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EDITORIAL

A REDE
A partir do próximo mês o parceiro
Jorge Haato assumirá a área
marketing da Jatiacy.com. Toda a
parte de desenvolvimento de nosso
site, publicidade e identidade visual
estarão sob seus cuidados. Algumas
mudanças serão feitas em nossa REDE
DE PARCEIROS com o objetivo de
otimizar o fluxo de serviços entre
todos os parceiros, à medida que
forem sendo implantados todos os
parceiros serão avisados.

PARTICIPAÇÕES
A partir das próximas edições de nossos newsletters os parceiros que
quiserem tirar dúvidas acerca dos serviços publicados em nosso portfólio
podem enviar e-mail com seus questionamentos, seu e-mail será enviado
para o parceiro que desenvolve o serviço e a resposta será publicada na
próxima edição.

CENTRALIZADORES
Em
muitas
ocasiões
quando
participava do mercado de trabalho
formal me deparei com aqueles
empresários à moda antiga que
tinham como parâmetro principal de
trabalho a centralização de todos os
trâmites de serviços, tendo eles ou
não maior ou menor importância.
Claro, eram os idos de mil novecentos
e setenta, faz tempo. Hoje a coisa
mudou de figura, quando o
empresário coloca em cima de sua
mesa todas as decisões e fluxo de
serviço ele está fadado a sucumbir no
fracasso ou acostumar-se a ser o
último da fila do sucesso. Isso ocorre
na maioria das vezes porque o
empresário já teve prejuízos em
função de uma decisão simples, mas
tomada sem a devida precaução por
um funcionário ou porque ele não se
sente á vontade nem confiante de
delegar a um funcionário os serviços
de apoio pelo simples fato de
envolver nomes de empresas,
contatos e outros dados que ele
considera
vitais
para
seu
empreendimento. Verdade é que
temos que conviver com isso e
aprender
a
confiar
no
profissionalismo que há dentro de
algumas pessoas se quisermos passar
para a página dois.
Portanto
parceiros deixem ao menos um
recado na caixa postal, responda aos
e-mails ou decida-se por atender ao
telefone fixo ou celular. Delegue a
seu parceiro de serviços a função de
dar continuidade às tratativas de
negócios quando o seu tempo for por
demais escasso, os clientes que estão
esperando um feed-back
vão
agradecer muito.

SUGESTÕES
Se você tiver alguma sugestão para nossos newsletters envie para
jatiacy@jatiacy.com toda sugestão será bem vinda e apreciada com carinho,
precisamos de sua ajuda para melhorar o nosso desempenho, você aceita
este convite?
Soluções Corporativas em
Serviços & Negócios
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O TRIBUNAL
Neste painel será sempre apresentado um serviço ou produto que está sendo oferecido em nossa REDE DE
PARCEIROS. Os parceiros que quiserem participar deverão atualizar seu cadastro em nossa REDE e enviar
para o e-mail tribunal@jatiacy.com sua opinião sobre o serviço. Todas as opiniões deverão necessariamente
informar em detalhes a experiência do parceiro em relação ao serviço, se foi executado com sucesso, se foi
rejeitado pelo cliente e por quais motivos. Este espaço não tem a intenção de “julgar” o parceiro e sim expor
em nossa REDE as experiências que temos no dia a dia com os serviços que nos propomos a oferecer às
empresas, auxiliando desta maneira a tornar o nosso meio o mais transparente possível. O texto deverá
conter no máximo 250 palavras.

NA TRIBUNA: DEBÊNTURES ELETROBRÁS
OFERTA
SÉRIE: “V” - Valor de face CR$ 50,00 / Valor Atualizado de cada R$ 2.122.299,00
QUANTIDADE: 415 (quatrocentas e quinze títulos) / VALOR TOTAL DAS 415 DEBÊNTURES= R$ 880.754.275,90
(Oitocentos e oitenta milhões, setecentos e cinqüenta e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e noventa
centavos), nesta data.
NUMEROS: (SEQUENCIADAS) / EMISSÃO: 11 de junho de 1971 / QUANTIDADE DE CUPONS: Completa (20 cupons)
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PARA ACESSAR O PORTFÓLIO DE SERVIÇOS
CLIQUE NA FIGURA

EM DESTAQUE
CAPITAL DE GIRO COM GARANTIA DE RECEBÍVEIS DO SUS
Características








Candidatos: Hospitais e Clínicas.
Valor: Até 18 faturamentos mensais.
Prazo: 60 meses.
Prestação: Limitada a 30% da Receita SUS/mês.
Carência: A estudar.
Taxa de Juros: 1,7% a.m (Em média).
Protestos: Não inibem a operação.

AVISO
Nono dígito do celular para o interior de SP vale a partir de agosto
Começa a valer, em 25 de agosto, o uso do nono dígito nas ligações para celulares de cidades do interior paulista com
código DDD 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, segundo publicação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) no
"Diário Oficial da União". Isso significa que, para fazer ligações para os celulares dessas áreas, será necessário digitar
o 9 antes dos outros oito números da linha.
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A ECONOMIA BRASILEIRA
Por Hélio Tadeu Moreira (*)
Recentemente e democraticamente o Brasil inteiro ouviu o grito das ruas. De forma ordeira e democrática o povo mostrou sua
coragem e vontade de mudanças frente aos desmandos, incompetência e contínua corrupção de nossos governos e de nossos
políticos que coroem a saúde, a esperança e a dignidade dos brasileiros. O recado foi dado, tomara acordem em tempo.
Sabemos que nosso País poderia ser um gigante perante as melhores economias do mundo, mas na verdade segue a passos lentos e
em berço esplêndido. Perdemos o bonde num momento em que a economia americana e a do velho mundo sucumbiam. De
qualquer forma, colocando-nos em nosso medíocre lugar é notório que o Brasil vive uma realidade bem diferente nessa última década
e uma democracia já completa vinte anos.
Os bons fundamentos da economia trouxeram uma boa tranqüilidade perante os mercados doméstico e internacional. Tivemos a
redução da pobreza, aumento do poder aquisitivo das faixas menos favorecidas e a redução dos fatores de risco da economia com o
ingresso de capitais estrangeiros em setores produtivos da economia.
O monitoramente é constante, como visto nesses últimos seis meses, a ameaça de inflação fez com que o Banco Central novamente
necessitasse subir gradativamente a taxa de juros. O importante é que com as políticas adotadas a inflação já se encontra numa
trajetória descendente e alinhada com as metas do governo. Apesar da volatilidade há uma tendência ainda que modesta de
melhora dos indicadores de atividade, como também, os indicadores de demanda que vem apontando uma certa tendência de
aquecimento.
Temos que reconhecer o aumento quantitativo da questão fiscal em nosso país, porquanto o mesmo já não pode-se dizer do ponto de
vista qualitativo. Muito embora as novas culturas de responsabilidade fiscal nos estados tenham avançado, temos os aspectos
negativos da composição dos gastos públicos, justamente os quesitos que contribuem na piora da qualidade fiscal, já que o aumento
da arrecadação sustenta e mascara esse ambiente negativo.
(*) É formado em ciências contábeis pela UNOESC-SC, com especialização em finanças, Sócio Diretor da Intercorp Consultores
Associados, Diretor da Green Fuel Energy S.A. e Membro do Conselho de Administração da WTC Amazonas S.A. Foi Gerente de Relações
com Investidores do Grupo Perdigão e Diretor de Finanças Corporativas da Planner Corretora de Valores S.A.
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Tel: 11.4963-7020 / 11.3435-8312
Cel: 11.98898-2166 Tim / 11.96876-2012 Oi
Cel: 11.97054-2139 Claro / 11.97132-1844 Vivo
Site: http://www.jatiacy.com /
http://www.jatiacy.com.br
E-Mail: jatiacy@jatiacy.com / jatiacy@jatiacy.com.br
Skype: jatiacy.com
Facebook: jatiacy.com
Twitter: www.twitter.com/jatiacy
Blog: www.jatiacy.wordpress.com
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