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INTRODUÇÃO
A PREVCAPI será construıd
́ a por pessoas de boa vontade, observando os
princı́pios democrá ticos de direito e responsabilidade social como
promotora da cidadania individual e coletiva na capoeira.
Inicialmente nã o é o modelo de previdê ncia convencional, pois o
funcionamento depende da boa vontade e comprometimento dos
capoeiristas, já que nã o gera dıv́ida aos seus participantes.
Assim, posso me dedicar à capoeira, sabendo que alé m da atuaçã o como
pro issional, adepto, simpatizante e doador da capoeira, posso ter um
benefıćio vitalıćio a partir dos 65 anos de idade, bem como amparar os
mestres antigos que estejam em di iculdades inanceiras.
As condiçõ es para receber o benefıćio vitalıćio serã o implementadas na
medida, que forem fazendo as doaçõ es regulares, por um perı́odo
superior a 120 doaçõ es mensais e consecutivas até atingir a idade igual ou
superior a 65 anos.
Os mestres que já tê m 65 anos ou mais de idade e que tê m ou tiveram
trabalhos prestados a capoeira de qualquer natureza, receberã o os
benefıćios na medida que a PREVCAPI adquira condiçõ es inanceiras de
operacionalizar o sistema de responsabilidade social assistencial.

Nã o temos in luê ncias de qualquer ordem, sejam de estilos,
té cnicas e linhagens de capoeira, é tnica, religiosa, sexual,
bandeiras partidá rias, clubes, grupos, entidades de classes e
doutriná rias.
A responsabilidade social assistencial é criar condiçõ es que sejam
revertidas na capoeira e aos capoeiristas que izerem doaçõ es
durante a prá tica da capoeira sob qualquer condiçã o hierá rquica
ou funçã o.
O conceito de estraté gia de integraçã o social tem como histó rico
da sociedade o de estabelecer condiçõ es a im de atingir a
verdadeira inclusã o social do capoeirista no mundo.
Doaçã o é um ato unilateral, a im de favorecer, espontaneamente,
com a transferê ncia de initiva e irreversıv́el de dinheiro ou bens
em favor de pessoas fıśicas ou jurıd
́ icas de natureza cultural, sem
ins lucrativos, à execuçã o de um programa social do capoeirista.

PREVCAPI
É uma entidade sem fins lucrativos,
que tem a missão de ser reconhecida
como Instituição que educa, ampara
e promove as condições de sobrevivência
com dignidade das pessoas e através
da boa vontade integrar os capoeiristas,
fundamentada nos direitos universais
em que todos são iguais perante a lei.

I - TRANSPARÊNCIA
1.
A PREVCAPI é um departamento previdenciá rio no
Partido Brasileiro da Capoeira.
2.
Todas as atividades administrativa e operacionais
serã o publicadas na internet.
3.
Mensalmente, faremos a prestaçã o de contas com as
receitas e despesas, com total transparê ncia das atividades.
4.
Toda movimentaçã o inanceira será pú blica, assim
qualquer tipo de questionamento é livre para consulta.
5.
As dú vidas e eventuais questionamentos serã o
publicados na internet para conhecimento da comunidade,
participantes e autoridades constituıd
́ as.

II - AJUDA HUMANITÁRIA
1.
Indique um capoeirista, em qualquer lugar
̃do mundo, que esteja em situaçao de
̂vulnerabilidade socioeconomica, que iremos
́avaliar e ampara-l̃o de acordo com a missao
́humanitaria e disponibilidade financeira da
PREVCAPI.
2.
Os capoeiristas p
̃ articipantes ou nao s̃erao
devidamente cadastrados, para fins de receber o
́̃benefıcio vitalıcio e formaçao de um banco de
dados com o Censo Mundial da Capoeira.

III - PARTICIPAÇÃO
1.
́ odo pessoa que iniciar a pratica da
T
́capoeira sera orientada no sentido de fazer a
̃̂doaçao espontanea a PREVCAPI, a fim de
amparar os capoeiristas com idade a partir de 65
(sessenta e cinco) anos, que estejam em
̃condiçoes financeiras p
́̂ recarias de sobrevivencia
em qualquer lugar do mundo.
2.
̃ s Diretorias serao formadas pelos
A
Participantes Fundadores e os que vierem a
̃preencher as condiçoes de Participante
Fundador ou doador.
3.
̃ s condiçoes para ser Participante
A
́Fundador e ser o primeiro da localidade a entrar
̃na condiçao de associado.

IV - CUSTEIO
1.
A entidade terá como fonte de custeio as doaçõ es dos capoeiristas
de todo o mundo.
2.

As doaçõ es podem ser feitas em qualquer dia do mê s.

3.
O valor da doaçã o é o equivalente a 1,14% do salá rio mın
́ imo
nacional vigente.
4.
O valor da doaçã o será atualizado de acordo com a variaçã o do
salá rio mın
́ imo nacional vigente.
5.
Os capoeiristas Participantes da PREVCAPI sã o isentos de
comprovaçã o que trata o Capıt́ulo V – BENEFICIO VITALICIO, no Artigo 3.
6.
Os capoeiristas Participantes tê m prioridade na concessã o do
benefıćio vitalıćio.
7.
Para ser participante, o interessado deve doar, mensalmente, o
valor estabelecido no Artigo 3.
8.
Os Participantes farã o parte das diretorias em suas respectivas
localidades.

9.
Os Participantes devem guardar todos os comprovantes das doaçõ es
mensais efetuadas, para ins de comprovaçã o, caso seja necessá rio, quando da
concessã o do benefıćio vitalıćio.
10.
jurıd
́ ica.

O capoeirista poderá ser apadrinhado por uma terceira pessoa fıśica ou

11.
Cada participante receberá um nú mero de Identi icaçã o para controle
das doaçõ es.
12.
anos.

Cada participante deve fazer a doaçã o mensal por no mın
́ imo 10 (dez)

13.
Os mestres com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais estã o isentos da
carê ncia total de 120 doaçõ es.
14.
As doaçõ es serã o sempre espontâ neas e livres de qualquer tipo de
condiçã o.
15.
Os participantes podem ser voluntá rios com ou sem atividade de
capoeira.
16.
As doaçõ es devem ser feitas na Caixa Econô mica Federal - Agê ncia 1617
– OP. 003 - Conta Corrente: 2460-2, em nome da PREVCAPI – Previdê ncia Capoeira
Integralizada em qualquer dia do mê s.
17.
Nã o serã o consideradas as doaçõ es que nã o forem devidamente
identi icadas.

V - BENEFÍCIO VITALÍCIO
1.
̃́ ara concessao do benefıcio vitalıcio o beneficiario devera
P
̃́comprovar as 120 (cento e vinte) doaçoes solidarias mensais.
2.
̃́ ao e permitido antecipar as doaçoes mensais para fins de
N
̃́obtençao do benefıcio vitalıcio.
3.

Para se h
́ abilitar ao benefıcio vai ser observado:
a.
b.
c.
d.

̂A necessidade de sobrevivencia.
A idade mais avançada.
̃Comprovaçao que o capoeirista trabalhou ou trabalha com
capoeira.
̃̂́A comprovaçao pode ser feita com 3 (tres) provas, atraves
de documentos e testemunhas.

4.
Os c̃̀apoeiristas indicados serao cadastrados e, a medida que a
̃́arrecadaçao da PREVICAP permitir serao concedidos os benefıcios
́vitalıcios.
5.
́ ode participar e receber o benefıcio vitalıcio a pessoa
P
́̃capoeirista em qualquer nıvel de participaçao e funçao na capoeira,
̃́desde que tenha 65 anos e comprove as 120 doaçoes solidarias mensais.
6.
́ benefıcio vitalıcio, depois de concedido, durara por toda vida
O
do capoeirista.

7.
O benefıćio vitalıćio nã o é transmitido ao cô njuge, herdeiros e
dependentes.
8.
O benefı́cio vitalı́cio será cancelado ou suspenso em caso de
comprovada melhora da condiçã o socioeconô mica do bene iciado, e/ou
eventual constataçã o de fraude na concessã o.
9.
Para receber o benefıćio vitalıćio a pessoa capoeirista deve ter a
situaçã o de vulnerabilidade socioeconô mico devidamente comprovada.
(pobreza)
10.
O valor do benefıćio vitalıćio mensal corresponde a 2 (dois) salá rios
mın
́ imos nacional vigente.
11.
O valor do benefıćio vitalıćio será reajustado de acordo com o
reajuste do salá rio mın
́ imo nacional.
12.
Os bene iciá rios da PREVCAPI receberã o um benefıćio vitalıćio
mensal, a partir dos 65 anos de idade, no valor equivalente a 2 (dois) salá rios
mın
́ imos vigente à é poca.
13.
Os benefı́ c ios vitalı́ c ios serã o implantados à medida que a
PREVICAP, disponha de caixa e obtenha condiçõ es inanceiras de reverter os
juros em benefıćios.

VI - GARANTIAS
1.
O que garante, atualmente, o recebimento futuro de um
benefı́ c io vitalı́ c io é a idoneidade do atual presidente, que se
compromete com o seu cará ter e vida dedicada à capoeira, bem como,
do estado democrá tico de direito e a proteçã o das leis brasileiras.
2.
No futuro a garantia do recebimento e manutençã o dos
benefıćios vitalıćios se dará atravé s do patrimô nio e da idoneidade da
PREVCAPI.

VII - DIRETORIA
1.
A diretoria será responsá vel pela concessã o e implantaçã o
dos benefı́cios vitalı́cios aos capoeiristas que implementarem à s
condiçõ es de tempo, doaçã o e idade, previstos neste regulamento.
2.
O acompanhamento para a concessã o dos benefı́ c ios
vitalıćios será feito pelo Departamento Administrativo que cuidará de
cadastrar todos os Participantes da PREVCAPI.

VIII - SÍMBOLOS
Os sım
́ bolos e logomarca serã o exclusivos da PREVCAPI.

PREVCAPI
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Logomarca fundamento:
a.
Representa a raça, o jovem, o adulto, o genero, o
idoso e o pessoa com de iciê ncia.
b.
As cores: preto, branco, vermelho e amarelo
representam as etnias.
c.
Mã os dadas: representa uniã o e boa vontade. E a
possibilidade que temos e queremos para obter sucesso com
a PREVCAPI.

IX – SEGUROS E AUXÍLIO
́Os seguros de vida, acidente e auxılio funeral,
̂vem iniciar A Nova Era social na Capoeira,
̃onde todos os capoeiristas, participantes ou nao
̃da Prevcapi terao uma quantia em dinheiro, para
amenizar as dificuldades inesperadas, em caso
de invalidez, falecimento e sepultamento de um
ente querido, assim, diminuindo a dor e o
sofrimento familiar.
́̃Os seguros e auxılio serao implantados de
̃acordo com as condiçoes financeira e
̃operacional da Prevcapi e serao concedidos
mediante as seguint̃es condiçoes.
́̃Os seguros e auxılio serao concedidos a todos os
participantes doadores da Prevcapi. Os seguros e
́̃auxılio serao concedidos a todos os participantes
doadores da Prevcapi.

1. Os participantes doadores residentes em
́̃̂outros paıses receberao o valor dos premios na
moeda brasileira convertida para a moeda do
́paıs destinatario.
2. P
́ ara receber os seguros e auxılio e
́indispensavel que o beneficiado esteja
previamente cadastrado na Prevcapi.
3. P
́ ara cadastramento do participante e
preciso fornecer em planilha do Excell:
1) Nome completo:
2) A
́ pelido como e conhecido, se for o
caso:
3) Data de nascimento:
4) CPF ou equivalente:
5) Endereço completo com CEP:
6) G
̃ raduaçao:

7)
8)

Local de treinamento, se for o caso:
̃Nome, ou apelido e graduaçao com
́quem iniciou a pratica da capoeira:
9) L
́ ocal que iniciou a pratica da
capoeira:
10) C
̃ omprovante da primeira doaçao.
(enviar foto por qualquer meio)
10.
̂́ premio dos seguros e auxılio sera
O
̀́̃concedido a famılia mediante comunicaçao por
́um
membro
da
famılia
devidamente
identificado.
́̃Este regulamento podera sofrer alteraçoes para
melhor administrar e operacionalizar os seguros
́e auxılio.
S̃ao Paulo, em 18 de fevereiro de 2017.

X - CENSO
́O Censo Mundial da Capoeira sera feito a partir
do funcionamento da PREVCAPI, com a
̃implementaçao de um banco de dados, para fins
de levantamento do contingente mundial da
capoeira.

XI - OUTRAS DISPOSIÇÕES
1.
O PBC – Partido Brasileiro da Capoeira terá um departamento
té cnico, que avaliará e concederá tı́ t ulos de reconhecimento e
quali icaçã o dos capoeiristas Participantes.
2.
Os portadores de tıt́ulos reconhecidos pelo PBC na PREVCAPI
terã o prioridades aos capoeiristas sem titulaçã o.
3.
Todos os tıt́ulos conhecidos na capoeira serã o considerados na
PREVCAPI, para ins de estabelecer o nıv́el do tıt́ulo em relaçã o à s
linhagens de capoeiras existentes.
4.
Na PREVCAPI, Nã o haverá tıt́ulo, graduaçã o, estilo, té cnica,
grupo, associaçã o, federaçã o, confederaçã o, instituto, centro, academia,
agremiaçã o, bandeira e escudo. Todos serã o iguais e tratados como
Participantes e bene iciá rios pelo nome civil.
5.
Nã o haverá qualquer tipo de posiçã o hierá rquica. Cada
interessado deve, a partir do conhecimento das açõ es da PREVCAPI, ser
orientado para participar a im de obter no futuro, se for o caso, um
amparo assistencial, como fruto de sua responsabilidade social.

6.
Todos os capoeiristas praticantes ou nã o tê m
responsabilidade social para com os capoeiristas ativos ou
inativos.
7.
Os casos omissos serã o oportunamente estudados,
avaliados e implantados pelo PBC na PREVICAP.
8.
TO DA S A S R E G R A S A C I M A P O D E R Ã O S E R
M O D I F I C A D A S , PA R A A D E Q U A R A O M E L H O R
ENQUADRAMENTO DOS PRINCÍPIOS DA DECLARAÇÃO
UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM.

FUNDADOR
Geraldo Pereira de Santana – nasceu na cidade de Itabuna/BA, Brasil, no
dia 18 de agosto de 1953, advogado, pós-graduado em Direito Civil,
estudioso do Direito Previdenciário na Escola Superior de Advocacia e IAPE
- Instituto dos Advogados Previdenciários, atuando na área previdenciária
desde 1999. Mestre
de Capoeira 3º Grau,
reconhecido
nacionalmente
pela
CBP sob o número
40, Assistente Nacional
de Capoeira da CBP,
Diretor Jurídico da
CBC–Confederação
Brasileira de Capoeira,
Presidente da FPCFederação Paulista de
Capoeira, Diretor de
Folclore, Diretor de
Arbitragem, Diretor de
Competição da FPC,
Diretor de Capoeira
da
FUPE-Federação
Universitária Paulista de Esportes, Mestre de Capoeira do Departamento de
Educação Física das FMU – Faculdades Metropolitanas Unidas, Autor e
Produtor do Show Origem e Evolução da Capoeira, Escritor, Autor dos livros
Iniciação à Capoeira e Poesia, Conto e Opúsculo de um Capoeira,
Compositor e Produtor do LP de Capoeira "MESTRE SANTANA" e dos CDs
Capoeira Iuna e 50 anos do Mestre Santana.
Praticante de capoeira desde 1970, fundou a PREVCAPI, em 10 de junho
de 2016, é mestre do Instituto Capoeira Iuna, de forma simples, prega com
entusiasmo a autonomia da capoeira em todos os níveis da sociedade.

PREVCAPI
Previdência Capoeira Integralizada

ValorValor

10,0010,00

10,0010,00

10,0010,00

Quantidade
Quantidade

1 1

120 120

1.2001.200

TotalTotal

10,0010,00

1.200,00
1.200,00

12.000,00
12.000,00

2.986,09
2.986,09

29.860,90
29.860,90

JC JC

PROPORCIONALIDADEDEBENEFÍCIOS COMAARRECADAÇÃO
Valor
2.986,09
2.986,09
2.986,09
2.986,09
2.986,09
2.986,09

Quantidade

Total

VT

%

TJR$

VB

QB

10
29.860,90
29.860,90
0,7%
209,03
0
100
298.609,00
298.609,00
0,7% 2.090,26
1.760,00
1
1.000
2.986.090,00
2.986.090,00 0,7% 20.902,63 1.760,00
12
10.000
29.860.900,00
29.860.900,00 0,7% 209.026,30 1.760,00 119
100.000
298.609.000,00 298.609.000,00 0,7% 2.090.263,00 1.760,00 1.188
1.000.000 2.986.090.000,00 2.986.090.000,00 0,7% 20.902.630,00 1.760,00 11.876
SP1062016

FLUXOGRAMA

PREVCAPI

PARTICIPANTES

ADMINISTRATIVO

FINANCEIRO

OPERACIONAL

ORGANOGRAMA

PARTIDO BRASILEIRO CAPOEIRA

PREVCAPI

TÉCNICO

POLÍTICO

PREVCAPI
Previdência Capoeira Integralizada

CAPOEIRA
NOVA ERA SOCIAL

Previdência

Seguro Vida

Seguro Invalidez

Funeral

CADASTRO
RPCI ______ Data: ___/___/____

PREVCAPI
Previdência Capoeira Integralizada

PREVCAPI®
Previdência Capoeira Integralizada

www.prevcapi.org.br
CNPJ: 26.213.028/0001-09

