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Desfile encerrou 
Semana da Pátria

Iniciada no dia 01, a 
Semana da Pátria teve seu 
término na última segunda-
-feira, dia 07, a partir de 
08h com um Desfile cívico-
-militar na Avenida Ministro 
João Alberto.  A Programa-
ção da pátria seguiu também 
no sábado e domingo com 
a apresentação de Escolas e 
representantes de instituições 
e no dia 07 de setembro des-
filaram na Avenida o Exér-
cito Brasileiro, Aeronáutica, 
Polícia Militar, Polícia Civil, 
Corpo de Bombeiros e polí-
cia Rodoviária Federal. 

Neste dia 15 haverá o 
Desfile com a participação 
também de escolas, cre-
ches, instituições, empresas 
e secretarias municipais na 
avenida, comemorando os 67 
anos de Barra do Garças. O 
tema deste ano será “Barra do 
Garças, Abençoada por Deus 
e bonita por natureza”. 

Vander Araújo 
SECOM-BG

Ex-metalúrgico abre franquia 
de óculos para fugir da crise

Aos 50 anos, Evandro Mo-
reira Nunes perdeu o emprego. 
Ele trabalhava em uma monta-
dora no ABC como coordena-
dor de projetos e foi alvo das 
demissões no setor em meio à 
crise. Há 30 anos atuando no 
mercado, não aguentou passar 
mais do que 45 dias em casa 
enviando currículos. Foi então 
que conheceu a NYS Collection 
(www.nysbrasil.com.br) - fran-
quia norte-americana de óculos 
de sol e grau presente em 40 
países - e decidiu empreender

O quiosque da NYS foi a 
opção que melhor se ajustou 
ao orçamento e expectativas de 
Nunes, que recorreu a reservas 
financeiras para abrir o negócio 
que opera desde junho em um 
shopping em Santo André. Ape-
sar do cenário econômico atual, 
os negócios vão bem e, até de-
zembro, o novo empreendedor 
espera faturar R$ 200 mil.

 Os conhecimentos da profis-

são anterior são úteis para lidar 
com o dia a dia das finanças e 
gerir o estoque. Ainda assim, se-
gundo Nunes, optar pelo modelo 
de franquia foi essencial para 
evitar surpresas no meio do ca-
minho. “Quando me decidi pelo 
franchising, pensei na vantagem 
de ter um plano de negócios 
estruturado e testado, além de 
parâmetros de crescimento do 
quiosque”, afirma.  

Para o ex-coordenador de 
metalurgia, a mudança de nicho 
foi radical. “Eu já tinha passado 
em frente a uma loja da NYS 
em Orlando, mas daí a trabalhar 
nesse segmento, jamais imaginei. 
E hoje é até engraçado porque, na 
minha vida inteira, acho que nun-
ca vi tanta gente usando óculos”. 

Com quase três meses de 
operação, Nunes diz estar fami-
liarizado com o negócio. “Foram 
30 anos trabalhando na indústria, 
mas até que eu peguei rápido 
a tarefa de atender o público”, 
conta. Além do treinamento 
oferecido pela franqueadora, 

empreendedorismo

Notícias do TCE

Pontal Do araguaia  
 Câmara deverá melhorar sistema

O Tribunal de contas de Mato Grosso julgou regulares, 
com recomendações as contas anuais de gestão da Câmara de 
Pontal do Araguaia. As informações referentes ao exercício de 
2014, sob a gestão do vereador Luciano Napolis Costa, foram 
avaliadas pelos conselheiros na sessão ordinária da 1ª Câmara 
de Julgamentos, realizada no dia 12/8.

 Não houve nenhuma falha grave que pudesse levar à irregu-
laridade das contas. Mas a atual gestão recebeu a recomendação 
de melhorar o controle interno a fim de enviar corretamente as 
informações ao TCE-MT pelo Sistema de Auditoria Pública 
Informatizada de contas, o Aplic.

 O relator do processo, conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira, 
explicou que “desde 2008, o Tribunal de Contas vem se esforçado 
para acompanhar a implementação e aperfeiçoar os sistemas admi-
nistrativos de controle interno dos fiscalizados, de forma constante 
e simultânea, por meio do Sistema Aplic”. Todos os anos, atualiza 
e disponibiliza em seu site na área espaço dos fiscalizados - Aplic, 
informações sobre a legislação, leiaute, orientações relativas ao Sis-
tema Aplic, a serem seguidas pelos gestores e demais responsáveis 
pelo envio de informações por meio eletrônico.

alto Boa ViSta 
gestor penalizado por  ineficiência no sistema 

 Durante sessão ordinária da 1ª Câmara de Julgamentos do 
Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), foram julgadas 
regulares as contas anuais de gestão da Câmara de Alto Boa Vista, 
referentes ao exercício de 2014. O processo foi analisado no dia 
19 de agosto, quando o relator, conselheiro substituto, Moisés 
Maciel, apresentou proposta de voto aos demais membros do 
plenário, que o acompanharam por unanimidade.

 Sob a gestão de Valtuir Candido da Silva, as contas apresen-
taram algumas impropriedades, tal qual a ineficiência de acesso 
à informação através de meios eletrônicos quanto aos dados 
sobre a execução orçamentária. “O gestor público, além de dar 
publicidade às suas ações, deve verificar se as informações e os 
dados disponibilizados são suficientes ao exercício do controle 
social”, defendeu em seu voto o relator.

Desta forma, penalizou Valtuir Candido da Silva com multa 
de 6 UPF, determinando-lhe que realize as atividades dispostas 
no cronograma para implantação da Lei de Acesso à Informação 
em 90 dias. Também determinou à atual gestão que adote as 
ações necessárias para aperfeiçoamento das atividades e rotinas 
do controle interno, “a fim de que o setor exerça com excelência 
a sua função orientativa e preventiva”, completou.

 São  JoSé Do XingÚ
Presidente da Câmara  penalizado por falhas

 A 1ª Câmara de Julgamentos do Tribunal de Contas de Mato 
Grosso (TCE-MT) aprovou as contas de gestão da Câmara de 
São José do Xingu, fez determinações e recomendações legais 
e aplicou multas ao então gestor Wanderli Pereira de Araújo. A 
decisão foi tomada durante sessão ordinária do dia 19 de agosto, 
quando os conselheiros acompanharam o voto do relator, Moisés 
Maciel, por unanimidade.

 Dentre as falhas identificadas pela equipe de auditoria, fo-
ram elencadas a inexistência de acompanhamento e fiscalização 
da execução contratual por um representante da administração, 
pagamentos de parcelas contratuais sem a regular liquidação e 
divergência entre as informações enviadas pelo Sistema Aplic 
e as constatadas pelos controladores externos. Constatada a 
procedência das impropriedades, o relator aplicou multa de 
8 UPF ao gestor, determinando-lhe a adoção de medidas para 
efetuar o pagamento atrasado das faturas de energia elétrica e 
telefonia, a fim de evitar a incidência de juros e multas.

 O conselheiro substituto, Moisés Maciel, também alertou ao 
atual responsável para o fato de que, a reincidência das falhas apon-
tadas poderá acarretar a irregularidade das contas subsequentes.

QuErÊnCia
Presidente da Câmara deve restituir valores

 As contas anuais de gestão da Câmara de Querência, referentes 
ao exercício financeiro de 2014, foram julgadas regulares, com 
recomendações e determinações legais e aplicação de multa. A 
decisão foi tomada pela 1ª Câmara de Julgamentos do Tribunal de 
Contas de Mato Grosso (TCE-MT), promulgada em sessão ordiná-
ria do dia 19 de agosto com base no voto do relator, Moisés Maciel.

 Sob a gestão de Valdenício Anjos da Silva, a Câmara de Ve-
readores apresentou algumas impropriedades, com pagamentos 
de verbas remuneratórias e indenizatórias sem a previsão legal e 
divergências entre as informações enviadas pelo Sistema Aplic e as 
constatadas pela equipe de auditoria do TCE-MT. Desta forma, o 
conselheiro substituto, Moisés Maciel, determinou em seu voto que 
o presidente da Câmara restitua os cofres públicos em R$152,50. 
O gestor também foi penalizado com aplicação de multa de 4 UPF.

 Igualmente, foi recomendado à atual gestão para que cum-
pra integralmente o “Manual de Orientação para Remessa de 
Documentos ao TCE-MT”, evitando novas impropriedades 
frente à prestação de contas. A decisão foi acompanhada pelos 
demais conselheiros por unanimidade.

NYS Collection foi nova fonte de renda encontrada após demissão de montadora.

Marina - Press Works 

o empreendedor recebe visitas 
regulares dos profissionais de 
campo da NYS, que vão até a 
loja oferecer suporte.

Com esse time no back-
ground, Nunes tem planos de 

abrir uma segunda loja dentro 
de um ano e meio. O prazo mé-
dio de retorno do investimento 
de R$ 118.500, incluindo taxa 
de franquia e estoque de 550 
óculos, é de 20 meses.

Franqueado Evandro Moreira Nunes em quiosque da NYS 
Collection - Santo André
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