Cartilha do Orçamento Doméstico

Tradição, Qualidade e Credibilidade

Boa Vista SERVIÇOS
A Boa Vista Serviços é uma empresa brasileira, administradora do
SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), que apoia empresas e
consumidores na realização de mais de 145 milhões de negócios por mês.
A empresa tem uma grande preocupação em ouvir o consumidor e falar
com ele, entender suas principais necessidades para ajudar no controle
do orçamento financeiro e estimular as pessoas a consumirem com
responsabilidade, planejar seus gastos e a equilibrar seu orçamento
pessoal e familiar.
O crédito, quando usado corretamente, nos ajuda a realizar nossos
sonhos – Mas, para conservarmos esse bom relacionamento, precisamos
ficar atentos, a fim de manter o equilíbrio entre o que recebemos e o que
gastamos todos os meses, bem como aprender a controlar a vontade de
comprar além do que conseguimos pagar.
Esta cartilha ajudará você a usar o dinheiro e o crédito de uma forma
responsável.
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Teste do Consumidor
Como você lida com suas finanças pessoais e familiares?
Instrução: Faça um X na resposta que melhor represente seu comportamento
1. Você controla todos os gastos do mês?
a) Controlo tudo até o café na
padaria

b) Controlo os grandes gastos

c) Não controlo

b) Nem sempre sobra

c) Falta

2. No final do mês, seu dinheiro:
a) Sempre Sobra

3. Você paga as contas, carnês e cartão de crédito em dia?
a) Pago sempre em dia ou antes

b) Atraso de vez em quando

c) Atraso quase todo mês

4. Você confere o extrato da conta do banco, do cartão de crédito e das contas de consumo?
a) Confiro sempre

b) As vezes confiro

c) Não confiro nunca

5. Você utiliza o limite de cheque especial?
a) Utilizei uma vez

b) Utilizo de vez em quando

c) Utilizo todo mês

6. Você tem alguma dívida em aberto?
a) Não tenho

b) Não sei

c) Tenho

7. Pesquisa os preços antes de comprar?
a) Nunca

b) Às vezes

c) Sempre

8. Prefere pagar à vista e ter desconto no preço?
a) Às Vezes

b) Sempre

c) Não

9. Antes de fazer uma nova prestação ou de usar o cartão de crédito você soma as prestações que já tem que
pagar todo mês?
a) Nunca somo

b) Nem sempre somo

c) Sempre somo

10. Quando pretende comprar uma TV nova você:
a) Poupa até ter o valor necessário

DICA
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b) Faz um carnê mais ou menos
dentro do seu orçamento

c) Usa o cheque especial

Compartilhe esse teste com seus familiares. Pode ajudá-los!
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Respostas
Verifique as respostas que você selecionou no teste, some os pontos utilizando a tabela abaixo
e confira os resultados:
PERGUNTA

A

B

C

1
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2

1

2

3

2

1

3

3

2

1

4
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1
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0 a 10 – Cuidado: você precisa melhorar para não ter problemas
Você deve fazer uma avaliação de sua vida financeira e começar a acompanhar
seus ganhos e despesas mais de perto. Inicie seu orçamento doméstico agora
(Pág. 4). Pode ser que esteja com problemas, se for este o caso aprenda a
resolvê-los (Pág. 16)

11 a 20 – Atenção: você pode estar se arriscando!
Você tem pouco conhecimento sobre as finanças de sua família. Comece agora
mesmo seu controle de orçamento doméstico, comece a planejar um futuro
melhor para você e sua família. Aprenda a controlar seu orçamento (Pag. 4).
Aprenda a planejar uma poupança (Pag. 6)

21 a 30 – Parabéns! Você esta no caminho certo!
Você esta no caminho certo. Lembre-se que somente acompanhar seu orçamento
não é suficiente. É necessário planejamento e poupança para que grandes sonhos se
tornem realidade. Aprenda a planejar uma poupança (Pag. 6). Conheça as vantagens do
cadastro positivo e inscreva-se agora mesmo (pag. 22). Planeje seus sonhos (Pag.8)
www.consumidorpositivo.com.br
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O que é orçamento doméstico?

O orçamento doméstico é um modo de controlar e acompanhar as despesas e o dinheiro da família.
Com uma medida simples, de fazer as contas de quanto dinheiro entra e quanto dinheiro sai no
mês, conseguimos perceber:
• O quanto estamos gastando,
• Quanto dinheiro temos no mês,
• Se podemos gastar mais ou se devemos poupar,
• Com programar uma poupança.
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Como começar?

1
2

Some todos os seus ganhos (salário líquido e trabalhos extras como
bicos, pensões, etc.).

Escreva todos os seus gastos ao longo do mês, desde as contas
de aluguel, água, luz, fatura do cartão de crédito até gastos com
presentes, refeições e passeios no final de semana.

3
4

Separe as despesas fixas (aluguel, prestação de financiamentos
de casa própria ou carro), as variáveis (contas de água, luz,
cartão de crédito, compra de supermercado) e também as
imprevistas (consertos, reformas, multas, remédios).

Some todos os ganhos e subtraia todas as despesas. Veja o saldo.
O ideal é que exista um equilíbrio entre os ganhos e os gastos.

GANHOS – GASTOS = SALDO
–
=

www.consumidorpositivo.com.br
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Sonhar é bom e todo mundo gosta. A compra da casa própria, faculdades dos filhos, viagens,
carro, computador, celular, TV de tela plana, móveis novos, etc, tudo isso é possível. Para que
possamos realizar nossos sonhos é importante pensar e se planejar.
Tente organizar seus planos considerando quais são as suas prioridades, ou seja, o que quer
fazer primeiro, então:
• Avalie quanto dinheiro precisará para realizar cada objetivo
• Calcule a quantia que terá que poupar por mês
• Discuta com a família de que forma poderão juntar esse dinheiro todo o mês (economizando

no supermercado, luz, agua e gás, etc.)

• Calcule o tempo que levará para conseguir juntar o necessário
• Crie um plano para poupar o valor todo mês e siga o plano.

Aprender a poupar
Não importa o tamanho do seu salário, é importante que você faça uma poupança. Poupar é uma
questão de rotina, mas exige muita força de vontade e determinação.
Todos os meses ao receber o salário, separe uma parte para poupar e faça o pagamento das
despesas do mês. Se sobrar um algum dinheiro, guarde-o com a sua poupança.
Comece a fazer sua poupança, mesmo que seja com uma pequena quantia por mês. Com o tempo,
você se acostumar a guardar um pouco de dinheiro todos os meses.
São muitas as vantagens de fazer uma poupança; de fato vale a pena economizar um pouco. Assim
você pode:
• garantir um futuro tranquilo;
• pagar os estudos dos filhos;
• comprar à vista e, dessa forma, além de fugir dos juros, conseguir desconto;
• fazer uma viagem;
• comprar uma casa ou um apartamento;
• trocar ou comprar um carro;
• aumentar seu capital com o rendimento de suas aplicações.
• ter uma reserva para casos de emergência;

6 |
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Poupança de emergência!
Grande parte das inclusões de débito nos órgãos de proteção ao crédito se dão por problemas
como a perda de emprego, doença na família, ou outros imprevistos.
Para se prevenir dos problemas causados pela perda de emprego, doença na família ou outros você
pode criar uma poupança para emergências. Faça as contas. Se você gasta R$ 1.000,00 por mês
você deve criar uma poupança de emergência de R$ 6.000,00, garantindo que terá 6 meses para
conseguir um novo emprego ou custear despesas de saúde, sem entrar em dificuldades financeiras.

Hoje já existem diversas formas de investimento disponíveis, com volumes
de aplicação pequenos que podem caber no seu bolso. Informe-se sobre as
modalidades disponíveis.

DICA
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Controle seus Gastos
ECONOMIZAR
Não é possível economizar e gastar uma porção de dinheiro, a menos que sejamos milionários.
Liste algumas formas de economizar em suas despesas:

Planeje seus sonhos
Estabeleça compromissos com você mesmo. Somente com planejamento e dedicação conseguimos
conquistar o que queremos. Muitas vezes, pode levar um tempo para juntar o dinheiro necessário,
mas, no final, vale a pena. Identifique três grandes sonhos de sua família.

Sonho

Quanto custa?

* Inclua esse valor no seu orçamento doméstico
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Em quantos meses
pretende realizá-lo?

Valor para poupar
todo mês *

O que fazer quando o salário mensal somente paga nossas despesas? É possível
pensar em outras formas de ganhar dinheiro. Pode ser um “bico”, trabalho temporário,
trabalho no período de férias, entre outros. Mas o que fazer? Utilize os conhecimentos que
já possui, para ganhar dinheiro com seu tempo livre atual:

DICA

1. Se entende de elétrica pode fazer pequenos reparos para sua vizinhança
2. Se sabe cozinhar pode vender refeições, doces ou salgados
3. Se entende de informática pode prestar serviços de assistência técnica

Controle sua Renda e sua Despesa

Utilize a planilha da página
seguinte para se planejar
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Encontre muitas outras dicas e faça o download da planilha de controle do
orçamento doméstico, no site www.consumidorpositivo.com.br
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Esse será o seu plano, mas lembre-se: nada é para sempre! O orçamento mensal pode mudar,
pois imprevistos podem acontecer e você deve estar atento e acompanhar sempre.
Depois de ter definido o seu orçamento doméstico, o que fazer para resistir a uma compra
que não estava planejada e cumprir o plano?
• Separe um pouco de seu orçamento para despesas extras
• Mantenha o dinheiro da poupança fora de seu alcance para não gastá-lo
• Anote todos os seus gastos
• Se gastar mais em um item tente gastar menos em outro item
• Converse e faça com que a família inteira participe do seu orçamento
• Mantenha uma lista de formas de cortar despesas
• Mantenha uma lista de formas de conseguir recursos extras

10 |
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Vamos lá!
Liste aqui suas receitas, investimentos e despesas

DICA

Destaque esta folha e coloque em lugar de fácil acesso, como por exemplo,
a porta de sua geladeira.

RECEITAS

R$

Salário líquido (descontar INSS e IR)
Extras (bicos, pensões, etc.)

TOTAL

INVESTIMENTOS

R$

Poupança
Fundos
Outros
TOTAL

DESPESAS

R$

Aluguel e Condomínio
Financiamento da casa própria
Prestações (carro, seguro, plano de saúde, escola)
Contas (água, luz, telefone, celular, gás, internet)
Alimentação (supermercado, feira, açougue, padaria)
Transporte (despesa com ônibus, metrô ou combustível)
Serviços domésticos (consertos, manutenção, etc)
Animais Domésticos (ração, veterinário, etc)
Despesa com roupas, calçados e acessórios
(pessoal / para os filhos)
Lazer (cinemas, restaurantes, passeios, viagens curtas, etc)
Caridade / Dízimo
Pensão Judicial / Outras Obrigações
Remédio
Presentes
Cartão de Crédito / Empréstimos
Imprevistos
Impostos
Outros
TOTAL

SALDO

R$
www.consumidorpositivo.com.br
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CONSUMO
Responsável
Todos nós temos vontade de ter e de fazer coisas. É natural, mas também é importante saber
a diferença entre aquilo de que nós realmente precisamos e aquilo de que só temos vontade.
Por exemplo, precisamos usar sapatos, mas não é necessário que seja o tênis da última moda,
que custa muito mais caro. A mesma coisa podemos falar do computador, do celular, do carro
ou da televisão.
É bom saber que, em primeiro lugar, precisamos comprar e fazer o que é realmente necessário;
depois, conforme vamos ganhando mais ou juntando o que conseguimos economizar, aí sim,
comprar aquilo de que temos vontade.
Se não tivermos esse cuidado e gastarmos mais do que ganhamos ou do que podemos pagar,
estaremos criando problemas.
Para evitar isso é só não exagerar nos gastos com:

CARTÕES DE CRÉDITO
CHEQUES
CARNÊS

12 |
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ALGUMAS FORMAS DE PARCELAR PAGAMENTOS
e os cuidados necessários para evitar problemas

CARTÕES DE CRÉDITO

03
00 000003
0 000000
00000

• Pague em dia o máximo que puder. Os juros sobre o saldo devedor são mais altos e em pouco

tempo o valor a pagar aumentará muito.

• Ao dividir um pagamento em várias vezes, fique atento para não juntar muitas parcelas para

os meses seguintes e comprometer o orçamento doméstico.

• Fazer dívidas é fácil, mas lembre-se sempre de que, um dia, você terá de pagá-las.
• Cuidado com a “bola de neve” que se forma quando você perde o controle no uso do cartão

de crédito.

• Verifique bem a fatura e confira:
• Pagamento anterior: se está correto o que foi pago no mês anterior.
• Valor total: se está correto o valor dos gastos que você realizou no mês.
• Compras parceladas: quantas já foram pagas e quantas ainda faltam.
• Taxas e encargos: mostram os juros e valores cobrados referentes ao financiamento no mês.

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a administradora de seu cartão de crédito
ou converse com o gerente do seu banco.

CHEQUES
• Anote, no canhoto a data, o valor do cheque emitido e o saldo disponível.
• Evite entrar no cheque especial porque os juros são muito, muito altos.
• Se der algum cheque pré-datado, controle bem o saldo para que esse cheque não volte

sem fundo.

14 |
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CARNÊS
• Pague pontualmente.
• Cuidado para não acumular mais prestações do que você pode pagar.

www.consumidorpositivo.com.br
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E se Algum Imprevisto Acontecer?
Seu nome é o seu maior patrimônio. Às vezes, por algum motivo, perdemos o controle do
orçamento. Se você tem alguma dívida e não consegue quitá-la na data certa ou regularizá-la,
o seu nome pode ir para o SCPC (Cadastro Negativo).
Nesse caso você pode eventualmente ter dificuldades para comprar a prazo, pagar com cheque,
alugar ou financiar compras em geral, em razão dos registros negativos que indicarão as dívidas
que constam em seu nome.
Vá a um dos postos de atendimento da Boa Vista Serviços. A consulta é grátis e os atendentes vão
dar todas as orientações necessárias para regularizar seus débitos, tudo de acordo com o Código
de Defesa do Consumidor.
Para isso leve a identidade (RG ou carteira de motorista) e CPF – somente os documentos originais.

Situações de Débito:
o que fazer?
Para não ficar com o nome sujo, acerte sua situação o mais rapidamente possível. A primeira coisa
a fazer é descobrir para quem devemos, qual o valor da dívida e das taxas de juros.
O segundo passo é fazer as contas e saber quanto você pode guardar todo o mês para pagar a
dívida. Faça as contas e, se for necessário, corte pequenas despesas do seu dia a dia.

www.consumidorpositivo.com.br
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Em seguida, tome as providências necessárias de acordo com cada caso:

Débito com empresa
1. Registro de Débito
a) Entre em contato com a empresa para a qual você está devendo e fale com a área de cobrança.
Negocie ou pague sua dívida e exija um documento que comprove o pagamento ou acordo.
b) A própria empresa se encarregará de comunicar a liquidação da dívida ao SCPC.
c) Atenção: exija sempre um documento que comprove essa regularização. Se preferir, vá também
ao SCPC e apresente aos atendentes a cópia autenticada ou cópias simples, junto à original
do documento que comprova o pagamento ou acordo.

2. Título protestado em cartório
a) Se não tiver a informação de quem protestou, solicite a certidão de protesto junto ao cartório,
a fim de localizar o credor.
b) Junto à empresa, liquide a dívida. Depois, para o cancelamento, dirija-se ao Cartório de protestos
com os seguintes documentos:
Títulos ou documento de dívida original, com o carimbo do protesto ou, na falta do título ou
documento de dívida, apresentar declaração de anuência com todos os dados do título (número,
emissão, vencimento e valor), com firma reconhecida e qualificação completa de quem assina.
Se for pessoa jurídica, papel timbrado e número do CNPJ.
c) Uma vez cancelado o protesto junto ao cartório este comunicará o cancelamento ao SCPC.
d) Se preferir, vá até o SCPC e apresente a certidão original, acompanhada de cópia simples, ou
então uma cópia autenticada na mesma data e no mesmo cartório em que foi emitida a certidão
original.

18 |

www.consumidorpositivo.com.br

3. Cheques sem fundos
Quando seu nome constar no cadastro de emitentes de cheques sem fundos – CCF
a) Recupere o cheque e vá à agência bancária em que você tem conta corrente e regularize a
situação, comprovando, junto à agência que originou a inclusão, o pagamento do cheque que
deu origem à ocorrência.
Se não souber para quem emitiu o cheque, solicite a microfilmagem na sua agência.
b) Após essa regularização, peça ao gerente que retire seu nome do referido cadastro. Ao pedir
a exclusão, lembre-se de solicitar ao banco o recibo da carta de solicitação, o que comprova
que o cheque foi liquidado.
c) Se não localizar o cheque, leve à agência bancária na qual possui conta a carta do credor com
firma reconhecida e a certidão dos dez cartórios de protestos.

0000000
00000003
0003
000
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Atenção

Cheques e documentos roubados, furtados ou extraviados são
frequentemente usados em golpes e fraudes, causando graves problemas
para seus usuários.
Por isso, em caso de roubo, perda ou extravio, comunique imediatamente
ao SOS Cheques e Documentos.
Registre seu alerta na central de atendimento 24 horas pelo telefone
ou website.

20 |
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Com seu Nome Todo
Cuidado é Pouco
Garanta a sua tranquilidade e evite que seu nome seja usado de forma indevida. Conte com
um serviço de utilidade pública, que ajuda a prevenir fraudes e prejuízos inconvenientes. Em
caso de documentos e cheques roubados ou extraviados, comunique imediatamente ao SOS
Cheques e Documentos.

Ligue:

0800 011 15 22

ou acesse:

www.consumidorpositivo.com.br
Serviço gratuito disponível 24 horas

www.consumidorpositivo.com.br
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Você já Ouviu Falar do Cadastro Positivo?
O Cadastro Positivo informa a pontualidade do consumidor no pagamento de suas contas e registra
compromissos e hábitos de pagamentos. Com isso, permite que o consumidor seja avaliado pelo
seu histórico de pagamentos, tornando o processo de concessão de crédito mais justo.
Ao participar do Cadastro Positivo da Boa Vista Serviços, você poderá:
• Obter mais facilidade de acesso ao crédito;
• Ter melhores condições gerais de negociação;
• Ser reconhecido como um bom pagador.
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É fácil e gratuito!
Basta preencher e assinar o formulário destacável na página ao lado e enviar para a Boa Vista
Serviços, conforme as instruções no verso do Termo de Autorização.
Mais informações: www.consumidorpositivo.com.br
Participe! Seja um Consumidor Positivo!

24 |
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Termo de Autorização PESSOA FÍSICA
1- Autorizo a abertura de cadastro para anotação dos dados relativos a todas as obrigações pecuniárias assumidas ou que
venham a ser assumidas por mim perante quaisquer pessoas jurídicas ou naturais com as quais eu mantenha ou venha a
manter relação comercial ou creditícia, abrangendo os dados financeiros e de pagamentos relativos às operações de crédito
e obrigações de pagamento adimplidas em seus respectivos vencimentos ou em atraso, e aquelas a vencer, para constarem
do Banco de Dados originário aqui indicado: BOA VISTA SERVIÇOS S.A., inscrita no CNPJ sob nº 11.725.176/0001-27,
com sede à Rua Boa Vista, 51 – 5º andar – Centro – São Paulo/SP, CEP 01014-911, com a finalidade, única e exclusiva,
de subsidiar a análise e eventual concessão de crédito, a venda a prazo ou outras transações comerciais e empresariais que
impliquem risco financeiro. Por meio desta autorização, fica desde já a BOA VISTA SERVIÇOS S.A. habilitada a requerer
as informações de histórico de crédito e de obrigações financeiras às fontes.
2- Autorização para compartilhamento das minhas informações com outros Bancos de Dados:

Não autorizo
Autorizo o compartilhamento das informações com os seguintes Bancos de Dados:
Gestor - Banco de dados 1:

Razão Social:
CNPJ:
End:
Cidade:

CEP:
Estado:

Gestor - Banco de dados 2:

Razão Social:
CNPJ:
CEP:
End:
Cidade:
Estado:
3- Esta solicitação e autorização é válida para informações oriundas de prestadores de serviços continuados de água,
esgoto, eletricidade, gás, telecomunicações (exceto telefonia móvel na modalidade pós-paga), assistência ou seguro médico
e odontológico, outros tipos de seguro, provedores de Internet e TV por assinatura, escolas, administradoras de cartões
de crédito, desde que não integrantes de conglomerados financeiros, e de condomínios:
SIM

NÃO

4- O acesso às informações somente será permitido aos consulentes devidamente credenciados pela BOA VISTA SERVIÇOS S.A
e pelo(s) Banco(s) de Dados por mim indicados. Desde já concedo minha expressa autorização para que os consulentes com
os quais eu mantenha ou pretenda manter relação comercial ou creditícia possam acessar meus dados nos Banco(s) de Dados
acima mencionados.
5- Estou ciente de que poderei revogar, a qualquer tempo, esta solicitação, perante a BOA VISTA SERVIÇOS S.A., ou o gestor de
banco de dados autorizado para compartilhamento das informações ou a(s) fonte(s) detentora(s) das informações.

Nome:
CPF:

RG:

Nome da Mãe:
Endereço:
Cep:

Cidade:

Estado:

Telefone:

E-mail:
,
Local

de
Dia

de
Mês

Ano

Assinatura:
www.consumidorpositivo.com.br
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Após ter preenchido e assinado o termo de autorização, destaque
e entregue o formulário, juntamente com uma cópia do RG e CPF
ou a Nova Carteira de Habilitação na Associação Comercial Curitiba/PR,
Rua Presidente Faria , 101.
Se preferir, envie-o pelo Correio para:
Boa Vista Serviços
Consumidor Positivo
São Paulo, SP
CEP: 01031-970
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Termo de Autorização PESSOA jurídica
1- Autorizo a abertura de cadastro para anotação dos dados relativos a todas as obrigações pecuniárias assumidas ou
que venham a ser assumidas pela empresa abaixo indicada perante quaisquer pessoas jurídicas ou naturais com as quais
mantenha ou venha a manter relação comercial ou creditícia, abrangendo os dados financeiros e de pagamentos relativos
às operações de crédito e obrigações de pagamento adimplidas em seus respectivos vencimentos ou em atraso, e aquelas
a vencer, para constarem do Banco de Dados originário aqui indicado: BOA VISTA SERVIÇOS S.A., inscrita no CNPJ sob nº
11.725.176/0001-27, com sede à Rua Boa Vista, 51 – 5º andar – Centro– São Paulo/SP, CEP 01014-911, com a finalidade,
única e exclusiva, de subsidiar a análise e eventual concessão de crédito, a venda a prazo ou outras transações comerciais
e empresariais que impliquem risco financeiro. Por meio desta autorização, fica desde já a BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
habilitada a requerer as informações de histórico de crédito e de obrigações financeiras às fontes.
2- Autorização para compartilhamento das informações com outros Bancos de Dados:

Não autorizo
Autorizo o compartilhamento das informações com os seguintes Bancos de Dados:
Gestor - Banco de dados 1:

Razão Social:
CNPJ:
End:
Cidade:

CEP:
Estado:

Gestor - Banco de dados 2:

Razão Social:
CNPJ:
CEP:
End:
Cidade:
Estado:
3- Esta solicitação e autorização é válida para informações oriundas de prestadores de serviços continuados de água,
esgoto, eletricidade, gás, telecomunicações (exceto telefonia móvel na modalidade pós-paga), assistência ou seguro médico
e odontológico, outros tipos de seguro, provedores de Internet e TV por assinatura, escolas, administradoras de cartões
de crédito, desde que não integrantes de conglomerados financeiros, e de condomínios:
SIM

NÃO

4- O acesso às informações somente será permitido aos consulentes devidamente credenciados pela BOA VISTA SERVIÇOS
S.A e pelo(s) Banco(s) de Dados acima indicados. Desde já concedo expressa autorização para que os consulentes com
os quais mantenha ou pretenda manter relação comercial ou creditícia possam acessar os dados nos Banco(s) de Dados
acima mencionados.
5 - Ciente de que esta autorização poderá ser revogada a qualquer tempo perante a BOA VISTA SERVIÇOS S.A., ou o
gestor de banco de dados autorizado para compartilhamento das informações ou a(s) fonte(s) detentora(s) das informações.
Razão Social:
CNPJ:

Data da Constituição:

Representante(s) Legal(is):
Nome1:
CPF:

RG:

Nome2:
CPF:

RG:

Endereço:
CEP:

Cidade:

Estado:

Telefone:

E-mail:
,
Local

Assinatura:

de
Dia

de
Mês

Ano

Assinatura:

www.consumidorpositivo.com.br
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Após ter preenchido e assinado o termo de autorização, destaque
e entregue o formulário, juntamente com uma cópia do RG e CPF
ou a Nova Carteira de Habilitação na Associação Comercial Curitiba/PR,
Rua Presidente Faria , 101.
Se preferir, envie-o pelo Correio para:
Boa Vista Serviços
Consumidor Positivo
São Paulo, SP
CEP: 01031-970
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Caça palavras
Encontre palavras importantes para que você mantenha seu orçamento doméstico sobre controle.
			

SONHOS

ORÇAMENTO DOMÉSTICO

IMPREVISTOS

POUPANÇA

PLANEJAMENTO

NOME LIMPO

CADASTRO POSITIVO

www.consumidorpositivo.com.br

| 29

palavraS CRUZADAS
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Cartórios
Endereços de Cartórios de Protestos

1º CARTORIO DE PROTESTO
Rua Carlos de Carvalho, 603 - 9ºandar
Telefone: (41) 3321-7600

2º CARTÓRIO DE PROTESTO
Rua XV de Novembro, 172 gal. Ritz - Loja G - centro
FONE: (41) 3014-8229
3º CARTÓRIO DE PROTESTO
Avenida Luiz Xavier, 110 - sobreloja
Telefone: (41) 3223-8060
4º CARTÓRIO DE PROTESTO
Rua Monsenhor Celso, 211 - 1º andar
Próximo Praça Carlos Gomes
Telefone: (41) 3222-4282
5º Cartório de Protesto
Rua Marechal Deodoro, 869 – 18º andar
Telefone : (41) 3328-1034

www.consumidorpositivo.com.br
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Respostas dos desafios
Palavras Cruzadas
1 CPF
2 CARTILHA
3 DESPESA

5 PROTESTO
6 TAXA
7 PRAZO

9 POUPANÇA
10 CONSUMIDOR
11 RESPONSÁVEL

13 REPUTAÇÃO
14 APOIO
15 DÍVIDA

4 CARNÊ

8 ORÇAMENTO

12 CRÉDITO

16 NOME

Caça Palavras
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Anotações
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Anotações

34 |

www.consumidorpositivo.com.br

Você pode ter mais informações no site
www.consumidorpositivo.com.br
ou na Associação Comercial do Paraná.
Rua Presidente Faria , 101.
Horário atendimento de segunda a sexta-feira
das 08:00 às 18:00.

Tradição, Qualidade e Credibilidade

