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COM EQUIPE

Entrega doações aos hospitais de câncer

Sabemos que todos os anos a história se repete
e dois dos gastos que mais costuam desequilibrar
as finanças dos brasileiros são o IPVA e o IPTU,
mas não precisa ser assim. O grande erro está em
não programar seu pagamento com antecedência.
Como a maioria das pessoas não traçam um
planejamento anual, acabam começando um
ano novo com dificuldades financeiras, já que
no período há também gastos com matrícula e
material escolar, entre outros.
Uma dúvida muito comum em relação ao IPTU
e ao IPVA é sobre a condição de pagamento: é
melhor à vista ou parcelado? Antes de ter essa
resposta, é preciso saber em que situação financeira
você se encontra: endividado, equilibrado
financeiramente ou investidor.
Se for a primeira ou segunda opção, dificilmente
conseguirá fazer o pagamento à vista, restando o
caminho do parcelamento. Lembrando que se deve
evitar ao máximo recorrer a empréstimos, limites
do cheque especial ou qualquer outra maneira de
crédito do mercado financeiro, pois isso apenas
se tornaria uma bola de neve, devido aos juros
altíssimos cobrados.
Caso a situação financeira esteja mais confortável,
tendo uma reserva financeira, recomendo, sem
dúvida nenhuma, que o pagamento seja feito
à vista. Cada estado
pratica
o
próprio
O grande erro está
desconto, mas, em
em não programar
média, o contribuinte
obterá 3% de desconto
seu pagamento
no IPVA e 4% no IPTU.
com antecedência
É importante lembrar
dos
compromissos
futuros; muitas pessoas se deixam levar pelo bom
desconto e acabam esquecendo que haverá outras
contas a serem pagas naquele mesmo mês ou nos
próximos. Portanto fique atento: não adianta pagar
à vista e conseguir desconto em uma despesa e
não ter dinheiro suficiente para quitar as outras.
Isso nos leva a outro importante aspecto da
educação financeira: ter uma reserva financeira.
Isso evita problemas como esse e nos deixa mais
seguros, em caso de imprevistos. Enfim, com
planejamento, é possível terminar e começar o ano
com segurança de uma vida financeira saudável e
muitas realizações.
Reinaldo Domingos, presidente da Associação
Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin
– www.abefin.org.br) e da DSOP Educação
Financeira (www.dsop.com.br). Autor de
diversos livros sobre o tema, como o best-seller
Terapia Financeira.

Reforma

Outros problemas

Na reunião, o gerente local informou que uma reforma completa da agência foi
solicitada. Essa informação
foi, inclusive, divulgada pelo
DS em novembro passado,
ocasião em que o vereador
Sebastian recebeu resposta
de suas reivindicações junta
a CEF.

Além disso, o gerente
local informou que há poucos dias houve revisão dos
caixas eletrônicos o que já
agilizou parte dos atendimentos. Outra reclamação
de usuários, quanto a falta
de iluminação no interior
da agência, também foi solucionada.
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O

Grupo de Apoio a Hospitais de Câncer (GAHC),
formado por 14 instituições de Tangará da
Serra fará na noite desta sexta-feira, 11, a
entrega simbólica dos cheques de R$ 75 mil,
cada, aos Hospitais de Câncer de Mato Grosso (HCanMT) e
de Barretos (Hospital do Amor), resultado do primeiro leilão
geral realizado pelo grupo em outubro do ano passado. A
cerimônia será na sede do Lions Clube Tangará da Serra,
às 19h, e contará com a presença de representantes dos
dois hospitais e imprensa, oportunidade em que o GAHC
prestará homenagens para alguns colaboradores. Vale
lembrar que o resultado final deste primeiro leilão foi de
R$ 183.286,93 e o restante dos recursos, à medida que
forem recebidos, ficarão em caixa e serão distribuídos com
o resultado do próximo leilão.

Reclamação I

Reclamação II

Semáforos

Após receber uma grande
quantidade de multas que
afirmou não ter cometido,
um empresário de Tangará
utilizou as redes sociais para
reclamar sobre outro assunto ligado ao trânsito: a interdição que acontece nas vias
todas as vezes que ocorrem
manutenção na pintura das
faixas de pedestres.

Indignado, o empresário
apareceu no vídeo questionando os funcionários que
faziam a manutenção, pelo
fato da pintura já ter secado
e mesmo assim a via continuar interditada. Em determinado momento do vídeo,
a fita de isolamento da via
aparece rompida, após um
veículo não desviar do local.

Falando em trânsito, outra
reclamação em Tangará é em
relação aos semáforos instalados em frente as escolas.
Mesmo na época de férias, os
pontos semafóricos funcionam normalmente, quando
poderia ser usado de forma
inteligente, ou seja, em período noturnos ficar aberto ou
em sistema intermitente.

BASTIDORESDAPOLÍTICA
Ecoponto

Reivindicação

Caixa Econômica

O
vereador
Ronaldo
Quintão (PP) elogiou a iniciativa do Poder Executivo
em atender os vereadores
tangaraenses ao lançar a
obra de um Ecoponto. “É
uma obra que vem ao encontro de uma necessidade que
vemos nas ruas (...) problemas ambientais”.

Para
Quintão,
ao atender a reivindicação
dos vereadores, o Município está atendendo a uma
demanda da população.
“Teremos a oportunidade
de ver acontecer uma obra
que vem ao encontro das
necessidades de Tangará
da Serra”.

O vereador Wilson Verta
(PSDB) se reuniu esta semana com o gerente geral da
Caixa Econômica em Tangará da Serra, Vanderlei Lucena. No encontro, o vereador
pediu a ampliação da agência da Caixa e investimentos
para melhorar o atendimento à população.

Projetos do governo na ALMT
O governo de Mato Grosso entregou à
Assembleia Legislativa projetos que visam cortar
despesas para melhorar a situação financeira do
estado, que entrou 2019 com dívidas de quase R$
4 bilhões, de acordo com a nova administração.
Os projetos do Executivo visam reduzir de 24 para
15 secretarias; extinguir seis empresas mistas;
criar uma nova edição do Fethab; regulamentar os
critérios para a concessão da RGA; sancionar uma
versão estadual da LRF e a LOA para 2019, com
modificações.
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