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Faça seu atestado de vida

Violência doméstica é todo tipo de violência que é praticada 
entre os membros que habitam um ambiente familiar em 
comum. Pode acontecer entre pessoas com laços de sangue 
(como pais e filhos), ou unidas de forma civil (como marido e 
esposa ou genro e sogra).

A violência doméstica pode ser subdividida em violência 
física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Também é 
considerada violência doméstica o abuso sexual de uma 
criança e maus tratos em relação a idosos.

Toda violência doméstica é repudiável, mas os casos mais 
sensíveis são a violência doméstica infantil, porque as 
crianças são mais vulneráveis e não têm meios de defesa. 
Mesmo quando a violência doméstica não é dirigida 
diretamente à criança, esta pode ficar com traumas 
psicológicos.

Muitos casos de violência doméstica ocorrem devido ao 
consumo de álcool e drogas, mas também podem ser 
motivados por ataques de ciúmes.

A maioria dos casos verificados são de violência doméstica 
contra a mulher, mas também há casos de violência 
doméstica contra o homem. Todos os dias, a polícia recebe 
aproximadamente 2 mil queixas de pessoas que alegam ter 
sofrido violência doméstica.

Como em muitos problemas na nossa sociedade, a 
prevenção é muitas vezes a melhor solução. Muitos 
especialistas indicam que no caso da violência doméstica, o 
acompanhamento dos casais antes que o problema aconteça 
é crucial. Além disso, é importante que haja uma atuação 
imediata por parte de várias entidades quando aparecem os 
primeiros sinais de violência doméstica.

O PREVINI realizou palestra no dia 20 de março de 2019 com 
tema “A Lei Maria da Penha e a Defesa da Vítima de Vilência 
Doméstica”para difundir o assunto entre os aposentados e 
pensionistas e demais servidores.
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A educação financeira tem, por propósito, auxiliar os 
consumidores na administração dos seus rendimentos, nas suas 
decisões de poupança e investimento, no seu consumo 
consciente e na prevenção de situações de fraude. Esta 
educação ganha importância com o aumento progressivo da 
complexidade dos mercados financeiros, e com as atuais 
mudanças demográficas, econômicas e políticas.

Desde o surgimento do sistema capitalista, as pessoas tiveram a 
necessidade de se adaptar ao novo conceito de dinheiro e a suas 
variáveis (mais complexas, comparativamente aos sistemas 
econômicos anteriores). As novas relações de troca, domínio e 
poder fundamentaram as bases econômico-sociais vigentes 
ainda nos dias de hoje.

A educação financeira surge como resposta para orientar a 
tomada de decisões, informando sobre os serviços financeiros 
ofertados, sobre necessidades e desejos de consumo, de 
necessidades de poupança, financiamento e juros, 
investimentos e rendimentos. Pode ser entendida como o 
conjunto de informações que auxilia as pessoas a lidarem com a 
sua renda, com a gestão do dinheiro, com gastos e empréstimos 
monetários, poupança e investimentos de curto e longo prazo.

A difusão da educação financeira permite que as pessoas 
aproveitem as oportunidades de produtos e serviços ofertados 
de uma forma consciente. 

O PREVINI realizou palestra no dia 17 de abril de 2019 com o 
tema “Do Plano Financeiro à Realização dos Sonhos” com Lauro 
Barillari Mestre em Economia com especializações em Logística, 
Finanças, Matemática e Gestão Industrial, pela 
COPPE/UFRJ


