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EM ALTA I
m mais um ano, a Sysmo marcará presença na feira supermercadista Expoagas 2015, que ocorre de 25 a 27 de agosto na Fiergs,
em Porto Alegre.
O aplicativo para dispositivos móveis, ‘Sysmo S1 Mobile’, será
apresentado aos varejistas gaúchos durante a feira. Esta solução,
disponível para Android e IOS, permite acompanhar o desempenho
das lojas e acessar informações estratégicas por meio de smartphone ou tablet.
Além do S1 Mobile, clientes e visitantes que forem até o estande
da Sysmo conhecerão outras funcionalidades que auxiliam no dia a
dia do supermercado e trazem maior praticidade e mobilidade aos
negócios. Entre elas estão o Sysmo Tributário, Sysmo WMS - Gerenciamento de endereços, NFC-e, Sysmo Commerce e novidades da
versão 2.19.00 do Sysmo S1.

E

EM ALTA II
e acordo com o diretor administrativo da Sysmo, Miguel Bocalon,
a busca constante por inovação e novas tecnologias faz parte do
trabalho da empresa. “Procuramos estar sempre atualizados, atendendo à legislação vigente e levando ao nosso cliente o que há de melhor para automação e gestão do varejo. O segmento supermercadista é exigente e está em constante mudança e nós queremos atendê-lo
com produtos e serviços de qualidade”, complementa.

D

PEGOU MAL
urante acirrada discussão, durante sessão na Câmara de Vereadores, Raul Gransotto foi, no mínimo, deselegante ao responder
à Maria Tereza Capra – que disse que ia processá-lo – que era para
ela processar a mãe dela que, talvez o vereador não soubesse (ou
saiba), está adoentada. Inclusive, no dia anterior, tinha saído do leito
da UTI.

D

NÃO TEM PREÇO
rabalhar até às 12h de uma sexta-feira, almoçar, depois viajar
sozinho - sem destino e muito menos pressa - ouvindo sons
como, por exemplo, ‘How Far We´ve Come’ – Matchbox e ‘Head On’
– The Jesus & Mary Chain (a versão ao vivo de ambas é melhor), a
todo volume, é tudo de bom.
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SEGURO DO CONDOMÍNIO
abe ao síndico, sob pena de responsabilidade, a contratação
obrigatória de seguro do condomínio. É o que determina o artigo 13 da Lei nº 4.591/64.
O artigo prevê, ainda, que esse seguro proteja o imóvel e as áreas comuns contra danos causados por incêndio ou outro sinistro,
que cause a sua destruição parcial ou total, computando o prêmio
como despesa ordinária condominial.
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Beleza pura: Marcielle Martins Defaveri
FIQUE ATENTO
stende-se até este sábado, 18, o período de rematrículas para os
cursos da Unoesc, campus de São Miguel. Acesse o portal (www.
unoesc.edu.br) e garanta sua vaga.

E

Ana Paula Liberalesso, que recentemente se formou em Direito,
pela Unoesc, campus de São Miguel, agora se dedica a pósgraduação em Direito e Processo Penal, pela Damásio Educacional
MARCHINHA DO DUTRA (2015)
Turma do Dutra demorou a retornar. E recomposta pretende
muito complicar.
Não há quem nos enfrente (e aguente). O nosso grupo é eloquente.
Tudo que fizemos é para ninguém compreender. Em toda jornada nossa intenção é à ansiedade enlouquecer.
Agora o nosso “esquadrão” é o de criar muita confusão.
Salve a Turma do Dutra. Nenhuma é mais maluca.
*Dutra; Ilustre (o cafajeste); Tirésias (o seletivo); Delégio (o
colono forte de Ernestina) e Dom Estevam Tavares.
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Para lembrar o verão: a deslumbrante Mari Norte

