
NÃO GASTAR MAIS DO 
QUE GANHA
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POR MODA

POUPAR HOJE PARA TER 
AMANHÃ

NÃO IMPORTA O QUANTO 
GANHA, MAS O QUANTO 
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2- É Importante Planejar as 
Compras:

 Faça uma lista de tudo que está 
precisando antes de   sair para 
fazer compras.

 Evite supérfluos e produtos 
repetidos.

 Prefira comprar alimentos da 
época e aproveite as 
promoções.

• De acordo com o tamanho da 

3-  Vamos Poupar Energia 
Elétrica? Como?
              

             Não deixe a porta da geladeira 
aberta e verifique se a vedação está 
correta;

Evite ficar fechando e  abrindo a porta 
toda hora; 

Evite ligá-lo várias vezes ao dia 

•  Deixe acumular uma boa quantidade 
de roupas e passe todas de uma vez;

•  Passe primeiro aquelas que precisa de 
temperatura baixa (tecidos leves) e só 
depois que o aparelho estiver bem 
quente passe as outras mais difíceis;

•  Depois que desligar o ferro aproveite 
ainda seu calor para passar algumas 
peças leves.

4- De olho na Água: 

•  Lave o carro, quintal, garagem e 
calçadas com balde ao invés  de 
mangueira. Use água do tanque ou da 
máquina de lavar;

•  Feche a torneira ao se barbear, 
escovar os dentes e lavar as mãos;

•  Evite banhos demorados e desligue o 
chuveiro quando estiver se 
ensaboando;

•  Não dê descargas demoradas;

5- Cozinhe com economia

 Tampe sempre as panelas, o 
cozimento é mais rápido;

  Depois que o alimento atingiu o 
ponto de fervura, abaixe o fogo;

  Quando ligar o forno utilize o calor 
para assar vários alimentos; 

1-  Coloque os Custos no Papel:

Todos os meses coloque no papel a 
estimativa de seus gastos, luz , água, 
telefone, gás, entre outros, pois com isso 
será mais fácil controlar o dinheiro. 


