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INDRODUÇÃO: A partir de um convênio assinado entre o NAEMP/FAHOR 
(Núcleo de Apoio Empresarial) e o Hospital Oswaldo Cruz, Horizontina, iniciou-
se o projeto de Educação Financeira com os funcionários desse hospital. 
Importante é ressaltar que o programa de Educação Financeira está em 
andamento na FAHOR desde 2010, e que orienta indivíduos e famílias sobre 
as alternativas para a melhor utilização dos recursos financeiros. Esse projeto 
ocorre em parceria com a Luterprev, Corecon/RS e FAHOR. 
 
OBJETIVOS: Orientar funcionários do Hospital Oswaldo Cruz a respeito de sua 
saúde financeira. 
 
METODOLOGIA: Promover reuniões-palestras e elaborar planilhas de controle 
financeiro. Oferecer atendimento individual com sugestões de controle 
financeiro e sugestões de investimentos, estabelecendo metas de economia 
doméstica. 
 
RESULTADOS: Dois encontros, sendo um deles para a palestra em que 
estiveram presentes 23 funcionários; o segundo encontro para atendimento 
individual; um terceiro encontro para mais atendimentos individuais. 
 
CONCLUSÃO: A iniciativa de realizar um projeto de educação financeira dentro 
do Hospital Oswaldo Cruz partiu da assinatura do convênio. A orientação 
integrou a programação da SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho). Cada vez mais empresas valorizam a saúde financeira dos seus 
funcionários como aspecto de grande relevância para garantir sua 
concentração, o que, por consequência, permite reduzir o número de acidentes 
de trabalho. Assim, justifica-se a importância do presente projeto. 
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