
ano.

logística, segurança e qualidade
da ÍTlão-de-obra'~

O grupo italiano trabalha
com iates de luxo das marcas
Atlantis, Azimut e Benetti,
além de uma diversidade de
modelos que vão desde lan
chas esportivas a megaiates,
sendo o maior estaleiro pri
vado do mundo. A fábrica de
Itajaí já está com 50 funcioná
rios contratados e vai produzir
cerca de cem embarcações por

ITAJAí

Para dar início às operações
da multinacional Azimut
Benetti, em Itajaí, resta apenas a
chegada do navio com material
de produção dos iates de luxo.
Em coletiva de imprensa, na
última terça-feira (3) o diretor
executivo da Azimut no Brasil,
Luca Morando, ressaltou os
motivos que levaram à escolha
pelo município. "Encontramos

• em Itajaí um pólo náutico
: já formado, com rede de
: fornecedores, infraestrutura
····················

·
1ElTIbarcações de luxo
~no Brasil
····

•omla
na grande Florianópolis, abastece
o caminhão com produtos planta
dos na região e outros que vêm de
todo o Brasil, e os revende a preços
bastante competitivos. A maioria
dos produtos faz parte de uma
tabela com preço único. como
batata, cebola, banana, pepino, be-

mana está na feira da rua Jacob
Ardigó, a popular Rua da Vala,
no bairro Dom Bosco. Com essa
atitude, consegue sempre produ
tos frescos e bem mais baratos do
que no supermercado. "Compro
quase tudo aqui há pelo menos
dois anos. Às vezes deixo pra

ramecluir
ábitos saudáveis

M~NCHETE DO VALE
- r;,;. ...;...~~dJ.=.t am'ã1

e



Outras dicas para economizar em casa

OPERADOR DE TELEMARKETJNG
Com experiência na função - li
gar para agendar entrevista ou

entregar currículo e encaminha

mento na portaria.

REPRESENTANTE COMERCIAL
A partir de 20 anos - 2º grau

completo - Com experiência em

vendas - Possuir veí'culo próprio

- Ajuda de custo +comissões - Le

var currículo e encaminhamento.

VENDEDOR (A) EXTERNO (A)
Fará vendas diretas ao cliente

final, ações de marketing, panfle

tagens, captação de novos clien

tes - Experiência em vendas - Co

nhecer a cidade de Itajaí - Turno:

comercial - Salário fixo + Comis

são + VR +VT - Levar currículo e

encaminhamento.

Confira as vagas do
serviço de Amparo ao
Desempregado (Seade)

ATENDENTE DE LANCHONETE
Acima de 18 anos - 1º grau com

pleto - Morar próximo à UNIVALI

ou não depender de ônibus - Dis

posição para o trabalho - Turno:

das 9:30 às 13:00 e das 18:00 às

22:30 - Levar encaminhamento,

Vaga feminina.

VAGAS DE EMPREGO

!Documentos necessários
1para fazer o cadastro:

CONSULTOR RESPONSÁVEL i
1('-arteira de Id~ntidadc (RG)

Entre 19 e 2S anos - 2Q grau : Cm1:ão do CPF

completo - Com experiência em i Comprovante de escolaridade

vendas - Turno de trabalho: 8 ho- i Carteira de t:rabalho

iClS por dia - Salário R$ 590,00 +! Da88bàsuh30

300,00 + Premiação - Para traba-! Das 1411' 17b30

lhar em Balneário Camboriú - Le- !Rua Tijucas, 511 - Centro - 3346-7147 i
: • I . h t 1www.itajai.sc.gov.brlbee_empregos . ~
:. y.a.r.ÇlJ~~IÇ~. Q.~ ~!'.Ç.é!T.I~ ••<trp.~~ .9.•••• ;"4·l"""i"'·Ç'f·.~'·'·f",·,·ç-'·~""·rr,·~·çl·'·'·I·&"'·&·j·.

···,;···························
: CONSULTOR (A) DE MODA
: Entre 19 e 25 anos - 2º grau

: completo ou cursando superior

• - Com experiência em vendas ou

: em varejo de moda - Turno de

: trabalho: 6 horas por dia - Salá

: rio R$ 590,00 + Premiação - Para

: trabalhar em Balneário Cambo-· .
: riú - Levar currículo e encami-·: nhamento,·····

terraba, cenoura, uma infinidade

de frutas e verduras vendidas a R$

1,29. Economia garantida que no

verão vende mais as frutas da esta

ção e no inverno legumes e verdu

ras para a deliciosa sopa, cuja re

ceita varia de acordo com o gosto

e o bolso de cada família.

comprar no supermercado, mas é

sempre mais caro, e nem sempre

tem essa variedade': avalia.

O feirante Marcelo Schmitz,

23, praticamente nem dorme à
noite quando tem. que trabalhar.

Sai cedo, nas primeiras horas da

madrugada, de Antônio Carlos,

óbvio é que se gastamos mais

que ganhamos, vamos nos en·

dividando e, junto com os juros

que uma dívida traz, vaLse for

mando uma bola de neve que

cresce em progTessão geométri

ca', alerta o professor.

Ainda sobre planejamento ,

de compras, ele ressalta que o j
mais importante é ganhar juros j
€ não pagar juros. Desta forma, ~

se o objetivo é trocara geladeira. i
por exemplo, o melhor é pou

par o valor todos os meses, até i
juntar o suficiente para comprá- j
-la. "Durante esse periodo, vou j
ganhando juros e, ao ter o sufi· I
ciente, certamente conseguirei i
Wll desconto para pagamento )

à vista e em dinheirú: calcula o I
administrador. Atitude saudável j

l
. cumprir a cartilha, poàe come- para o bolso em qualquer tipo j
! çar evitando novas dívidas. "O de economia. ;:u._ ~ _ _._"••~ u .,. _ •••• ~ u ~ ~.................. .h •• ~.~ h ~•••••~ "._~•• n•••_

Fazer um orçamento domés

tico rígido para gastos e segui-lo à
risca é uma tortura para a gTande

maioria dos brasileiros. Por isso,

o professor Ciro Moraes Santos,

que também é consultor na área

de planejamento financeiro ~ ti
nanças pessoais, diz q\l.e O prin
cípio de tudo é colocar as despe
sas no papel "De mna maneira

bem resumida, uma familia não

deve gastar mais de 30?lo da sua

renda em moradia, outros 30%
em alimentação, outros 30% em
despesas como transporte, saú'
de, vestuário, lazer entre outros

! e guardar 10% para imprevistos"

:::::.~ educação futura dos filhos, aqui
sição de bens on mesmo uma

viagem': argumenta.

Mas, se você não consegue

São pouco mais de 6 horas

da manhã e Elizete Rebelo; 53,

precisa correr contra o tempo.

Antes de seguir para o trabalho,

em um abrigo infantil na cidade,

ela precisa concluir as compras

na feira e deL"'{ar verduras e legu

mes em casa para que a filha e a

mãe preparem o almoço. O há

bito adquirido há muito tempo

garante mais do que variedade

na mesa: ajuda a equilibrar o or

çamento doméstico, importante

em todas as famílias brasileiras.

O administrador e profes

sor universitário Ciro Aimbiré

de Moraes Santos, 54, lembra

que pesquisar preços e progra

mar o orçamento doméstico da

semana ainda são as melhores

alternativas para evitar desper

dício. "Assim, você compra só

o necessário e, principalmente,

não compra supérfluos. A ques

tão das donas de casa sobre o

que fazer para o almoço quando

vai ao supermercado ou à feira é

respondida com o planejamento

semanal. Sem ele, acaba-se com

prando mais do que se deve':

alerta Ciro.

Dona Elizete não é econo

mista, mas precisa equilibl'ar

na ponta do lápis os gastos com

alimentação. Por isso, toda a se-

I-

Ciro
Realce

Ciro
Realce


