
BALANÇO DE AÇÕES 



NOME EMPRESARIAL: Associação Empresarial de Rio do Sul – ACIRS

DATA DE FUNDAÇÃO: 12/08/1945

NATUREZA JURÍDICA: Associação privada sem fins econômicos e lucrativos

CNPJ: 82.762.154/0001-85

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL: Lei Ordinária 5797/2016 (Consolidada)

UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL: Lei Ordinária 669/1952

LOGRADOURO: Rua XV de Novembro - Número: 73 - Complemento: Térreo 

MUNICÍPIO: Rio do Sul - Estado: Santa Catarina - CEP: 89160-033

TELEFONE: (047) 3531 0500 - Celular: (047) 99225 3921

ENDEREÇO ELETRÔNICO: acirs@acirs.com.br  

SITE: www.acirs.com.br 

Número de associados em 31/12/2016: 790



BANDEIRAS



01

Ao longo de 2016 a ACIRS
atuou em diversas frentes 
buscando a celeridade na 
duplicação da BR-470/SC. 
Foram realizadas reuniões 
com lideranças e responsáveis
do DNIT municipal, estadual
e nacional.  Além disso, junto
a entidades de todo o estado,
a associação lançou uma 
nova campanha com os 
slogans “Faça igual o Governo,
vá devagar” e “Imprudência 
mata, incompetência também”.  



02

O aeroporto de Lages passou a receber voos
da Azul. Uma das bandeiras acompanhadas 
pela ACIRS.



03

A ACIRS atua para o fortalecimento
do Observatório Social de Rio do Sul.



04

Representatividade: em maio, o gás natural 
canalizado chegou a Rio do Sul. Uma das 
bandeiras defendidas pela ACIRS. 



REPRESENTATIVIDADE



05

A associação liderou ações para a 
criação do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico 
municipal.



06

Iniciativas como o Pegue e Pague estão
espalhadas por diversos municípios 
brasileiros. E a ACIRS realizou em 
Rio do Sul. A experiência teve o objetivo
de despertar para a ética, a cidadania,
a honestidade e contribuir na 
construção do caráter.



07

Junto aos seus Núcleos Empresariais, a ACIRS
participou de discussões com outras entidades para 
a criação de um Centro de Inovação em Rio do Sul. 



08

Geraldo Althoff participou de uma reunião na 
ACIRS, com lideranças do Alto Vale.



09

Encontro de consultores regionais
da FACISC.



10

A ACIRS é a Associação Empresarial com
mais Núcleos Empresarias do Alto Vale. Em
2016 contava com 17. O objetivo é 
fortalecer o associativismo entre empresá-
rios de diversos setores e segmentos. No 
ano passado foram realizadas cerca de 300
reuniões de núcleos.  

O empoderamento feminino é
realizado pela ACIRS por meio 
de ações para fortalecer o Núcleo 
da Mulheres Empresária.  



11

Apresentação e aprovação de contas
do exercício financeiro de 2015.



EVENTOS



Com base na pesquisa respondida pelos
expositores da HABITAVI 2016, a feira 
movimentou cerca de R$ 20 milhões em
negócios até final do ano. 
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13

Associação Empresarial de Rio do Sul 
realizou uma Mega Sessão de Negócios, 
reunindo cerca de 80 empresas. A proposta 
foi fomentar a geração de negócios entre as 
associadas.



14

Por meio do Bom Dia ACIRS a 
associação realiza capacitações
aos integrantes dos Núcleos
Empresariais. 



15

Cerca de 50 empresários participaram
do Seminário de Energia realizado pela 
ACIRS. O evento abordou e trouxe
informações sobre alternativas energéticas
para empresas e indústrias.



RECONHECIMENTO 



16

O Centro Universitário para o Desenvolvimento
do Alto Vale do Itajaí homenageou a ACIRS 
por ter feito parte do processo de criação da
instituição de ensino. 



17

O setor de comunicação da ACIRS foi 
reconhecido pela Federação das Associações
Empresarias de Santa Catarina; primeiro lugar
na Rede de Notícias. 



18

A empresa associada
da ACIRS, Rioar, 
venceu a etapa 
nacional do Prêmio 
MPE Brasil.  
A participação é 
incentivada por meio
dos núcleos 
empresariais.



19

A ACIRS recebeu o Certificado de 
Responsabilidade Social da ALESC
pela quarta vez.



20

ACIRS foi a vencedora estadual do
Programa de fidelização do Sebrae 
em 2016.



21

Posse da Diretoria Executiva da
ACIRS, gestão 2017-2018.



CAPACITAÇÃO



22

Em 2016 foram realizados 20 cursos
de curta duração. A ACIRS formou, 
ainda, mais uma turma do Programa 
de Gestão e Vivência Empresarial
(PGVE) e a primeira turma do MBA
em Gestão Empresarial da FGV.



AÇÕES SOCIAIS



23

Em 2016 a ACIRS lançou o projeto "A gente
quer um mundo melhor, a gente faz acontecer".
Com a distribuição gratuita de bolsas retornáveis, 
o objetivo é diminuir o uso de sacolas plástica. 
O material é confeccionado com retalhos doados
e costurados pelas mães voluntárias da APAE 
Rio do Sul. O valor pago pela ACIRS, na produção
das sacolas, é revertido em benefícios para os alunos. 



A ACIRS incentiva projetos 
sociais.Entre os realizados
em 2016, pelos núcleos, 
estão: a doação de brinquedos 
e a elaboração do projeto 
arquitetônico da creche Favinho
de Mel. 
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Por meio do ACIRS Mais a Associação 
Empresarial levou à comunidade de 
Rio do Sul e região todos os seus 
benefícios de forma gratuita.



26

A equipe ACIRS participou do projeto
"Adote um idoso". Cada colaborador
atendeu o pedido de um idoso do
Asilo São Vicente  de Paulo.



Balanço 2016

www.acirs.com.br
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