
 

Goiânia, 12 de junho de 2005 - Edição n° 6429

Diário da Manhã - Av. Anhanguera, 2833, Setor Leste Universitário. Caixa Postal: 103 CEP.: 74.610-010 - Goiânia - Goiás - Telefone: (62) 267-
1000 

sql: 24 querys | tempos: sql: 0.16616(7%) php: 2.35741(93%) total: 2.52357 segundos | on line: 113 visitantes

editorias

 Principal

 Ú ltimas Notícias

 Cidades

 Polít ica

 Meubairro

 DMRevista

 Economia

 Esportes

 Brasil

 Mundo

 Ú ltima Hora

 Opinião

 DMConcursos

 Universidade

busca matérias
palavra-chave

editorias
Todas

edições anteriores

selecione uma edição
 6438 - 21/06/2005

 

serviços

 Cadastre-se

 Cinema

 DM em texto

 Filmes de Hoje

 Guia de Lazer

 Horóscopo

 Telefones Ú teis

 Televis ão

 Ticker novo

 TV a Cabo

Contato: 62 267-1000 

Finanças
Felizes e ricos 
Patrimônios constru ídos a dois surgem de casamentos bem administrados 

  
12/06/2005 

Karine Rodrigues 
Da editoria de Economia 
 
Associar renda, amor e metas é sempre um bom negócio quando se trata de 
vida a dois. No casamento, se o dinheiro não traz felicidade, no mínimo 
ajuda a mantê-la. Esta sociedade funciona como uma empresa; se bem 
administrada, gera lucro, e, caso contrário, pode ir à falência. Uma pesquisa 
do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas revela que nos 
anos de forte crise econômica no País, o número de divórcios aumenta. De 
outro modo, especialistas em finanças pessoais afirmam com todos os 
números que boa parte das diverg ências entre marido e mulher começam 
por causa de dinheiro. 
 
Um dos principais problemas apontados é a falta de diálogo quando o 
assunto é dinheiro. O temor de causar constrangimento no companheiro 
impede que muitos casais só discutam o assunto quando a situação fica 
grave. Segundo o economista José Pio Martins, autor do livro Educação 
financeira ao alcance de todos, os projetos têm muito mais chance de dar 
certo se estes forem abraçados por todos os componentes da equipe.  
 
Porém, o brasileiro não se acostumou a poupar e a fazer o planejamento 
financeiro. Ele diz que, passado o período de incertezas econômicas no 
País, os casais têm que aprender a gerenciar seus gastos, para executar seus 
planos com êxito. 
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VILA ALZIRA 3/4 suítes, sala, 
copa, coz. , bh. social, área de 
serviço, laje, lote grande. CJ-
8989. CIDADE IMÓVEIS: 251-
0065
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pagam juntas R$ 33 milhões 
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