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ENCONTRO

Encerrado o exercício de 2018, confirma-se o
que se divulgou no Informativo CABEC Edição
40. Os estudos técnicos realizados pelo atuário
do Plano BD apontaram redução da taxa de juros do Passivo Atuarial de 5,25% a.a. para 4,61%
a.a., na avaliação atuarial de 31/12/2018.
Tal redução elevou - de R$ 9.01 milhões, até novembro, para R$ 39.07 milhões - o déficit técnico atuarial do exercício de 2018. Como consequência, o déficit técnico atuarial acumulado
em 2018 fechou em R$ 77.89 milhões.
Dessa forma, mais uma vez, de acordo com as
normas em vigor, haverá a necessidade de se
fazer um Plano de Equacionamento, acarretando nova contribuição extraordinária a ser paga
por todos: Participantes, Assistidos e Patrocinadores, a partir de fevereiro de 2020.
Não se pode deixar de mencionar ainda o fato
de que o Instrumento Particular de Assunção
de Dívida, relativo ao déficit de 2014, vence em
31/03/2019, podendo trazer mais uma contribuição extraordinária, a partir de abril/2019, que
gira em torno de 9% dos salários e dos complementos brutos de aposentadoria e pensão.
Diante desse quadro do Plano BD, que só se
agrava, desde 2016 a CABEC defende que a melhor alternativa para eliminar, de forma definitiva, esses descontos de contribuições extraordinárias que vêm corroendo o complemento de
aposentadoria de todos, é a retirada de patrocínio na forma já apresentada pelo Patrocinador
Bradesco, que preserva todos os benefícios previstos no Regulamento do Plano BD.
É do conhecimento de todos que tal solução
ainda não foi implementada, até o momento,
em virtude de entraves nas negociações entre
a AFABEC e o Patrocinador.
Entretanto, diante da gravidade do momento
pelo qual passamos, a CABEC espera que os
responsáveis pelo atual entrave tenham o discernimento e o senso de urgência que o caso
requer, e convoquem Assembleia, permitindo
que os verdadeiros interessados, que são os
Participantes e Assistidos do Plano BD, deliberem sobre o assunto que envolve o seu futuro
e o de seus familiares, atualmente prejudicados
em razão de infindáveis discussões.

ENCONTRO REUNIRÁ
PARTICIPANTES E
ASSISTIDOS DO PLANO BD
O evento será realizado dia 09 de fevereiro de 2019 na Fábrica
de Negócios.
No próximo dia 09 de fevereiro
de 2019, Participantes (Ativos,
Autopatrocinados e em BPD) e
Assistidos (Aposentados e Pensionistas) do Plano BD, administrado pela CABEC, irão se reunir,
das 8h às 12h, na Fábrica de Negócios, situada na Av. Monsenhor Tabosa, 740 – Centro. A entrada para o auditório será pela
Rua João Cordeiro.
No encontro, a CABEC irá apresentar os números relativos ao encerramento do exercício de 2018,
bem como os novos percentuais
a serem cobrados dos Participantes e Assistidos, resultantes da revisão anual dos Planos de Equacionamento dos déficits atuariais

de 2015 e 2016, afora o repasse de
outras informações e a prestação
de esclarecimentos adicionais.
Para esse evento foram convidados também o patrocinador Bradesco e a AFABEC, aos quais será
facultado tempo para manifestação, se assim o desejarem. A ideia
é tirar dúvidas sobre a proposta
de retirada de patrocínio apresentada pelo Bradesco.
“A participação de todos é indispensável, pois os assuntos a serem tratados dizem respeito diretamente ao seu futuro e ao da
sua família”, enfatiza a superintendente da CABEC, Sandra Nery.
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MODA EM QUALQUER IDADE
Modelos da maturidade ganham espaço nas passarelas
Quem nunca sonhou em brilhar nas
passarelas, ser capa de revista ou ser
a estrela em comerciais de televisão?
Se você não conseguiu realizar esse
sonho na infância, saiba que tudo
isso ainda é possível. Isso porque a
longevidade da população e o novo
perfil dos idosos, cada vez mais jovens com o passar do tempo, fizeram
crescer um novo mercado de trabalho: os modelos da maturidade.
A aposentada Henriqueta Maria Cardonha Sampaio, 62 anos, é uma dessas pessoas. Funcionária do BEC de
1977 a 2008, a ex-gerente administrativa da agência Maracanaú trocou
a carreira de bancária pela de modelo. “Desde criança gostei de participar de desfiles, ora como convidada
para os desfiles do bairro onde morava, ora como rainha de classe nos
colégios onde estudei”, relembra.
No ano passado, a aposentada conheceu a Escola e Agência de Modelos Felipe Frorrentz. “Eles estavam
com um projeto chamado “Deusas
da Luz” para modelos da maturidade, achei que seria uma boa
oportunidade para voltar às
passarelas e comecei a
participar”, revela.
Desde então, a rotina
da modelo é bem movimentada, com ensaios
semanais na Agência e a
preparação para os desfiles.
“Em pouco mais de seis meses,
já desfilamos em diversos locais,
como Shopping Benfica, BNB Cultural, Feira Fama, Feira Presente de
Natal, Mucuripe Modas, Feira Internacional do Artesanato e Hotel Sonata”, ressalta. “O próximo desfile, fantasias carnavalescas, será no dia 27
de fevereiro de 2019, no Shopping
Benfica”, convida.
No Ceará, esse mercado ainda
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“Todos os planos e
projetos que já realizei
e realizo desde a
minha aposentadoria
teriam um percentual
de dificuldade muito
maior se não fosse o
complemento salarial
patrocinado pela
CABEC”

está começando a despontar. “É importante participar e se sentir poderosa
em cada trabalho realizado. Faz bem
para o ego”, garante.
Para ela, “esse trabalho pode inspirar
outras pessoas, porque mostra que
você é capaz, em qualquer idade, inclusive na maturidade, de ser atuante,
de trabalhar sua autoestima, de se produzir, de se apresentar em público e de
se valorizar como ser humano que já
construiu - com o seu estudo, seu trabalho e sua experiência - uma história
de vida”.
Moda não tem idade, mas é preciso estar atento ao tipo certo para cada fase
da vida. “A moda atualmente é muito
versátil. Você pode ter seu próprio estilo e estar sempre na moda, mas na
maturidade é sempre bom saber que o
menos é mais”, diz.
Henriqueta considera a vida de aposentada como uma oportunidade de
exercer outras atividades que não foram possíveis durante o período em
que se dedicou ao trabalho formal e
à criação dos filhos.
“A previdência privada da
CABEC, com certeza, tem
papel importantíssimo
para o meu bem-estar.
A CABEC é copatrocinadora dos meus projetos
de vida. Todos os planos
e projetos que já realizei
e realizo desde a minha
aposentadoria teriam
um percentual de dificuldade muito maior
se não fosse o complemento salarial
patrocinado pela
CABEC”,
comemora.
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CABEC REALIZA
RECADASTRAMENTO
Participantes (Ativos, Autopatrocinados e em BPD) e Assistidos
(Aposentados e Pensionistas) devem observar os prazos e efetuar
o Recadastramento CABEC para
garantir o recebimento do complemento de aposentadorias e
pensões.
Se você ainda não realizou o seu
recadastramento junto à CABEC
é importante ficar atento aos
prazos, para não ter seus complementos de benefícios suspensos.
O não recadastramento implicará na suspensão de liberação de
empréstimo e pagamentos dos
complementos de aposentadorias e pensões.
O processo foi iniciado em dezembro de 2018 e visa atender as
exigências legais e as necessidades da instituição.
O recadastramento do Pensionista, para surtir os efeitos de “prova de vida”, deverá ser efetuado
presencialmente na sede da CABEC, com a entrega da ficha de
recadastramento preenchida e
assinada (frente e verso), acompanhada, se for o caso, da documentação pertinente. As fichas
foram enviadas via Correios para
os endereços dos interessados.
Caso não possa comparecer, o
Pensionista deverá se fazer representar por procurador ou curador
devidamente habilitado. O prazo
final para recadastramento dos
Pensionistas é 01/02/2019.

Já para o recadastramento de
Participantes (Ativos, Autopatrocinados e em BPD) e Assistidos
(Aposentados) não há necessidade de comparecimento à CABEC.
Basta preencher a Ficha de recadastramento, recebida no endereço residencial, observando as
instruções contidas na correspondência que a acompanhou,
datar e assinar (frente e verso)
e devolvê-la à CABEC via Correios, no envelope Carta-Resposta, acompanhada, quando for o
caso, da documentação comprobatória necessária.
O prazo para Participantes (Ativos, Autopatrocinados e em BPD)
encerra-se dia 15 de fevereiro e
para Assistidos (Aposentados),
dia 10 de março de 2019.
Até o fechamento desta edição,
apenas 42% dos Participantes e
41% dos Assistidos, realizaram o
recadastramento.
É fundamental ter endereço eletrônico (e-mail) cadastrado e
mantê-lo atualizado, uma vez
que parte da comunicação que a
CABEC estabelece com seus Participantes e Assistidos é realizada
por meio desse canal.
Caso não tenha recebido a ficha
de recadastramento, precise tirar dúvidas ou obter mais informações, ligue: 85 3205-6450 ou
85 3205-6458 (July).

TIRA-DÚVIDAS CABEC
1) O QUE SIGNIFICA O POLITICAMENTE
EXPOSTO?
Resposta CABEC: É o agente público que
desempenha ou tenha desempenhado,
nos últimos cinco anos, no Brasil ou em
país, território ou dependência estrangeira, cargo, emprego ou função pública relevante, assim como seus representantes,
familiares (parentes na linha direta, até o
primeiro grau, o cônjuge, o companheiro,
a companheira, o enteado e a enteada) e
estrangeiros (Instrução SPC n° 20, de 1° de
fevereiro de 2008)
2) POSSO ANOTAR NA FICHA DE INSCRIÇÃO ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E
TELEFONE?
Resposta CABEC: Sim. Caso seja necessário atualizar alguma informação constante
na Ficha de Recadastramento, é possível
corrigi-los no próprio campo, utilizando,
sempre, letra legível, preferencialmente
“letra de forma”.
3) POSSO ANOTAR NA FICHA DE INSCRIÇÃO ALTERAÇÃO DA CONTA CORRENTE E DO BANCO PARA CRÉDITO DO
COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO?
Resposta CABEC: Pode. Entretanto, é necessário anexar cópia de documento que
comprove esse novo domicílio bancário.
4) SOU APOSENTADO(A) E QUERO INSCREVER MEU (MINHA) CÔNJUGE, COMPANHEIRO(A) E/OU FILHO(A) MENOR
COMO MEU DEPENDE PARA PENSÃO
POR MORTE, O QUE É NECESSÁRIO?
Resposta CABE: O primeiro passo é requer formalmente essa inscrição junto à
CABEC. Vale lembrar que, para inscrição
de beneficiário o Assistido, estando em
gozo de benefício de renda continuada,
deverá pagar previamente a jóia determinada atuarialmente em face da idade
e da expectativa de sobrevida desse novo
beneficiário inscrito. Para o cálculo da jóia
é necessário o pagamento do custo administrativo com atuário que é em torno de
R$ xxx por cada jóia calculada.
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RESULTADOS
Posição em DEZEMBRO/2018

Com o encerramento do exercício de 2018, os investimentos
do Plano BD obtiveram rentabilidade de 8,60% a.a., alcançando 97,29% da sua meta atuarial, que foi 8,84%, no mesmo período. Contribuíram para esse resultado a parcela dos
investimentos atrelada ao CDI, que ficou em 6,42% a.a., e a
rentabilidade obtida pelo segmento de imóveis, que, em consequência do resultado da última reavaliação, sofreu desvalorização e rentabilizou apenas 0,89% no ano, isto é, 10,07%
da meta. Destaque, entretanto, para o segmento de Renda

Variável, que rendeu 17,75% a.a., ficando acima do próprio Ibovespa, que, ao final do exercício, rendeu 15,02%.
Observa-se que em dezembro/2018 o déficit técnico atuarial acumulado do Plano BD totalizou R$ 77.896.269, contra R$ 38.823.942
em dezembro/2017, registrando incremento de R$ 39.072.327.
Esse aumento significativo do déficit foi em razão, principalmente,
da alteração da premissa “taxa de juros” do passivo atuarial do Plano BD, que passou de 5,25% a.a. para 4,61% a.a.

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

DISCRIMINAÇÃO

3,81% imóveis
7,08%

renda fixa

84,27%

DEZ/18

RENDA FIXA
RENDA VARIÁVEL
ESTRUTURADO
INVEST. EXTERIOR
IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS
RESULTADO DO PLANO BD
META ATUARIAL

renda
variável

2,74% estruturado
0,80% investimentos
no exterior

0,57%
0,73%
0,29%
1,24%
-4,27%
0,32%
0,39%
0,55%

NOV/18 ACUM./18
0,57%
3,36%
0,57%
0,46%
0,41%
0,83%
0,76%
0,16%

8,42%
17,75%
6,05%
3,74%
0,89%
10,60%
8,60%
8,84%

1,30% empréstimos

COMPARATIVO DO DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS
(% ACUMULADO/2018 - ATÉ DEZEMBRO)

META ATUARIAL

8,84%

RENTABILIDADE DO PLANO BD

8,60%

(INPC + 5,25% a.a.)

INPC

3,43%

IPCA

3,75%
15,42%

IBrX-100

15,02%

IBOVESPA
0,00%

5,00%

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES
TOTAL: 1.191 EM DEZEMBRO/2018

132
1.022

participantes
assistidos
(aposentados)

beneficiários
de pensão

37

participantes
ativos

10,00%

15,00%

20,00%

RESULTADO ATUARIAL DO PLANO BD
DEZ/18

NOV/18

PATRIMÔNIO DE COBERTURA
DO PLANO BD (A)

401.727.404

402.834.481

RESERVAS MATEMÁTICAS (B)

479.623.674

450.669.112

DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO (A - B) (77.896.269) (47.834.632)
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