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“ 
   O servidor público é a galhinha dos ovos de ouro das institui-

ções financeiras que oferecem crédito sem muita burocracia”. Es-

sa constatação inicia a reportagem da Revista “Dinâmica Pública” do 

mês de maio e revela, com muita clareza e com exemplos, a realidade do 

Brasil atual, onde anúncios dando conta de empréstimo que podem ser reali-

zados, inclusive, sem  consulta a órgãos como a Serasa e SPC, são ofereci-

dos em rede nacional, desafiando a inteligência de instituições financeiras - 

como as Cooperativas de Crédito - obrigadas a controles e auditorias perma-

nentes, seja pelo Banco Central, seja pelas Centrais que integram o Sistema.  

   Com muita propriedade, a Revista chama atenção para o fato de que o uso 

indisciplinado de vantagens e facilidades na concessão de empréstimos é um 

perigo para a saúde financeira do consumidor, pelo fato de comprometer inte-

gralmente o orçamento do assalariado. Para a Revista, uma Servidora Pública, que decidiu fazer um empréstimo consig-

nado para pagar despesas com o aluguel, está hoje com um débito ainda maior e, por isso, está deprimida. “ Peguei o 

empréstimo achando que resolveria os meus problemas e acabei pior.Fiz dívida em cima de dívida.Meu pagamento está 

comprometido e o que sobra não dá para nada”, afirma à Revista, a Servidora de nome Aparecida. 

   Exemplos iguais a esse estão espalhados em cada canto desse País, onde exista um Servidor Público. No Pará, a Si-

coob Cooesa tem se preocupado em orientar seus cooperados no momento de tomar empréstimo, analisando não ape-

nas a sua capacidade de pagamento mas, também, levando em conta o saldo que restará para o atendimento às demais  

necessidades do Servidor. Daí porque nos espanta a manutenção de imensas placas de propaganda, na fachada de 

inúmeras “portinhas” nos diversos bairros de Belém, cooptando servidores públicos para a aquisição de crédito fácil, sem 

qualquer consulta e com liberação imediata. Como pode? Com a palavra as autoridades monetárias do País. 
Fonte: Revista “Dinâmica Pública”, nº 2 

A  única forma do Servidor Público defender o salário do assédio da 

especulação financeira descontrolada de instituições  comerciais, 

é através da educação financeira direcionada para orçamento pessoal. 

   Nos países desenvolvidos, a ênfase na educação financeira é dada 

no seio da família. Às escolas, cabe reforçar o aprendizado que o aluno 

adquiriu em casa. O que se constata no Brasil, é que a criança não 

aprende a lidar com dinheiro nem em casa nem na escola, gerando 

adultos despreparados para lidar com o orçamento pessoal e familiar, 

com graves repercussões tanto na vida do cidadão, quanto no desem-

penho econômico do País. 

   Na última década, de forma isolada, alguns Projetos de Educação 

Financeira tem sido desenvolvidos na tentativa de, a médio prazo, re-

escrever a história da economia pessoal dos brasileiros. Alguns desses 

Projetos podem ser encontrados em educacaofinanceira.com.br; 

bcb.gov.br/?PEFINTRODUCAO; tottalmarketing.com.; e tantos outros 

que podem e devem ser acessados pelos consumidores que gostariam 

de evitar atropelos de cobranças judiciais e extrajudiciárias que repre-

sentam, na vida de cada um, transtornos que atingem toda a família.  

   Com muita razão, o Consultor Financeiro Rogério Olegário, afirma na 

revista “Dinâmica Pública”, que “o funcionário público precisa parar de 

achar que é normal ter dívidas”.  

Em linhas gerais, o Servidor Público possui 

uma receita mensal estável, podendo ser 

mais acessível a orientações em programas 

de Educação Financeira. No site da Sicoob 

Cooesa na internet (cooesa.coop.br), está 

disponibilizada a “Cartilha de Crédito 

Consciente”, onde podem ser encontradas 

orientações e dicas importantes sobre 

“endividamento 

consciente”, 

“planejamento de 

empréstimo”, “como 

sair do vermelho”, 

“uso de crédito com 

moderação” e outros 

temas interessantes. 

   Acesse e Consulte 

a nossa Cartilha. 


