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Esporte

COPINHA SÃO PAULO SUB-
20 2019 > São Paulo e Guarani ,
Corinthians e Vasco, estão na
semifinal da Copinha SP. Vamos 
ver quem seguirá até a final dessa
edição (50ª) . 
Os Campeonatos Estaduais estão
de volta. Confiram:
CATARINENSE 2019 > A
Chapecoense venceu na estreia.
Jogando em casa venceu o
Marcílio Dias por 1 x 0 (quinta-
feira,17/01) e somou seus
primeiros 3 pontos do ano. Já na
2ª rodada (domingo, 20/01)
empatou fora de casa com o
Metropolitano em 0 x 0. Com
100% de aproveitamento está o
Figueirense que venceu as duas
primeiras partidas. O Avaí e o
Criciúma tem uma vitória e um
empate cada.
GAUCHÃO 2019 > O Grêmio
estreou com goleada sobre o
Novo Hamburgo jogando fora de
casa. O resultado foi 4 x 0 para o
Grêmio. O Internacional foi até
Ijuí enfrentar o São Luis e
conquistou uma sofrida vitória por
1 x 0. (Inter com 8 estreias nesse
jogo).
PAULISTÃO 2019 > O
Corinthians estreou com um
empate em Itaquera contra o São
Caetano. Final 1 x 1.  O Palmeiras
jogando contra o RB Brasil  fora
de casa empatou por 1 x 1. Nos
seus domínios o São Paulo venceu
o Mirassol por 4 x 1. O Santos
venceu a Ferroviária pelo placar
de 1 x 0 na Vila Belmiro.
CARIOCA 2019 > O Flamengo
de virada venceu o Bangu pelo
placar de 2 x 1 no Maracanã. O
Botafogo saiu na frente e levou a
virada, fora de casa para a
Cabofriense ( 3 x 1). O Vasco
enfrentou o Madureira e venceu
por 1 x 0. O Fluminense ficou no 1
x 1 com o Volta Redonda nos
domínios do Voltaço.
MINEIRÃO 2019 > O Cruzeiro
saiu de suas dependências e foi
jogar contra o Guarani/MG e
venceu por 3 x 1. Já o seu maior
riva, o Atlético Mineiro, goleou em
casa o Boa por 5 x 0. Bela
estreia.
Observações > Os Jogos foram
computados do dia 17/01 até 22/
01/19.
Fonte: Professor Marcos Sumny 

Com este marco, instituição

financeira cooperativa pioneira

no Brasil contribui para a

expansão do cooperativismo de

crédito no País

O Sicredi começou o ano com
uma boa notícia. A instituição
financeira cooperativa ultrapassou
os 4 milhões de associados neste
mês. Eles estão distribuídos em 22
estados brasileiros e no Distrito
Federal. Esta marca representa um
crescimento de 37% da base de
associados nos últimos cinco anos.

Um dos diferenciais do Sicredi
é o modelo de gestão que valoriza
a participação igualitária e
colaborativa dos associados, ou
seja, são eles que votam e decidem
os rumos das 115 cooperativas de
crédito filiadas ao Sicredi. “A
instituição comemora quatro
milhões de pessoas que, por meio
do Sicredi, aderiram ao
cooperativismo de crédito. É a
nossa contribuição para o
crescimento do segmento e reflexo
do nosso empenho de ser simples,
próximo e ativo em relação aos
nossos associados”, declara João
Tavares, presidente executivo do
Sicredi.

As raízes do Sicredi estão no
surgimento do cooperativismo de
crédito no Brasil, em 1902, à época
uma forma de organização coletiva
de pequenos agricultores no Sul do
País. Pioneiro neste segmento no
País e referência nacional e
internacional pela organização em
Sistema, com padrão operacional e
utilização de marca única, o Sicredi
atua em 1.263 cidades, sendo que
em 200 delas é a única instituição
financeira presente.

“Nos últimos anos, o
cooperativismo de crédito tem
apresentando um crescimento
importante no Brasil. Apesar disso,
se compararmos com outros países
onde o cooperativismo de crédito
tem mais representatividade no
sistema financeiro, como na
Alemanha, França e Irlanda, por
exemplo, temos muitas
oportunidades para crescer ainda
mais”, comenta Tavares.

A participação das cooperativas
de crédito no Sistema Financeiro
Nacional (SFN) tem registrado um
constante incremento no País.
Segundo o Panorama do Sistema
Nacional de Crédito Cooperativo
2017, divulgado pelo Banco Central
(BC), o segmento passa por um
processo de consolidação. Em
dezembro de 2017, o estudo aponta
um total de 9,6 milhões de
associados no Brasil, crescimento

Sicredi atinge marca de
4 milhões de associados

de 8% em relação a dezembro de
2016, e a existência de 967
cooperativas de crédito singulares
distribuídas pelo País, que contam
hoje com 5.896 agências.

 “Como uma das maiores
instituições financeiras
cooperativas brasileiras,
acreditamos no potencial de
crescimento do cooperativismo de
crédito no Brasil e investimos na
ampliação da atuação nacional,
mediante a abertura de agências
em grandes centros e expansão
para estados das regiões Norte e
Nordeste, no estado de Minas
Gerais e no Distrito Federal. Além
dessa expansão, mantemos a
atuação em pequenos municípios e
investimos continuamente em
tecnologia, visando oferecer aos já
associados produtos e serviços
também em ambientes digitais,
além de atrair novos associados”,
afirma o presidente da SicrediPar,
Manfred Alfonso Dasenbrock.

Nesse sentido, o Sicredi está
contemplando um processo de
modernização cujo objetivo é
proporcionar uma vivência cada
vez mais “Fisital”, uma troca de
experiências do mundo físico para
o digital e vice-versa. Ou seja, usar
a tecnologia para ampliar o contato
com as pessoas.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição

financeira cooperativa

comprometida com o crescimento

dos seus associados e com o

desenvolvimento das regiões

onde atua. O modelo de gestão

do Sicredi valoriza a

participação dos mais de 4

milhões de associados, os quais

exercem papel de donos do

negócio. Com presença

nacional, o Sicredi está em 22

estados* e no Distrito Federal,

com mais de 1.600 agências, e

oferece mais de 300 produtos e

serviços financeiros

(www.sicredi.com.br)

 *Acre, Alagoas, Bahia,

Ceará, Goiás, Maranhão, Mato

Grosso, Mato Grosso do Sul,

Minas Gerais, Pará, Paraíba,

Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio

de Janeiro, Rio Grande do

Norte, Rio Grande do Sul,

Rondônia, Santa Catarina, São

Paulo, Sergipe e Tocantins.

EDITAL 01\2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA, ELEIÇÃO DE DIRETORIA E

CONSELHO FISCAL – Biênio 2019-2021
O Presidente da Associação Joaçabense de Voleibol, Egildo

Bevilaqua, no uso de suas atribuições Estatutárias, conforme
determina o artigo 21 do Estatuto Social, convoca os
associados da Associação Joaçabense de Voleibol para
comparecer a Assembleia Geral Ordinária, que acontecerá no
dia 25 de fevereiro, no salão nobre do Centro Educacional
Girassol, sito a rua Almirante Barroso 152, Bairro Tobias,
Joaçaba – SC, as 19:00h em primeira convocação, com a
presença da maioria simples dos associados e em segunda
convocação para as 19:15h com qualquer número de sócios,
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1 – Apreciar demonstrativos contábeis, discutir e votar as
contas do exercício financeiro de 2018;
2 – Para ouvir e tomar conhecimento do relatório de atividades
da presidência e dos demais setores da Associação;
3 – Eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, em
cumprimento ao disposto nos artigos 72 a 76 do Estatuto
Social.
4 - A Diretoria Executiva deverá ser composta por um
presidente, um vice-presidente, primeiro e segundo tesoureiro,
primeiro e segundo secretários, conforme artigo 27 do Estatuto
Social. O Conselho Fiscal deverá ser composto por sete (07)
membros efetivos e sete (07) membros suplentes conforme
art. 40 do Estatuto Social.
5 – A votação para eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal
far-se-á por chapa;
6 - O voto será nominal e secreto, não sendo permitidos votos
por procuração e sendo obrigatória a identificação do votante
7 - O registro de chapas poderá ser efetuado até o dia 20 de
fevereiro de 2019, às 18 h no endereço: Avenida XV de
Novembro, 371, Edifício Erma Center, 10 andar, sala 104.
8 - De acordo com o artigo 74 do Estatuto Social, não poderão
se candidatar a cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal, os
associados em débito com a Associação e/ou que estejam
incursos em algumas sanções previstas neste Estatuto ou
normas dele emanadas.
Joaçaba, 17 de Janeiro de 2019.

Egildo Bevilaqua
Presidente da  AJOV

Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 2541/98 e
Estadual Lei nº 12.750/03 CNPJ: 01.823.720/0001-10

Alta nas faturas de
energia: saiba mais

sobre os tributos
Nos últimos dias, a Celesc tem recebido

muitas manifestações da população a respeito
do aumento e vem mais uma vez informar que o
aumento na conta de luz se deve, basicamente,
ao maior consumo de energia registrado no
período de leitura do consumo em cada unidade
consumidora.

Esse avanço é confirmado, inclusive, pelos
elevados índices na demanda de energia
registrados pela Celesc nas últimas semanas.
Desde dezembro, o recorde foi batido três
vezes, em três dias seguidos – 15 de janeiro
(4.875MW), 16 de janeiro (4.989,82 MW) e 17
de janeiro (5.030MW). O último recorde havia
sido registrado em 12 de dezembro passado:
4.826MW.


