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7 dicas para economizar de verdade nesta Páscoa 
 

 
  
Para que você não caia nas armadilhas em formato de ovos é preciso ter muita 
cautela, pesquisar e planejar as suas compras na Páscoa. Em uma rápida 
comparação, é possível perceber, por exemplo, que as barras e caixas de 
chocolate podem chegar a uma grande diferença de preços. Segundo a Proteste 
Associação de Consumidores, a caixa de bombons chega a ser 84% e o tablete 
44% mais baratos do que os ovos de número 15, com pouco mais que 200g. 
Além disso, é possível conferir entre as opções de ovos de chocolate variações 
enormes de preço. 
  
Mas com algumas poucas medidas, é possível economizar e ter uma 
comemoração alegre e deliciosa na data! Confira a seguir como cortar gastos na 
Páscoa! 
  
1 – Não compre na última hora 
Todos conhecem aquela regra que, quanto mais perto da data comemorativa, 
mais caras ficam as opções de chocolate. Por isso, para já ganhar tempo e 
principalmente poupar dinheiro, é necessário que você planeje tudo com 
antecedência, e faça as suas compras algumas semanas antes da Páscoa. 
  
Assim, é possível garantir que se lembre de todos os seus familiares e amigos, 
e consiga as opções mais baratas, planejando, pesquisando dentro dos 
estabelecimentos e fazendo comparações. Além disso, esta é uma forma de 
comprar os chocolates em melhores condições. Já que as lojas estão com maior 
estoque e não contam somente com aqueles ovos quebrados ou amassados. 
  
Da mesma forma, caso prefira ovos artesanais, pode encomendar os chocolates 
previamente. Se a padaria, chef responsável ou doceira estiver com a agenda 
livre, fica mais fácil negociar um bom preço antes da alta temporada, quando o 
fornecedor dos ovos aproveita para lucrar. 
  
2 – Saiba escolher além da marca 
Nesta hora, lojas, confeitarias e mercados investem pesado na divulgação e em 
embalagens chamativas. Entretanto, é preciso que você saiba driblar toda esta 
situação e ponderar em suas escolhas. Uma boa dica para alcançar este objetivo 
é escolher três opções similares, mas de diferentes marcas. 



Você pode escolher um quesito, como tamanho, brindes, peso ou outro, e 
verificar quais marcas apresentam o melhor custo benefício. Somente dessa 
forma é que as suas escolhas serão as mais sensatas e você não perderá tanto 
com a opção que decidiu levar. 
  
3 – Utilize a internet para fazer as compras de Páscoa 
Atualmente, a rede disponibiliza inúmeras lojas de e-commerce que produzem 
opções de chocolate bem criativas e mais em conta. Por isso, na hora de planejar 
o seu itinerário por estabelecimentos, não esqueça de dar uma olhada nas lojas 
online. 
  
É muito importante ficar atento aos fretes e verificar se esta taxa não deixará 
suas compras mais caras. Para evitar estes problemas, uma dica é adquirir todos 
os seus chocolates em uma única loja ou realizar os seus pedidos junto com 
amigos e familiares e, dessa forma, dividir o valor da entrega. 
  
4 – Estipule um valor máximo para os seus gastos 
As planilhas são ótimas ferramentas para que você possa alcançar os seus 
objetivos financeiros. E, na Páscoa, elas também são boas aliadas para que 
consiga se organizar e não extrapolar em suas compras. Elabore uma com todos 
os valores e opções que você encontrou no mercado, some-os e descubra se o 
total de suas compras estão compatíveis com o seu orçamento. 
  
Dessa forma, é possível, por exemplo, verificar se há a necessidade de substituir 
um ovo de chocolate por outro, incluir ou – infelizmente – excluir algum de seus 
presenteados, garantindo que as suas compras não saiam do limite pretendido. 
  
5 – Negocie quando possível 
Além de planejar e pesquisar, é muito importante negociar. É difícil pechinchar 
em grandes hipermercados e lojas de e-commerce. Mas esta é uma opção que 
pode ser facilmente utilizada na hora de comprar os seus ovos de chocolate em 
pequenos estabelecimentos. 
  
Por isso, na hora de fazer as suas compras, não hesite em barganhar e garantir 
descontos. Uma boa dica é propor pagamentos à vista e adquirir grandes 
quantidades. Dessa forma, os vendedores se sentirão mais atraídos pelos seus 
lances. 
  
6 – Economize nos chocolates 
O ovo de chocolate recém-lançado, aquela grande embalagem, os brindes para 
as crianças, as marcas conhecidas: existem vários elementos que encarecem as 
guloseimas da Páscoa. Mas saiba que é fácil fugir do preço alto e comprar itens 
com qualidade, basta ser criativo! 
  
O bombom preferido de muita gente virou um ovo para a Páscoa? Em vez de 
pagar mais, compre um pacote desses bombons, coloque-os em caixinhas, 
embrulhe-as com um papel com estampa de coelhinhos e pronto! Agora você 
tem diversas lembrancinhas de chocolate para presentear. 
  



Outra dica para cortar gastos: quando for ao supermercado, não leve as 
crianças, pois elas são atraídas pelos personagens e embalagens dos ovos de 
Páscoa, sem mesmo saberem o sabor do chocolate. Além disso, a opção maior 
costuma chamar a atenção e nem sempre a necessidade de quem for 
presenteado ou a sua é esta. Um ovo de chocolate grande sai em conta quando 
é para ser dividido no almoço em família, com os amigos ou em outras ocasiões. 
Quando ele for destinado a uma pessoa, escolha as opções menores. A saúde 
e o bolso agradecem. 
  
7- Faça seus próprios ovos de Páscoa 
Se a sua paixão por chocolates é enorme, uma boa dica é utilizar a data para 
brincar e ter a Páscoa do seu jeito. Certamente, é possível fazer os seus próprios 
ovos e lembranças, e ainda garantir uma economia com esta atividade. 
Forminhas de plástico para ovos, barras de chocolates, nozes, frutas secas e 
demais itens para recheios são encontrados facilmente. Além disso, existem 
muitas ideias deliciosas para a confecção de seus ovos, basta pesquisar na 
internet. 
 
 

Saúde Integrativa e imunidade contra o Coronavírus 
 

 
 
“Um organismo equilibrado, um sistema nervoso em dia e uma rotina saudável 
podem operar maravilhas na atual conjuntura do planeta”. A frase é do 
fisioterapeuta especialista em Saúde Integrativa Sérgio Bastos Jr, da Biointegral 
Saúde. “Sabemos que o novo Coronavirus está sendo uma ameaça mundial. 
Mas até onde essa ameaça é mesmo real? Claro que as pessoas que porventura 
se infectarem e tiverem algum tipo de complicação precisarão ser muito bem 
tratadas, claro que não é preciso sair por aí sem práticas mínimas de higiene, 
fingindo que não há um novo vírus no ar. Mas, por outro lado, incitar o medo de 
uma pandemia com milhões de mortes é, da mesma forma contraproducente”, 
lembra Sérgio. 
 
O que podemos fazer para lidar com algo desconhecido que ataca nossa saúde? 
Para Sérgio, exercitar maneiras de manter nossa imunidade em dia: “nesse caso, 
a Saúde Integrativa, certamente, é a melhor opção. Com ela, temos um 
panorama integral da nossa vida: do sono à alimentação, do estresse à prática 
de exercícios, e podemos utilizar ferramentas, como a Microfisioterapia e o 



PSYCH-K para impedir que nossos traumas e crenças limitantes acionem o 
cérebro de uma maneira depreciativa, incitando ao medo do desconhecido e 
liberando toxinas que vão diminuir nossa capacidade de lidar com vírus. 
Qualquer que seja ele”. 
 
O especialistas lembra que, quando cuidamos de tudo e de todos, mas 
esquecemos de cuidar de nós, o que acontece é que, de vez em quando, nosso 
sistema imunológico cai exatamente para que um resfriado ou uma gripe nos 
forcem a fazer o que deveríamos exercitar todos os dias: parar um pouco e cuidar 
de nós: “se não fossem essas pausas, só pararíamos quando tudo parecesse 
estar no lugar, ou seja, em um mundo louco que nos exige nada menos do que 
a perfeição, isso aconteceria nunca, não é mesmo?”, questiona Sérgio. 
 
Pois, segundo ele, o que acontece é que o conjunto de fatores que advém do 
estilo de vida pós moderno, entre eles a má alimentação, o sono agitado, o 
trabalho excessivo, a tirania do perfeccionismo, o consumo exagerado, a falta de 
empatia social, entre muitos outros, nos permitem adoecer. “Esquecemos que 
somos, antes de tudo, humanos, que precisamos estar bem para cuidar dos 
outros, e que precisamos de ajuda para isso, muitas vezes”, revela o 
fisioterapeuta. 
 
E é aí que adoecemos, exatamente para que possamos parar, prestar atenção 
no que está errado, e reorganizar nossas vidas e rotinas. “Então, o que podemos 
dizer em tempos de Coronavirus é: mantenham o autocuidado e a imunidade 
alta e manterão o vírus longe. Claro, não esqueçam das práticas básicas de 
higiene, mas sem pânico! Na China, onde ele começou, os casos já começam a 
diminuir, é a curva normal de qualquer propagação viral”, lembra Sérgio. Mas ele 
enfatiza: “o alarde criado, que deveria apenas informar, acaba sendo usado 
como desculpa para que o medo, esse monstrinho que vive dentro da gente e 
que destrói nossos recursos emocionais e, consequentemente, nossa saúde 
física, se alimente e passe a ter o comando da situação”. 
 
O profissional dá algumas dicas para enfrentar esse período de epidemia: 
 

 Alimentar-se bem 

 Dormir pelo menos 8 horas por noite 

 Dormir mais cedo e aproveitar as manhãs, quando o ar normalmente está 
mais leve 

 Não fazer mais do que sua capacidade física e mental possibilita 

 Praticar exercícios regularmente 

 Manter alguma prática espiritual 

 Manter a boa convivência com as pessoas que o rodeiam 

 Manter limites saudáveis nas suas relações 

 Detectar se há traumas ou emoções reprimidas que precisem ser tratados 

 Entender se há crenças familiares ou sociais limitando sua vida 
  

 
 



Imposto de Renda 2020: Especialista dá dicas e trata de novas 
regras vigentes 

 

 
 
Desde o dia 2 de março, os contribuintes começaram a preparar e enviar as 
Declarações de Imposto de Renda. O prazo vai até 30 de abril. Aqueles que 
enviarem a declaração no início do prazo, sem erros, omissões ou falhas, 
receberão as restituições mais cedo, caso estejam de acordo com exigências e 
façam jus ao direito. 
 
De acordo com o consultor tributário, coordenado do Complexo Educacional 
Damásio de Jesus e procurador-chefe da Procuradoria Nacional de Justiça do 
Conselho Federal Parlamentar, Caio Bartine, existem alterações importantes 
para este ano, que precisam ser consideradas pelos declarantes. 
 
Para o jurista, o primeiro passo é a análise sobre o tipo de declaração: 
Simplificada ou completa. “Se ele não tem todos os comprovantes de tudo aquilo 
que gastou para fins de dedução, talvez valha a pena a declaração simplificada, 
embora haja uma redução de 20% na base de cálculo do imposto, mas sem a 
necessidade de apresentar os documentos”. 
 
Entre as mudanças mencionadas por Caio Bartine que precisam estar no radar 
daquele que preencherá a declaração estão, por exemplo, a impossibilidade de 
dedução de gastos relativos a empregados domésticos -- o que era permitido no 
passado. Outro ponto em destaque é a exigência para que a declaração de 
dependentes menores de idade, acompanhe, necessariamente, o número de 
CPF vinculante. 
Malha-fina Inconsistências nas informações encaminhadas deverão gerar 
notificações para se prestar esclarecimentos nos postos fiscais. “Caso essas 
inconsistências não sejam sanadas, a Receita verificará a possibilidade de multa 
e, em caso de não resolução, a posterior inscrição na dívida ativa e execução 
fiscal”, alerta o especialista. 
 
No entanto, ele explica que para aqueles contribuintes que queiram questionar 
os montantes pagos ao “Leão” existem dois caminhos: a via administrativa e a 
judicial, para a comprovação de cobranças indevidas. 
 
O especialista lembra, ainda, que não são todas as despesas com educação que 



podem ser alvo de dedução. “As pessoas fazem muita confusão com isso. 
Cursos preparatórios, por exemplo, não podem ser deduzidos. Despesas com 
pet também não cabem dedução”. Despesas com saúde podem ser abatidas 
dentro de sua integralidade, segundo Bartine, inclusive com terapeutas, 
psicólogos e afins, desde que comprovadas. “Tudo o que a pessoa tem de 
rendimentos deve ser declarado, mesmo que esteja classificado, na declaração, 
como rendimento isentos não tributável, o que, obviamente, não implica o 
pagamento do imposto sobre”, frisa. 
 
MEI: “O Microempreendedor Individual (MEI) deve declarar enquanto empresário 
desde que tenha recebimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70”. 
 
 

7 dicas para escolher o plano de Previdência Privada 
  

 
  

1) Entender o que é um Plano de Previdência: 
É muito importante estar bem informado sobre o produto que está sendo 
adquirido. A previdência privada é um investimento com fiscalização da 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). A dinâmica básica é a 
construção de uma reserva financeira, que poderá ser utilizada em um momento 
predeterminado. 
  

2) Definir o objetivo do plano: 
Estamos falando de um investimento de longo prazo que pode ajudar a atingir 
diversos objetivos pessoais. Já há algum tempo temos adotado uma abordagem 
muito mais abrangente sobre sua utilidade. Temos orientado nossos clientes que 
eles podem utilizar o recurso para o período em que não estiverem mais 
trabalhando, mas também como uma reserva financeira para, por exemplo, a 
realização de viagens, períodos sabáticos e estudos. 
  

3) Definir o tipo de incentivo fiscal: 
Há duas modalidades de planos de previdência privada: PGBL (Plano Gerador 
de Benefícios Livres) e VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres). A diferença 
entre eles é basicamente a incidência do Imposto de Renda (IR). A modalidade 
PGBL consegue deduzir da base de cálculo do IRPF as contribuições e aportes 
feitos ao plano em até 12% da renda bruta anual tributável. Para quem faz a 



declaração de imposto de renda de forma simplificada ou possui isenção, a 
melhor opção é a modalidade VGBL. 
  

4) Definir o regime tributário: 
Ao fazer parte de um plano de previdência privada é necessário optar por um 
regime de tributação: progressivo ou regressivo. Não há um certo ou errado, o 
importante é identificar o mais atraente e vantajoso para cada caso. 
  

5) Taxa de administração: 
Sobre a taxa de administração, a indicação é só uma: nem sempre a mais barata 
indica um fundo melhor. Fique atento! 
  

6) Definir forma e periodicidade de contribuição: 
Nos planos de previdência privada é possível escolher o valor da contribuição e 
a sua periodicidade, que pode ser mensal ou anual. Dessa forma, é possível se 
programar melhor financeiramente.  
  

7) Reavaliar periodicamente seu plano: 
A previdência privada atualmente é um produto bastante flexível. Tome proveito 
dessa vantagem. É possível migrar de plano para que o produto se adeque de 
acordo com cada período das nossas vidas. 
  
 

Dicas para renovar a casa sem muitos gastos 
 

 
  
Em algum momento do ano sempre bate aquela vontade de renovar a casa. No 
entanto, nem sempre o orçamento colabora para tornar essa mudança possível, 
visto que trocar móveis e fazer reformas, muitas vezes, exigem um alto 
investimento. Diante disso, David Pereira, gerente do Porto Faz, empresa da 
Porto Seguros que presta serviços avulsos para residências, dá 
algumas dicas para renovar a casa sem gastar muito.  
  
Uma dica para mudar o ambiente sem muitos gastos é pintar o imóvel. “Colorir a 
parede da sala, quartos ou cozinha transforma o cômodo de forma rápida 
e com baixo custo”, aconselha David. “Para ambientes menores e utilização 



de cores mais neutras, o próprio cliente, muitas vezes, consegue fazer sozinho. 
Mas para ambientes maiores ou com uso de cores mais escuras, 
recomendamos sempre um profissional para a execução do serviço, para que o 
cliente tenha a garantia do resultado desejado”, recomenda.   
  
Outra opção para inovar o ambiente é colocar prateleiras. “Quem gosta de 
quadros, livros ou até mesmo plantas, colocar prateleiras para decorar com 
esses itens pode ser uma boa alternativa”, indica. Além disso, colocar 
cortinas também é uma opção para salas e quartos sem mudar muito o 
ambiente, podendo investir em cores e texturas”, complementa.   
  
A lavagem de sofás e poltronas também é uma alternativa para deixar os móveis 
com aspecto de novos. “Estofados revestidos em tecido devem ser lavados a 
cada 12 meses, contudo, locais onde o uso é contínuo, o indicado é a cada seis 
meses”, alerta. “Além de ser um procedimento recomendado para a saúde dos 
moradores, a limpeza deixa o móvel mais bonito e aumenta sua vida útil, sem 
que haja necessidade de trocá-lo”, finaliza.   
 

 
Cachorro de rua: confira dicas para adotar e cuidar do pet 

 

 
 
A seguir, vamos conferir um passo a passo de como resgatar e adotar cachorro 
abandonado. 
 
Primeira etapa: como pegar um cachorro de rua 
Eis que, a caminho de casa, você vê um cachorro perdido na rua e decide 
resgatá-lo para cuidar e dar a ele todo o amor merecido. Antes disso, porém, é 
preciso pegar o cachorro. Confira algumas dicas de como fazer isso sem colocar 
a sua segurança em risco.  
 
Leve o cachorro para um lugar seguro 
É comum ver cachorro de rua transitando por vias movimentadas, sujeito a 
atropelamentos. Ao ver um pet nesta ou em outras situações de risco, procure 
atraí-lo para um local seguro. Para isso, tente chamar a atenção dele com algum 
objeto ou mesmo alimento — caso o tenha à disposição. 
 
 



Atraia o pet para mais perto de você 
Uma vez que ele esteja fora de perigo, tente interagir com o cachorro. Lembre-
se de que os animais de rua já passaram por maus bocados e podem ser muito 
desconfiados.  
 
Por isso, use uma voz doce e vá com calma até ganhar a confiança dele. O ideal 
é que você consiga brincar e fazer carinho no cachorro sem que ele estranhe o 
contato. 
 
Tome cuidado ao pegar o cachorro 
Um pet em situação de rua está sujeito a uma série de doenças, muitas não 
transmissíveis para seres humanos. Contudo, algumas delas, como sarna 
sarcóptica, giardíase e dermatofitose, por exemplo, podem, sim, ser passadas 
do pet para você.  
 
Sendo assim, se possível, é recomendado o uso de luvas ou de panos ao 
manejar o pet. Além disso, de acordo com a Dra. Priscila Zanotti, médica-
veterinária da Petz, cães que estejam machucados e/ou com dor podem se 
tornar agressivos. Tenha cuidado! 
 
Segunda etapa: peguei um cachorro de rua, e agora? 
Feito o resgate, é hora de dar início aos cuidados com o pet. E então: o que fazer 
primeiro, dar um banho ou levar o cachorro para uma consulta no veterinário? 
Veja esta e outras recomendações: 
 
Leve o pet quanto antes ao veterinário 
De acordo com a Dra. Zanotti, este é o primeiro passo. “O médico-veterinário, 
após consulta, orientará se o cachorro está apto ou não para tomar banho e qual 
é seu estado de saúde”, diz.  
 
Após avaliação, ele poderá recomendar ração específica, entre outras 
prescrições. Ele também poderá dar início ao tratamento de verminoses, 
infestações por ectoparasitas, etc. 
 
Mantenha o cachorro em observação 
Nem todos os problemas de saúde ficam evidentes numa primeira consulta. Por 
isso, nos primeiros dias após o resgate, fique de olho no seu novo amigo e relate 
ao veterinário qualquer sintoma ou comportamento suspeito.  
 
Para quem já tem um filho de quatro patas, o ideal, ao adotar um cachorro de 
rua, é manter o recém-chegado em um ambiente separado para, assim, evitar a 
transmissão de eventuais doenças. 
 
Converse com o veterinário sobre castração 
O procedimento ajuda a prevenir uma série de doenças. Por isso, ainda que não 
seja possível realizá-lo de imediato, vale a pena já conversar com o veterinário 
sobre datas, valores e alternativas. Algumas cidades oferecem o serviço 
gratuitamente, mas é importante ficar atento ao tipo de anestesia.  
 
 



Passe na petshop para adquirir o “enxoval” do seu novo amigo 
Com base nas orientações passadas pelo veterinário, promova o conforto e o 
bem-estar do pet, garantindo quanto antes alguns itens fundamentais, como: 
caminha, cobertor, comedouro, bebedouro, ração, petiscos e também alguns 
brinquedos.  
 
Mais algumas dicas para cuidar de cachorro de rua 
Ao resgatar um cachorro de rua, tenha em mente que você passará a ser 
responsável por ele, inclusive, legalmente. Ou seja, de acordo com o Artigo 936 
do Código Civil, o tutor poderá ser punido em caso de abandono deliberado do 
pet resgatado.  
 
Para quem resgatou um pet visando tirá-lo do perigo, mas não tem condições de 
ficar com ele permanentemente, muitas ONGs estão superlotadas e sem 
condição de receber novos indivíduos.  
 
Sendo assim, o mais indicado é acionar sua rede de amigos na tentativa de dar 
uma nova família para o cachorro encontrado. Isso vale também para quando 
você não tem condições de arcar sozinho com os gastos: por meio das redes 
sociais, é possível pedir doação de ração e outras contribuições. 
 
Ah! E, se você gostaria de contribuir com a causa animal, mas, por um motivo 
ou outro, não tem condições de adotar um pet agora, existem outras maneiras 
de ajudar. Por exemplo, você pode apadrinhar o pet de uma ONG e fazer 
doações. 


