúdo? 
Você se “autoproduz”. É sem-
pre a melhor foto, editada no 
app top de linha, o ângulo que 
mais favorece e um texto impe-
cável. Como diria o ditado que 
viralizou no digital: “o golpe tá 
aí, cai quem quer”. Claro, existe 
quem seja mais honesto. Inú-
meros casamentos começa-
ram com cliques românticos. 
Porém, também existem os vi-
lões. Pessoas tóxicas que bus-
cam apenas sugar o máximo 
que puderem de outros. Inclusi-
ve o dinheiro.

Em 2022, a Netflix produziu um 
documentário excelente sobre 

Tais casos não acontecem só nas teli-
nhas e nem só com gente rica. Talvez 
você esteja em um relacionamento 
abusivo e não perceba…

Uma relação sem equilíbrio e sincerida-
de pode destruir o seu psicológico e até 
o seu financeiro. Uma relação abusiva 
é bem difícil de ser detectada, especial-
mente por quem está vivendo a situa-
ção. No início, romance eterno, juras de 

amor sólidas e muito cuidado. 
Um grande disfarce para 

o que vem em seguida. 
Uma vez fisgada por 

completo, a vítima 
acredita estar 

com alguém 
perfeito e 

c o m e ç a 
a fechar 

o s 
olhos, 

d e 
for-

ma inconsciente, para todos os 
atos da pessoa amada.

No pacote, ainda há ciúmes dis-
farçados de afeto, desconfiança 
por todo e qualquer motivo, con-
trole de todos os aspectos da 
vida da pessoa envolvida e, em 
vários casos, violência psicoló-
gica e física. O que muita gente 
não fala é que a pessoa tóxica 
da relação quer ter o poder até 
sobre a vida financeira da pes-
soa abusada. E aí os problemas 
ficam cada vez mais sérios.

Elencamos alguns sinais claros 
de abuso financeiro em uma re-
lação abusiva. Esperamos que 
nenhum aconteça com você, 
mas é sempre bom prestar 
atenção redobrada:

Controle de 
salário
Você trabalha duro para con-
quistar sua receita, mas a pes-
soa abusadora tenta controlar 
esta renda de todas as formas. 
Inicialmente, apresentando so-
luções que parecem vantajosas, 
como, por exemplo, “deixa que 
eu guardo em um local para fa-
zer o dinheiro render”. A ques-
tão é: quem garante que esse 
dinheiro vai retornar para você?

 

“Me empresta 
só por hoje?”
Além de controlar o dinheiro, 
a pessoa abusadora também 
começa a pedir emprestado 
quantias que podem começar 
baixas, mas aumentam com 
o tempo. As desculpas são 
inúmeras e você, por confiar e 
amar, acaba caindo e, pior, co-
locando-se em situações com-
plicadas, como empréstimos, 
agiotas, etc.

Cartões de 
crédito
A história da pessoa abusado-

ra é tão bonita que até os seus 
cartões de créditos já não são 
mais controlados por você. 
Além do salário e dos emprés-
timos, é comum, nesses ca-
sos, criar-se uma bola de neve 
gigantesca de faturas sobre 
faturas, juros sobre juros, até 
não ser possível pagar tão fa-
cilmente.

 

“Não pode 
mais pedir ao 
banco? Peça aos 
amigos!”
A pessoa abusadora vai acom-
panhar a sua derrota financeira 
de perto e, quando não houver 
mais nenhum CNPJ para pedir 
empréstimos, o fluxo natural 
será pedir aos amigos e fami-
liares. Depois de tantas dívidas, 
você poderá se sentir no ápice 
da humilhação e, talvez, come-
çar a evitar os credores. É isso 
que a pessoa tóxica quer, o iso-
lamento social, mas controlan-
do seu dinheiro.

 

Sem dinheiro 
total? A pessoa 
some
Quando você já não tem mais 
de onde tirar, é muito provável 
que o abusador suma e você 
nunca mais tenha notícias. É 
assim que eles fazem suas víti-
mas, de forma sorrateira e mui-
to engenhosa.

É importante lembrar que você 
não está sozinho(a)! Procure 
ajuda, converse com alguém. 
Identificou que está preso(a) 
em uma relação? Organize-se 
para começar a sair.

o assunto, 
dando foco 
em um dos maio-
res vigaristas do 
momento, chamado O 
Golpista do Tinder. Pro-
duzido por Felicity Morris, a 
obra mostra como um vigarista 
ganhou fama e notoriedade após 
enganar inúmeras mulheres – e como 
suas vítimas conseguiram se unir para 
derrubá-lo.

A sua paz e a sua 
segurança são os 
bens mais valiosos 
do mundo!
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Em 2022, mais precisamente 
no dia 19 de julho, o Banco 
do Nordeste celebra 70 anos 

de compromisso com o desenvolvi-
mento da nossa região. De lá para 
cá, muitas conquistas e histórias 
de funcionários que contribuíram 
para o crescimento da Instituição. 
Em comemoração à data, a Capef 
conversou com Jonas Manuel dos 
Santos, participante assistido do 
Plano BD, sobre o seu orgulho em 
trabalhar no Banco e o privilégio de 
poder contar com um plano de Pre-
vidência Complementar patrocina-
do pela empresa. Confira!

Como iniciou sua trajetória no 
BNB?
R: Em novembro de 1964, participei 
de concurso para admissão no BNB, 
na carreira de Escriturário Auxiliar. O 
concurso era pesado. Naquela época, 
o Banco fornecia a relação dos requi-
sitos exigidos para admissão, as quais 
o novato tinham de providenciar, o que 
incluía dentro outras demandas, folha 
corrida na polícia, abreugrafia, atestado 
médico, exames de laboratório, etc.. E 
no dia de posse, deveria comparecer 
de terno e gravata para assinar o docu-
mento, no gabinete do chefe de pesso-
al, Dr. Paulo Frota, na galeria Pedro Jor-
ge. Lembro-me de que me apresentei 
trajando camisa e fui convidado a pro-
videnciar o terno. Foi uma boa corrida 
de Jeep até em casa para dar tempo 
de assinar o termo de posse ainda no 
mesmo dia. Em 1965, o Banco tinha 63 
agências. O quadro de pessoal do Ban-
co se comportava como uma grande 
família. Também existiam regras rígi-
das a serem seguidas, quanto à apre-
sentação pessoal. Tínhamos de usar 
sapatos, calça e camisa sociais, sem 
descuidar da gravata. Não podíamos 
assinar o ponto sem gravata. 

Ao longo de todo o tempo na 
ativa, e agora na aposentado-
ria, qual foi a importância do 
BNB para sua vida?
O Banco do Nordeste foi como uma 
segunda casa para mim. Sempre 
trabalhei com prazer e procurei dar 
o meu melhor para executar minhas 
tarefas, em todos os níveis a que 
fui alçado. Foram anos proveitosos. 
Quando o Banco ingressou na era 
da automação bancária, fui incluído 

na equipe de desenvolvimento e im-
plantação do sistema de automação 
bancária. Para mim, foi um tempo de 
crescimento, de aprendizado de no-
vas tecnologias e de aplicações volta-
das para o cliente. Essa contribuição 
para o salto do BNB, no âmbito da 
automação bancária, permitindo ao 
Banco marcar presença no cenário 
nacional de bancos automatizados, 
nos deixou orgulhosos de ter sido 
parte desse processo.

O que o levou a iniciar 
seus investimentos para a 
aposentadoria quando a Capef 
foi lançada?
O lançamento da Capef veio positiva-
mente ao encontro dos anseios dos 
funcionários do BNB, mormente aque-
les próximos de aposentadoria. Um so-
nho tornado realidade. Um investimen-
to cujos objetivos e expectativas, em 
futuro próximo, viria a complementar–
nos a aposentadoria. Essa perspectiva 
de aposentadoria com manutenção 
dos rendimentos foi muito bem-vinda e 
a ela aderi com firmeza. Aos duvidosos, 
também tentei incutir o sentimento de 
segurança no investimento.  Sabemos 
que o mundo das finanças é como um 
mar sujeito a marés de toda espécie 
– mas acreditamos que, nesse ocea-
no, um fundo bem administrado traz 
segurança e solidez como garantia de 
continuidade.

Essa decisão foi fundamental 
para definir seu futuro? Como 
ela te afeta hoje?
Certamente!  Ao ingressar na Capef, 
acompanhar-lhe o crescimento e 
a evolução do patrimônio, ficamos 
com a certeza de ter feito um bom 
investimento.  Prever a contrapartida 
da concessão do benefício, como es-
tabelecido no plano programado, sig-
nificava tranquilidade na aposentado-
ria. Isso é deveras confortador.

Aposentado há cerca de 25 anos, é 
inestimável a participação da Capef 
em minha vida financeira, claro!  Isso 
quer dizer que, na situação em que 
vivo, a existência da Capef é vital 
para mim – como para todo funcio-
nário do Banco que deseje manter o 
padrão de rendimentos da ativa.

Você já pensou como seria sua 
vida se não estivesse tomado 
a decisão de entrar no BNB 
e de ter sua aposentadoria 
assegurada?

BANCO DO NORDESTE
Há 70 anos realizando sonhos
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É INESTIMÁVEL A 
PARTICIPAÇÃO DA 
CAPEF EM MINHA 
VIDA FINANCEIRA!  
A EXISTÊNCIA DA 
CAPEF É VITAL 
PARA MIM  

Jonas Manuel dos Santos  
participante assistido do 
Plano BD

Na história de minha vida, fui roceiro, 
hortelão, vendedor de feira (uma lásti-
ma), jardineiro, jornaleiro, seminarista, 
estudante universitário, mestre em 
Engenharia de Sistemas, professor 
universitário e bancário. Voltando no 
tempo e situando-me nos anos 60, 
século passado, entrar no BNB foi 
principalmente a realização do sonho 
de um bom emprego. Sem pensar no 
que iria enfrentar. Como matéria bru-
ta, pronta para o que viesse.

O que você diria para um 
funcionário do BNB que ainda 
não investe para o seu futuro?
Escolher um bom fundo (de pensão), 
ou de investimento de carteiras di-
versificadas, é um passo seguro para 
garantir um futuro tranquilo. A nossa 
Capef, como entidade de previdência 
privada, pode ser vista também como 
um fundo de investimento com cartei-
ras diversificadas visando a garantia 
de retornos satisfatórios e dentro das 
expectativas do mercado. A vincu-
lação com o BNB também contribui 
para torná-la uma entidade robusta. 
Nessa linha de raciocínio, eu deixaria 
aos funcionários do BNB a recomen-
dação de, mesmo optando por outras 
formas de investimento, não descurar 
de participar da Capef, como alterna-
tiva para fazer frente às incertezas. 
Claro, em se tratando de entidade fi-
nanceira, está sujeita às oscilações 
do mundo financeiro. Entretanto, te-
mos o sentimento de que a confian-
ça na administração da Capef nos dá 
tranquilidade e segurança.
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Participe da promoção Quem 

é Craque Faz Previdência 

e concorra a uma Smart TV, um frigobar, 

um cooler com rodinha e muito 

mais prêmios que deixarão a sua torcida

 pelo hexa muito mais divertida.

V o c ê  a c h a  q u e

n a  l i s t a  d e  
c o n v o c a d o s  
d o  T i t e  e m  
n o v e m b r o ?

não estará

NÃO SE  PREOCUPE .  A INDA ASS IM ,  VOCÊ PODERÁ SER O VENCEDOR DAS  CATEGORIAS  BOLA DE OURO,  ARTILHEIRO ,  MELHOR TREINADOR,  DENTRE OUTRAS !

Saiba mais acessando a 
página da campanha: 


