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Fredy Cardoso  
dos Santos
Presidente da CDL Joinville
presidencia@cdljoinville.com.br

Palavras do presidente

Em maio, aceitei o cargo de 
presidente da CDL de Joinville 
com a responsabilidade de dar 
continuidade e multiplicar o trabalho 
feito até hoje. Quero aproveitar a 
confiança depositada e acrescentar 
com a minha experiência.
Muitas coisas aprendi ao longo 
do tempo, sempre questionando e 
refletindo muito sobre os assuntos 
antes de tomar qualquer decisão.
Tenho consciência da importância 
e do tamanho do meu trabalho 
à frente desta entidade, da qual 
sou associado há mais de 25 
anos. Cabe nesta oportunidade, 
enquanto não puder fazê-lo 
pessoalmente, apresentar um 
pouco do meu perfil profissional.
Sou chamado de Fredy, que 

deu origem ao nome da minha 
empresa, a Fredy Pneus. 
Nasci e cresci no bairro Itaum, em 
Joinville. Sou casado com Vera 
Cardoso dos Santos e tenho três 
filhos: Alexsandro, Graziela e Gicele.
Comecei minha caminhada 
profissional em 1970, na Borracharia 
Galaxie, localizada na rua Abdon 
Batista e que pertencia a Alceu 
Vital Lopes. Lá, trabalhei como 
empregado durante oito anos.
Em 1978, quando Alceu Lopes 
resolveu investir em outro setor, 
comprei a Galaxie. No começo, 
éramos apenas eu e o Gaspar, que 
já era funcionário da borracharia 
e foi contratado por mim. Fiquei 
dez anos na rua Abdon Batista. 
No final de 1988, inaugurei a 

primeira loja da Fredy Pneus, na 
avenida Procópio Gomes. Hoje, 
a Fredy Pneus tem sete lojas 
distribuídas em cidades de Santa 
Catarina e 160 funcionários. 
Meu braço direito nesta jornada 
é meu filho Alexsandro.
Sempre trabalhei e comando 
meus negócios com focos 
na qualidade, na iniciativa, na 
inovação e no controle emocional. 
Dessa forma pretendo também 
atuar na CDL. Neste desafio, 
tenho o apoio de vários ex-
presidentes da entidade e um 
executivo contratado, o experiente 
empresário Jorge Domingues.
Espero também contar com o apoio 
de vocês nesta nova caminhada.

CDL em Ação é publicado pela Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Joinville.

Rua Ministro Calógeras, 867 - CEP 89202-008
Anita Garibaldi - Joinville - SC - Fone (47) 3461-2500

www.cdljoinville.com.br - cdl@cdljoinville.com.br

Conselho Editorial: 
Jorge Domingues, Albertina Camilo,  

Patrícia Stahl Gaglioti e Jucemar da Cruz.

PRODUÇÃO: Assessoria de imprensa - CDL
Jornalista responsável/Edição: Albertina Camilo - SC-02703-JP

Programação visual: TWC Comunicação
Fotos: Albertina Camilo / Patrícia Gaglioti 

Cleber Gomes / Nilson Bastian / Divulgação / Arquivo

Impressão: Gráfica Volpato
Tiragem: 2.000 exemplares

Distribuição: CDL Joinville
Artigos assinados são de responsabilidade dos autores, não 
expressando necessariamente a opinião deste informativo.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO - 2ª a 6ª feira: 
Das 8h às 18h

TELEFONES DE CONTATO:
Central Telefônica: 3461-2500

Consultas SPC Exclusivo Associados:  3441-0136
 Atendentes: 8h às 18h
 Digital das 18h às 8h

Recepção CDL/DEACON  3461-2549 / 3461-2500

Fax geral 3461-2514

Institucional/Eventos 3461-2573

Comunicação  3461-2535 

Marketing 3461-2571

Comercial 3461-2548 / 3461-2551

Suporte Técnico 3461-2518 / 3461-2552

Alertas 3461-2552

Câmaras Setoriais 3461-2515

Jurídico 3461-2558

Financeiro 3461-2512 / 3461-2513

Compras 3461-2559

Registros e Cancelamentos SPC 3461-2552

Fax Cancelamentos Registro SPC 3461-2514

Confirmação de Fax SPC 3461-2552

CDL Celular 3461-2560

CDL Saúde / Certificado Digital 3461-2540



s e r v i ç o s

3

Os novos conselheiros da CDL
Os novos integrantes do Conselho Deliberativo da CDL de Joinville para o triênio 2016/2018 foram 

empossados automaticamente em janeiro, conforme previsto no art. 76, parágrafo 2º, do Estatuto Social. 
A eleição foi realizada em novembro último, com a renovação de 1/3 do grupo. Confira abaixo os eleitos:

Discolândia - Siegfried 
Alexandre Woytech

Drogaria Coradelli 24 
Horas - Gentil Coradelli

Jobrasil - Darlan 
Fermiano Cândido

Grendelli Calçados 
- Carlos Antônio 
Grendene

Poial - Claudio Cardozo

Olívia Modas - 
Gilson Bohn

Sedução Modas 
- Kwan IL Song

Espaço Nobre Móveis 
- Jefferson Hirt

Apolo Center - 
Alexandre Brandão 
Nascimento

Ótica Vision - Gerson 
Alecio Strossi

Bazar Beija Flor - Luiz 
Carlos Honório

Ravelli - José Raulino 
Esbiteskoski

Toyoville - Julio 
Schroeder

Holz Hotel - Geraldo 
José Linzmeyer

i n s t i t u c i o n a l
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Matéria-prima para a profissionalização
Em um galpão de cerca de 100 
metros quadrados no bairro 
Boehmerwald, na zona Sul de 
Joinville, nove rapazes se reúnem 
duas vezes por semana para 
aprender a montar computadores. 
Além de ser uma oportunidade 
de aprendizado e qualificação 
profissional, para eles é um 
trabalho que livra o meio ambiente 
de receber, por semana, cerca 
de duas toneladas de resíduos 
eletrônicos de informática e 
seus componentes tóxicos.
Estamos no Centro de Triagem 
de Equipamentos Eletrônicos 
(Cetel), inaugurado no final de 
março deste ano pela Fundação 
Albano Schmidt (Fundamas). Para 
este espaço vai todo o material 
recolhido nos pontos de coleta do 
projeto Recicl@ - Programa de 
Recuperação de Equipamentos 
Eletrônicos, uma parceria entre a 
CDL de Joinville e a Fundamas.
O projeto, que completou dois meses 
em junho, abrange três pilares: 
ambiental, educação profissional e 
social. Espalhadas por Joinville há 13 
lojas de materiais de construção da 
Rede Concasa, associadas à Câmara 
Setorial de Materiais de Construção, 
que são pontos de coleta dos 
resíduos de informática. Nesses 
locais, a Kombi do Cetel recolhe os 
componentes descartados pela 
população. Parte desse material 
é usada no curso de montagem 
de computadores e o restante, 
encaminhado para o Comitê de 
Democratização da Informática, 
com sede em Florianópolis, que 
garante o descarte correto.

Remontagem

Jefferson Mendonça Alves 
é formado em ciências da 
computação, pós-graduado em 
redes e segurança de sistemas e 

professor do curso de montagem 
de computadores, oferecido pela 
Fundamas no Cetel. Segundo 
ele, o centro recebe cerca de 150 
componentes de informática 
por semana, entre os quais, 
monitores, CPUs, estabilizadores 
e impressoras. Todo esse material 
passa por uma triagem feita por 
ele e pelos nove alunos. O que 
ainda está funcionando servirá 
para a remontagem de novos 
equipamentos, que serão doados a 
entidades assistenciais da cidade.

Cuidados

Desde o início, no começo de abril, 
o projeto Recicl@ já evitou que 
cerca de 20 toneladas de resíduos 
de informática fossem descartadas 
de forma incorreta. De todos os 
componentes de computador, 
os mais poluentes são mercúrio, 
cádmio, berílio e chumbo.
O professor Jefferson Mendonça 
explica que os monitores CRT 
- aqueles antigos, de tubo - 
não podem ser abertos pelos 

Professor Jefferson (2º à 
esquerda) com alunos do curso 
de montagem de computadores  
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Diogo aproveitou o curso da 
Fundamas para aprender na prática 
conteúdos que não tinha na faculdade

Leandro faz montagem de  
computadores após já ter cursado 
informática básica, robótica e fotografia 

alunos devido à quantidade de 
componentes tóxicos que contêm.
Esses e outros materiais inservíveis 
são recolhidos no Cetel pelo Comitê 
de Democratização da Informática 
(CDI), de Florianópolis. O CDI é uma 
ONG voltada ao empoderamento 
digital de jovens. Segundo o site 
da própria organização, a rede 
CDI está presente em 15 países 
e 16 Estados brasileiros.
O engenheiro sanitarista e 
ambiental Mark Jacobowitz Era, 
parceiro do CDI, explica que o 
vidro do monitor antigo carrega 
chumbo. “Nós desmontamos o 
tubo e encaminhamos para uma 
empresa licenciada que recicla esse 
vidro”, explica. As baterias e alguns 
capacitores são outros componentes 
muito poluentes. “Dar o destino 
correto para esses materiais 
é investir em saúde do meio 

ambiente e, consequentemente, 
em saúde pública. A contaminação 
do solo e dos recursos hídricos 
pode causar doenças e até 
levar à morte”, afirma Mark.

Empolgação 

O professor Jefferson Mendonça 
destaca que o curso de 
montagem de computadores 
busca preparar os alunos para 
um mercado que ainda precisa 
de muitos profissionais. 
“Nós formamos o profissional e 
ele pode, inclusive, trabalhar como 
autônomo. É uma oportunidade em 
meio às dificuldades com a atual 
crise”, argumenta. Os estudantes 
saem do curso com certificado de 
80 horas atestado pela Fundamas.
Com apenas 16 anos, Leandro Leite 
está fazendo seu quarto curso. 

Seus objetivos são incrementar 
o currículo de Jovem Aprendiz, 
conseguir uma boa vaga e crescer 
profissionalmente. Foi com o pai 
eletricista que Leandro aprendeu 
a gostar de “desmontar coisas”. 
Com sete anos já ajudava o pai 
nas desmontagens e montagens 
do computador de casa. 
“Tenho descoberto muitas 
coisas que não sabia”, afirma a 
respeito do curso na Fundamas.
Outro aluno, Diogo Henrique 
Fagundes, 27 anos, é formado 
em administração e começou 
uma faculdade de sistemas de 
informação, mas resolveu trancá-
la porque não se identificou muito 
com programação. Ele pretende 
concluir essa faculdade, mas 
antes resolveu fazer um curso 
mais prático. “Aqui eu aperfeiçoo 
meus conhecimentos”, afirma.

Leia mais sobre  
o assunto na 

página 6
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Jefferson Mendonça, que trabalha 
na área de informática e dá aulas 
há bastante tempo, afirma estar 
verdadeiramente empolgado 
com o projeto Recicl@. “Quando 
percebi a questão ambiental 
envolvida na tecnologia, o meu 
trabalho ganhou novo sentido”, 
diz. O professor espera que 
uma nova turma seja aberta no 
próximo semestre, quando a 
atual já terá concluído o curso.
Além de capacitar pessoas e 
impedir que metais pesados 
contaminem o meio ambiente, os 
equipamentos montados pelos 
alunos do Cetel irão beneficiar 
entidades assistenciais de 
Joinville. As primeiras doações 
logo devem ser definidas. O 
professor Jefferson Mendonça 

acredita que em mais nove 
aulas os estudantes já tenham 
montado algumas máquinas.
“Os alunos têm material muito 
vasto aqui. Não existe em Joinville 
um curso com uma diversidade 
de material como esta”, afirma 
o professor, satisfeito. Em uma 
previsão inicial, Jefferson acredita 
que cerca de 50% dos resíduos 
que chegam ao Cetel podem ser 
colocados em uso novamente.
“Esse projeto abrange três 
pilares: ambiental, educação 
profissional e social. É um projeto 
de grande alcance e tenho 
orgulho de fazer parte dessa 
história”, afirma Gilberto Leal, 
presidente da Fundamas na época 
de implantação do projeto. “A 
confiança do CDI e da CDL de 

que seria possível implantar esse 
projeto fez com que a ideia saísse 
do papel”, destaca. 

Ampliação 

A organização do projeto prevê 
ampliar o Recicl@ para a coleta de 
equipamentos eletroeletrônicos, 
como geladeiras, fogões e 
micro-ondas. Atualmente, são 
recolhidos apenas resíduos de 
informática, como monitores, 
teclados, mouses, impressoras, 
estabilizadores, cabos, no-breaks  
e acessórios. 

Saiba onde está o ponto de 
coleta mais próximo de você 
neste link: bit.ly/22a1SDt

Retorno garantido para a comunidade

Jefferson Mendonça 
começou a dar aulas na 
Fundamas há mais de dez 
anos e está empolgado 
com o Recicl@
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O projeto CDL nos Bairros, que 
leva palestras a diferentes regiões 
de Joinville com os objetivos 
de capacitar os participantes e 
aproximar ainda mais a CDL de seus 
associados, já teve duas edições 
neste ano e está preparando mais 
duas. Os contextos econômico e 
social do País dão o mote às atuais 
palestras, que têm como tema a 
pergunta que todos fazem: “Como 
prosperar em tempos de crise?”.
A novidade deste ano é a 
participação de dois palestrantes, 
em vez de apenas um. Alexandre 
Poffo, especialista em finanças, 
e Lena Souza, expert em 
comunicação e desenvolvimento 
humano, mostram como valorizar o 
dinheiro e mudar comportamentos 
para se tornar próspero.
Lena e Alexandre concordam 
que a prosperidade depende 
principalmente de uma coisa: a 
mudança de comportamentos. 
“Todo mundo sabe fazer contas. 
Então, por que as pessoas gastam 
mais do que ganham? Por uma 
questão de comportamento 
emocional”, afirma Alexandre.
Para Lena Souza, a mudança de 
hábitos ajuda, inclusive, a atingir 
metas no dia a dia, como o aumento 

das vendas no comércio. “É uma 
questão de mudar a perspectiva 
das coisas. Quando entra um 
cliente desagradável na loja, em 
vez de fazer cara feia pense que 
é uma oportunidade para você 
testar a paciência e a cordialidade”, 
exemplifica. “Os clientes não se 
contentam mais em apenas ser 
bem atendidos. Eles querem uma 
experiência naquele comércio 
que escolheram”, afirma Lena.

Renda extra

Em fases de dificuldade econômica, 
reinventar-se pode ser um 
caminho para a prosperidade. Para 
aqueles que estão endividados, 
Alexandre dá a dica: “Não há 
mais em que economizar? Pare 
de focar na dívida e procure 
uma renda extra”. Vale fazer 
doces ou artesanatos e procurar 
trabalhos temporários, entre 
outras inúmeras possibilidades.
Segundo Alexandre, é essencial 
que as pessoas tenham controle 
de suas contas. Mas não apenas 
isso. É preciso saber quanto se 
paga de juros nos cartões de crédito 
e outros contratos. Informações 
que a maioria dos brasileiros 

não se preocupa em organizar 
ou buscar, levando à conhecida 
bola de neve das dívidas.
O especialista em finanças mostrou 
o caminho contra a dor de cabeça 
das preocupações financeiras, nesta 
sequência: não faça mais dívidas 
ruins; relacione tudo o que você 
deve; priorize o pagamento das 
contas com taxas de juros maiores.
O primeiro encontro de 2016 do 
CDL nos Bairros foi realizado 
no dia 17 de maio, no Costa e 
Silva, no auditório da Paróquia 
Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, com a participação de 
aproximadamente 220 pessoas. 
A segunda edição ocorreu no 
dia 21 de junho, no Vila Nova, 
no auditório da Paróquia Nossa 
Senhora Medianeira. Os próximos 
encontros estão agendados 
para os meses de agosto e 
outubro, nos bairros Floresta e 
Boa Vista, respectivamente.
As edições dos bairros Costa e Silva 
e Vila Nova tiveram o patrocínio 
do Master Shopping Atacadista de 
Brusque, da cooperativa de crédito 
Sicredi e do Sindicato do Comércio 
Varejista de Joinville (Sindilojas). 

Lições para prosperar em tempos de crise

AGENDA
Confira as próximas datas 
do CDL nos Bairros
23 de agosto - Floresta
18 de outubro - Boa Vista

Inscrições e mais informações 
pelo telefone 3461-2551 ou e-mail 
posvendas@cdljoinville.com.br

Alexandre Poffo e Lena Souza fazem a 
dobradinha de sucesso nas palestras 
realizadas em bairros de Joinville
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Jovens empreendedores de 
Joinville conversaram sobre 
previsões para este ano no 
cenário econômico com o 
jornalista e colunista de economia 
do jornal “A Notícia”, Claudio 
Loetz. O encontro foi realizado 
na noite de 23 de março, no 
restaurante Villa Pescara, 
organizado pela CDL Jovem.
Segundo o vice-coordenador do 
grupo, advogado Artur Caminha, 
o objetivo do evento foi informar 
aos jovens empresários sobre 
o que esperar da economia em 
2016 e como proceder com os 
negócios diante do atual cenário.
“O evento foi muito positivo, 
especialmente porque estiveram 
presentes empresários de 
diferentes ramos de atuação, 
o que permitiu uma troca de 
experiências muito rica”, avalia.
Segundo o jornalista Claudio 
Loetz, o Brasil está passando 
por crises política, econômica 
e também de crédito. Ele avalia 
que o reflexo das mudanças 
deverá ser sentido apenas em 

2017. Como o momento é de 
insegurança pelo alto índice 
de inadimplência, os bancos 
têm restringido a liberação de 
crédito. E como é da cultura do 
brasileiro parcelar prestações, 
pagar com crédito ou contrair 
crédito para pagar dívidas, o 
brasileiro se vê mais endividado 
com a perda do poder aquisitivo.
“Este é o momento para 
organizar a casa e investir em 
capacitação”, incentivou Loetz. 
Aos jovens empreendedores, 
Loetz orientou que estabeleçam 
uma política de cobrança em 
suas empresas e que controlem 
o índice de inadimplência por 
meio de sistemas como o SPC. 
Pagar em dia os fornecedores foi 
outra dica do especialista para 
evitar o que ele chama de efeito 
cíclico, aprofundando a crise.
Sobre investimentos, o colunista 
chamou atenção para a região 
Sul de Joinville. “É um bom 
local para se investir, a médio 
e longo prazos”, afirmou. 

A CDL Jovem apresentou o case de 
sucesso do Grupo Ghanem Laboratório 
e Saúde no dia 12 de maio. Mais de 60 
pessoas lotaram o auditório da CDL 
para ouvir o presidente da organização, 
Omar Amin Ghanem Filho. Ele contou 
a história e os valores da empresa, 
que tem 11 anos de existência e 
em 2016 deve chegar a 30 clínicas, 
atendendo nas cidades de Garuva, 
Itapoá, Joinville e São Francisco do Sul. 
O Grupo Ghanem é conhecido pela 
qualidade do atendimento. Omar 
afirma que é a “empresa do sim”, 
pois procura atender a todas as 
demandas dos clientes, mesmo que 
seja preciso criar novos serviços, 
novas rotinas e novos modelos. 
 “Faça um excelente dia” é o desejo 
da equipe Ghanem a todos os clientes 
quando estão saindo do laboratório. 
O presidente da organização é uma 
das pessoas que se revezam na 
porta do laboratório para receber as 
pessoas, e é princípio da organização 
e dos funcionários ouvir os clientes. 
E se o cliente começa a reclamar? 
“Pegue um papel, uma caneta, peça 
desculpas pelo incômodo, anote 
as reclamações ou sugestões 
do cliente, prometa que a equipe 
vai analisar e cumpra o que 
prometeu”, recomenda Omar.  

Os jovens empresários no 
atual cenário econômico

Case de Sucesso do 
Laboratório Ghanem

Jornalista Claudio Loetz (C) apontou a necessidade  
de organizar a casa para enfrentar a crise

Omar falou da história e dos  
valores do Grupo Ghanem
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A data do 8º Café Beneficente 
promovido pela Câmara Setorial 
de Empreendedoras da CDL 
Joinville está definida. O evento 
ocorrerá no dia 28 de julho, uma 
quinta-feira, a partir das 15h30, na 
AABB. Como nos anos anteriores, 
o dinheiro arrecadado será doado 
ao Lar de Idosos Betânia.
Os convites já estão à venda nas 
lojas associadas à Câmara de 
Empreendedoras (veja listagem 
abaixo) e na sede da CDL (rua 
Ministro Calógeras, 867). Custam 
R$ 50,00 por pessoa, dando 
direito a uma grande variedade de 
doces e salgados, sucos e café.

Obras garantidas

Neste ano, os recursos arrecadados 
com o café beneficente serão 
utilizados na reforma da enfermaria 
do Lar de Idosos Betânia, que 
acolhe cerca de 50 pessoas. 
No ano passado, os mais de 
R$ 19 mil obtidos no 7º Café 
Beneficente proporcionaram a 
reforma do refeitório, a troca do 
piso e a pintura das paredes.
Em 2014, as empreendedoras 
conseguiram arrecadar mais de 

R$ 20 mil. Com esse dinheiro, o 
Lar Betânia conseguiu comprar 
três novos boilers (sistema 
de aquecimento de água) 
e substituir os antigos, que 
davam muitos problemas.
Interessados em apoiar ou 
patrocinar o Café Beneficente 
devem entrar em contato com 
Marcos Jaroczinski, gerente 
das câmaras setoriais, pelo 
celular 9657-8314 ou e-mail 
marcos@cdljoinville.com.br.

Café Beneficente no dia 28 de julho

Eventos programados para 2016 pelas câmaras setoriais

Café Beneficente realizado  
no ano passado. Evento de 2016 
novamente ocorrerá na AABB

Evento Câmara Setorial Data

Entrega das Medalhas / Meu Futuro Tecnologia e Inovação Junho/set/dez
Bate-papo com Caio Yamaguchi CDL Jovem 29 de junho
Comemoração aniversário CDL Jovem 23 de julho
Sabadão da Construção Materiais de Construção Mensalmente 
Café Beneficente Empreendedoras 28 de julho
Jantar de dia dos Pais Empreendedoras Agosto de 2016
Festival Gastronômico de Joinville - Edição 
Inverno 2016

Gastronomia e 
Entretenimento De 3 a 21 de agosto

Comemoração do Dia da Empreendedora Empreendedoras 18 de agosto
Jantar de aniversário Tecnologia e Inovação 16 de setembro
Semana Nacional do Trânsito CDL Jovem Setembro de 2016
Festa do Construtor Materiais de Construção Setembro de 2016
Circuito da Caipirinha Gastronomia Novembro 
Natal Legal CDL Jovem 4 de dezembro
Natal No Lar Betânia Empreendedoras Dezembro 

Empresas associadas à Câmara  
Setorial de Empreendedoras

Auto Peças Juquinha Iririú
Bazar Beija Flor Centro
Cantinho da Dilce Itaum
Cida Modas Santo Antônio
Comuni Serviços Bucarein
Dide Modas Lj1 Boa Vista
Dide Modas Lj2 Boa Vista
Espaço Íntimo Centro
GM Modas Santa Catarina
Isabel Modas Floresta
Joyce Modas Ltda Aventureiro
Magazine Brasilia Bucarein
Marulo Comércio de Roupas Centro
Lene Fashion Hair Boehmerwald
Tiane Modas Itaum
Victhoria Magazine Centro e Floresta
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Dia de alerta contra a alta carga de impostos
No dia 2 de junho, ações 
programadas pela CDL Jovem 
alertaram para a gigantesca carga 
tributária cobrada pelos governos 
municipal, estadual e federal. 
Foram vendidos três mil litros 
de gasolina comum pelo Posto 
RDP do bairro Iririú, 150 pizzas 
grandes pela Pizza na Pedra e 
100 kits com 100 coxinhas pela 
Dona Zeny com dedução de 
impostos, além da exposição de 
veículos pela Kayo Mitsubishi. 
Desta forma, os joinvilenses tiveram 
uma noção do quanto representa 
a carga tributária cobrada pelos 
governos municipal, estadual 
e federal na vida financeira. 
Atividades coordenadas pela CDL 
Jovem marcaram o DLI em nove 
Estados e no Distrito Federal.
Nesta data, que muda anualmente, 
o brasileiro deixa de trabalhar 
somente para a máquina 
governamental. No ano passado, 
a “liberdade” ocorreu em 21 de 
maio. Neste ano, em 2 de junho.
Mais de 90 tributos estão em 
vigor no Brasil, e alguns deles 
podem ultrapassar 80% do 
preço final de um produto. 
 
Economia de R$ 40,00

Os R$ 40,00 de economia com 
a compra de combustível sem 
impostos fizeram o aposentado 
Sérgio Murilo de Souza chegar às 23 
horas de quarta-feira (1º/6) ao Posto 
RDP, no bairro Iririú, para garantir 
o abastecimento de 20 litros de 
gasolina comum no dia seguinte.
Na manhã do dia 2 de junho, três 
mil litros de gasolina comum 
foram vendidos no Posto RDP a R$ 
1,57 o litro. Isso foi possível com 
a dedução de 56% de impostos 
federais e estaduais, diretos e 

indiretos da produção do produto. O 
preço-base da gasolina é R$ 3,58.
Foram distribuídas 150 fichas. 
O abastecimento começou às 
9 horas e foi finalizado por volta 
de 10h30.  Como o slogan da 
campanha deste ano foi “Imposto 
não é brincadeira”, a ação no posto 
teve a participação de duas atrizes-
palhaças da Companhia Circo Lira.
 
Pizzas, coxinhas 
e exposição

Além da gasolina, foram oferecidas 
pizzas e coxinhas sem impostos. A 
Pizza na Pedra vendeu 150 pizzas, 
de qualquer sabor, por R$ 33,00 
cada, com dedução de 43%. A 
média dos preços é de R$ 58,00.
Este foi o primeiro ano que a 
Dona Zeny participou da ação, 
com a venda de 100 kits com 
100 coxinhas cada por R$ 34,30. 
O kit sem os impostos custaria 
R$ 50,00 (30% a mais). 
Uma Suzuki Jimny e um ASX 
também custariam bem mais em 
conta se não fossem todos os 
tributos cobrados. De R$ 65.490,00 
por R$ 45.747 (43% a menos) e 
de R$ 97.990,00 por R$ 67.508 
(45% a menos), respectivamente. 
As concessionárias Kayo e Yoko 
também participaram do DLI 
exibindo os veículos no Posto RDP 
e próximo à Pizza na Pedra.  
Outra ação para mostrar a 
gigantesca carga tributária cobrada 
no Brasil foi a exibição de vários itens 
com a demonstração da quantidade 
de impostos pagos em cada um 
deles, como o tênis importado (58%), 
o celular (33%), a conta de luz (48%) 
e o videogame (72%), entre outros.
Um jantar na Pizza na Pedra 
marcou os ótimos resultados 
do DLI 2016 em Joinville. 

Sérgio foi o primeiro a chegar no posto (1); palhaças lembram que imposto não é 
brincadeira (2); coxinhas livres de tributos (3); jantar de encerramento do  DLI 2016 na 
Pizza na Pedra (4); Clodoaldo Rodrigues, da Kayo, Guilherme Kulkamp, da Pizza na Pedra, 
William Escher, coordenador da CDL Jovem, Fredy Cardoso dos Santos, presidente da 
CDL, Artur Caminha, da CDL Jovem, e Denilson Batista de Souza, da Dona Zeny (5)

1

2

3

4

5
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Cerca de 600 pessoas, entre 
empresários do varejo e dirigentes 
de CDLs, participaram do 17º 
Encontro Catarinense de Líderes 
Lojistas nos dias 3 e 4 de junho, 
em Gaspar. Prestigiado por 175 
presidentes de CDLs, além de 
diretores distritais, coordenadores 
de CDLs Jovens e conselheiros de 
SPC, o encontro focou a capacitação 
e o desenvolvimento dos dirigentes, 
com atividades práticas de 
competitividade e liderança.
Na solenidade de abertura houve 
a entrega da Medalha do Mérito 
Lojista aos empresários Nilso 
Berlanda (Curitibanos), Dorneles 
Dávi (Chapecó), Eliane Fleith 
(Piçarras) e Nilson Stainsck, 
prefeito de Presidente Getúlio. 

De Joinville estiveram presentes o 
presidente da CDL Joinville, Fredy 
Cardoso dos Santos; o conselheiro 
Raulino Esbiteskoski, também 
vice-presidente administrativo 

e financeiro da FCDL/SC e 
presidente do Sindilojas Joinville; e 
o diretor distrital Carlos Grendene.
Confira os detalhes do evento 
neste site: www.fcdl-sc.org.br

Líderes lojistas trocam experiências  

O Sindicato da Indústria da Construção 
Civil (Sinduscon) de Joinville empossou os 
novos dirigentes no dia 14 de junho, em 
cerimônia realizada na sede da V12 Lounge. 
A CDL de Joinville foi representada no 
evento pelo presidente, Fredy Cardoso dos 
Santos, pelo vice-presidente administrativo 
e de patrimônio, José Manoel Ramos, e 
pelo diretor Jorge Domingues. A diretoria 
do Sinduscon Joinville gestão 2016/2018 
ficou assim constituída: Presidente – Mario 
Cezar de Aguiar; vice-presidente – Ana 
Carolina Brüske; diretor administrativo 
e financeiro – Thiago Borba; diretor de 
economia e estatística – Luciano Humberto 
Watzko; diretor de relações trabalhistas e 
sindicais – Antonio Carlos Wolf; diretor da 
indústria imobiliária – Vilson Buss; diretor 
de obras públicas e serviços – Vanderlei 
Buffon; diretor de relações institucionais – 
Francisco Mauricio Jauregui Paz; e diretora 
de meio ambiente – Ana Rita Vieira.

Diretor distrital Carlos Grendene, palestrante Marcos Piangers e presidente da  
CDL, Fredy Cardoso dos Santos, com a esposa, Vera, no encontro de líderes 

Sinduscon empossa nova diretoria 

Fredy Cardoso dos Santos, Mario Cezar 
de Aguiar e José Manoel Ramos
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Queda no preço  
da cesta básica  
em Joinville

Câmara de Gastronomia realiza 
missão internacional nos EUA

A cesta básica em Joinville ficou 
2,79% mais barata em relação ao 
mês anterior, segundo pesquisa 
realizada pelo Procon no início 
de junho. Em maio, custava R$ 
261,87 e em junho, R$ 254,56. 
Para compor a cesta básica 
foram pesquisados 45 itens 
de alimentos industrializados, 
carnes e frios, horta, pomar 
e granja, higiene pessoal e 
limpeza doméstica em oito 
estabelecimentos comerciais 
de vários bairros da cidade. O 
levantamento foi realizado nos 
supermercados Angeloni, Big, 
Bistek, Campos, Giassi, Condor, 
Rodrigues e Vitorino.
Confira a pesquisa completa 
neste site: www.joinville.sc.gov.br/
conteudo/19-Procon.html

Integrantes da Câmara Setorial 
de Gastronomia e Entretenimento 
da CDL de Joinville participaram 
recentemente de missão empresarial 
em Nova York e Las Vegas. Eles 
começaram a visita participando 
da International Restaurant & Food 
Service Show of New York, evento 
de destaque internacional no setor 
gastronômico. Além da feira, eles 
visitaram diversos lugares, entre 
restaurantes e mercados públicos.
O coordenador da Câmara Setorial 
de Gastronomia, Caio Yamaguchi, 
afirma que foi em busca de ideias, 
contatos comerciais, equipamentos 
e tendências de mercado. Tantas 
novidades na feira e nas visitas que 
fez por Nova York estão servindo 
de inspiração para diversas ações, 
como a próxima edição do Festival 

Gastronômico de Joinville, marcada 
para agosto.
Depois de Nova York, o grupo foi 
até Las Vegas, na Night Club&Bar 
– Convention & Trade Show, em 
busca de mais subsídios para o setor. 
“Tanto a feira quanto as visitas a 
restaurantes foram de grande valia 
para todo o grupo”, destacou Caio 
Yamaguchi.
Do grupo que participou da missão 
intenacional estavam Henrique 
Dalbosco (Zum Schlauch), Julio 
Granado Filho (Otto Gastro Bar), 
Samir Haidar (Kib’s Cozinha 
Árabe), Caio Kamradt Yamaguchi 
(Guacamole Cocina Mexicana), 
Anselmo José Reynaud (Niu Sushi), 
Roseni Kortmann (Villa Pescara) e 
Neandro Scarpetta (Barão Chopp, 
Cozinha e Conversa).

Grupo participou de 
eventos e fez visitas em 
Nova York e Las Vegas

Empresas do Simples 
terão de fazer 
certificado digital
Empresas do Simples Nacional 
com mais de cinco funcionários 
serão obrigadas, a partir de 1° 
de julho, a usarem certificado 
digital para que possam prestar 
informações trabalhistas, fiscais 
e previdenciárias por meio da 
GFIP e do eSocial. A adequação 
segue um cronograma previsto 
desde dezembro do ano passado, 
quando empresas do regime 
simplificado com mais de dez 
funcionários foram obrigadas 
a adotar o certificado, e vai até 
julho de 2017, quando a exigência 
deve ser adotada por empresas 
com mais de três empregados. 
Veja como fazer o certificado 
digital por meio da CDL de 
Joinville ligando para 3461-2540 
e falando com Fernanda Lopes.
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Curso online prepara 
para provas do Enem

Câmara de Empreendedoras 
festeja dez anos de união

Quem se inscreveu no Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) 
tem uma grande oportunidade 
de estudar para a prova. A 
Universidade do Enem está 
oferecendo um curso preparatório 
online, que começa em 18 de julho 
e vai até 21 de outubro. As aulas 
ocorrerão de segunda a sexta-
feira, das 19 horas às 22h30, no 
site www.universidadedoenem.
com.br, por onde podem ser feitas 
as inscrições. A taxa de inscrição 
custa R$ 35,00, sem mensalidades 
depois. O pagamento pode ser 
feito via boleto ou em até dez 
vezes no cartão de crédito.  
Além de facilitar o acesso 
ao ensino superior, o Enem 
pode ser feito para se obter a 
certificação do ensino médio. 
Para isso, é necessário que a 
pessoa realize a prova do Enem 
e obtenha nota mínima de 
450 pontos em cada uma das 
competências e 500 pontos na 
redação. Sem essa pontuação, 
o aluno não conseguirá o 
documento. Até mesmo pessoas 
que não concluíram o ensino 
fundamental poderão conseguir 
esta certificação. O estudante 
também pode tentar uma vaga 
no Programa Universidade para 
Todos (ProUni), no Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu) ou Fundo 
de Financiamento Estudantil (Fies) 
através da prova.

O ano de 2016 está sendo 
movimentado para a Câmara 
das Empreendedoras da CDL de 
Joinville. Uma série de eventos está 
sendo realizada pelo grupo. Um 
deles, mais que especial, ocorreu 
no dia 22 de março, quando as 
empreendedoras comemoraram 
dez anos de atividades conjuntas. A 
data foi festejada na CDL. O encontro 
começou no auditório da entidade, 

com a apresentação do case de 
sucesso da Victhoria Magazine 
(antiga Magazine Brasília) pela sócia-
proprietária Rosemari Pereira Ramos. 
Após o brinde, empreendedoras e 
convidados se reuniram no salão de 
eventos da CDL para um jantar. As 
participantes desta câmara setorial 
buscam, com a união, superar os 
desafios diários, inovar e fortalecer 
seus empreendimentos.  

Empreendedoras e o gerente 
de câmaras setoriais, Marcos 
Jaroczinski, brindam os dez anos 
de atividades (acima); Rosemari 
Pereira Ramos e o marido, 
José Manoel Ramos, após a 
apresentação do case de sucesso 
da Victhoria Magazine (ao lado)
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Josemar Campos no auditório da CDL

Novo presidente da Acij visita CDL
O empresário Moacir Thomazi, 
novo presidente da Associação 
Empresarial de Joinville (Acij), 
visitou a CDL no dia 15 de junho. 
Ele foi recebido pelo presidente da 
entidade, Fredy Cardoso dos Santos, 
pelos vice-presidentes José Manoel 
Ramos e Manfredo Trauer, pelo 
diretor Jorge Domingues e pelo 
assessor jurídico Álvaro Cauduro. 
Moacir Thomazi, que já presidiu 
a Acij em 1999, substitui João 

Martinelli no comando da entidade 
empresarial. Na oportunidade, 
Moacir Thomazi, que também 
é presidente da Associação do 
Corpo de Bombeiros Voluntários de 
Joinville, agradeceu a colaboração 
e o engajamento da CDL nas 
demandas da Acij e reforçou a 
necessidade de as entidades 
caminharem juntas na busca de 
soluções dos problemas comuns e 
do interesse de Joinville.

Fredy Cardoso dos Santos, Moacir Thomazi e Álvaro Cauduro

Palestra motivacional 
para a rede Concasa

A Câmara Setorial de Materiais 
de Construção reuniu cerca de 
70 colaboradores e empresários 
da rede de lojas Concasa para 
uma palestra motivacional com 
o coaching Josemar Campos. 
O encontro ocorreu no dia 17 
de maio, no auditório da CDL. O 
palestrante repassou orientações 
práticas e atuais para os 
participantes, focando na eficiência 
e no comprometimento. Josemar 
Campos lembrou que 30% dos 
problemas organizacionais são 
técnicos e 70%, comportamentais. 
“A empresa de sucesso investe em 
talentos humanos”, destacou.

Festival de Dança de 20 a 30 de julho
Os ingressos para o 34º Festival 
de Dança de Joinville continuam à 
venda. Podem ser comprados pelo 
site do evento (www.ifdj.com.br) 
ou no Instituto Festival de Dança 
a preços que variam entre R$ 20 
e R$ 100. Estudantes, professores 
da rede pública de Santa Catarina, 

pessoas com deficiência, idosos 
e participantes do festival têm 
direito à meia-entrada. O evento 
ocorrerá de 20 a 30 de julho. A 
promoção é da Fundação Cultural 
e da Prefeitura de Joinville, 
com realização do Instituto 
Festival de Dança de Joinville.  
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Encontro Regional de Vendas em novembro
A Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Joinville já definiu a data de 
realização do 5º Encontro Regional 
de Vendas. O evento ocorrerá 
nos dias 29 e 30 de novembro, 
terça e quarta-feira, no auditório 
da Mitra Diocesana, no Centro da 
cidade. A comissão organizadora 
está definindo os nomes dos dois 

palestrantes, o valor dos ingressos 
e outros detalhes do encontro 
regional. Dirigido aos associados 
da CDL, o evento tem o objetivo 
de preparar os comerciantes e as 
equipes para as vendas do final 
de ano. É o maior encontro dos 
profissionais do varejo da região 
Norte de Santa Catarina.

Visita à Sicredi, em Porto Alegre
O presidente da CDL de Joinville, 
Fredy Cardoso dos Santos, o 
diretor Jorge Domingues e o 
coordenador da CDL Jovem, 
William Escher, estiveram nos 
dias 31 de maio e 1º de junho 
em Porto Alegre (RS), em visita 
à Central Sicredi Sul e ao Centro 

Administrativo Sicredi (CAS). Na 
Central, foram recebidos pelo 
diretor executivo de Cooperativa 
Central Grande, Gerson 
Ricardo Seefeld, e no centro 
administrativo, pela analista 
de Comunicação Institucional, 
Fernanda Hack. 

Um registro da visita da CDL de Joinville à Sicredi, em Porto Alegre

CDL prestigia  
Corrida Rústica dos 
31 anos do 8º BPM
O gerente de relacionamentos 
da CDL de Joinville, Max Soel da 
Silva, e a esposa, Gabriela Portes, 
participaram na noite de 4 de 
junho da 4ª Corrida Rústica da 
Polícia Militar – 31 Anos de 8º 
BPM. O evento começou às 19 
horas, com saída no Centreventos 
Cau Hansen. Max ficou em 117º 
lugar no geral e em 7º na categoria 
idade; Gabriela, em 15º lugar no 
geral e em 2º lugar na categoria 
idade. Houve prêmio em dinheiro 
para a corrida principal, troféu 
para primeiro, segundo e terceiro 
lugares e medalha para todos os 
participantes. A CDL foi uma das 
entidades apoiadoras da iniciativa.    

Max Soel, comandante Jofrey e Gabriela



c o n s u l t o r i a

18

Dúvidas a respeito de promoções

Álvaro Cauduro - Advogado no escritório CM&HW Advocacia

ARTIGO JURÍDICO

Datas comemorativas aquecem as vendas do 
comércio e, consequentemente, costumam 
gerar dúvidas entre os lojistas.
A regra de ouro para não ter problemas com seu 
consumidor é a informação. O lojista deve vender ao 
cliente tudo o que ofertou. É importante mencionar 
todas as condições da promoção, para que não 
haja mal-entendido. A maioria dos problemas 
que acontecem nessa relação ocorre porque o 
consumidor não sabia da informação correta 
antes da compra ou da prestação do serviço.
O comerciante não é obrigado por lei a aceitar devoluções 
ou trocas de mercadorias somente porque o consumidor 
se arrependeu da compra ou não se agradou do produto. 
Se faz é por mera liberalidade para fidelizar seu cliente.
A desistência do produto é aceita apenas quando a 
compra foi realizada fora do estabelecimento, por 
exemplo, via telefone ou internet. Nesses casos, o 
consumidor poderá desistir da compra sem qualquer 
justificativa, no prazo de sete dias contados de 
sua assinatura ou do recebimento do produto, e 
terá ainda o direito ao ressarcimento do valor já 
pago, com as devidas correções. (CDC, art. 49).
Com exceção desse caso, o lojista só precisa 
efetuar a troca quando a mercadoria apresentar 
vício de qualidade ou de quantidade que torne o 
produto impróprio ou inadequado ao consumo 
ou, ainda, quando exista vício que diminua o valor 
do produto. O consumidor deve exigir a troca em 
30 dias, para produtos não duráveis; e 90 dias, 
para produtos duráveis (CDC, art. 26). Esse prazo 
inicia-se a partir da entrega efetiva do produto 
ou do término da execução dos serviços.
A partir da reclamação do consumidor, a lei 
determina que o lojista tem 30 dias para resolver o 
problema. Após decorrido este prazo, o consumidor 
pode escolher uma dentre três hipóteses quando o 
problema é qualidade: (I) a substituição do produto 

por outro da mesma espécie; (II) a restituição 
imediata e atualizada da quantia paga; (III) o 
abatimento proporcional no preço (desconto).
Quando o problema é de quantidade, o consumidor 
terá as seguintes alternativas: (I) o abatimento 
proporcional do preço; (II) a complementação do 
peso ou medida; (III) a substituição do produto por 
outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os 
aludidos vícios; (IV) a restituição imediata e atualizada 
da quantia paga (CDC, art. 18, §1º e art. 19).
Lembra-se que o lojista não pode estipular 
dias específicos para troca e devoluções: 
elas devem ser efetuadas sempre que o 
estabelecimento estiver aberto ao público.
Se o produto com defeito foi comprado na promoção, 
o lojista não pode negar a devolução ou exigir que a 
troca seja feita apenas por produtos da promoção 
também. Isso pode ser estipulado apenas nos 
casos em que o produto não tem defeito e o lojista 
efetua a troca por sua escolha, sem obrigação.
Caso a loja esteja liquidando produtos que tenham 
defeito, recomenda-se que o lojista colha a 
assinatura do seu cliente em um termo específico, 
no qual ele se declara ciente do defeito existente 
(especificando qual é o problema) e de que tem 
conhecimento que não possui o direito de trocar ou 
devolver a mercadoria em razão do referido defeito.
Se durante a promoção o lojista aceitar somente 
o pagamento à vista, é importante informar o 
consumidor em todas as divulgações da promoção, 
para que o cliente não se sinta constrangido ao 
ter seu pedido de crédito negado apenas no caixa. 
Lembre-se de que para a legislação considera-se 
pagamento à vista aqueles efetuados com dinheiro, 
cartão de débito e cartão de crédito em uma parcela.
A CDL de Joinville também se encontra à 
disposição para prestar os esclarecimentos e 
dirimir eventuais dúvidas a respeito do tema.
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Troca de experiências
O Sindilojas de Joinville esteve no 32º 
Congresso Nacional de Sindicatos 
Patronais do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo, na cidade de 
Blumenau, representado por uma 
comitiva de empresários, que incluiu 
o presidente Raulino Esbiteskoski, 
o vice-presidente financeiro José 
Manoel Ramos, o vice-presidente 
Manfredo Evaldo Trauer e os 
conselheiros Ivo Luiz Custódio 
e Fredy Cardozo dos Santos.
O congresso proporcionou três dias 
intensos de palestras e troca de 
experiências. A abertura do evento 
aconteceu perante um público de 
mais de 1.200 empresários lojistas 
de todo o Brasil, tendo como anfitrião 
o governador do Estado de Santa 
Catarina, Raimundo Colombo. Em 
seu discurso, Raimundo Colombo 
enfatizou o atual momento de crise e 
turbulência política do País. Segundo 
o governador, Santa Catarina, apesar 
de os efeitos da crise serem fortes, 
apresenta sinais de que tem forças 
para superar esse desafio. Colombo 
destacou que sua administração 
está comprometida em executar 
com cuidado e responsabilidade 
as finanças e cuidar do bem-
estar do povo catarinense.
O presidente Raulino Esbiteskoski, 

o vice-presidente José Manoel 
Ramos e o conselheiro do Sindilojas 
e presidente da CDL de Joinville, 
Fredy Cardoso dos Santos, tiveram 
a oportunidade de conversar 
com o governador Raimundo 
Colombo após sua palestra. Entre 
os assuntos em destaque, mais 
uma vez, o impasse entre os 
Bombeiros Militares e os Bombeiros 
Voluntários de Joinville. Colombo 
se comprometeu a dar atenção 
especial aos lojistas e estudar uma 
saída positiva para este caso.
A solenidade de abertura do 
congresso contou ainda com a 
presença do ministro do Superior 
Tribunal de Justiça, Marco Aurélio 
Gastaldi Buzzi, que proferiu a palestra 
”Mediação e Conciliação”. O ministro 
é o criador do Movimento pela 
Conciliação, buscando promover 
o diálogo e amenizar os conflitos 
judiciais em todas as instâncias 
e esferas. Desta forma, ajuda a 
desafogar o Poder Judiciário, 
que já trabalha no limite.
Do congresso participaram 
grandes nomes do cenário político, 
como Carlos Thadeu de Freitas, 
diretor do Banco Central e diretor-
financeiro e membro do conselho 
de administração da Petrobras, que 

destacou o “Momento Econômico 
no Brasil” em sua palestra.
Osmani Teixeira de Abreu, advogado, 
professor, especializado em gestão 
empresarial, grande negociador 
dos trabalhadores metalúrgicos 
de Minas Gerais, abordou o tema 
“Negociação Coletiva do Trabalho” e 
os caminhos em tempos de crise.
Leandro Karnal, doutor na 
Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), historiador, falou 
sobre “Vida Sem Ética dá Mais 
Trabalho”, expondo as mazelas 
de uma parte da população que 
prejudica o dia a dia do brasileiro.
Para finalizar, a educadora, 
pesquisadora, escritora e uma das 
dez mais requisitadas palestrantes 
do País, Dulce Magalhães destacou 
o tema “ A Arte de Viver a Mudança”.
Como sempre, foi um ótimo evento. 
Parabenizamos a organização 
do 32º Congresso Nacional de 
Sindicatos Patronais do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo, com 
a participação do Sindilojas de 
Blumenau, cidade que nos recebeu 
de braços abertos. Parabéns!

João Luiz Brandão Portes 
Assessor da Presidência

Diretores do Sindilojas Manfredo, Raulino e Zeca

Presidente da Fecomércio SC, Bruno 
Breithaupt; presidente do Sindilojas de 
Blumenau, Emílio Rossmark Schramm; 
presidente da Fecomércio DF, Adelmir 
Santana; ministro do STJ Marco Aurélio 
Buzzi; governador Raimundo Colombo e 
Raulino Esbiteskoski

Raulino Esbiteskoski com 
o prefeito de Blumenau, 
Napoleão Bernardes Neto, 
e o ex-presidente da FCDL 
Jorge Ronaldo Phol
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No dia 13 de julho, uma 
quarta-feira, a tocha 
olímpica dos Jogos do Rio 
2016 estará em Joinville, 
colocando a cidade 
no mapa internacional 
de divulgação da 
competição. Os detalhes 
da programação ainda 
estão sendo definidos 
pelo Comitê Olímpico 
Internacional (COI) 
e pela Prefeitura.
Sabe-se que o símbolo 
olímpico chegará a 
Joinville por volta das 
15 horas, depois de passar por 
outras cidades da região, como 
Massaranduba, Jaraguá do Sul 
e São Francisco do Sul. Depois 
de Joinville, segue para o Paraná, 
onde passará por São José dos 

Pinhais e Curitiba, no dia 14 de 
julho. O acendimento simbólico 
da Pira Olímpica ocorrerá no 
Centreventos Cau Hansen, 
dentro de uma programação 
oficial que inclui shows locais.
A condução da tocha por Joinville 

está programada para 
começar no pórtico de 
entrada da rua 15 de 
Novembro, às 15 horas, 
e percorrer diferentes 
ruas do município, 
num percurso de 22 
quilômetros e duração 
estimada de cinco 
horas. No trajeto, será 
levada por mais de 80 
pessoas, em sistema de 
revezamento a cada 200 
metros. Os nomes foram 
escolhidos por entidades 
representativas do 

município e pelos patrocinadores 
oficiais e organizadores do evento.
Joinville foi classificada pelo 
Comitê Olímpico como “Cidade 
Celebração”. É um dos 83 locais do 
Brasil onde a tocha vai pernoitar. 
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Tocha Olímpica em Joinville no dia 13 de julho

Competições ocorrem em agosto
No Facebook

Os 31ºs Jogos Olímpicos de Verão serão realizados de 5 a 21 de 
agosto, no Rio de Janeiro. O estádio do Maracanã foi modernizado 
para receber as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos, 
com capacidade para 82 mil espectadores. Devem participar cerca 
de 10.500 atletas de 206 nações, que disputarão 28 modalidades 
olímpicas, duas a mais do que as dos Jogos Olímpicos de 2012 (rúgbi 
de sete e golfe). As Olimpíadas do Rio 2016 terão dois mascotes, 
que representarão a fauna e a flora brasileiras: Vinícius e Tom, 
respectivamente. Os nomes homenageiam dois grandes compositores 
da música popular brasileira: Vinícius de Moraes e Tom Jobim. 

Para divulgar a passagem da 
Tocha Olímpica pela cidade mais 
populosa de Santa Catarina, o 
Comitê Rio 2016 criou uma página 
oficial do evento no Facebook. O 
link de acesso é: www.facebook.
com/events/682737935163195/

j o g o s  d o  r i o  2 0 1 6


