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A 
s novas regras emitidas pelo Conselho Monetário Nacional 

(CMN) para a utilização dos cartões de crédito entraram em 

vigor a partir de 1º de junho. O conhecido “dinheiro de plásti-

co”, símbolo de status social nas últimas décadas do século XX, po-

pularizou-se de tal forma neste século XXI, circulando por todas as 

camadas sociais, que obrigou as autoridades monetárias a emitir, 

periodicamente, normas para coibir o uso do cartão de crédito como 

mais um instrumento de exploração do capitalismo comercial. 

   Pelas novas regras, só podem ser cobradas cinco tarifas referentes 

à prestação de serviços de cartão de crédito: anuidade; emissão de 

2ª via; utilização da função saque; uso para pagamento de contas; e 

pedido de avaliação emergencial do limite de crédito. No entanto, a 

mudança de maior impacto vem com a determinação de que o valor 

mínimo da fatura do cartão de crédito a ser pago mensalmente não 

pode ser inferior a 15% do valor total da fatura. A partir de 1º de dezembro deste ano, o valor do pagamento mínimo so-

be para 20% do valor da fatura do cartão. 

   Continua em pleno vigor a regra que proíbe o envio de cartão de crédito sem que o consumidor tenha solicitado, uma 

prática que, insistentemente, vem sendo utilizada por instituições sem nenhum compromisso com a ética do mercado.  

   Os cartões de crédito e de débito do Sistema Sicoob já estão plenamente adequados às novas regras, e se encontram 

à disposição dos associados da Sicoob Cooesa que desejam, conscientemente, aumentar o seu poder de compra e ter 

o conforto da utilização de um produto que traz mais vantagens e dignidade para os cooperados. 

   Se você quiser saber mais sobre o assunto, acesse os sites: www.bcb.gov.br e www.sicoob.com.br     

P ela quarta vez consecutiva o Co-

mitê de Política Monetária 

(Copom) do Banco Central do Brasil 

aumentou a taxa básica de juros da 

economia brasileira (Selic), que atingiu 

o percentual de 12,25% ao ano, com o 

objetivo de conter pressões inflacioná-

rias. 

   A decisão do Comitê foi tomada por 

unanimidade na última quarta-feira, dia 

8. No final do encontro o BC divulgou 

nota nos seguintes termos: “ Dando 

seguimento ao processo de ajuste gra-

dual das condições monetárias, o Co-

pom decidiu, por unanimidade, elevar 

a taxa Selic para 12,25% ao ano, sem viés. Considerando o balanço de riscos para a inflação, o ritmo ainda incerto de 

moderação da atividade doméstica, bem como a complexidade que envolve o ambiente internacional, o Comitê entende 

que a implementação de ajustes das condições monetárias por um período suficientemente prolongado continua sendo 

a estratégia mais adequada para garantir a convergência da inflação para a meta em 2012”. 

   Com essa decisão, os juros permanecem no patamar mais alto desde janeiro de 2009, exigindo mais atenção dos 

consumidores na proteção do seu poder aquisitivo.   
Fonte: www.cooperativismodecredito.com.br/news/20011/06 


