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Ele está aqui, bem pertinho, em Campinas, e foi o 
principal foco das atenções de dez mil pessoas no 
Estádio “Moisés Lucarelli”, durante o primeiro treino 

aberto da seleção Portuguesa, na manhã da última quinta-
feira (12). Cristiano Ronaldo, eleito o melhor jogador do 
mundo, não dispensou carisma, simpatia e dribles bonitos 
para a alegria do público. o repórter Paulo Renato Lilli e o 
fotógrafo Fabrício Leme de Morais estiveram lá e trazem 
mais detalhes da euforia dos fãs de CR7, na matéria especial 
do Multi deste fim de semana. 

Páginas 4B e 5B

CRISTIANO RONALDO 

‘Melhor do mundo’ 
dá show de simpatia
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‘Eu quero! ’
‘Compra pra mim?’
‘Lá na escola todo mundo tem’.

essas são as principais frases ditas pelas crian-
ças que desejam um brinquedo, um tênis, uma 
mochila nova e até um tablet. Sem contar que 

essas palavrinhas mágicas podem vir acompanha-
das de uma carinha triste, um olhar meigo ou uma 
birra sem fim.

O que fazer nessa hora para evitar um confli-
to entre pais e filhos? especialistas orientam que é 
preciso começar cedo a ensinar as crianças sobre o 
valor do dinheiro, o que ele pode comprar e também 
como poupar. 

Mas como fazer isso se os próprios pais perdem, 
vez por outra, o controle das finanças? O professor 
eli Borochovicius é diretor regional da empresa The 
Money Camp, com filial em Campinas, e indica a 
reeducação financeira para toda a família.

O diferencial da empresa é que não precisa que 
todos se debrucem em cima de uma cartilha. há 
cursos para adultos e atividades lúdicas para ensi-
nar as crianças. 

The Money Camp mantém um acampamento de 
férias, na cidade de Atibaia, onde concilia diversão 
e aprendizagem. O objetivo é criar redes sociais que 

ampliem o conhecimento. Após o ‘curso’, já é pos-
sível notar a mudança para comportamentos mais 
responsáveis nas crianças e jovens, além do aumen-
to da confiança em si próprio, o desenvolvimento 
em habilidades de comunicação, liderança e criati-
vidade.  Mais de 300 crianças e jovens participaram 
do acampamento, nos últimos sete anos. 

Segundo o professor Borochovicius, não são usa-
dos cálculos matemáticos complexos. “Falamos de 
poupança, pagamento de impostos, diferentes for-
mas de investimentos e da importância da doação. 
Trabalhamos basicamente com dinâmicas e ativi-
dades, tornando o assunto natural e divertido”.

As crianças, segundo ele, sabem que precisam de di-
nheiro para comprar coisas e, geralmente, ficam fas-
cinadas com a descoberta do mundo dos adultos. “O 
consumo consciente é uma questão de hábito, assim, a 
melhor forma de potencializar uma saúde financeira 
estável na vida adulta é criar o hábito do consumo cons-
ciente e inteligência financeira desde cedo”, afirma.

Uma das atividades desenvolvidas é a apresen-
tação dos animais que vêm impressos nas notas de 
dinheiro e que refletem as características das pes-
soas que não sabem usar o dinheiro de maneira sá-
bia. “O macaco nem termina de comer a sua banana 
e já pega outra. Um desperdício. O esquilo guarda 
suas nozes a ponto de não ter tempo para se diver-
tir, o que também não faz bem, afinal de contas, o 
dinheiro serve para nos trazer conforto e satisfa-
ção. esse equilíbrio é desenvolvido nas aulas de ma-
neira divertida e didática”, concluiu.

Quando a assunto é dinheiro, Arthur 
Rosa Silva, 9, tem a ajuda dos pais, mas ele 
já fala com naturalidade sobre suas econo-
mias. O menino começou a guardar moedas 
a partir dos três anos. Além do cofrinho, ele 
também passou a ganhar, há um ano, uma 
mesada. “Às vezes, economizo quando que-
ro alguma coisa. Depois, vou lá e compro 
com o meu dinheiro”, conta o garoto. 

Foi assim quando, com a ajuda dos 
avós, Arthur foi até uma loja para com-
prar um jogo de videogame. ele tinha R$ 
98 em moedas e os avós só precisaram 
emprestar mais R$ 2 para fazer a alegria 
do neto. Com suas economias, o meni-
no já comprou lego, figurinhas, brinque-
dos e até um relógio (a primeira aquisição 
com a mesada). Para comprar o lego, por 
exemplo, ele guardou a mesada por vá-
rios meses e aprendeu, com isso, a contro-
lar o impulso de gastar. Com as figurinhas 
do álbum da Copa do Mundo, Arthur tem 
aprendido a negociar na hora da troca. 

“Alguns colegas não sabem direito o 
que querem. hoje, eles querem uma figu-
rinha e os pais compram. Amanhã, que-
rem outra coisa e os pais vão lá e também 
compram”, observou. 

A mãe, Adriana Pereira Rosa Silva, é 

psicóloga e psicopedagoga, mas conta que 
precisou, junto com o marido Antônio 
Marcos, estudar bastante na hora de de-
cidir como educar o filho. eles leram jun-
tos alguns livros como do autor Gustavo 
Cerbasi – “Casais inteligentes enriquecem 
juntos” e “Filhos inteligentes enriquecem 
sozinhos” – e aplicaram as orientações.

“Meus pais sempre me ensinaram a 
ganhar honestamente o dinheiro, mas 
não me ensinaram a lidar com ele. Antes 
era mais fácil dizer não para os filhos por-
que não tinham muito dinheiro. hoje, as 
crianças podem ter várias coisas e a gente 
mostra para elas o valor do nosso trabalho. 
Por isso, estudamos para ensiná-lo”.

em casa, Arthur participa das finan-
ças porque os pais contam quanto gasta-
ram com água e energia elétrica. ele tam-
bém sai com o pai para pagar as contas e 
o acompanha, algumas vezes, na hora de 
negociar para o comércio da família.

Para Adriana, as escolas também po-
deriam ajudar criando um programa cur-
ricular de educação Financeira. “essa não 
era a preocupação há 10 anos, e com o au-
mento do poder aquisitivo, agora, há essa 
necessidade de ensinar as crianças desde 
pequenos”, avaliou. (KA)

Para os pastores Marcos e Mislene Guimarães, a bí-
blia é a principal ferramenta na hora de educar Ma-
ria eduarda, 10 anos. eles foram capacitados pela Uni-
versidade da Família, que fica em Pompéia/SP e, há 22 
anos usam mais de 2.350 versículos bíblicos não só para 
ensinar crianças, mas também adultos. 

O casal aprendeu e ensinou para Maria eduarda 
que  todo o dinheiro conquistado é como se pertences-
se a Deus e, por isso, todos têm que administrá-lo bem. 
“Além disso, finança é caráter e na vida do ser humano 
tudo está em torno disso. A forma como eu lido com o 
dinheiro reflete como sou”, define o pai Marcos.

Por isso, Maria eduarda aprendeu a dividir a mesa-
da em três cofrinhos. São três princípios simples e obje-
tivos: poupar, doar e gastar.

Cada cofrinho tem uma etiqueta. Após conversar 
com os pais sobre seus objetivos, ela distribui o dinhei-
ro. no cofre ‘poupar’, Maria eduarda guarda a quantia 
de dinheiro que pretende usar na viagem com a escola 
no fim do ano. O pai explica que com esse cofre preten-
de ensinar a filha sobre planejamento e como usar o di-
nheiro a médio e longo prazo. 

Com o dinheiro do cofre ‘doar’, ela está sendo esti-
mulada a fazer uma doação, no fim do ano, para uma 
criança carente. “Mas a essência é ensiná-la a dividir, 
para que ela não se torne uma adulta egoísta. ela vai 
aprender que não é só o dinheiro que pode dar, mas 
uma roupa, brinquedo ou um sapato”, comenta o casal.

Assim, fica mais fácil usar o dinheiro do cofre ‘gas-
tar’. Com ele, Maria eduarda não só compra doces, brin-
quedos ou enfeites para o cabelo. ela aprendeu tam-
bém que é um privilégio ter uma quantia para comprar 
o que precisar com o resultado do seu próprio orçamen-
to. “Assim, ela vai saber o que fazer com o dinheiro e, 
quando for adulta, saberá que o valor para pagar a água 
e a energia elétrica não poderá usar para outra coisa”.

Maria eduarda conta que fica admirada com o com-
portamento de algumas colegas. “Lá, na escola, tenho 

uma amiga que não é muito caprichosa com as coisas 
dela. eu falo para ela que vai estragar e ela me diz: ‘Tô 
nem aí. Depois compro outro’”.

Algumas coleguinhas de Maria eduarda também 
ganham mesada, mas ela diz que as meninas não ad-
ministram o dinheiro da mesma maneira que ela. “elas 
falam que querem comprar uma coisa e gastam todo o 
dinheiro de uma vez só e com apenas uma coisa”, la-
mentou. (KA)

DINHEIRO & CRIANÇAS

equilibrar as finanças 
é tarefa para aprender logo

Ao lado dos pais, ela já aprendeu que 
dinheiro é assunto sério

Adriana e o filho Arthur aprendem juntos 
a lidar com o dinheiro

DAS MOEDAS A MESADA

Arthur controla o 
desejo de ir às compras

TRÊS COFRINHOS 

Princípios 
bíblicos ajudam 
Maria eduarda

O professor 
Borochovicius 
explica que as 

crianças aprendem 
sobre finanças 
brincando, sem 

precisar de 
cálculos 

Maria Eduarda divide suas economias 
entre poupar, doar e gastar 
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