
No ano em que o Brasil 

vai em busca do hexa, 

você também poderá 

fazer parte da seleção 

de Craques...da 

Previdência!
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Após mais de 30 anos de litígio, 
no dia 7 dia abril, a União 
sacramentou acordo com as 
88 Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar 
representadas pela Abrapp, dentre 
elas a Capef, na questão que 
envolve as Obrigações do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento.

O QUE SÃO ESSAS OFNDs?
Em 1986, o Governo criou um Fundo Nacional de Desenvol-
vimento (FND) usando recursos de Planos Patrocinados por 
entes públicos. Com a medida, as entidades foram obrigadas 
a aplicar 30% das reservas técnicas destes Planos nas deno-
minadas Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento, 
com taxa de 6% ao ano e corrigidos pela OTN (Obrigação do 
Tesouro Nacional).

O LITÍGIO
Com o Plano Verão de 1989 e a desindexação da economia, es-
tabeleceu-se uma nova ordem econômica que alterou o índice 
de correção dos títulos em geral – e das OFNDs em particular. 
Em 1991, a Abrapp ingressou com a ação judicial para obter o 
recálculo de correção dos títulos pelo IPC (Índice de Preço ao 
Consumidor), que era o índice adotado pela economia em geral 
na época. Depois de muitas idas e vindas, a justiça deu ganho de 
causa para as fundações em todas as instâncias judiciais.

No caso da Capef, o impacto positivo será para os Participan-
tes do Plano BD. No entanto, os valores a serem recebidos pelo 
Plano, assim como prazo, ainda não foram definidos. Tão logo 
haja uma novidade, o assunto será amplamente divulgado em 
nossos canais.

Para o diretor-presidente da Entidade, Jurandir Mesquita, esta é 
uma vitória histórica das Entidades, e o ingresso futuro destes 
recursos contribuirá para a redução substancial do déficit atual 
do Plano BD.

ENTIDADES 
ENTRAM EM 
ACORDO COM A
UNIÃO SOBRE OFND

Fran Bezerra
Diretor de Previdência

Jurandir Mesquita
Diretor-Presidente

Sérgio Clark
Diretor de Adm. e Investimentos

PARCERIA

PREMIADAPREMIADAPREMIADA
Acesse o informativo em 
nosso site para pontuar!

A PALAVRA 
DA DIRETORIA

EXPEDIENTE
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil - CAPEF

Diretor-Presidente: José Jurandir Bastos Mesquita;   
Diretor de Administração e Investimentos: Sérgio Brito Clark; 
Diretor de Previdência: Francisco José Araújo Bezerra; 
Coordenação: Raquel Ribeiro;   
Redação: Fábio de Oliveira, Kathelyn Aguiar e Juliana Cavalcante;   
Projeto Gráfico e Diagramação: GO! Branding + Design.

Endereço: Av. Santos Dumont, 771 - CEP 60.150-160 - Centro | Fortaleza/CE    
Relacionamento com Participantes: 0800 970 5775 ou 4020-1615 (celular) (85) 9.9761-0077 – WhatsApp 

SUMÁRIO

DESTAQUE
Picolé no Passaré: 
Capef realiza ação com 
funcionários

NOTÍCIA
Publicado Relatório Anual 
de 2021

6 7

PARTICIPANTE 
QUE INSPIRA

10SAÚDE E 
ECONOMIA

8

GESTÃO
TRANSPARENTE

11

Em nome da transparência, princípio basilar de uma 
boa governança, divulgamos aos nossos participantes 
o RAI – Relatório Anual de Informações de 2021, deta-
lhando os atos de gestão assim como as demonstra-
ções contábeis, pareceres e políticas de investimentos 
dos planos administrados pela Capef.

No embalo da Copa do Mundo, lançamos a promoção 
dos Craques da Previdência, como forma de estimular 
ainda mais nossos participantes a incrementarem sua 
reserva previdenciária, beneficiando-se dos ganhos fis-
cais, e ao mesmo tempo transmitindo os benefícios da 
cultura previdenciária ao convidar colegas a aderirem 
ao Plano CV I.

Outras iniciativas recentes, além dos encontros presen-
ciais e on-line, foram os eventos “Picolé no Passaré” e 
“Encontro de Trabalho 2022”, em que a Capef, buscando 
estar cada vez mais próxima, presta informações e leva 
brindes aos seus participantes.

Quando falamos de um Plano de Previdência nos lem-
bramos imediatamente de renda de aposentadoria, mas 
o Plano CV I vai além. O Plano tem coberturas previden-

ciárias de risco, para casos indesejados, como invalidez 
e morte, que proporcionam uma maior segurança para 
a família, inclusive nossos filhos. Trazemos nesta edi-
ção, o depoimento de uma participante que ao aderir, 
levou em consideração também esta proteção familiar.

Num momento de cenário econômico-financeiro difícil, 
nada melhor do que o Plano BD receber um reforço no 
seu patrimônio, por meio dos precatórios decorrentes 
do acordo judicial firmado entre as entidades, através 
da ABRAPP, e a União Federal relacionada a atualização 
monetária das denominadas OFNDs, contribuindo para 
seu equilíbrio atuarial.

Como estão suas escolhas para manutenção da saúde 
e a desejável longevidade? Aproveitando o dia mundial 
da saúde, celebrado em 7 de abril, compartilhamos uma 
série de dicas de como fazer as compras de alimenta-
ção que afete menos o seu bolso, mas que garanta uma 
vida mais feliz, saudável e longeva.

Acesse os resultados do seu plano até Março, e faça-
mos uma discussão sobre nossa relação, responden-
do à Pesquisa da última página. 

ESTA É UMA 

VITÓRIA HISTÓRICA 

DAS ENTIDADES, E O 

INGRESSO FUTURO 

DESTES RECURSOS 

CONTRIBUIRÁ 

PARA A REDUÇÃO 

SUBSTANCIAL DO 

DÉFICIT ATUAL DO 

PLANO BD.”

Jurandir Mesquita  
Diretor-presidente da Capef
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É ano de Copa e, como já 

é tradição, os brasileiros 

esperam ansiosos pelo 

maior evento esportivo 

do mundo!

Você não tem como prever se a 

nossa seleção vai trazer o hexa do 

Qatar em novembro, pois isso esta-

rá ao alcance exclusivamente dos 

nossos atletas.

Mas tem uma coisa que depende 

dos seus esforços: 

GARANTIR SEU  
BEM-ESTAR FINANCEIRO, 

NO PRESENTE E 
NO FUTURO!

Para te incenti-

var a trilhar 

essa jor-
nada, a 
Capef pro-
m o v e r á 
ao longo 
do ano uma campa-

nha de estímulo a ações 

previdentes, alusiva à  

Copa do Mundo.

Faça parte da seleção de Craques da Previdência 

e ganhe prêmios, realizando aportes extras, 

portabilidade, maximização de ganho fiscal, 

indicando colegas e aderindo ao Plano CV I

FAÇA PARTE DESTA 

SELEÇÃO DE CRAQUES 

DA PREVIDÊNCIA E 

GARANTA BEM-ESTAR 

FINANCEIRO PARA 

VOCÊ E SUA FAMÍLIA, 

NO PRESENTE E NO 

FUTURO!

CAPEF LANÇA 
CAMPANHA  
EM ALUSÃO  
À COPA DO 
MUNDO 
2022

Mesmo não estando na lista de convocados do Tite, 

você poderá ganhar prêmios em diferentes catego-

rias, que trazem referência à maior competição de 

futebol do planeta, como bola de ouro, artilheiro, me-

lhor treinador, dentre outras!

O objetivo da campanha é estimular nosso público 

a ser o artilheiro do seu próprio destino, realizando 

ações como indicação de colegas para aderir ao Plano 

CV I, efetivação de aportes extras e portabilidade para 

incremento da renda previdenciária e maximização do 

ganho fiscal.

DESCUBRA ABAIXO COMO GANHAR PRÊMIOS 

QUE DEIXARÃO SUA TORCIDA PELO HEXA MUITO 

MAIS DIVERTIDA!  

BOLA 
DE OURO

CATEGORIA PREMIAÇÃO

Ganha o participante que acumular 
maior valor no Plano CV I, 
somando-se aportes facultativos, 
antecipação de Tempo de Serviço 
Passado e portabilidade, em 2022.

Adesão: 500 pontos / 5 cupons
Portabilidade: 300 pontos / 3 cupons
Aporte: 100 pontos / 1 cupom 

1 TV de 50 polegadas

ARTILHEIRO Ganha o participante que totalizar 
no ano o maior volume, em termos 
percentuais, de aportes facultativos 
ao Plano CV I, proporcional ao 
salário de contribuição.

1 FRIGOBAR

MELHOR 
DEFESA

Concorrem ao sorteio aqueles que 
se protegerem melhor da mordida 
do leão, maximizando o ganho 
fiscal* em 2022.

1 CHURRASQUEIRA A BAFO

*Aqueles cuja soma dos aportes facultativos e 

pagamento de TSP atingir, no mínimo, 12% da 

renda auferida pelo BNB ao longo do ano.

*Ao acumular 500 pontos, ganha R$ 50,00 em 

vale-compras na plataforma de cashback da 

Capef, além de concorrer ao sorteio de 1 Kit 

Churrasqueiro por semestre.

Ganha R$ 100 em aporte facultativo no plano, 

se for novo convocado e realizar a adesão no 

mês da posse

MELHOR 
TREINADOR Ganha aquele que melhor orientar 

seus colegas, indicando-os a aderir 
ao Plano CV I, realizar aportes 
facultativos e portabilidade.

1 KIT CHURRASQUEIRO 

POR SEMESTRE*

REVELAÇÃO
Concorre os participantes que 
aderirem ao Plano CV I em 2022.

1 COOLER COM RODINHA 

POR SEMESTRE

ACESSE A PÁGINA  
DA CAMPANHA PELO

QUEM É CRAQUE 
NO ENCONTRO 
DE TRABALHO 
2022?

A Capef marcou presença no En-
contro de Trabalho 2022, promovido 
pelo Banco do Nordeste durante os 
dias 25 e 26 de abril, no hotel Vila 
Galé Cumbuco.

Representantes da Entidade estive-
ram no evento para esclarecer dúvi-
das sobre os Planos BD e CV I, além 
de realizar ações interativas entre 
os visitantes do nosso estande.

As ações tinham como finalidade 
promover a campanha: Quem é cra-
que faz previdência!

Na oportunidade, os funcionários 
do Banco que realizaram simula-
ções em nosso site/APP de ma-
ximização de Ganho Fiscal, ou de 
adesão ao Plano CV I, puderam 
participar de um desafio de futebol. 
125 Participantes que conseguiram 
acertar o gol ganharam na hora uma 
caixa de som bluetooth ou um copo 
personalizado da Capef.

Além disso, aqueles que tivessem 
investimentos em planos previden-
ciários fora da Capef e respondes-
sem a uma pesquisa, concorreriam 
a um kit de brindes institucionais. A 
vencedora foi a Participante Kamilla 
Rakel Bezerra Nouri (foto).
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CAPEF 
PUBLICA  
RELATÓRIO 
ANUAL DE 
INFORMAÇÕES 
2021

PICOLÉ NO PASSARÉ:  
CAPEF REALIZA AÇÃO 
COM FUNCIONÁRIOS

RECEITA FEDERAL 
PRORROGA PRAZO 
DE ENTREGA DE 
DECLARAÇÃO DE 
IMPOSTO DE RENDA 

!

Pr
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ão

Em comemoração aos 55 anos da Entidade, 
a Capef promoveu, no mês de março a pro-
moção “De olho no Futuro”. A ação convidava 
os participantes a responderem toda semana 
perguntas sobre a história da Capef. Os pri-
meiros que respondessem corretamente as 
perguntas divulgadas no site, no app e nas 
nossas redes sociais garantiriam um cupom 
para o sorteio de um vale-compras de R$ 
200,00. 

Durante todo o mês de março, a promoção 
teve 80 participações e movimentou nossos 
canais de comunicação.

Com a finalização da promoção, membros 
da Comunicação e da Auditoria realizaram 
sorteio entre os participantes que garantiram 
cupons nas quatro semanas. 

O ganhador do vale-compras de R$ 
200,00 foi Ulysses Matoso da Cruz, 
participante ativo do Plano CV I, de 
Fortaleza/CE.

A Capef parabeniza o ganhador e agra-
dece pelo engajamento dos participan-
tes na ação.

Já está disponível a versão digital do Relatório Anual de 
Informações 2021 da Capef. O documento apresenta 
os atos de gestão praticados ao longo do ano, além 
das demonstrações contábeis; pareceres e políticas de 
investimentos, segregados por Plano (BD e CVI).

A publicação relembra que 2021 foi um ano desafiador 
para os investimentos de todo o País. Contudo, mesmo 
em um cenário adverso alcançamos diversas conquis-
tas importantes, como o fortalecimento da missão de 
sustentabilidade da Entidade, com foco no fomento da 
cultura previdenciária

Visando guiar sua leitura, este ano, a Entidade preparou 
um vídeo-resumo com os principais destaques apre-
sentados na edição do RAI 2021.

Na tarde do dia 12 de abril, representantes do 
time Capef estiveram no Banco do Nordeste, 
Passaré, convidando os funcionários do BNB 
a testarem o novo simulador do Plano CV I, 
que está prestes a ser lançado.

Ao longo do dia, 60 funcionários participaram 
da ação e ganharam na hora um picolé! 

O objetivo da visita foi obter feedback do nos-
so público sobre a experiência proporcionada 
pela nova funcionalidade, identificando me-
lhorias a serem implementadas antes do seu 
lançamento oficial.

Além disso, os não aderentes também pude-
ram ir ao estande da praça Jader Colares para 
realizar uma simulação e, quem sabe, come-
çar o seu planejamento para um futuro mais 
tranquilo, aderindo ao Plano CV I.

O prazo para entrega da declaração de Im-
posto de Renda 2022 foi prorrogado até 31 de 
maio pela Receita Federal. A medida foi publi-
cada nesta terça-feira (5) no Diário Oficial da 
União. Anteriormente, o prazo era 29 de abril. 
Lembramos que, desde fevereiro, as informa-
ções para a sua declaração estão disponíveis 
na área restrita do site da Capef.

CONFIRA O RESULTADO 
DA CAMPANHA!

RAI 2021

VÍDEO RESUMO

VOCÊ PODE ACESSAR O DOCUMENTO 
E O VÍDEO-RESUMO EM NOSSO SITE, 

OU PELOS QR CODES ABAIXO.
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DIA MUNDIAL DA SAÚDE, 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL  

E LONGEVIDADE: 
COMO ECONOMIZAR 

FAZENDO BOAS 
ESCOLHAS

S e de um lado, conscientemen-
te, sabemos que uma alimenta-
ção saudável, no geral, é com-

posta por legumes, verduras, frutas, 
fibras, cereais, carnes saudáveis (se 
não for da ordem dos vegetarianos/
veganos) e hidratação adequada; 
do outro lado temos uma geração 
de influencers que se curvam à in-
dústria da dieta e propagam na in-
ternet fórmulas mágicas, produtos 
da moda e atalhos para conseguir o 
corpo dos sonhos.

Quando se fala em Nutrição, automa-
ticamente se associa ao emagreci-
mento ou à construção de músculos 
grandes e fortes. No entanto, a base 
desta área de estudo é a Saúde. Na 
graduação, suas disciplinas forma-
doras estão lado a lado de outras im-
portantíssimas para o entendimento 
do organismo do ser humano, como 
anatomia, patologia, microbiologia, 
bioquímica e muito mais.

cas de uma forma que afete menos 
o seu bolso, mas que garanta uma 
vida mais feliz, saudável e longeva.

A nossa base teórica para esta pro-
posta é o Guia Alimentar Para a Po-
pulação Brasileira. Como ele mes-
mo se categoriza: “é um documento 
oficial que aborda os princípios e as 
recomendações de uma alimen-
tação adequada e saudável para a 
população brasileira, configuran-
do-se como instrumento de apoio 
às ações de educação alimentar e 
nutricional no SUS e também em 
outros setores.”

O guia considera os inúmeros deter-
minantes das práticas alimentares 
do brasileiro, além da “complexida-
de e os desafios que envolvem a 
conformação dos sistemas alimen-
tares atuais, o guia alimentar refor-
ça o compromisso do Ministério da 
Saúde de contribuir para o desen-

Alimentos 
ultraprocessados
São aqueles que, do ponto de vista nutri-
cional, não têm o balanço correto de nu-
trientes para o corpo. Facilmente encon-
tramos por um preço bastante acessível 
e, pelas grandes quantidades de gordura 
e açúcares, podem ser os favoritos de 
muitas pessoas: bolachas recheadas, 
os famosos miojos, salgadinhos, batati-
nhas e todos os similares.

Pelo gosto agradável e fácil obtenção, 
caíram no paladar da maioria das pes-
soas. No entanto, jamais devem ser 
consumidos em excesso e muito menos 
substituir os alimentos in natura ou mi-
nimamente processados. Além disso, 
segundo o próprio Guia, suas “formas de 
produção, distribuição, comercialização 
e consumo afetam de modo desfavorá-
vel a cultura, a vida social e o meio am-
biente”. Ou seja, é ruim para sua saúde e 
para o planeta.

Vá para  
a cozinha!
Uma das formas mais efetivas de eco-
nomizar dinheiro nos dias de hoje é co-
zinhando. Sabe-se que comer na rua ou 
pedir os famosos deliveries custa caro 
ao bolso no final do mês, por isso é im-
portante aprender a desenvolver a práti-
ca (e o amor) pela cozinha. Fazer o seu 
próprio alimento é sinal de liberdade. No 
final das contas, você não vai mais de-
pender de restaurante X ou Y para comer 
o que gosta.

O Guia também diz o seguinte: “Desen-
volva, exercite e partilhe suas habilida-
des culinárias; valorize o ato de preparar 
e cozinhar alimentos; defenda a inclusão 
das habilidades culinárias como parte 
do currículo das escolas; e integre asso-
ciações da sociedade civil que buscam 
proteger o patrimônio cultural represen-
tado pelas tradições culinárias locais”. 
Cozinhar é, sim, um ato político.

Anotou as dicas? Comendo 
melhor e fazendo boas 
escolhas (para a saúde e 
para o bolso) agora, você 
garante um futuro mais 
tranquilo e feliz!

Além de influenciadores não muito 
confiáveis, e uma mídia esmaga-
dora que nos coloca diariamente 
diante de símbolos que constroem 
no imaginário popular uma visão 
distorcida do que é nutrição de ver-
dade, também temos a atual situa-
ção econômica do país. Vimos, nos 
últimos anos, os preços dos ali-
mentos básicos dispararem devido 
à inflação atual, a enorme oferta de 
produtos industrializados pobres 
em nutrientes e, cada vez mais, a 
falta de educação nutricional como 
base nas escolas e nas famílias.

Diante disso, como garantir que 
conseguiremos chegar à melhor 
idade para usufruir dos investi-
mentos que fizemos durante a 
vida toda? Pensando nisso e apro-
veitando o Dia Mundial da Saúde, 
celebrado em 7 de abril, propomos 
uma série de dicas de como con-
seguir fazer suas compras periódi-

1

volvimento de estratégias para a 
promoção e a realização do direito 
humano à alimentação adequada.”

Vamos lá:

Consuma mais 
alimentos in natura 
ou minimamente 
processados
São aqueles que, ao deixar a natureza, 
vão praticamente desta mesma forma 
à mesa (in natura) ou passam por pou-
quíssimos processos (minimamente 
processados), como, por exemplo, lim-
peza e retirada das partes que não são 
interessantes para o consumo humano. 
A dica, neste caso, é ficar de olho nos 
encartes dos supermercados mais pró-
ximos à sua casa. A maioria deles dedi-
ca um ou dois dias específicos ao horti-
fruti, que é quando os vegetais chegam 
e os preços são mais interessantes.

Além disso, busque lojas grandes de 
atacado ou atacarejos, pois quase sem-
pre o preço vai ser melhor. Apesar de 
redes mais requintadas apresentarem 
os vegetais mais “bonitos” e opções 
mais diferenciadas, os mercadinhos de 
bairro, por vezes, apresentam opções 
boas para o seu bolso.

Se for o caso, procure uma feirinha 
perto da sua casa e acostume-se 
com a hora da xepa, que também é 
vantagem, visto que os preços caem. 
Quer comprar direto do produtor? Há 
algumas fazendinhas que se dispõem 
a deixar na sua casa os vegetais já 
limpos e prontos para o consumo, em 
uma variedade sempre contando com 
as opções da época.

Reduza o consumo de 
óleos, gorduras, sais e 
açúcares
Tente criar novas rotinas de consumo 
nas quais os itens mencionados neste 
tópico estejam reduzidos ou fora da sua 
rotina. Para óleos e gorduras, reduza as 
quantidades no preparo dos alimentos 
e faça escolhas mais saudáveis. Por 
exemplo: se já vai usar requeijão no seu 

3

4

5

misto quente, então não precisa encher 
o seu pãozinho de manteiga antes de 
colocá-lo na torradeira. Investir em uma 
airfryer também é algo a se pensar, visto 
que se frita sem óleo, e os preços estão 
cada vez mais acessíveis.

Se você utiliza, com frequência, mantei-
ga/margarina e azeite nos preparos e, 
na sua lista de compras, sempre estão 
os itens de forma simultânea, comece a 
fazer escolhas. Neste mês, use um. No 
próximo, use o outro, e assim por diante.

Sobre o açúcar, independentemente 
do tipo, a questão é parcimônia. Para o 
cafezinho, por exemplo, reduza a quanti-
dade aos poucos até se acostumar com 
pouco ou nenhum dulçor, aproveitan-
do o real gosto do café. Com o sal é a 
mesma coisa. Por mais que existam os 
“sais fantásticos” e coloridos nas prate-
leiras, no fim das contas são todos bem 
parecidos. Pegue leve na mão e acres-
cente temperos e ervas para dar uma 
nova gama de sabores que não seja o 
“salgado”. A natureza é rica e o paladar 
também!

Alimentos 
processados
Os alimentos processados fazem parte 
da nossa vida e se apresentam como 
produtos de grande praticidade no dia 
a dia, por isso é tão difícil viver a rotina 
da sociedade atual sem tê-los no ar-
mário. São as conservas de legumes, 
pães, queijos, compotas de frutas – ou 
seja, itens que consumimos diariamen-
te. A dica, neste caso, é consumir em 
pequenas quantidades e sempre em 
conjunto com alimentos in natura ou 
minimamente processados, para redu-
zir o seu impacto.

Na hora de comprá-los, também, de-
vemos ficar atentos: as buscas por 
promoções não devem parar – vale até 
utilizar os apps dos supermercados ou 
se inscrever nas listas de WhatsApp 
para receber as ofertas; ao invés de le-
var 3 ou 4 tipos de queijo, escolha um 
por vez, para não deixar de consumir de 
acordo com sua preferência; e sobre as 
compotas, sempre há uma marca mais 
em conta e que pode ser saudável – dá 
até pra fazer em casa!
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Elas se entregaram por inteiro 
desde a primeira descoberta. 
Planejam uma vida, nos dedi-

cam seu tempo e investem, mais do 
que ninguém, em nosso crescimen-
to. Nossas mães são sem igual!

Em homenagem ao Dia das Mães, a 
Capef promove uma campanha es-
pecial para colher depoimentos de 
mães que são verdadeiras craques 
no planejamento do seu futuro e no 
futuro de seus filhos. Entre elas, nós 
conversamos com a participante 
Janaína de Souza Barroso, locada 
na agência de Diamantina/MG. Ja-
naína é mãe de dois filhos, de 15 e 
12 anos respectivamente. Confira 
nossa entrevista exclusiva com ela:

Como é sua relação com seus 
filhos?
R: Nossa relação é de muito com-
panheirismo, amizade, amor e res-
peito, mostrando a importância da 
relação familiar, com limites e obe-
diência. Tento mostrar a vida como 
ela é, mas de forma leve de acordo 
com o desenvolvimento deles e 
mostrando que tudo que fazemos 
tem causas e consequências.  Não 
sou de dar tudo que tem no merca-
do pra eles, mas esforço para dar 
o que querem e dentro de minhas 
condições e exponho os motivos 
de não dar naquele momento. 

Quais são os desafios da 
maternidade para você?
Os desafios são diários e mudam à 
medida que os filhos vão crescendo. 
Desde o momento que fiquei saben-
do que estava grávida, comecei a fi-
car preocupada com a criação deles 
em todos os sentidos, pois estava 
gerando pessoinhas que depende-
riam de mim e eu seria espelho para 
eles. O tempo passa e percebemos 
que são pessoas com vontades, de-
sejos e pensamentos próprios. Fico 
preocupada também com a situa-
ção financeira, queremos sempre 
o melhor para os filhos, os desejos 
e necessidades são inúmeros, mas 
o recurso é escasso. Daí a neces-
sidade de mostrar a importância 

do trabalho de forma que não seja 
apenas para obter dinheiro, mas 
fazer o que gosta com prazer, ser 
remunerado por ele e obter o que 
querem com o seu trabalho.

Como foi sua preparação 
financeira para a chegada 
dos filhos?
Não tive nenhuma preparação fi-
nanceira, não pensava no futuro, vi-
via só o presente. O primeiro filho foi 
cobaia, muito esforço e aprendiza-
do. O custo aumentou e não sabia 
o que fazer para conciliar as contas, 
abri mão de muitas coisas que fazia 
anteriormente.

Quando fiz o concurso do banco, 
estava informado que teríamos um 
plano de previdência, mas estava 
em estudo ainda de como seria. A 
partir do segundo filho, o plano já 
estava desenhado. Estava em li-
cença maternidade e pensando se 
realmente iria aderir, pois teria um 
desconto em meu salário que na-
quela época não estava planejado e 
faria “falta” no meu orçamento. Mas 
fui analisando as vantagens, princi-
palmente a contrapartida financeira 
do Banco e, pensando no futuro dos 
meus filhos, numa possível falta mi-
nha para cuidar deles, aderi ao plano 
da Capef. A maior razão de aderir 
ao plano foram eles.

Como você tem 
instruído seus filhos 
sobre educação 
financeira? Tem 
alguma estratégia 
que gostaria de 
compartilhar?
No início, não tinha no-
ção da importância 
da educação fi-
nanceira de meus 
filhos.  À medida 
que vão crescen-
do, os custos tam-
bém aumentam e fui 
vendo que eles deve-
riam participar do nos-
so dia a dia. Como 
sou assalariada, 
mostro que rece-
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bo um salário de x valor e que tenho 
que pagar as contas de casa, escola, 
roupas, comida e por aí vai.

Quando pedem alguma coisa, já 
faço a lista do que já pediram, pois 
não cansam de pedir, e pergunto 
se realmente precisam daquilo, 
pra quê, se realmente é necessá-
rio, que priorizem suas vontades 
e juntem dinheiro pra adquirir algo 
posteriormente. 

SER MÃE É TER TODAS AS ES-
TRATÉGIAS PARA DRIBLAR 
OS DESAFIOS DIÁRIOS E AIN-
DA DAR UM SHOW FORA DE 
CAMPO, GARANTINDO O SEU 
BEM-ESTAR FINANCEIRO E 
DE SUA FAMÍLIA! DESEJAMOS 
UM FELIZ DIA DAS MÃES 
PARA JANAÍNA E TODAS AS 
MÃES DA FAMÍLIA CAPEF E 
BNB!
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Acesse o QR Code ao lado, 
responda à nossa breve 
Pesquisa de Satisfação  

e concorra ao sorteio de 
uma Alexa!


