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RESULTADOS - NOVEMBRO 2014

Ano V
Nov 2014

Provérbio Chinês

Plano BD

O resultado do Plano BD, referente ao mês de Outubro/2014, encontra-se demonstrado no quadro abaixo:
RUBRICAS
PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO (A)
PROVISÕES MATEMÁTICAS ( B )
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (+)
BENEFÍCIOS A CONCEDER (+)
DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO ( A - B)

veu alterações na Resolução CGPC nº 26/2008, incluindo
o Art. 32-A que permite, exclusivamente para o exercício
de 2013, que seja observado o percentual de 15% das
provisões em questão, em substituição aos 10% até então estabelecidos, desde que autorizadas pelo Conselho
Deliberativo, mediante decisão fundamentada. Após analisar estudo específico da situação econômico-financeira
e atuarial acerca das causas do déficit técnico, chegando à
conclusão que em que pese a situação deficitária, o Plano
BD da CABEC permanece em equilíbrio financeiro, uma
vez que o fluxo atuarial das projeções de contribuição e
de pagamento de benefícios para 2015 estão integralmente lastreadas pelos investimentos de liquidez imediata, o Conselho Deliberativo, considerando ainda as
tratativas que atualmente vêm sendo desenvolvidas pela
Diretoria da CABEC com o Patrocinador, visando encontrar a melhor forma de se equacionar o déficit técnico em
questão, decidiu, em sua Reunião Extraordinária nº 380 de
22/12/2014, adotar a prerrogativa estabelecida no Artigo
32-A, devendo o Plano de Equacionamento ser elaborado
e aprovado até o final do exercício de 2015.

VALOR EM R$ 1,00
314.127.206
368.824.173
330.124.821
38.699.352
(54.696.968)

Observa-se que até novembro de 2014 o déficit técnico
acumulado do Plano de Benefícios Definido - Plano BD é
da ordem de R$ 54,7 milhões, contra R$ 39,5 milhões apresentados na posição de dezembro/2013. O déficit acumulado em 2013 foi resultado de uma conjuntura econômica desfavorável, que levou grande parte dos Planos BD a
apresentarem déficit técnico naquele ano. De acordo com
a Resolução CGPC nº 26/2008, a CABEC teria até o final de
dezembro/2014 para elaborar e aprovar plano de equacionamento desse déficit, uma vez que o mesmo ficou acima
de 10% das Provisões Matemáticas. Reconhecendo que o
problema foi de ordem conjuntural, a Superintendência
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1,24
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0,63

0,94

0,83

0,98

10,88

-101,85

151,38

81,89

105,69

175,24

126,76

160,34

365,08

-91,55

132,53

126,53

99,36

No mês de novembro, a rentabilidade obtida pelo plano foi de
1,24%, superando por ampla margem a meta atuarial do mês, de
0,98%, resultado este favorecido pelo desempenho do segmento de renda fixa, que alcançou 1,38%, destacando-se os fundos
BRAM FI RF IMA-B, BTG Pactual FI RF IMA-B 5 e Plural Capital Institucional FIC FIM.
No caso da renda variável, o desempenho do segmento ficou
aquém do desejado, alcançando uma rentabilidade de -0,51%,
enquanto que o IBrX obteve 0,21%. Tal rentabilidade foi afetada
principalmente pelo Fundo de Valor Expertise, que obteve desempenho desfavorável. Entretanto, outros fundos de renda variável em que a CABEC mantém aplicações, destacaram-se no mês
com rentabilidade bem acima do IBrX, a exemplo do Fundo Pollux
Ações Institucional I IFC FIA, que rendeu 1,84% e Bradesco FIA
Small CAP Plus, que rendeu 1,81%.
Os investimentos estruturados, por sua vez, também contribuíram
positivamente para o resultado de novembro, com o melhor resultado por segmento, alcançando 1,65% de rentabilidade, destacando-se os fundos Brasil Plural Equity Hedge 30 FIC FIM, BNY
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DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
82,62%

Info
Informativo

Renda Fixa

CABEC

NOVA FORMA DE ENVIO DE EXTRATOS DE PAGAMENTO
Responsabilidade Ambiental, por definição, é o conjunto de atitudes, individuais ou empresariais, voltadas para o desenvolvimento sustentável do planeta.
Com esse propósito a CABEC, após avaliação e pesquisa junto a outras caixas de previdência complementar, criou o projeto “Pensando Verde”, com o intuito de minimizar os impactos ambientais em seu
dia-a-dia, notadamente a redução do uso do papel
e do consumo de energia elétrica, tendo como consequência nova forma de disponibilizar os extratos
de pagamento, sem a sua impressão e envio postal.
Para tanto, a partir de abril/2015, o extrato em questão será disponibilizado apenas na forma digital, no
site www.cabec.com.br, “ÁREA DO PARTICIPANTE”.
Veja a seguir como fazer para efetuar o seu cadastramento ou acessar os extratos dos últimos 6 meses, incluindo o mês mais recente disponibilizado.
IMPORTANTE: Para que seu cadastro seja realizado
com sucesso é necessário que você tenha um e-mail cadastrado junto à CABEC. Caso ainda não tenha, solicitar por escrito ou através de e-mail para a
área de benefícios: beneficio@cabec.com.br.
PASSO 1 - Participante ou Assistido que NÃO POSSUA cadastro no site da CABEC:
Abra o Internet Explorer ou outro navegador de sua
preferência, digite o endereço (www.cabec.com.br),
e clique em “ÁREA DO PARTICIPANTE”, que se encontra no canto direito da tela como abaixo ilustrado:

Preencha todos os campos solicitados: Matrícula;
Senha alfa/numérica; Confirma Senha; Seu Aniversário; Seu CPF; e Patrocinador (selecione BRADESCO
se ex-empregado do BEC ou CABEC se ex-empregado da própria Entidade); clique em “Cadastrar” para
finalizar seu cadastro.

Obs: Guarde sua senha. Ela será necessária para os
próximos acessos à “ÁREA DO PARTICIPANTE”.
Agora que você encontra-se cadastrado, efetue os
procedimentos do Passo 2 abaixo.
PASSO 2 - Participante ou Assistido que POSSUA
cadastro no site da CABEC:
Abra o Internet Explorer ou outro navegador de sua
preferência e digite o endereço (www.cabec.com.br),
e clique em “ÁREA DO PARTICIPANTE”, que se encontra no canto direito da tela como abaixo ilustrado.

0,69% 1,63% 3,63% 4,80%
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Informativo CABEC
Publicação periódica de informação para os participantes da
CABEC - Caixa de Previdência Privada BEC
Estagiário de Jornalismo:
Iago Vasconcelos
Projeto Gráfico e Diagramação:
Michel Calvet
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Diretoria
Sandra Maria Nery Araújo
Diretora Superintendente
Francisco Luiz Fernandes
Diretor Financeiro
Elisabeth Maria Moreira Lima Porto
Diretora Administrativa e de Seguridade

Dez

Mellon SPX Nimitz Feeder FIC FIM e Península Hedge FIC FIM.
O resultado dos imóveis, de 0,68% ficou aquém da meta atuarial, ressaltando-se que no longo prazo, os ganhos de capital
decorrentes das valorizações dos imóveis mostram uma rentabilidade bastante satisfatória (as reavaliações são realizadas
a cada triênio).
Já operações com participantes registraram 1,18%, contribuindo também para o desempenho favorável neste mês.

Legenda

Av. Barão de Studart, 2360
Sala 6
Ed. Torre Empresarial Quixadá
Joaquim Távora - 60120-002
Fortaleza - Ceará
Tel: (85)3205.6450 Fax: 3205.6468
www.cabec.com.br

“Não tema o progresso lento, receie apenas ficar parado.“

Mala Direta
Postal Básica

Em seguida, atentar para a frase “*(Se você não está
cadastrado clique aqui)”, na parte inferior da tela.
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Saúde em Dia

NOVA FORMA DE ENVIO DE EXTRATOS DE PAGAMENTO (continuação)
Preencha os campos solicitados, conforme imagem
abaixo, para navegar na área do participante e depois clique em “acessar”.

Dicas

Check-up: o que é e
quando fazê-lo
Escolha a data de pagamento e clique em “Gerar
Aviso de Crédito”

OBS: Caso tenha esquecido a sua senha, atentar
para a frase “**(Esqueceu sua senha? clique aqui)”,
na parte inferior da tela, Esse procedimento fará
com que o sistema encaminhe automaticamente
nova senha para o seu e-mail que está cadastrado
junto à CABEC.
Ao receber a sua senha, proceda conforme orientação e volte ao início do processo - Passo 2.
Após entrar na “ÁREA DO PARTICIPANTE”, posicione
o mouse sobre “CADASTRO/BENEFÍCIO”. em seguida clique em “Aviso de Crédito de Assistido” (conforme a seguir).

Serão disponibilizados para você os seis últimos extratos de pagamento:

Fique Sabendo

Atuária

A partir do século XX, foram criadas no Brasil as
primeiras entidades fechadas de previdência
complementar, voltadas aos empregados de uma
empresa ou grupo de empresas, com o propósito
de suprir as lacunas de cobertura de nossa previdência social.
Em todos esses sistemas de seguro e previdência, o papel do atuário é lidar com a variedade
dos aspectos financeiros advindos da incerteza
e dos riscos, assessorando as decisões e o planejamento de estruturas que objetivem a desejável
proteção da sociedade num ambiente de eventos
imprevisíveis.
No caso da entidade de previdência complementar, também chamada fundo de pensão, o papel
do atuário é definir o fluxo de contribuições e de
reservas financeiras necessárias para assegurar a
cobertura dos compromissos assumidos na forma de benefícios.
Por força de imperativo técnico-legal, o atuário

adota em seus modelos um regime financeiro de
capitalização no qual são constituídas reservas financeiras capazes de, no momento de concessão
de cada benefício vitalício, cobrir o fluxo de pagamento dos benefício futuros até a sua extinção.
São assim calculadas as reservas ou provisões
matemáticas, que correspondem ao montante
dos recursos que deveria idealmente estar constituído no fundo de pensão para a cobertura de
benefícios futuros. Quando esse montante teórico é inferior ao total dos ativos existentes configura-se um défict; quando superior, registra-se
um superávit.
No planejamento, construção e acompanhamento da estrutura de um fundo de pensão, o atuário
desenvolve um papel de grande responsabilidade, pois deve zelar pela segurança dessa edificação, ainda que incertas as diversas variáveis que
a envolvem.

Livro
A Cidade do Sol
Autor: Khaled Hosseini
Categoria: Romance

A maioria das pessoas acredita que fazer um check-up é apenas se submeter a uma bateria de exames
laboratoriais e de imagem. Por mais sofisticados,
caros e precisos que sejam, os exames fazem parte do check-up, mas não são o check-up em si. O
check-up é uma avaliação da saúde do indivíduo de
acordo com o sexo e a idade e a relação dele com
hábitos, antecedentes e características individuais,
familiares, ambientais e profissionais.
Trata-se de uma avaliação médica ampla, que pressupõe a abordagem pelo especialista dos diversos
aspectos da saúde mental e física do paciente nas
diferentes etapas da vida dele.
A partir dos 30 anos a maior parte das mulheres e
dos homens encontra-se num ciclo de vida diferente dos anteriores. Novas relações sociais, novos
interesses, novas ambições, trabalho, busca pela estabilidade. É também quando surgem, embora nem
sempre perceptíveis, sinais de desgaste e degeneração no organismo, que costumam ser agravados
pelo estresse resultante das complexidades deste
ciclo de vida.
Na ausência de problemas de saúde que exijam
atenção médica periódica e específica, os 30 anos
são a idade apontada como a mais razoável para
a realização do primeiro check-up. Para a mulher,
caso haja o plano de engravidar, deve ser acrescentado o check-up prévio à gestação.

Mariam tem 33 anos. Sua mãe morreu quando
ela tinha 15 anos e Jalil, o homem que deveria ser seu pai, a deu em casamento a Rashid,
um sapateiro de 45 anos. Ela sempre soube
que seu destino era servir seu marido e dar-lhe
muitos filhos.

Filme
CINE HOLIÚDY
Gênero: Comédia
Direção: Halder Gomes
Interior do Ceará, década de 1970. A popularização da TV permitiu que os habitantes da cidade desfrutassem de um bem até então desconhecido. Porém, o televisor afastou as pessoas
dos cinemas. É aí que Francisgleydisson entra
em ação. Ele é o proprietário do Cine Holiúdy,
um pequeno cinema da cidade que terá a difícil missão de se manter vivo como opção de
entretenimento.

Fonte: Ig Saúde

Fonte: Revista Bene-Dito
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