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Compra do material escolar
exige atenção redobrada

Todo início de ano, uma rotina muitas vezes desgastante para os pais se repeti
a compra do material escolar. Dentre as muitas dificuldades impostas pelo ritm
acelerado da vida moderna, recai sobre os pais uma tarefa que demanda temp
e muita pesquisa para não fazer mau negócio, como mostra a tabela de preç(
elaborada pela equipe do Procon Assembléia. De acordo com os dados apurad(
pela equipe, alguns produtos da lista podem sofrer variação de até 900 %, com
é o caso de um simples apontador, que pode custar de R$ O,10 a R$ 1,00. Out1
produto que mostrou um percentual de variação muito alto foi o caderno escolr,
de 96folhas, encontrado no varejo por preços que vão de R$ 0,99 a R$ 5,30,
que representa uma diferença de 435,35%.

Dividir tareJas na hora de pesquisar
ara economizar tempo e dinheiro, muitos

casais têm dividido a tarefa de comparar

preços e sair às compras, como é o caso de

Severina Pereira, da Taquigrafia, e de Paulo

Acorroni, dos Serviços Gerais, que dividem o tra-

balho de compra de material escolar dos quatro

filhos. Segundo Severina, antes da compra, o ma-

rido faz um levantamento por telefone dos pre-

ços mais baixos: "Nós pesquisamos preços e

Rosana Arantes: livros
em conta para Ana
Paula e Adriana
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Severina e Paulo
dividem o trabalho de
compra do material

escolar

depois tiramos um fim de semana para ir àscorr

pras", afirma a servidora.

Outro casalde servidores que divide asobr

gações neste período é Rosana Arantes, do PIE
nário, e Caio Borelli, assessor das Comissõe

Para Rosana, o primeiro passo é fazer a pesqui!

de preços, atividade que este ano ela execute

amparada pela tabela de preços do Procon A

sembléia. Outra dica da servidora é a troca c
livros usados na compra de novos ou a corr

pra de livros usados. "Neste ano, utilizei es~

sistema pela primeira vez, e o livro saiu mui1

mais em conta", afirmou a servidora, que a(

quiriu, dessa forma, o material de sua filha Ar

Cláudia, aluna do 10 ano do ensino médio. Pa

a filha mais nova, Adriana, da 4a série do en~

no fundamental, Rosana não encontrou livn

usados, mas, segundo ela, com a orientaçi

do Procon Assembléia, pôde comprá-los r
"-livraria que oferecia

melhor preço.

Direto da fábrica
Rosana conta que, nes

ano, Caio também fic(

encarregado de pesquis

preços de mochila

Com isso, eles cons'

guiram adquirir o prod

to direto da fábrica, a u

preço melhor. "Esse é u

ritual de todos os anc

sendo necessárias mui

pesquisa e divisão de t

refas", completa Rosan
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