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O pequeno Gabriel, de ape-
nas 9 anos, sabe bem como
fazer a conta de quanto é a
sua mesada e o preço do
lanche na escola. Mesmo
tão novo, ele aprende em li-
ções no colégio a controlar
os gastos e até fazer pou-
pança. A educação financei-
ra sai da cartilha dos econo-
mistas e ganha espaço nos
cadernos de crianças e ado-
lescentes. Escolas, bancos,
operadoras de cartão de cré-
dito e empresas formatam
conteúdos interativos e lúdi-
cos para que desde peque-
no o futuro consumidor en-
tenda a importância de
equilibrar o orçamento pes-
soal.

O uso consciente do di-
nheiro está no foco dos pro-
gramas. Com o aumento da
renda do brasileiro, uma
grande preocupação é com
o endividamento descontro-
lado da população. Pesqui-
sa da empresa Telecheque,
realizada no primeiro se-
mestre de 2011, mostra que
a inadimplência de pessoas
com até 20 anos estava em
16,92%. O índice era 13 ve-
zes maior do que entre as
pessoas com mais de 60
anos. Uma tese de dourado
defendida pela pedagoga e
economista Maria Apareci-
da Belintane Fermiano, na
Faculdade de Educação da
Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), apon-
ta que as crianças influen-
ciam nas compras da famí-
lia e estão cada dia mais
consumidoras.

Ensinar aos pequenos e
jovens a entender a mate-
mática que rege os ganhos
e gastos é fundamental pa-
ra que no futuro eles se
transformem em adultos
que gerenciem o próprio di-
nheiro. Para conquistar a
atenção da molecada, as es-
colas que colocaram no cur-
rículo a educação financei-
ra ou aquelas que incluíram
lições sobre o tema na disci-
plina de matemática utili-
zam de atividades práticas
e apostilas com a parte teó-
rica para difundir os concei-
tos. A família também é par-
te importante no processo,
dizem os educadores, ao
dar bons exemplos de uso
do dinheiro.

No Colégio Renovatus, te-
mas atuais que envolvem
economia e orçamento fa-
miliar são tratados nas sa-
las de aulas com centenas
de alunos. “Usamos diferen-
tes atividades para mostrar
aos estudantes como po-
dem economizar ou como
calcular os gastos da mesa-
da. O objetivo sempre é en-
siná-los a importância de sa-
ber como gastar o dinheiro

e não desperdiçá-lo. As ativi-
dades são preparadas utili-
zando a linguagem mais
adequada conforme a idade
dos alunos. Os menores,
por exemplo, fazem cofri-
nhos onde depositam suas
economias”, conta a coorde-
nadora do Fundamental 2,
Roberta Selmi Batista. Ela
afirma que dessa forma os
estudantes extrapolam as
teorias dos livros e prati-
cam a educação financeira
na vida cotidiana.

Roberta diz que os docen-
tes são os responsáveis pela
preparação das apostilas e
das tarefas que são aplica-
das nas salas de aula. “O pro-
jeto é integrado e se estende
por todas as séries. A cada
ano as questões que são
abordadas são mais comple-
xas e introduzem novos con-
ceitos para os estudantes.
Todo o ensino se baseia em
temas atuais. Além da educa-
ção financeira, os estudan-
tes do colégio tratam de ou-
tras questões relevantes, co-
mo a preservação do meio
ambiente”, ressalta.
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Bê-á-bá para ensinar
a controlar a mesada
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� Perguntas que o
consumidor deve se fazer
antes de qualquer compra:

Eu realmente preciso desse
produto?

O que ele vai trazer de
benefício para a minha vida?

Se eu não comprar isso hoje, o
que acontecerá?

Estou comprando por
necessidade real ou movido
por outro sentimento, como
carência ou baixa autoestima?

Estou comprando por mim ou
influenciado por outra pessoa
ou por propaganda sedutora?

� Se mesmo diante do
questionamento, a pessoa
concluir que realmente
precisa comprar o produto, é
prudente fazer mais algumas
perguntas como:

De quanto eu disponho
efetivamente para gastar?

Tenho o dinheiro para comprar
à vista?

Precisarei comprar a prazo e
pagar juros?

Tenho o valor referente a uma
parcela, mas o terei daqui a
três, seis ou doze meses?

Preciso do modelo mais
sofisticado, ou um básico, mais
em conta, atenderia
perfeitamente a minha
necessidade?

Fonte: Reinaldo Domingos, educador

financeiro, e autor de livros como Livre-se

das Dívidas e O Menino e o Dinheiro

Professora Lucia Armellini Ramos com seus alunos durante aula de educação financeira no colégio Renovatus: temas atuais em debate

Escolas e bancos
lançam conteúdo para
o futuro consumidor
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DICAS



APOSENTADORIA
Datas de pagamento dia
Finais de 1 e 6 1/2
Finais de 2 e 7 2/2
Finais de 3 e 8 3/2
Finais de 4 e 9 6/2
Finais de 5 e 0 7/2

SALÁRIO FAMÍLIA
Janeiro

até R$ 608,80  R$ 31,22
de R$ 608,81 até
R$ 915,05  R$ 22,00

IMPOSTO DE RENDA
Rendimento Alíquota Deduzir

a pagar
Até R$ 1.637,11 - Isento
De R$ 1.637,12
a R$ 2.453,50 7,5% 122,78

De R$ 2.453,51
a R$ 3.271,38 15% 306,80
De R$ 3.271,39
a R$ 4.087,65 22,5% 552,15
Acima de
R$ 4.087,65 27,5% 756,53

INFLAÇÃO
nov dez no ano 12 m

INPC (IBGE) 0,57 0,51 6,08 6,08
IGP-M (FGV) 0,50 -0,12 5,10 5,10
IGP-DI (FGV) 0,51 0,16 5,00 5,00
IPC (Fipe) 0,60 0,61 5,81 5,81
ICV (Dieese) 0,52 0,53 6,12 6,12
IPCA (IBGE) 0,52 0,50 6,50 6,50
CUB 0,08 0,01 5,86 5,86

CÂMBIO
Dólar compra venda

Comercial 1,757 1,759

Paralelo 1,840 1,950

Turismo 1,700 1,843

Euro turismo 2,190 2,383

PREVIDÊNCIA
Salário-base Alíquota a pagar
Autônomo (plano simplificado):
R$ 545,00 11% 59,95
Valor mínimo:
R$ 545,00 20% 109,00
Valor Máximo:
R$ 3.691,74 20% 738,35

ASSALARIADOS
DOMÉSTICOS
Salário de contribuição Alíquota
Até 1.174,86 8%
De 1.174,87 até 1.958,10 9%
De 1.958,11 até 3.916,20 11%
Empregador 12%
Obs: Valores deverão ser recolhidos a partir de
fevereiro.

ALUGUÉIS
Dezembro Janeiro

IGP-M 1,0595 1,0510
IGP-DI 1,0556 1,0500
IPCA (IBGE) 1,0664 1,0650
INPC 1,0618 1,0608

9/1 0,5690
10/1 0,5612
11/1 0,5899
12/1 0,6393
13/1 0,6286
14/1 0,6302
15/1 0,6095

16/1 0,5654
17/1 0,5687
18/1 0,5877
19/1 0,6095
20/1 0,6327
21/1 0,6055
22/1 0,5937

● Após subir levemente e oscilar
ao redor da estabilidade durante a
manhã de ontem, o dólar retomou
a queda com firmeza

1,759
DÓLAR

● Na Comex de NY, a cotação foi
de US$ 1.665,80 a onça-troy.
Variação: +0,57%

>REAIS
>O GRAMA

95,95
OURO NA BM&F

● O índice da Nasdaq encerrou o
pregão em queda de 0,06% e o S&P
recuava 0,15% às 18h10

>12.720,48 PONTOS
>NOVA YORK

+0,76
DOW JONES

VALORES DE REFERÊNCIA
Ufir (extinta/out 2010) -  R$ 1,0641

Ufesp (2012) -  R$ 18,44

UPC (jan a mar) -  R$ 22,24

TJLP (jan a mar) -  6%

Selic (janeiro) -  0,91%

TR (janeiro) -  0,0864

FGTS (janeiro) - 0,3406%

Ufic (2012) -  R$ 2,3490

Salário mínimo - R$ 622,00

Salários mínimos regionais (SP):

R$ 690,00 - R$ 700,00 e R$ 710,00 (*)

CDB - 30 dias - 10,29%

TARIFAS PÚBLICAS
Táxi 
Bandeirada  R$ 3,60
Km rodado R$ 2,20 (bandeira 1) e R$ 2,86 (2)
Hora parada R$ 35,63
Zona Azul 
1 hora R$ 2,70
Transporte coletivo 
Ônibus R$ 3,00

Obs.: Os aposentados que ganham até um salário
mínimo (R$ 545,00), cujo benefício tenha final
de 1 a 5, terão o pagamento antecipado para o
período de cinco dias úteis do fim do mês
anterior. Os demais, seguem a tabela acima.

LICENCIAMENTO E IPVA
Para calcular o valor do IPVA e saber a data de
vencimento, consulte o site http://
www3.fazenda.sp.gov.br/ipvanet
Taxa de licenciamento:  R$ 59,33
Seguro obrigatório: R$ 101,16
Documentos necessários:
Certificado de Registro e
Licenciamento do Veículo (CRLV),
que possui o código do Renavam.

+0,62
>62.312,13 PONTOS
>5,47 BILHÕES

BOVESPA

POUPANÇA

(*) Valores variam de acordo com as ocupações,
que podem ser conferidas no site:
http://www.emprego.sp.gov.br/

Obs.: Pagamento para empregados domésticos,
facultativos e autônomos deve ser feito até o dia 15
do mês subsequente ao do período de
competência.

● A Bovespa adiou mais uma vez
a tão aguardada realização de
lucros e engatou sua quinta

sessão consecutiva de ganhos. A
pontuação alcançada é a maior
desde 6 de julho de 2011

Atividades lúdicas para
planejar vida financeira

O verbo planejar ganha espe-
cial importância na cartilha
dos alunos do Colégio Cora-
ção de Jesus. Mais uma esco-
la a adotar métodos que ensi-
nam os estudantes a enten-
der a equação entre dinheiro
e consumo, o colégio alia au-
las que tratam de desenvolvi-
mento sustentável, combate
ao consumo descontrolado,

responsabilidade social, eco-
nomia solidária e desenvolvi-
mento de espírito empreende-
dor. “Todas as disciplinas se
envolvem com as temáticas
que tratam de responsabilida-
de social, ética e educação fi-
nanceira. O projeto é de lon-
go prazo e visa uma forma-
ção completa dos alunos”,
diz a professora dos 3º e 4º
anos, Daniela Mariusso Torto-
relli.

Ela comenta que nas clas-
ses nas quais dá aula foram
discutidos temas como o va-
lor do real e do dólar; planeja-
mento dos gastos para a com-
pra de um produto desejado
e poupança mensal. “Em
uma das atividades monta-
mos um supermercado com
caixa registradora. Os estu-
dantes tinham que fazer as
suas compras e ainda sobrar
troco. Eles também trabalha-
ram com o conceito de uso

de cheque e a movimentação
de dinheiro na conta corren-
te”, conta. A docente diz que
as aulas ajudam os estudan-
tes a economizar no lanche, a
gastar melhor o dinheiro da
mesada e até economizar.
“Eles começam a entender co-
mo funciona um orçamento
pessoal e como são os gastos
dentro da casa deles. O objeti-
vo é torná-los cidadãos mais
conscientes”.

Aprendizado
O pequeno Gabriel nem ima-
ginava o esforço que os pais
faziam diariamente para ga-
nhar o dinheiro que custeava
as despesas da família. O va-
lor do dinheiro era uma con-
ta que não fazia parte do seu
mundo. Aos poucos, com as
aulas de educação financeira,
o garoto começou a entender
quanto custava o lanche da
escola ou o brinquedo da lo-

ja. O garoto também passou a
perceber se a mesada era sufi-
ciente para comprar o que
ele queria. “Nós dávamos a
mesada para ele e o Gabriel fi-
cava perdido”, relata a mãe
do menino, Adriana Ferreira
Serafim de Oliveira.

A advogada conta que o en-
sino do uso consciente do di-
nheiro na escola é importan-
te para a educação da crian-
ça. “Só paguei a primeira

mensalidade da escola com
15 anos. Não sabia quanto
custava a escola que eu cursa-
va e nem havia aprendido a
mexer com dinheiro. Hoje, o
mundo mudou muito e as
crianças têm acesso a mais in-
formações. O consumo está
arraigado na sociedade. É pre-
ciso ensinar em casa e na es-
cola que o desperdício e o gas-
to descontrolado são ruins”,
diz. Ela comenta que o apren-
dizado também dá aos filhos
subsídios para eles entendam
a dinâmica do orçamento fa-
miliar. “Ele consegue com-
preender agora porque pode-
mos ou não comprar um brin-
quedo”, exemplifica.

A mãe de Gabriel lembra
que uma atividade da escola
que marcou o primeiro passo
do garoto para compreender
como usar o dinheiro da me-
sada foi ir a um supermerca-
do. “Os professores levaram
as crianças a um mercado e
eles tinham que comprar lan-
che. Lógico que a maioria pre-
feriu guloseimas. Essa foi a
primeira experiência. Atual-
mente, ele já consegue usar o
dinheiro da mesada para
comprar um bom lanche e
ainda volta com troco”, co-
menta. Como o ensino do
uso do dinheiro se estende pa-
ra dentro da casa, a advogada
solicitou aos avós que não
exagerem nos presentes e nos
recursos que são dados a Ga-
briel. (Adriana Leite/Da Agên-
cia Anhanguera)

Números
do dia

Augusto de Paiva/AAN

Com a inversão progressiva da
pirâmide etária, ganha impor-
tância o senso de que é preciso
poupar recursos para se ter
uma melhor qualidade de vida
no futuro. Diante da necessida-
de de educar a população, os
norte-americanos criaram mé-
todos de ensino que auxiliam
crianças e adultos a fazer o pla-
nejamento financeiro. “Em
2002, nasceu nos Estados Uni-
dos um programa que visava
ensinar as crianças a serem
consumidores e poupadores
conscientes. O projeto chegou
ao Brasil em 2006. Ele consiste
em aplicar nas escolas os con-
ceitos de educação financeira
por meio de atividades práti-

cas”, diz o professor de Finan-
ças da Pontifícia Universidade
Católica de Campinas, Eli Boro-
chovicius.

Ele explica que as ativida-

des são lúdicas. “O programa
trata de temas como economia
doméstica e mercado de capi-
tais. Mas todas as atividades
acontecem por meio de jogos,
de tarefas e ações práticas. O
objetivo não é apenas falar de
dinheiro com as crianças. É en-
siná-las como planejar a vida fi-
nanceira e também serem cida-
dãos mais conscientes sobre o
uso dos recursos disponíveis”,
diz. Borochovicius afirma que
há módulos elaborados para di-
ferentes idades. “O conteúdo é
semelhante. O que muda é o
aprofundamento da discussão
dos temas trabalhados”, co-
menta. O programa conhecido
como The Money Camp ga-
nhou versões para adultos.
“Há várias empresas contratan-
do palestras e trabalhos especí-
ficos sobre educação financei-
ra”, aponta. (AL/AAN)

Alunos aprendem a equação
entre o dinheiro e o consumo

REAL NO COMERCIAL

Leandro Ferreira/AAN

Temas são
discutidos
por meio de
jogos, tarefas e
ações práticas

Colégio alia aulas de desenvolvimento sustentável e espírito empreendedor

Caixa
rápido

O professor de
Finanças da

PUC-Campinas,
Eli

Borochovicius
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Adriana Ferreira Serafim de Oliveira e o filho Gabriel, de 9 anos: uso consciente da mesada

Estudantes discutem
planejamento para
compras e poupança
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