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O alto índice de desemprego 
somado à baixa renda de muitos 
brasileiros faz com que boa parte 
dos cidadãos tenha dificuldades 
para manter as contas em dia. 
Segundo o Serviço de proteção 
ao Crédito (SPC), mais de 60 mi-
lhões de brasileiros, o equivalente 
a 40% da população adulta do 
país, estão inadimplentes e têm 
restrição ao crédito. Além disso, 
de acordo com um relatório da 
Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), apenas 30% da popu-
lação têm uma reserva financeira, 
ou seja, são poupadores ativos.

Embora o contexto seja atual, 
a discussão sobre como controlar 
as contas não é exatamente uma 
novidade e, para colocar a casa em 
ordem, é preciso que o cidadão te-
nha uma boa educação financeira 
no seu dia a dia.

Nós, profissionais da área 
financeira, sempre defendemos 
que a educação financeira deve 
ser aplicada desde a infância, já 
que mudar hábitos na fase adulta 
é sempre mais difícil, mas não 
impossível. Para uma pessoa que 
não tem como rotina guardar 
dinheiro, passar a analisar a vida 
financeira e planejar o futuro é 
como mudar hábitos alimentares 
– com o tempo a gente começa a 
ver os resultados, vai se motivan-
do, e torna a prática uma regra 
fundamental para o nosso dia a 
dia. Saber exatamente o quanto 
ganhamos, o quanto devemos 
e o quanto podemos gastar é o 
primeiro passo para controlar as 
finanças e conseguir poupar, pois 
o descontrole da vida financeira, 
normalmente, tem como origem 
um padrão de gastos ou consumo 
superior aos ganhos mensais.

Já o segundo passo é definir es-
tratégias para renegociar dívidas. 
O reequilíbrio financeiro só será 
possível se as contas estiverem 
em dia. Uma boa alternativa é 
listar as dívidas já assumidas com 
cartões de crédito, empréstimos 
ou boletos e então procurar uma 
instituição financeira de confian-
ça para refinanciar estas dívidas 
através de uma nova operação, 
com um custo financeiro menor 
e com uma parcela que caiba no 
orçamento mensal, de forma a 
liquidá-la ao longo do tempo.

Quanto a escolha da institui-
ção financeira, priorize aquelas 
reconhecidamente seguras, que 
além de bons produtos, sejam 
acessíveis a suas dúvidas e ques-
tionamentos, disponibilizando 

canais de comunicação eficientes 
e relacionamento próximo.

Cumprida a etapa do controle 
financeiro, com as contas em 
dia, é hora de pensar em poupar! 
Nesta fase, também é muito 
importante o apoio de uma ins-
tituição financeira de confiança, 
afinal, você estará deixando seus 
investimentos, o seu patrimônio, 
aos cuidados desta instituição. 
Informe-se bem, tire todas as 
dúvidas com o seu gerente, assim 
como questione sobre os produtos 
existentes para o seu perfil e obje-
tivos, isso é fundamental.

O Sicredi, instituição finan-
ceira cooperativa com mais de 3,8 
milhões de associados, com atua-
ção em 22 estados brasileiros e no 
Distrito Federal, possui excelen-
tes alternativas de investimen-
tos, que vão desde a poupança, 
excelente alternativa para quem 
está criando o hábito de guardar 
recursos, por sua simplicidade 
e possibilidade de aportes de 
pequeno valor, até alternativas 
mais sofisticadas em fundos de 
investimentos, que possibilitam 
ampla diversificação para perfis 
de investidores mais arrojados.  

Além de beneficiar os pró-
prios investidores e contar com 
uma carteira que já supera os 
R$ 13 bilhões, com crescimento 
acumulado até setembro de 2018 
superior a 35%, a poupança do 
Sicredi também é responsável 
pelo estímulo ao crédito rural. 
A cada novo depósito feito em 
poupança em uma cooperativa 
do Sicredi, 80% deste valor é 
priorizado para o crédito rural 
dos associados da própria coope-
rativa em que ocorreu o depósito, 
estimulando, desta forma, o cres-
cimento da região e fomentando 
resultados que posteriormente 
serão compartilhados por todos.

O relacionamento próximo e o 
incentivo à educação financeira, 
características marcantes do 
Sicredi, visam principalmente 
compartilhar hábitos financeiros 
saudáveis, que quanto mais cedo 
iniciarem - preferencialmente na 
infância - mais facilmente serão 
assimilados como estilo de vida. 
Que tal aproveitar o Dia Mun-
dial da Poupança, celebrado em 
31 de outubro, para repensar seus 
hábitos e ter uma vida financeira 
mais saudável?

· FEIRA DO LIVRO
O Nosso Jornal está mais uma 
vez em evidência na Feira do 
Livro de Vera Cruz e esta selfie 
feita pela jornalista Carolina 
Almeida é pra lá de especial. 
Ex-patronesse do evento, ela 
teve a chance de registrar o 
desenho, a simpatia e o talen-
to todo especial para comu-
nicar do amigo Neuri Putzke. 
Que, aliás, dispensa apresen-
tações. Músico conhecido e 
reconhecido por sua N’Band, 
ele também é chargista há 
mais de 20 anos no Arauto. Por 
isso, neste ano, a Secretaria 
Municipal de Cultura reconhe-
ceu a arte de Neuri e sua forma 
de comunicar pelas letras, mú-
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sicas e desenhos bem humo-
rados e convidou-o para ser 
o Patrono da Feira 2018. Feliz 
da vida, depois do irmão, Jair, 
e da cunhada, Marisa, Neuri é 

mais um Putzke a receber tal 
distinção neste evento cultural 
vera-cruzense. Uma coisa é 
certa: ao público, não vai faltar 
carisma, bom humor e charge.
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· ELEIÇÕES
O fim de semana foi de definições no cenário 
político, em ambas as esferas: estadual e 
federal. E o Grupo Arauto contou, detalhe a 
detalhe, o andamento do pleito, bem como 
a apuração dos votos, em suas diferentes pla-
taformas: rádio, jornal e portal. Para a edição 
impressa prévia das eleições, que circulou 
na sexta-feira, dia 26, quatro jovens foram 
ouvidos. Eles elencaram razões para votar 
em Bolsonaro ou em Haddad. Você pôde ler 
na última sexta-feira. E agora, ao lado, espia 
uma foto de bastidor. 


