
Uma das medidas que vão possibilitar o au-
mento na movimentação de passageiros e de 
cargas no aeroporto de Joinville será imple-
mentada a partir do início de março. É quando 
começa a instalação do ILS, um equipamento 
que facilita o pouso das aeronaves em condi-
ções meteorológicas adversas.

O aparelho vai minimizar um dos graves 
gargalos do Aeroporto Lauro Carneiro de Loyo-
la. Quem já precisou usar transporte aéreo em 
período de chuva ou nevoeiro no terminal de 
Joinville, sabe que o tráfego é interrompido 

com facilidade. A localização geográfica, ao lado 
da baía Babitonga e de áreas com manguezais, 
além da proximidade de morros da serra do 
mar, transformam o aeroporto joinvilense em 
um local perigoso para as aeronaves quando a 
visibilidade fica comprometida. Muitas viagens 
já foram canceladas, muitos compromissos e 
negócios adiados porque as pessoas que pre-
cisavam utilizar o transporte aéreo a partir do 
terminal joinvilense ficaram no solo. Os aviões 
não podiam decolar nem aterrisar. 

A partir de março, o prazo previsto é de 90 

dias para o aparelho estar em funcionamento e 
colocar o aeroporto em um novo patamar. Além 
do ILS, outros investimentos previstos no local 
são o prolongamento da pista, que permitirá o 
acesso a aeronaves de maior porte, e a amplia-
ção da área do terminal, para instalação de ter-
minais de cargas.

Joinville precisa de um aeroporto condizen-
te com o seu porte, de maior economia de Santa 
Catarina. O ILS é um início, mas a sociedade 
precisa cobrar o setor público para que as ou-
tras obras não fiquem na promessa.

Nova fase para o aeroporto

O desemprego é algo que faz par-
te da vida de todo profissional. É 
raro quem nunca teve que ir à busca 
de uma nova colocação. Afinal já se 
foi o tempo em que se entrava numa 
empresa e só se saía ao se aposentar 
ou quando não se queria mais traba-
lhar. Hoje, as carreiras são imprevi-
síveis, não têm barreiras geográficas 
e exigem alta capacidade de flexibili-
dade dos profissionais. 

Acontece que, mesmo nos dias 
atuais estar desempregado tem um 
gosto amargo, pois a sociedade ain-
da cobra o trabalho como sendo algo 
que nos define enquanto indivíduos 
– e o desempregado muitas vezes 
ainda é pré-julgado com uma pessoa 
que não está fazendo nada. Se você 
saiu do seu emprego, foi desliga-
do ou está pensando em uma nova 
oportunidade, seguem algumas di-
cas que podem ajudar:

Constatação: você até tem a esco-
lha de ficar choramingando e remo-
endo porque você foi desligado e não 
o seu colega. Ou, se você ainda está 
na empresa, pode perceber que o lo-
cal não te dá chances de crescer. E se 
questionar: afinal, o que continuo fa-
zendo aqui? Para driblar de vez este 
momento, o melhor a fazer é tomar 
consciência de que você está sem em-
prego ou quer um outro emprego. De-
pois, é arregaçar as mangas e começar 
a buscar uma nova oportunidade. 

Objetivo: faça um breve escopo do 
que você quer encontrar, tipos de em-

presa em que gostaria de trabalhar, se 
tem disponibilidade de mudança, qual 
sua pretensão salarial, se quer ser con-
sultor, ter um negócio próprio, mudar 
de área de atuação. 

Currículo: o ponto de partida é ter 
seu currículo sempre atualizado. Ele 
deve ser sintético, claro e direto.

Prospecção: Com o currículo e o 
objetivo definido, é hora de começar 
a montar as estratégias de divulga-
ção. Além de enviar seu CV a sua 
rede de relacionamentos, você pre-
cisa cadastrar suas informações nos 
sites de empresas especializadas em 
recrutamento e seleção.

Network (rede de relacionamen-
tos): faça uma lista detalhada das 
pessoas de seu conhecimento paren-
tes, amigos, colegas de empresas, 
enfim, todo aquele que possa ajudar 
na divulgação de seu perfil. Circule 
pelos eventos de sua cidade que pro-
porcionem contato com demais pro-
fissionais. Ações como estas podem 
render bons frutos.

Entrevista: neste momento, tenha 
na ponta da língua o que está escrito 
em seu currículo e saiba relatar quais 
foram os resultados alcançados.

Ao nos depararmos com situações 
novas, muitas vezes nos sentimos per-
didos. Por isso, investir algum tempo 
nesta preparação é importante para 
que possamos ter melhores resulta-
dos. E estar atentos a dicas como es-
sas podem ajudá-lo a dar o primeiro 
impulso em direção a seus objetivos.

Hoje, as 

carreiras são 

imprevisíveis, 

não têm 

barreiras 

geográficas. 
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editorial

Passagem de trem
Os problemas causados pelas longas 
composições da ALL (América 
Latina Logística) no Centro e 
nos bairros de São Francisco do 
Sul, onde os trens passam pelas 
principais vias de acesso, chegaam 
em um limite insuportável na 
tarde da quarta-feira passada (20), 
quando o trem trancou a passagem 
no principal e único trevo de 
acesso no bairro Rocio Grande.
Além do grande engarrafamento, 
o pior foi uma ambulância com 
um paciente em estado grave e 
precisando utilizar o acesso para ir 
a Joinville. A polícia foi chamada, os  
familiares do paciente juntamente 
com os motoristas revoltados saíram 
dos carros, o que provocou um início 
de tumulto, com todos acionando 
as buzinas em sinal de protesto.
Depois de 40 minutos, os 
maquinistas resolveram abrir 

o acesso. Estamos sofrendo 
diariamente com o descaso e 
o abuso da ALL, que nada faz 
para amenizar os problemas.
Entendo que é uma empresa 
que paga seus impostos ao 
município, tem seus direitos, 
mas de maneira alguma estes 
não devem interferir no direito 
de ir e vir de nós, munícipes.
Os maquinistas, em algumas 
situações, acabam ironizando 
o problema, uma verdadeira 
falta de respeito. E os períodos 
são sempre os mesmos, início e 
fim da manhã e início e fim da 
tarde, nos horários de pico.
É preciso que o poder público 
faça algo para que a situação 
seja controlada de imediato, a 
população já não aguenta mais 
e algo de ruim pode acontecer.
Marcelo Roberto Vieira Braga,
São Francisco do Sul

  e-mails e Cartas

Para manifestar sua opinião em cartas, envie textos para redacaoj@noticiasdodia.com.br ou 
tina@noticiasdodia.com.br. 

Para manifestar sua opinião em artigos, envie textos para redacaoj@noticiasdodia.com.br ou tina@noticiasdodia.com.br. 
Artigos devem ter 2.600 caracteres e devem ser acompanhados do nome do autor, e-mail ou telefone para contato e foto.

Este jornal se reserva o direito de resumir ou suprimir trechos extensos ou com teor ofensivo.

Mário J. Gonzaga Petrelli
Presidente

Endereço: rua Xavantes, 120  
CeP 89203-210 Joinville/sC  
Telefone: (47) 3419-8000
n d o n l i n e . c o m . b r

Marcello Corrêa Petrelli
ViCe-Presidente eXeCutiVo

Reynaldo Ramos 
diretor ComerCial
Albertino Zamarco Jr.

diretor administratiVo e 
FinanCeiro

Silvano Slva
diretor reGional
silvano@ricsc.com.br

Luís Meneghim
diretor de redação

meneghim@noticiasdodia.com.br

Albertina Camilo
editora-CheFe

tina@noticiasdodia.com.br

Jackeline Moecke
Gerente ComerCial

jackeline@noticiasdodia.com.br

O MELHOR PARA QUEM VIVE A CIDADE
Notícias do Dia


