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A  Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) está orientando a 

população a rejeitar cédulas que estejam manchadas de tinta, 

tendo em vista que a origem das mesmas pode ser um caixa eletrôni-

co que tenha sido estourado por marginais. Portanto, dinheiro man-

chado de tinta está sendo tratado da mesma forma que dinheiro falsi-

ficado. A Febraban esclarece, em nota publicada em seu site, que o 

dinheiro não perde o seu valor, mas as pessoas podem se recusar a 

receber dinheiro marcado. Os bancos estão orientados a reter as 

notas marcadas, fazer a identificação do seu portador e encaminhar 

as cédulas suspeitas para análise do Banco Central.  

   Fique atento, quem mesmo de boa fé aceitar uma nota manchada, 

ao repassá-la pode ser suspeito ou até mesmo preso até que prove 

sua inocência. 

O 
 Brasil ocupa a segunda posição em número de Cooperativas 

de Crédito em toda a América Latina, atrás apenas da Venezue-

la. Na Europa, quase metade das instituições financeiras são 

formadas por Cooperativas de Crédito, o que mostra que o sistema é 

uma realidade no mundo e vem se consolidando como alternativa sócio-

econômica para a quebra das hegemonias bancárias tradicionais.  

   Sendo uma instituição financeira controlada e fiscalizada pelo Banco 

Central, e estando sujeita a uma série de controles internos e externos 

exigidos por uma legislação vasta e complexa, a Cooperativa de Crédito 

necessita cada vez mais de  funcionários especializados no ramo, técni-

cos formados para atender as necessidades desse modelo de atividade. 

Por conta dessas necessidades, inúmeras instituições educacionais começam a disponibilizar cursos voltados para a 

formação de trabalhadores em Cooperativismo de Crédito, embora a oferta desses cursos ainda não consiga acompa-

nhar a rapidez com que o sistema evolui atualmente. 

   A oferta de empregos diretos disponibilizada pelas Cooperativas de Crédito no Brasil já somam quase 55.000 vagas, 

segundo dados publicados pelo site www.cooperativismodecredito.com.br,que informa, ainda, que todas essas opor-

tunidades são acompanhadas de investimentos na preparação contínua dos colaboradores para melhor atenderem os 

cooperados. Integrante de um universo de 4.505 pontos de atendimento de Cooperativas de Crédito espalhados por 

todo o Brasil, a Sicoob Cooesa possui um quadro de 17 colaboradores profissionais capacitados, permanentemente 

treinados para que os sócios da cooperativa possam perceber não apenas o crescimento da instituição, mas, também, 

a melhoria na qualidade do atendimento.   


