
E aí, Zé?
Como tá a vida?

Oxe, homem!
Não vai guardar 

nada, não?
E a Educação 
Financeira?

Educação Financeira é um jeito de 
aprender como escolher melhor o que 

fazer com nosso dinheiro, e
entender quais são os riscos e as 
oportunidades. Serve pra evitar 

problemas financeiros, e pra ajudar, 
caso eles apareçam!

Sei lá
o que é 

isso!

Tá boa demais, Maria! 
Aproveitando pra 

gastar tudo e 
curtir a vida!

Zé e Maria em:
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E como que faz isso? A primeira coisa é fazer um 
planejamento. Anotar num papel, todo 

mês, tudo que é receita, despesa
fixa e despesa eventual. Receita menos 
despesa é igual a saldo. E o ideal é que 

ele seja sempre positivo!

É bom se organizar então, Zé!
O perigo de não sobrar nada é 
não estar preparado pra algum 

imprevisto e nem poder comprar 
algo que você sempre quis. 

Mesmo pouco, é preciso poupar!

Que tal revisar seu consumo e o das 
pessoas que moram com você? Demorar 
menos no banho, desligar as luzes dos 

cômodos onde não tem 
ninguém, fazer lista de 
compras, pesquisar por 
preços e custobenefício
de produtos e serviços...

Mas de onde eu 
tiro dinheiro 

pra isso?

Eita!
Meu saldo
é apertado, 
nem sempre 
é positivo...
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Ter uma dívida ou outra é normal. O importante é 
cuidar para que seus compromissos financeiros 

não se acumulem e se tornem um 
superendividamento. Pra isso, é preciso refletir 
sobre a necessidade de cada compra e evitar 

empréstimos desnecessários.

Também é super importante ficar esperto 
aos golpes e abusos financeiros! Nada de 

passar seus dados e senha a qualquer um, e 
nem de se deixar levar por parentes, 

amigos e vendedores. Lembre-se: seu 
dinheiro é um direito conquistado!

Tem alguma 
instituição que possa 

ajudar nisso?

E isso vale pra quem? 
Qualquer pessoa?

Tem sim! O Procon e a 
Defensoria Pública.

No caso de golpes, pode 
procurar também a 
Polícia e o Ministério 

Público.

E tem muito serviço gratuito 
ou com preço reduzido pra 
estudantes, categorias
profissionais e idoso, a 
exemplo de cursos, 
transporte público e 
espetáculo artístico!

E se eu 
já tiver 
algumas 
dívidas?
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Isso, vale pra todo mundo que deseja se organizar financeiramente, como 
estudantes, trabalhadores, aposentados e pensionistas. É importante, 
também, estarmos atentos e termos alguns cuidados, buscar por 
informações verdadeiras e de fontes confiáveis, participar de cursos 
sobre Saúde, Finanças, Previdência, Pré e Pós Aposentadoria, 
Qualidade de Vida, Empreendedorismo e outros mais.

Ah, Zé! É que eu curto a vida e gasto o que eu tenho de mais valioso, que 
nem você! Ainda assim, minhas maiores riquezas, antes do dinheiro, são a 
saúde e o conhecimento, né? Além disso, acompanho as ações, o site e as 
redes sociais do SergipePrevidência, onde encontro informações, também,
sobre o Programa de Educação Previdenciária.

Nossa, Maria! Como 
você sabe de tanta 

coisa sobre Educação 
Financeira?
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