RESULTADOS - JULHO 2014
Resultado (%)
CABEC
Meta Atuarial
% Meta Atuarial
Indicadores
CDI
Ibovespa
IBrX-100
IMA-B
INPC

Jan
-1,06
1,08
-101,85
Jan
0,84
-7,51
-8,15
-2,55
0,63

Fev
1,65
1,09
151,38
Fev
0,78
-1,14
-0,32
4,44
0,64

Mar
1,04
1,27
81,89
Mar
0,76
7,05
6,89
0,71
0,82

Abr
1,30
1,23
105,69
Abr
0,81
2,40
2,71
2,42
0,78

Eleições
2014

Mai
1,84
1,05
175,24

Jun
0,90
0,71
126,76

Mai
0,86
-0,75
-1,12
4,27
0,60

Jul
0,93
0,58
160,34

Jun
0,82
3,76
3,63
0,06
0,26

Ago

Jul
0,94
5,00
4,46
1,13
0,13

RENDA FIXA:
Responsável por 84,25% dos recursos do plano BD,
esse segmento obteve rentabilidade de 1,09% no mês.
As curvas de juros voltaram a subir até meados de
março atingindo novamente 13,5% para os títulos
PRÉ e 7% para os indexados ao IPCA, mas voltaram a
cair para os níveis observados no fechamento de fevereiro, em decorrência do quadro político/eleitoral
e também devido ao grande fluxo de capital externo
no país, tanto para a renda fixa quanto para a renda
variável, o que sugere uma redução da aversão ao
risco e uma visão menos pessimista do mercado pelos estrangeiros. Tais aspectos geraram um resultado
neutro no mês para a renda fixa.
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5,96
8,39
7,60
10,75
3,92

RENTABILIDADE EM JULHO/2014
1,2

1,18

1,09

1,0
0,8

0,93

0,6

0,36

0,4

Meta

0,58

0,49

0,0
-0,2
-0,4

-0,66

-0,6
-0,8

1

2

3

Info
Informativo

Mala Direta
Postal Básica
9912321648 - DR/CE
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CABEC

Caixa de Previdência Privada BEC

ELEIÇÕES PARA MEMBROS DOS CONSELHOS
DELIBERATIVO E FISCAL DA CABEC – 2014
QUADRIÊNIO 2014 / 2018

Nos dias 30 de setembro e 01 de outubro/2014, das 08h às 17h, a CABEC realizará as eleições para escolha dos
novos membros que irão compor os Conselhos Deliberativo e Fiscal, para o quadriênio 2014/2018. O processo
se dará de modo eletrônico através do próprio site da CABEC, possibilitando que os participantes votem de
suas residências ou dos seus locais de trabalho, entretanto será disponibilizado na sede desta Entidade terminal de computador com pessoal de apoio para auxiliar, se necessário.
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RENDA VARIÁVEL:
Responsável por 6,50% do PL do plano, a rentabilidade foi de -0,66%.
Os gestores focaram a seleção de empresas com
maior potencial de resultados consistentes e mais
resilientes num cenário desafiador para 2014. Como
proteção as divulgações de pesquisas eleitorais, decidiram aumentar a exposição em ações da Petrobras
e Banco do Brasil. As expectativas para 2014 são de
muita volatilidade no mercado de ações, tendo como
principais riscos a velocidade na retirada de estímulos pelo FED na economia dos EUA, maior desaceleração da economia chinesa e, internamente, deterioração macroeconômica, cenário eleitoral e o risco de
racionamento de energia.
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Como votar

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

83,61%

6,46%

0,75% 1,56% 3,33% 4,29%

Legenda
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“O pessimista reclama do vento, o otimista espera que ele mude, o
realista ajusta as velas.“
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lecionando a resposta certa para cada alternativa
exibida e clicando em “Entrar” quando concluído.
Agora é hora de votar. Para o Conselho Deliberativo será necessário escolher dois candidatos. Ao clicar em “Votar” ao lado do primeiro candidato, uma
nova tela de votação se abrirá para a escolha do
segundo. Clicar em votar ao lado do segundo candidato. Já para o Conselho Fiscal, apenas um candidato poderá ser escolhido, ao clicar em “Votar”
ao lado do concorrente de sua escolha o sistema
exibirá uma tela de confirmação dos votos para os
Conselhos Deliberativo e Fiscal.
Se tudo estiver correto, clique em “Confirmar” e
você verá a mensagem “Votação realizada com sucesso”, clique em “OK”. Se alguma opção de voto
estiver incorreta, basta clicar em “Corrigir” e o sistema voltará para a primeira tela de votação para
que as escolhas sejam feitas novamente.

O processo eleitoral para a escolha dos candidatos às vagas dos Conselhos Deliberativo e Fiscal
da CABEC para o quadriênio 2014/2018 ocorrerá
de forma eletrônica no site da própria Entidade.
Para isso foi desenvolvida uma plataforma simples e prática que permitirá ao eleitor participar
das eleições de sua própria residência ou local de
trabalho. Nos dias 30 de setembro e 01 de outubro/2014, essa nova plataforma estará localizada
no site da CABEC e ao clicar na aba “Eleições 2014”,
depois em “Área de Votação”, o sistema passará a
exibir a tela “Eleições”.
Nessa nova tela, o eleitor confirmará seu CPF e
Matrícula para efetuar o login. No bloco “Processo
de Identificação Positiva”, o eleitor deverá responder a três questões de preenchimento obrigatório
dentre quatro possíveis (“Nome do pai”; “Nome da
mãe”; “Naturalidade”; “Data de nascimento”), se1

CANDIDATOS
CONSELHO DELIBERATIVO

respondendo concomitantemente pela Presidência do Instituto de Previdência Municipal (IPM) do
referido município.
No período de JAN/2011 a DEZ/2012, a convite do
Prefeito Municipal de Quixadá, Dr. Rômulo Nepomuceno Carneiro, exerceu pela terceira vez o cargo
de Secretária de Administração, cuja atuação lhe
rendeu o título honorífico de Cidadã Quixadaense.

ANTONIO CARLOS VILAR

Admitido no Banco do Estado do
Ceará em abril de 1976, no cargo de
Escrevente-Datilógrafo tendo assumido no Departamento de Crédito
Rural, em Fortaleza-Ce. Posteriormente trabalhou nas Agências do
Crato, Mombaça, Mauriti, João Pessoa-Pb e Antonio Sales. Em 1993 foi convidado para
trabalhar no Departamento de Auditoria no cargo de
auditor. Ao longo dos seus 38 anos de trabalho exerceu várias funções destacando-se: chefe de divisão da
Auditoria, chefe do Departamento de Infra-estrutura
(DESIF), chefe do Comitê de Licitação (COLIC) e chefe
do Departamento de Recursos Humanos (DERUM).
Permaneceu no DERUM até a privatização, tendo assumido no Bradesco a função de Gerente Executivo
de Recursos Humanos, onde trabalhou inicialmente
no processo de toda a transição da área de Recursos
Humanos do BEC para o Bradesco e posteriormente
no atendimento das demandas dos funcionários Ativos e de ex-funcionários quanto a informações e solicitações de documentos junto à Matriz do Bradesco.
Atualmente, continua na área de Recursos Humanos,
desenvolvendo atividades na Universidade Corporativa do Bradesco – UNIBRAD-Campus Fortaleza.
Já foi membro do Conselho Fiscal da CABEC e agora candidata-se ao cargo de membro do Conselho
Deliberativo.

FRANCISCO ARISTIDES
CÂMARA FERREIRA DE
MEDEIROS

Ex-funcionário do BEC e Bradesco
– até julho/2009 – e atualmente
autopatrocinado, poupando desde
agosto/1982 para obter aposentadoria pela CABEC, priorizarei a total transparência e
correção das atividades da CABEC, dando especial
atenção a administração dos seus recursos (rentabilidade, segurança e liquidez), pertencentes a todos
os integrantes na medida de suas contribuições.
Ex-funcionário do BEC e Bradesco – até julho/2009
– e atualmente autopatrocinado, poupando desde
agosto/1982 para obter aposentadoria pela CABEC,
priorizarei a total transparência e correção das atividades da CABEC, dando especial atenção a administração dos seus recursos (rentabilidade, segurança e liquidez), pertencentes a todos os integrantes
na medida de suas contribuições.

IVAN SABÓIA DE SENA

Ingressou no BEC em 06/07/1983,
já como Caixa-Executivo, na agência de Viçosa-Ce., tendo exercido
diversas atividades funcionais, ao
longo desse período laboral, graças ao seu espírito arrojado/ativo/
visualizador, entre as quais, podemos destacar a de Assistente Técnico de Departamento, Chefe de Divisão e Chefe de Departamento
(área financeira); Gerente de Agência (Bezerra de
Menezes e Messejana). Referidas funções deveu-se, também, à sua capacidade técnica, adquirida
através de diversas experiências/participações
em cursos, sendo principais os de Bacharelado
em Administração de Empresas (colação de Grau
em 13/02/1987-UECE), Especialização p/áreas Financeira e Operacional (em 06/12/1988 – BEC),
Contabilidade Geral e Análise das Demonstrações
Financeiras (em 11/05/1989 – BEC), Pós-Graduação em Especialização em Gerência Financeira
Empresarial (em 16/08/1990 – UNIFOR), Gerência

FRANCISCA MARCOS DE
ABREU

É graduada em Pedagogia pela
Universidade Estadual do Ceará
(UECE) e pós-graduada em Gestão
Escolar pela Universidade do Estado de Santa Catarina(UDESC)
Foi Funcionária do Banco do Estado do Ceará por um período de vinte anos (1975
a 1995), dos quais dezoito destes foram como gerente administrativa, atuando nas praças de Boa
Viagem, Pacajus, Maranguape e Fortaleza, nas
Agências Bezerra de Menezes e Montese.
Em 1997, esteve Secretária de Administração da
Prefeitura de Boa Viagem na gestão de Francisco
Vieira Carneiro.
Em 2002 assumiu o cargo de Diretora Administrativa/Financeira da Educação do Município de Boa
Viagem, desta feita, na gestão de José Vieira Filho,
2

Financeira Total – BOURSE GAME (em 07/05/1993
– CITIBANK/SP), MBA Executivo em Finanças (em
07/1995 – IBEMEC), Formação de Consultores de
Empresas (em 27/11/1996 – CORECON/CE), Programa de Desenvolvimento Gerencial – PDG (em
25/10/1995 – BEC) e Formação e Aperfeiçoamento
Gerencial (17/05/1996 – DPE), Matemática Atuarial
(14 a 15/03/2013 – ABRAPP) dentre outros.
Além dessas atividades funcionais tive, também,
participações em vários seminários e atuando
como instrutor/coordenador em diversos cursos
da área financeira, entre os quais os de Matemática Financeira (BEC, Sindicato dos Bancários, UNITRABALHO/UFC – DIESSE, CORECON/CE e CDL),
Mercado Aberto (BEC), Ativos Financeiros (BEC) e
Administração Financeira (CDL).
Atualmente, dado à sua experiência funcional/profissional, vem atuando como membro dos Conselhos Fiscal do FAMED e da CABEC, nesta Entidade
é também, Presidente do referido Colegiado, bem
como em trabalhos periciais e cálculos financeiros
judiciais, de forma autônoma.
Em sendo eleito Conselheiro Deliberativo, apresenta como propostas de trabalho, além das elencadas no Estatuto as seguintes:
»» Atender a todas as demandas legais/estatutárias, principalmente, as de competência do Conselho Deliberativo;
»» Atuar de forma independente, mas, sempre, em
sintonia com a legislação relativa às Caixas de
Previdência Privada;
»» Buscar analisar e se aperfeiçoar/atualizar com
relação à legislação pertinente às Caixas de Previdência Privada;
»» Acompanhar o cumprimento, por parte dos demais componentes dos órgãos colegiados da CABEC, das normas legais e estatutárias vigentes;
»» Procurar corresponder, de forma profissional/altiva, a confiança depositada pelos participantes/
assistidos do Plano de Benefícios Definido – Plano BD, administrado pela CABEC, se eleito.

ceiras e operacional – CEAFO. Assumi em 1981, na
área de depósitos/arrecadações da agenda Parsifal
Barroso. Ao longo dos anos de trabalho passei por
várias unidades tendo exercido cargos de setor
de crédito geral nas agências Eviláizio Miranda e
Paulo Sarasate, técnico especializado no DEOCE,
chefe de divisão do departamento de produtos e
serviços – DEPRO e no gabinete da presidência –
GAPRE. Exerci também a chefia da SECRE – Secretaria Executiva e na época da privatização do BEC
estava exercendo a chefia da área organizacional
– DIORG. Atualmente trabalho na Agencia assembleia do Banco Bradesco S/A, na área gerencial,
tendo o certificado ANDIMA.

MARIA NAILMA
MARQUES PEREIRA

Maria Nailma Marques Pereira,
CPF 121656113-34, Administradora de Empresas, bancária aposentada, desde 2009. Exerceu várias
funções no decorrer dos 31 anos
de trabalho, destacando-se:
Caixa executivo; secretaria; ajudante de Serviços;
chefe de Setor; assistente de produção; subgerente;
gerente de negócios; e gerente geral.
Formação
»» Bacharelado em Administração de Empresas –
UNIFOR- Concluído em 1983
»» Especialização em Gestão Publica na Área de
Gerencia Estratégica UECE
»» Mestrado Profissional em Administração na
Área de Comportamento Humano nas Organizações – UECE
»» Administração Financeira - MARPE
»» CERTIFICAÇÃO ANBID
»» Curso para Habilitação de Corretores de Seguros
– FUNENSEG
»» Curso de Finanças-Fundação Getúlio Vargas e
CETREDE.
Alem da formação acadêmica, participei de vários
cursos e seminários, na área administrativa, financeira e controles internos promovidos pelo BEC.
Atualmente é sócia proprietária da NAZJI CORRETORA DE SEGUROS LTDA., atuando em todos os
ramos de seguro e planos de saúde do mercado.
Sou candidata a membro do conselho fiscal da
CABEC, com base na experiência profissional adquirida ao longo da minha vida enquanto bancária e com o respaldo técnico obtido através da minha formação acadêmica, comprometendo-me a
cumprir o papel institucional determinado pelo
estatuto da CABEC.

CANDIDATOS
CONSELHO FISCAL

ILANA MARIA MACIEL
DE GOES COELHO

Tenho formação acadêmica em
Ciências Econômicas pela Universidade de Fortaleza – Unifor. No
BEC, participei de cursos de reciclagem para economistas e também do curso de especialização nas áreas finan3

