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Novo fórum

EDITORIAL

Lideranças debatem construção

jornal@oimagem.com.br

As empresas e seu
sucesso

Foto: Ascom/SDR-DC

O

Troféu O Guarani organizado pela Administração
de São Miguel do Oeste, por meio da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico, demonstrou a força do empreendedorismo migueloestino.
Foram 79 empresas premiadas em 17 categorias, incluindo indústria, comércio, prestadores de serviços e agricultura. A noite foi de comemorações, no entanto, vale
reﬂetir sobre as razões que fazem um empreendimento
dar certo. Planejamento, bons projetos, organização e o
grande segredo: equipes preparadas, motivadas e felizes.
Nos discursos e nas rodas de amigos o assunto
repercutiu enfaticamente. O momento da economia
indica que investir nas pessoas gera excelentes resultados. E a única forma de fazer as pessoas mais felizes no
trabalho é formada por três providências: treiná-las
incansavelmente, exigir muito delas e recompensá-las
com promoções pelas metas alcançadas. Meritocracia
pode ser o nome mais conhecido para esta prática. Os
ambientes mais infelizes são aqueles onde não há treinamento, não há cobrança e não há recompensas pelo
mérito. Neste caso, prevalecem os perﬁs políticos, a
frescura e os bajuladores. As palavras polidas e bem
colocadas nas reuniões prevalecem sobre a entrega das
metas. A burocracia do verbo bem colocado, das maneiras bem educadas e do pedigree suplanta quem vai direto ao ponto, quem passa por cima dos rapapés e quem é
focado nas metas.
Consultores da área revelam que, quem pensa mais
em si do que na empresa mede as palavras e posa de
bom moço. “Gentlemen” que seriam adorados, por
exemplo, na burocracia dos comunistas, na política dos
corruptos, nos órgãos públicos ineﬁcientes e nas
empresas privadas decadentes, mas que nunca trabalhariam nas organizações mais lucrativas.
Quer fazer alguém feliz no trabalho? Exija sacrifícios, muito esforço e estabeleça metas acima do que é considerado razoável no mercado. Ofereça muito treinamento e dinheiro, além de observações e elogios durante todo o tempo de jogo. Quem gosta desta aparente
dureza tem a casca grossa de que precisam os grandes
resultados. Somente uma seleta minoria encara o trio
de ouro citado anteriormente: treinamento intenso,
metas difíceis e recompensas muito atrativas.
“As melhores pessoas do mundo adoram treinamento, dinheiro, elogios, cobrança e “feedback” constantes. Os piores proﬁssionais e os medianos têm "ouvidos de veludo", praticam o "bunda na cadeira", contentam-se com bônus medíocres e querem um lugarzinho tranquilo para ter o que pobremente chamam de
"qualidade de vida"!( Paulo Ricardo Mubarack).
Até a próxima!

Reunião tratou de compra de um terreno pertencente a Igreja Matriz para obra
Será constituída uma até dia 31 de outubro para is que será pagos por São
São José do Cedro
refeitos e lideranças comissão para acelerar o fazer a doação do terreno José do Cedro.
O prefeito ressalta que
de São José do Cedro, processo de negociação da ao tribunal de justiça.
a administração cedrense
Local
Guarujá do Sul e Princesa compra de uma área de cinO Terreno onde será também assumiu o comrealizaram reunião na co mil metros quadrados
manhã de sexta-feira, dia p e l a a d m i n i s t r a ç ã o ediﬁcado novo fórum foi promisso de colocar toda a
avaliado em 620 mil reais. infraestrutura de água e
30, no gabinete do prefeito cedrense.
O valor pago será divi- energia elétrica no local,
O terreno está localizaPlínio de Castro. O encontro envolveu representan- do atrás da igreja e é de pro- dido entre as administra- além de executar os trabates, corretores de imóveis, priedade da mitra e da ções de Guarujá do Sul e lhos de terraplenagem.
A primeira etapa da
Princesa que vão auxiliar
representantes religiosos família Adams.
O ministério da justiça com 125 mil reais cada construção do novo fórum
e do poder judiciário.
Conforme o prefeito já tem um projeto padrão uma na aquisição do terre- deve custar em torno de
um milhão e 500 mil reais.
Plínio de Castro a intenção na ediﬁcação das novas no.
Conforme o prefeito, A obra deve começar apefoi continuar com as trata- comarcas e a execução das
tivas para a construção do obras será feita em etapas. Plínio de Castro vai restar nas no segundo semestre
O município tem prazo o montante de 370 mil rea- de 2014.
prédio do novo fórum.
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Conselho Tutelar tem nova presidente
Foto: Divulgação

Descanso
ssumiu a partir do
mês de agosto como
nova presidente da entidade, a conselheira Rosimar
Colombo.
Desde que foi implantado no município, cada
Conselheira tem o direito
de exercer a função de presidente pelo período de
seis meses.
O Conselho Tutelar
zela por crianças e adoles-

A

centes que foram ameaçados ou que tiveram seus
direitos violados, bem
como oferecer suporte aos
pais e participar ativamente na solução de problemas enfrentados pela
comunidade.
Nos últimos dias a entidade promoveu um trabalho sobre “bullying” onde
todas as escolas da rede
municipal, estadual e particular receberam instru-

EXPEDIENTE

ções de como funciona e o
que devemos fazer para
identiﬁcar os casos e solucionar este problema.
Como próximas atividades, o Conselho Tutelar
de Descanso realizará campanha em conjunto com o
comércio contra a Exploração Sexual Infanto Juvenil.
Combate ao
abuso infantil
No dia 24 de setembro,
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Bandeirante

dia estadual de combate a
exploração Sexual infanto
juvenil, as conselheiras
estarão entregando folders e alocando cartazes
em ponto estratégicos do
município.
Também já está programada uma palestra de
orientação dos direitos e
deveres para as crianças
de até 8 anos na escola de
primeiro grau Getúlio Vargas.
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Circulação em (quantidade): Bandeirante (70); Belmonte (150); Chapecó (30); Descanso
(550); Florianópolis (160); Guaraciaba (450); Iporã do Oeste (230); Itapiranga (100); Paraíso
(150); Romelândia (50); Santa Helena (320); São José do Cedro (20); São Miguel do Oeste
(1620) e Tunápolis (100).

