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Endereço: Rua Guarda-Marinha Jansen, nº 97, Vila Buriti - Distrito Industrial. Manaus/AM.

Apresentar as possibilidades de 
atuação na prevenção e proteção social 
para o enfrentamento das situações de 
vulnerabilidade social ligadas à vida 
financeira dos militares e servidores 
civis, no intuito de contribuir para a 
reflexão sobre os padrões de consumo 
e de endividamento da Família Naval 
e a capacitação em educação e 
planejamento financeiros.

PROPÓSITO

PÚBLICO-ALVO

OBJETIVOS

Militares e servidores civis da ativa e veteranos, pensionistas e seus dependentes.

a) Assistir à Família Naval em situação de vulnerabilidade social relacionada às dificuldades financeiras;

b) Desenvolver ações socioeducativas visando o acesso às informações sobre educação financeira; e

c) Desenvolver ações nas áreas de Serviço Social, Psicologia e Direito, com vistas ao acolhimento, 
    orientação e possível encaminhamento das demandas individuais relacionadas ao endividamento.
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Primeiro-Tenente (RM2-T) 
Fabiana Oliveira de Lima Silva

Encarregada do Serviço de Assistência Social

6 TRUQUES PARA COMEÇAR A POUPAR PEQUENOS 
VALORES E CRIAR O HÁBITO DE INVESTIR

DICAS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO

1. Finja que ganha menos
Ex: Se você tem um salário de R$ 2.000, informe ao seu cérebro que sua renda mensal é de R$ 1.700 
(ou até menos, se puder). Considere que esses R$ 300 de diferença não pertencem a você, mas à sua 
poupança. Quando usa essa artimanha, você se previne do risco de gastar todo o dinheiro do mês, sem 
fazer economia.

2. Esconda dinheiro de você
Você costuma deixar grandes valores parados na conta corrente? Tem dinheiro vivo “dando sopa” na 
carteira ou nas gavetas de casa? Quando decide dar um passeio, leva com você todos os cartões de 
crédito, caso “precise” fazer alguma compra?
Se tem interesse em começar a poupar, tome cuidado com situações que podem fazer você sentir que 
tem dinheiro disponível. Se isso normalmente acontece, o melhor trunfo para enganar o cérebro é “tirar 
o dinheiro da sua frente”.

3. Coloque a sua aplicação na lista de despesas
Você deve informar ao seu cérebro – e à sua planilha financeira – que aquele dinheiro da poupança é 
uma dívida, portanto deve ser incluído no orçamento. Ele deve estar ao lado dos outros compromissos 
mensais, como água, luz, gás, internet, alimentação, despesas com saúde, educação. Inclua lá na lista de 
despesas: meu futuro, meu sonho, minha casa, investimento ou a palavra que mais te incentive a poupar.

4. Faça uma programação automática
Já que falamos da aplicação automática, não custa reforçar que ela é uma boa aliada de quem não tem 
o hábito de poupar. Esse serviço é gratuito e está disponível no internet banking ou aplicativo de celular 
de qualquer banco.
Se você recebe R$ 2.000 por mês, por exemplo, você pode decidir que, todo dia 10, R$ 200 devem ser 
transferidos para uma aplicação sem você precisar fazer nada. Se você não tem essa funcionalidade à 
disposição, fale com seu banco para habilitá-la.

5. Leve o cofrinho à sério
Quando era criança, você tinha um porquinho onde guardava as moedinhas que seus pais e avós te 
davam? Você parou de usar seu cofrinho ou ainda tem o hábito de juntar pequenos valores? O que pode 
parecer uma brincadeira de criança tem um valor enorme e influencia a forma como cuidamos do nosso 
dinheiro na vida adulta.

6. Conseguiu enxugar? Guarde
Fazer economia, investir e ver o seu dinheiro crescer pode ser muito mais prazeroso do que torrá-lo 
na primeira oportunidade. Seu cérebro precisa aprender a reconhecer esse benefício. Para isso, use a 
seguinte lógica: se você faz um bom negócio em alguma compra, mande para poupança o dinheiro da 
pechincha.

fonte: https://meubolsoemdia.com.br/Materias/guardar-dinheiro3-hackear-o-cerebro


