
• Consumidor

Ahora do pesadelo
Evite o susto e o estrago do orçamento doméstico na compra do material escolar

Parceria -janeiro/93-7

Início do ano, fim das férias es-
colares, gastos com as mensalida-
des.Alémdessa preocupação, ospais
têmque enfrentar as longas listas de
materialescolar, um verdadeirorom-
bonoo~amento,logonosprimeÚD6
mesesdo ano novo. O Parceria con-
versou com a ad vogada Maria Lú-.
da Scarpelli, que foi secretária exe-
cutivado Procom estadual durante
seisanos e atualmente é coordena-
doradoProcom municipal,econse-
guiu algumas dicas para economi-
zarbastante na hora de comprar o
material escolar.
- A lista de material pedida

pelasescolas é,quase sempre, muito
grande. Quanto mais nova a crian-
ça, então, maior a quantidade de
materiaL Antesdetudo,os pais de-
vem analisar com cuidado a lista e
procurar as escolas para saber a ne-
cessidade real do que foi solicitado.
Os pais devem ficar atentos, tam-
bém, para evitar a compra de mate-
rial que é da responsabilidade da
escola, como álcool, giz, papel higi-
ênico,etc. .

- Nesseapertodefim/iníciode
ano,muitos pais não têm condições
de comprar omaterial tododeuma

só vez. Uma boa idéia é negociar
com a escola a entrega parcelada do
material solicitado ..

- Na hora decompraros livros,
dê preferência a sebos e livrarias que
negociam livros usados. Ou então:,
os filhos podem pesquisar, na pró-
pria escola, quem da série seguinte
quer venderos livros usados. Exis-
tem postos de trocas de livros na
Biblioteca Pública eno Sesc.Através
da Associação de Pais (se na escola
de seu filho não tiver, é uma boa
oportunidade para organizar a as-
sociação) procure a administração

da escola e peça que seja feita uma
Bolsa de Troca de Livros.

- Regra fundamental: peSqui-
sarpreços. Os livros geralmente são
tabelados, mas a diferença de preço
de outros materiais é significativa.
Evite comprar qualquer material
com etiqueta. A marca do artista ou
a imagem de algum desenho ani-
mado da moda encarecem muito
umsÍmplescademo.

Seguindo esses passos,comcer-
teza a economia será considerá vel.
Qualquerproblema, procure oPro-
com municipal ou estad ual.

Anote
Procom municipal
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estadual-Av. do
Contorno, 10.564-

Barro Preto -
telefone 1512.


	00000001

