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Mudanças no rotativo 
do cartão de crédito

Estão abertas as ins-
crições para o Concurso 
de Desenho e Redação, 
promovido pelo Ministé-
rio da Transparência. Com 
o tema “Todo dia é dia de 
cidadania”, a iniciativa visa 
despertar nos estudan-
tes, de escolas públicas e 
privadas, o interesse por 
assuntos relacionados ao 
controle social, à ética e à 
convivência cidadã.

Para participar é neces-
sário que as instituições e 
escolas interessadas reali-
zem a inscrição eletrônica 
por meio do sistema no Por-
talzinho da Criança Cidadã. 
Lá, está disponível também 
os formulários de realiza-
ção dos trabalhos, peças de 
divulgação e o Guia do Pro-
fessor, documento com fun-
damentação teórica sobre o 
tema.

O concurso está divido 
em 14 categorias. Nas ca-
tegorias de 1º ao 5º ano 
do ensino fundamental, os 
alunos poderão concorrer 
com trabalhos do tipo “De-
senho”. Nas categorias de 
6º ao 9º ano do ensino fun-
damental, 1º ao 3º do ensi-
no médio, incluindo EJA, os 
alunos poderão concorrer 
com trabalhos do tipo “Re-
dação”.

Os alunos autores dos 
três melhores trabalhos em 
cada categoria receberão 
um tablet e os professores 
orientadores dos alunos 
premiados receberão o 
mesmo prêmio, enquan-
to as três escolas-cidadãs 
vencedoras receberão um 
computador e um certifi-
cado. A data limite para en-
trega dos trabalhos é 30 de 
setembro.
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Marcha a Brasília II Defesa

Nota Vingança

Marcha a Brasília I

Zé Domingos

Marcha a Brasília III

Adalto de Freitas

O evento contará com 
a presença de prefeitos de 
todas as regiões do país e 
para uma maior participa-
ção dos mato-grossenses, 
a Associação dos Muni-
cípios vai sensibilizar os 
gestores do estado para 
participarem da mobiliza-
ção, que tradicionalmente 
conta com a presença de 
muitos prefeitos de Mato 
Grosso.

Os deputados e ex-de-
putados começaram a se 
defender das acusações do 
ex-deputado José Riva, so-
bre participação no chama-
do “Mensalinho”. Nesta se-
gunda-feira, 3, o deputado 
Adalto de Freitas (SD) en-
caminhou nota a imprensa 
de todo o Estado afirmando 
estar indignado com as acu-
sações que classificou de 
levianas.

Neurilan Fraga destaca 
que é muito importante a 
participação, ainda mais 
considerando que boa 
parte das administrações 
estão renovadas. “Nesses 
meses iniciais de mandato 
os prefeitos já estão sen-
tindo as dificuldades do 
cargo. Por isso é impor-
tante que estejamos todos 
em Brasília para debater 
os pleitos municipalistas”.

Freitas afirma que 
sempre tratou com o ex
-presidente da Assembleia 
Legislativa sobre assuntos 
financeiros, tão somen-
te da verba de gabinete, 
que é direito de todos os 
parlamentares. O depu-
tado disse ainda que não 
tomou conhecimento ofi-
cialmente da referida de-
núncia, mas afirma confiar 
na Justiça.

“Meu sentimento 
com relação a Riva é de 
pesar, mas não posso em 
hipótese alguma aceitar 
suas ilações, na intenção 
de levar o meu nome 
para o lamaçal que ele 
chafurda. Estou indigna-
do e triste por tanta des-
lealdade e covardia (...). 
Apesar de indignado, me 
sinto confiante, pois a 
verdade vai prevalecer.”

Zé Domingos afirma 
que a citação do seu nome 
é motivada por vingança, 
em razão de ter sido um 
dos deputados que atuou 
de forma expressa, na épo-
ca, contra a indicação de 
Janete Riva para o Tribunal 
de Contas do Estado. “(...) 
e, agora, como forma de re-
taliação o Sr. José Geraldo 
Riva incluiu seu nome den-
tre outros selecionados”.

A 20ª edição da Marcha 
a Brasília em Defesa dos 
Municípios terá uma ex-
tensa pauta este ano, com 
destaque para as reformas 
trabalhista, previdenciária e 
tributária, além das reivin-
dicações municipalistas que 
serão discutidas com repre-
sentantes do governo fede-
ral e Congresso Nacional. O 
evento será realizado de 15 
a 18 de maio.

Assim como Daltinho, 
o deputado Zé Domin-
gos também encaminhou 
nota de esclarecimento à 
imprensa nesta segunda. 
“(...) Vem a público escla-
recer alguns aspectos que 
evidenciam o total dese-
quilíbrio e contradições no 
teor das declarações judi-
ciais prestadas pelo ex-pre-
sidente da Assembleia Le-
gislativa”, declara, em nota

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) aproveita o ani-
versário de Cuiabá para lançar o programa Minha Rua Asfaltada, 

que prevê a pavimentação de 600 km das ruas da Capital. Num 
primeiro momento será autorizada a ordem de serviço para asfal-

tar 115 km, quando a Capital comemora 298 anos neste sábado, 8. 
Além do programa Minha Rua Asfaltada, o prefeito anunciou em 
coletiva nesta segunda o lançamento de outras 51 obras para co-

memorar o aniversário da Capital. As ações serão realizadas entre 
5 e 26 deste mês. Entre festividades e shows nacionais (Amado Ba-
tista e Zezé Di Camargo&Luciano), o prefeito vai inaugurar creches 

e lançar o programa Vem Pra Orla, que vai fechar aos domingos e 
feriados a via adjacente à Orla. A festa em comemoração ao ani-

versário de Cuiabá terá custo de R$ 750 mil. Segundo o prefeito, o 
valor será custeado pelo setor empresarial.

A partir de hoje [segunda-feira], 3 de abril, entram em 
vigor as mudanças para o uso do rotativo do cartão de 
crédito. Contudo, as mudanças por si só, dificilmente 
diminuirão a inadimplência. Afinal, por mais que o valor 
total da dívida seja diminuído, as parcelas mensais 
acabarão sendo iguais ou até mesmo maiores do 
que o valor mínimo da fatura. Ou seja, no orçamento 
mensal do consumidor, a diferença será quase nula.

A saída para o problema está menos em acompanhar 
as taxas e muito mais em se educar financeiramente. 
Quem chegou ao ponto de não conseguir pagar as 
parcelas mensais precisa fazer, imediatamente, um 
diagnóstico financeiro para rever sua situação e 
combater a verdadeira causa do problema. 

O descontrole financeiro tem origem nos hábitos 
e comportamentos, portanto é preciso, em primeiro 
lugar, mudar as atitudes para sair desta situação. É 
válido também buscar uma modalidade de crédito mais 
barata que o cartão de crédito, mesmo considerando 
as taxas mais baixas da nova regra. Entretanto, trocar 
uma dívida pela outra não é a solução do problema, 
que tem origem comportamental. 

O cartão de crédito é uma excelente ferramenta para 
quem sabe aproveitar seus benefícios, como serviços 
de milhagens e prêmios. Porém, se não for utilizada 
com consciência pode promover compras por impulso, 
é preciso ter responsabilidade na hora de consumir. 
É importante que as dívidas no cartão de crédito 
não ultrapassem 30% do salário ou ganho mensal, 
justamente para evitar o descontrole financeiro. 

Para evitar que os gastos sejam maiores que os 
ganhos, é preciso compreender de que forma o 
dinheiro da pessoa ou familia é utilizado. Após um 
diagnótico financeiro, é mais fácil reduzir o padrão de 
vida, ou seja, viver de acordo com a sua realidade.

Entenda as mudanças
Atualmente, o consumidor deve fazer o pagamento 

mínimo (15% do valor da fatura) até o vencimento para 
não ficar inadimplente. O restante da dívida, acrescido 
de juros, é cobrado no mês seguinte e o consumidor 
pode fazer o pagamento mínimo novamente, mês a 
mês, gerando a famosa “bola de neve” do rotativo do 
cartão de crédito. 

Com a mudança, a partir de 3 de abril o consumidor 
só poderá fazer o pagamento mínimo por um mês. 
Depois disso, o banco ou a instituição financeira será 
obrigada a oferecer uma linha de crédito para que 
parcele o saldo devedor com juros menores do que 
os do rotativo, gerando uma dívida total menor.

Reinaldo Domingos é doutor em educação 
financeira, presidente da Associação Brasileira 
de Educadores Financeiros (Abefin) e da DSOP 

Educação Financeira e autor do best-seller 
Terapia Financeira, do lançamento Diário dos 

Sonhos e da primeira Coleção Didática de 
Educação Financeira do Brasil.

Prefeito entrega kits de inseminação à Cooperativa 
O prefeito de Tangará da Serra, Fábio Martins Junqueira, acompanhado do 

vice-prefeito, Renato Gouveia e do secretário Municipal de Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento, Ander Santos, realizou na tarde desta segunda-feira, 3, 
a entrega de kits de inseminação bovina à Cooperativa Regional de Produção 
Agropecuária da Agricultura Familiar (COOPRAF). Ao todo foram entregues dois 
kits contendo dois botijões para inseminação com capacidade para 20 litros de 
nitrogênio e uma caixa contendo insumos e equipamentos à COOPRAF com 
sede na Agrovila 01 - lote 23 do Assentamento Antonio Conselheiro, represen-
tado por Valdir Alves da Silva, que é o presidente da entidade. “Essa ação faz 
parte do trabalho de valorização e apoio à agricultura familiar desenvolvido 
pela Secretaria Municipal de Agricultura em nossa gestão. Essa é uma prática 
da nossa administração, promover melhores condições de vida e trabalho ao 
homem do campo. Somos parceiros das entidades e desenvolvemos as ações 
necessárias para o seu pleno desenvolvimento”, enfatizou o Prefeito.

Prefeito lança 51 obras


