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MISSÃO

VISÃO

Estar presente na vida das pessoas incentivando 
a inovação, a livre iniciativa, promovendo a 
melhoria do ambiente empresarial e o 
desenvolvimento sustentável.

Transformar o Alto Vale num lugar cada vez 
melhor para se viver, trabalhar e investir.

NOSSOS PRINCÍPIOS E VALORES
• Ética, pro�ssionalismo e transparência;
• Valorização das pessoas e do trabalho colaborativo;
• Compromisso com o voluntariado e a formação de lideranças;
• Propósito, protagonismo e independência nas ações.



A resposta não caberia em um espaço com tão poucas linhas. São 
mais de sete décadas abraçando e atuando em causas que 

contribuem para o desenvolvimento da região.
 

Estamos no seu dia a dia desde as primeiras horas, porque buscamos 
fazer a diferença. Para entender como, te convidamos a continuar 

folheando a ACIRS em Foco. 

Boa leitura!  

A Revista ACIRS em Foco é uma publicação realizada a cada dois anos pela 
Associação Empresarial de Rio do Sul – ACIRS.

Endereço: Rua XV de Novembro, 73 – Centro – Rio do Sul/SC - 89160033
E-mail: acirs@acirs.com.br / (47) 3531-0500
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O que a ACIRS faz?

Diretoria Executiva gestão 2017 -2018: Amândio João da Silva Júnior (Presidente); Luis Carlos Demarchi (Vice-Presidente); Alex Detlev Ohf 
(Diretor Financeiro); Jean Sandro Pedroso (Diretor Executivo); Fernando Müller (Diretor Jurídico); Eduardo Schoroeder (Diretor de Relações 
Institucionais); Cleiton Pamplona Peters (Diretor de Projetos); Adolir Nunes (Diretor de Núcleos); Luana da Rosa (Diretora-adjunta de 
Núcleos); Karine Sabino (Diretora de Comunicação); Osvino Miliorini (Diretor de Feiras e Eventos); Riciéri Fernando Ramlov (Diretor de 
Mercado e Soluções Empresariais); Luana Cristina Theis (Diretoria de Inovação e Competitividade).
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O associativismo, na sua essência, é 
uma das formas mais promissoras 
para a união de pessoas, empresas e 
entidades. Tem o objetivo de construir 
uma sociedade cada vez mais justa 
igualitária e cheia de oportunidades 
através do fortalecimento do setor 
produtivo que gera emprego, distribui 
renda e move a roda da economia.

Ele abre portas para o crescimento de 
várias formas, como a geração de 
networking que é um campo infinito 
de possibilidades para empresários e 
empreendedores. O resultado são 
parcerias saudáveis dentro do meio 
associativista.

O ambiente nas associações 
empresariais propicia relacionamentos 
de negócios duradouros e sadios. 
Possibilita às empresas o aumento da 
competitividade e, cada vez mais, de 
fomento da inovação.

Na ACIRS, nossas bandeiras 
institucionais têm o objetivo de criar 
ambientes favoráveis para facilitar o 
empreendedorismo, buscar melhores 
condições de infraestrutura, 
disponibilizar e dar acesso a 
ferramentas de tecnologia e 
comunicação. Há também as soluções 
empresariais que visam melhorar e 
facilitar processos de gestão, assim 
como, incentivar a capacitação de 
líderes e liderados.

Vamos nos redesenhar e chegar a um 
modelo ainda mais representativo, 
ativo, moderno, eficaz e acima de 
tudo atrativo para quem empreende e 
para quem quer empreender!

ações para fortalecer o associativismo
A ACIRS faz

O que a associação empresarial
pode fazer por VOCÊ?

Amandio Junior
Presidente ACIRS

Precisamos ser criativos e atrativos, 
mostrar o campo fértil de uma 
entidade empresarial, olhar para o 
futuro e propor novos modelos de 
negócios. Discutir profundamente os 
novos caminhos a serem seguidos no 
meio deste mundo dos negócios que 
é extremamente agressivo.

Um dos desafios da Associação 
Empresarial de Rio do Sul, neste 
momento, é de disrupção, olhar para 
dentro e avaliar como fazer para se 
modernizar, atrair novos modelos de 
negócios e manter os tradicionais que 
são vitais para a nossa entidade e 
economia regional. Estamos vivendo 
em um momento de profundas 
reflexões e mudanças, e como somos 
a casa do empreendedor não 
podemos ficar de fora destas 
transformações desafiadoras.
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É SER SUPORTE PARA SEUS PROJETOS

O QUE É ESTAR PRESENTE?

  É FAZER MAIS PELO FUTURO

É FAZER PARTE DO SEU TIME

A ACIRS atuou na vinda do gás natural
para o Alto Vale do Itajaí

A ACIRS atua pela competitividade
das empresas
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É ESTAR PERTO
QUANDO VOCÊ
NEM IMAGINA

É AGIR PELO AMANHÃ É APROXIMAR PESSOAS
 E OPORTUNIDADES

É QUERER BEM

ESTAR PRESENTE
É FAZER COMO A GENTE.
É ACREDITAR, COM VOCÊ.

É APOIAR O SEU DESENVOLVIMENTO
A ACIRS oferece capacitações conectadas

à necessidade do mercado

A ACIRS mantém mais de
15 núcleos empresariais

A ACIRS mantém parcerias na área da saúde

A ACIRS tem soluções que
movimentam a economia local
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A ACIRS
faz
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pelas
empresas e
trabalhadores
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Registro de sua ideia ou marca
Printe
• Garante segurança na proteção da sua marca, produto ou serviço;

• Oferece pesquisa de mercado para uso exclusivo;

• Orienta quanto às implicações de uma marca não registradas;

• Realiza o acompanhamento processual;

• Auxilia na pesquisa do desenvolvimento de novos produtos.

Plano Odontológico
Uniodonto
• Dá acesso à uma rede de cirurgiões dentistas cooperados em diversas cidades do estado;

• Atende em todo o Brasil, através do Sistema Nacional Uniodonto;

• Tem plano CCP-9 com cobertura de mais de 30 procedimentos;

• Oferece carência de 60 dias;

• Inclui procedimentos como: urgência e emergência, radiologia, prevenção em

   saúde bucal, dentística, endodontia e cirurgia.

Guarda e gerencia suas NF-e
XML empresarial
• Realiza busca automática de arquivos emitidos contra a sua empresa;

• Oferece segurança no armazenamento de notas enviadas e recebidas (por cinco anos);

• É prático para escritórios contábeis;

• Valida autenticidade do arquivo XML na SEFAZ;

• Visualiza impressão do danfe.

Gestão de Convênio

• Facilita a gestão de convênios e adiantamento a funcionários (tudo online);

• Dispõe de desconto feito em folha de pagamento - sem ônus adicional à sua empresa;

• Tem parceria com supermercados, farmácias, postos de combustíveis entre outros;

• Conta com mais de 3 mil usuários ativos e 130 empresas credenciadas no Alto Vale;

• Incentiva o desenvolvimento do comércio regional. 

Útil Card

Benefício para sua empresa e colaboradores
Útil Alimentação
• Reduz o custo para a empresa e beneficia os colaboradores;

• Facilita a gestão do “vale refeição”; 

• Possibilita o uso em restaurantes, lanchonetes e supermercados;

• Permite uma fácil gestão do benefício (tudo online);

• Tem mais de mil usuários ativos e 130 empresas credenciadas;

• Disponibiliza um aplicativo onde é possível acompanhar saldo, extrato e credenciadas.

Planos de Saúde
Unimed
• Dispõe de valores diferenciados para associados;

• Dá acesso a mais de 5,5 mil médicos cooperados;

• Disponibiliza mais de mil clínicas credenciadas;

• Tem mais de 200 hospitais credenciados;

• Oferece medicina preventiva.

• A ACIRS realiza, por ano, cerca de 30 cursos de curta duração nas áreas de gestão e empreendedorismo;

• Promove capacitações de longa duração como o MBA em Gestão Empresarial da FGV e o

   Programa de Gestão e Vivência Empresarial;

• Elabora cursos personalizados e exclusivos voltados às necessidades de cada empresa;

• Mantém parceria com as instituições como: Fundação Fritz Müller, Sebrae e Unisociesc- FGV.

Capacitações
Dale Carnegie

“Quanto mais suor derramado em treinamento, menos sangue será derramado em batalha”.
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Informação para concessão de crédito
SCPC Boa Vista
• Agiliza a análise de crédito;

• Alerta sobre empresas com alta probabilidade de se tornarem devedoras,

ajudando a evitar perdas e fraudes;

• Indica limite de crédito adequado, de acordo com o perfil de cada cliente;

• Gera economia com a redução de custos futuros por ações de cobrança e inadimplência; 

• Permite acesso a um banco de 350 milhões de informações comerciais (sobre consumidores). 

Para exportação
Certificado de Origem
• Agiliza o processo de certificação;

• Presta assessoria e orientação para o preenchimento e liberação da

   documentação necessária para a exportação;

• Orienta sobre normas técnicas, legislação, classificação tarifária dos produtos;

• Dá suporte e orientação à sua empresa na emissão e utilização do Certificado de Origem;

• Permite preferencial aos mercados onde o Brasil possui acordos comerciais.

• É o maior evento de negócios do Alto Vale do Itajaí;

• Reúne mais de 100 empresas expositoras;

• Paralelo à feira acontece o Congresso Empresarial FERSUL Experience

   com palestras de nível nacional e internacional;

• Integra o Calendário Brasileiro de Feiras e Exposições – dos Ministérios das

   Relações Exteriores e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

FERSUL

Acesso a linhas de crédito 
• Parcerias com os bancos BRDE e BADESC;

• Atendimento mensal de consultores na sede da entidade;

• Possibilidade de acesso a linhas de financiamento para construção civil,

   reformas e instalações; aquisição de máquinas e equipamentos;

• desenvolvimento tecnológico e capital de giro associado a investimentos;

• Horários pré-agendados.

Núcleos Empresariais 
(Grupos de empresas associadas que se reúnem periodicamente 

buscando soluções para dificuldades em comum)

• Mais de 15 núcleos empresariais;

• Mais de 260 empresas participantes;

• Promovem o fortalecimento de setores e empreendimentos;

• Geram networking e capacitação;

• Realizam missões empresariais e visitas técnicas.  

JUCESC
Parceria para o funcionamento do escritório regional da Junta 

Comercial do Estado de Santa Catarina – JUCESC, na entidade. 

Locação de salas 
• Dispõe de ambientes já equipados;

• Oferece a organização do espaço;

• Conta com suporte pré-evento.

SIPAG
• A máquina recebe grande parte das bandeiras de cartões;

• Não tem valor de adesão;

• Dispões de taxas reduzidas para associados;

• Oferece facilidade para pagamentos e segurança no recebimento;

• Gera a redução de despesa.
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capacitações de qualidade
A ACIRS faz

Administração de contas a pagar e receber;
Administração de pequenos negócios;
Atendimento ao cliente;
Atendimento com foco em cobrança;
Clima e engajamento;
Cobrança e negociação com clientes inadimplentes;
Compras e negociação com fornecedores;
Empratic (reciclagem do Empretec);
EMPRETEC;
Excelência em serviço e atendimento - modelo Disney;
Gestão de conflitos;
Gestão de custo e formação no preço de vendas
para a indústria;
Gestão estratégica de vendas - na medida;
Gestão financeira;
GIR (gestão de indicadores e resultados);
KPI´S indicadores de performance;
Legislação trabalhista;
Lidere sua equipe de trabalho;
MBA em Gestão Empresarial FGV;
Negociação sob pressão (palestra com Diógenes Lucca);
Neuromarketing;
Neurovendas;

Confira alguns dos cursos que você pode encontrar na ACIRS:

Confira outras dicas em www.acirs.com.br/capacitacoes

(relação de cursos 2017/2018) 

PGVE (Programa de Gestão e Vivência 
Empresarial);
Planejamento estratégico;
Recuperação crédito e cobrança;
Rede sociais como ferramenta de
venda e divulgação;
Redução de perdas de estoque;
Técnicas de vendas;
Vendas com PNL;
Workshop: negócios, qualidade de vida e 
saúde emocional, como conciliar tudo isso?
Workshop: educação financeira para 
empreendedores.

“Temos a tendência de fazer afirmações e geralmente 

longas! Sugiro que você substitua por perguntas certeiras. 

Isso fará com que saiba o que está passando na cabeça 

do seu cliente. Essa mágica de perguntas poderosas 

acaba sendo útil tanto para negociação e vendas, quanto 

de liderança.

Habilidade de fazer
perguntas poderosas

Renato Botter
Facilitador em lideranças, negociação e vendas.

“Uma das técnicas mais famosas no mundo inteiro é 

entregar algo gratuito para o seu cliente, com o objetivo 

de chamar a atenção ou a fim de iniciar uma conversa; 

mas como isso pode virar um problema? Quando você 

entrega algo grátis que não gera valor nenhum para o seu 

cliente. No cérebro dele, você ficará associado a algo 

inútil, que não serve para nada. Então ofereça algo que 

gere valor.

Você aplica Neuromarketing
para vender mais?

André Barlera
Mestre em Neuromarketing. 

#FicaaDica

ou escaneie o QR Code
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“Capacitação personalizada
Qual capacitação a sua empresa precisa?

A ACIRS tem uma solução empresarial com foco 
na necessidade da sua empresa. São 
capacitações personalizadas, que visam atender 
demandas específicas.

O ACIRS ao Cubo é voltado à realização de 
treinamentos ministrados na própria empresa ou 
na Associação Empresarial de Rio do Sul. Têm o 
objetivo de realizar capacitações especialmente 
estruturadas para suprir as necessidades dos 
colaboradores e da empresa, a partir da 
identificação destas e da construção de 
programas de trabalho personalizados.

A ACIRS fica responsável por ajudar a identificar 
demandas, estruturar propostas de trabalho e 
supervisionar o conteúdo e execução das 
capacitações realizadas.

O ACIRS Ao Cubo tem como propósito 

trazer profissionais renomados de diversas 

áreas em cursos personalizados. Para 

2018 e 2019, além de in company, vamos 

realizar também palestras, oficinas e 

workshops.

Presidente da ACIRS
Amandio João da Silva Júnior

Conheça o 

feedback 

de quem já 

participou 

do ACIRS 

ao Cubo
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TRECHOS DA

TÊM CONDIÇÕES
PRECÁRIAS

BR-470/SC
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ações que visam o desenvolvimento da região
A ACIRS faz



Santa Catarina ocupa a 14ª colocação no 
ranking de manutenção de rodovias 
pavimentadas sob a jurisdição do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). 
Elaborado em 2017, com base no Índice de 
Condição da Manutenção (ICM), aponta que 
64% das estradas catarinenses estavam em 
condições ótimas, 25% regulares, 8% ruins e 
3% péssimas. Em todo o país, foram avaliados 
52 mil quilômetros de rodovias.

O ICM engloba características relacionadas à 
manutenção (panelas, remendos e trincas) e 
conservação (roçada, drenagem e sinalização) 
das rodovias. Vários pontos listados com ICM 
ruim ou péssimo em Santa Catarina estão 
localizados na BR-470, no Alto Vale do Itajaí.

As condições da rodovia se deterioraram pela 
falta de priorização do governo federal. Há 
projeto e contrato para obras de recuperação, 
mas recursos chegam à conta gotas. Até 
dezembro de 2017, todo o pavimento entre 
Indaial e Campos Novos já deveria ter recebido 
investimentos da segunda etapa do Programa 
Integrado de Recuperação e Manutenção 
(CREMA 2). Na prática, apenas uma pequena 
parte da recuperação foi efetuada.

Das outras intervenções previstas no CREMA 2, 
foram implantadas novas interseções de acesso 
a Blumenau, Pomerode, Rodeio, Rio do Sul e 
Agronômica. Ainda está pendente a melhoria do 

acesso a Taió. Também houve construção de 
terceiras faixas em Pouso Redondo, mas 
aquelas previstas para Lontras não saíram do 
papel.

O CREMA 2 da BR-470/SC deveria receber mais 
de R$ 224 milhões de 2012 a 2017. O valor 
aplicado no contrato foi de apenas R$ 79,5 
milhões, o que possibilitou a conclusão de 
apenas 32,28% das obras previstas. De acordo 
com a unidade local do DNIT de Rio do Sul, um 
termo aditivo foi assinado para ampliar a 
vigência contratual por mais dois anos. “Mesmo 
que isso aconteça, não teremos dinheiro para 
fazer tudo o que está previsto”, estimou o 
supervisor Christiano Zulianello dos Santos em 
reunião com a diretoria executiva da ACIRS em 
fevereiro. A previsão é de que o repasse seja de 
R$ 22,4 milhões neste ano e similar em 2019.

Diante da condição crítica da pista e da 
limitação de recursos, a unidade local do DNIT 
pretende revisar o tipo de intervenção proposta 
no CREMA 2, adotando uma solução de menor 
custo e de menor durabilidade. A vida útil do 
asfalto e das demais soluções de projeto neste 
programa deveria ser de 10 anos.

Outro contrato de manutenção vigente na 
rodovia deve receber R$ 4,5 milhões em 2018 e 
abrange todo o trecho da rodovia em 
duplicação, entre Navegantes e Indaial.

RANKING DE MANUTENÇÃO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS

SC OCUPA 14ª COLOCAÇÃO

condições
ótimas

64%
condições
regulares

25%
condições
ruins

condições
péssimas

vários pontos na BR-470
no Alto Vale do Itajaí

8% 3%

mas até o momento só
R$ 79,5 milhões
32,28% obras previstas

CREMA 2 BR-470/SC
deveria receber mais de
R$ 224 milhões

ENTRE 2012 a 2017



ESTABILIDADE DA PONTE DE
IBIRAMA PREOCUPA A ACIRS
Em setembro de 2017, a ACIRS teve acesso aos 
relatórios técnicos das inspeções rotineiras que 
apontaram como problemáticas duas pontes 
localizadas na BR-470/SC no Vale do Itajaí. De 
acordo com a norma adotada pelo DNIT para 
inspeção em pontes e viadutos de concreto 
armado e protendido, nas obras de arte com 
condições sofríveis de estabilidade há danos 
gerando significativa insuficiência estrutural; 
porém, ainda não há, aparentemente, risco 
tangível de colapso da estrutura. A ação 
corretiva, neste caso, já é apontada: a 
recuperação (geralmente com reforço estrutural) 
deve ser feita no curto prazo.

A ponte Rio Itajaí Açu II, no limite entre os 
municípios de Ibirama e Apiúna, possuía 
condições de estabilidade e também de 
conservação consideradas sofríveis, de acordo 
com a inspeção realizada em agosto de 2016. 
Apresentava grande incidência de corrosão em 
lajes e vigas de concreto. Em função das 
insuficiências estruturais, haveria necessidade de 
recuperação imediata e alargamento. Com 202 
metros de comprimento, a obra está localizada 
em região montanhosa e tem traçado em curva.

O relatório apontou ainda que dois blocos de 
estacas da fundação estariam em observação 
em função do desgaste pela ação da correnteza. 
A nota final da ponte localizada no km 111 da 
BR-470/SC, de acordo com as normas do DNIT, 
corresponde a menor dentre as notas recebidas 
pelos elementos com função estrutural.

Ainda em 2017, a ACIRS questionou o DNIT 
sobre as intervenções previstas para recuperar 
esta obra. Segundo resposta encaminhada pela 
autarquia federal, a ponte sobre o Rio Itajaí-Açu II 
está incluída no Programa de Reabilitação de 
Obras de Arte Especiais (Proarte). Em visita 
realizada ao DNIT em Florianópolis, em abril de 
2018, o superintendente regional Ronaldo Carioni 
Barbosa afirmou à ACIRS que a reabilitação é 
prioridade e que buscar recursos será um dos 
desafios. Isso porque apenas R$ 5 milhões foram 
disponibilizados para obras desta natureza para 
este ano, considerando as necessidades de 
todas as rodovias federais no estado.

16 | Revista ACIRS em FOCO



Em nova consulta feita pela ACIRS no fim de abril, 
o engenheiro chefe do serviço de manutenção 
rodoviária do DNIT/SC, Gustavo Chibiaqui Moreira, 
afirmou que um anteprojeto está em fase de 
elaboração, mas ainda não se sabe qual valor será 
necessário para a recuperação completa da ponte. 
A meta é licitar o projeto e a obra ainda em 2018, 
na modalidade de Regime Diferenciado de 
Contratação (RDC) Integrado. 

Outra ponte classificada como problemática na 
BR-470/SC está no km 57,9, sobre o Rio Testo, em 
Blumenau. O relatório da inspeção rotineira, 
realizada em novembro de 2015, também apontou 
que a ponte tem condição de estabilidade sofrível 
em função de manchas de umidade e concreto 
desagregado com armadura exposta e oxidada, em 
vigas laterais de concreto armado.

De 348 obras de artes especiais vistoriadas pelo 
DNIT até 2016 em Santa Catarina, 2 estavam em 

estado crítico – havendo risco tangível de colapso 
estrutural – e 7 eram problemáticas. Os números 
são do relatório de gestão do exercício de 2016, do 
DNIT.

A ACIRS também teve acesso ao Plano Nacional 
de Manutenção Rodoviária (PNMR) de 2018, 
elaborado pelo DNIT de Brasília. O documento 
sugeria que nenhuma obra de arte especial 
localizada na BR-470/SC passasse por reabilitação, 
neste ano. Entretanto, a manutenção foi sugerida 
para 25 pontes e viadutos somente nesta rodovia.

Por meio do PNMR o DNIT indica as necessidades, 
programa as intervenções e realiza a gestão da 
manutenção das rodovias. O PNMR é um 
instrumento de planejamento, embora a sua 
implantação dependa de diversos fatores, como o 
orçamento. Quanto a execução, esta compete às 
superintendências regionais que podem seguir ou 
não as intervenções sugeridas.
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CONFIRA O STATUS DAS PRINCIPAIS OBRAS DO DNIT NA BR-470/SC
Informações enviadas pelo DNIT à ACIRS em 16 de abril de 2018

DUPLICAÇÃO DA BR-470/SC

Principal di�culdade à execução: as obras de duplicação desta 

rodovia, fundamental para o Estado, vem se desenvolvendo de 

forma lenta em razão, principalmente, do contingenciamento de 

recursos devido a cortes �nanceiros e orçamentários, que tem 

limitado a execução dos serviços programados e a efetivação dos 

necessários procedimentos desapropriatórios. Contrato em 

andamento. No momento estão sendo priorizados os serviços no 

trecho que liga a BR-101/SC ao Porto de Navegantes, devendo ser 

aplicados este ano cerca de R$ 70 milhões para viabilizar a 

duplicação neste segmento. Em caso de suplementação de recursos, 

haveria capacidade de se investir neste ano mais R$ 40 milhões.

Principal di�culdade à execução: as obras de duplicação desta 

rodovia, fundamental para o Estado, vem se desenvolvendo de 

forma lenta em razão, principalmente, do contingenciamento de 

recursos devido a cortes �nanceiros e orçamentários, que tem 

limitado a execução dos serviços programados e a efetivação dos 

necessários procedimentos desapropriatórios. Contrato em 

andamento. Deverão ser aplicados este ano cerca de R$ 68 milhões 

com os recursos da LOA 2018, sendo que em caso de suplemen-

tação de recursos haveria capacidade de se investir neste ano mais 

R$ 70 milhões.

Navegantes – Acesso a Gaspar (km 0,0 ao km 18,61)

LOTE 1 LOTE 2

Consórcio responsável: SUCESSO – AZZA – SOGEL
Data de início da obra: 17/03/2014
Data de término previsto: 23/02/2020
Investimento total (PI+R): R$ 246.590.344,50
Valor já empenhado: R$ 91.663.540,35
Valor já liquidado: R$ 73.800.426,80
Valor pago: R$ 73.800.426,80
Restos a pagar (RAP): R$ 6.287.053,87
Percentual da obra concluído: 34,58%

Navegantes – Acesso a Gaspar (km 18,61 ao km 44,87)

Consórcio responsável: IVAÍ – SETEP
Data de início da obra: 13/06/2014
Data de término previsto: 22/05/2018
(está em tramitação novo termo aditivo ao contrato para
mais setecentos e vinte dias consecutivos)

Investimento total (PI+R): 350.412.405,51
Valor já empenhado: R$ 214.080.400,19
Valor já liquidado: R$ 198.873.264,65
Valor pago: R$ 198.873.264,65
Restos a pagar (RAP): R$ 0,00
Percentual da obra concluído: 58,90%

18 | Revista ACIRS em FOCO

COMO ANDAM OS TRECHOS EM DUPLICAÇÃO

Informações fornecidas pelo DNIT á ACIRS em 14/04/2018 - Solicitação de atendimento SIC/DNIT 50650001007201808

Obras estão mais avançadas no Lote 2



Principal di�culdade à execução: as obras de duplicação desta rodovia, 
fundamental para o Estado, vem se desenvolvendo de forma lenta em razão, 
principalmente, do contingenciamento de recursos devido a cortes �nanceiros e 
orçamentários, que tem limitado a execução dos serviços programados e a 
efetivação dos necessários procedimentos desapropriatórios. Este lote foi 
paralisado justamente em função da inexistência de recursos para desapropriação, 
fato que só começou a mudar em dezembro de 2017, com a liberação de valores 
para duas frentes de serviços. Contrato reativado em 20/03/2018. Em dezembro de 
2017, foram desapropriados 34 imóveis que viabilizaram o início das obras dos 
viadutos da Ma�sa e Badenfurt. Deverão ser aplicados este ano o valor existente de 
Restos a Pagar de cerca de R$ 27 milhões. Em caso de suplementação de recursos 
haveria capacidade de se investir neste ano mais R$ 30 milhões.

Principal di�culdade à execução: as obras de duplicação desta rodovia, 
fundamental para o Estado, vem se desenvolvendo de forma lenta em razão, 
principalmente, do contingenciamento de recursos devido a cortes 
�nanceiros e orçamentários, que tem limitado a execução dos serviços 
programados e a efetivação dos necessários procedimentos desapropriatóri-
os. Este lote foi (e continua) paralisado justamente em função da inexistência 
de recursos para desapropriação, fato que só começou a mudar em dezembro 
de 2017, com a liberação de valores para duas frentes de serviços. Até o 
momento não foram executados serviços em função da necessidade de 
desapropriações para a liberação de frentes de serviços. Trecho totalmente 
urbanizado.  Caso sejam liberados os recursos previstos na LOA 2018 para as 
desapropriações (cerca de 30 milhões na distribuição interna efetuada), serão 
iniciados os serviços ainda no primeiro semestre de 2018, já que se dispõe de 
R$ 60 milhões de Restos a Pagar para a obra.

LOTE 3 LOTE 4
Acesso a Gaspar - Entroncamento com a SC-418
(km 44,87 ao km 57,78)

Empresa responsável: SULCATARINENSE – MINERAÇÃO,
ARTEFATOS DE CIMENTO, BRITAGEM E CONSTRUÇÕES Ltda.
Data de início da obra: 30/07/2013.
Data de término previsto: 17/02/2019
(deverá ser reavaliada, haja vista o tempo que o contrato �cou paralisado).

Investimento total (PI+R): 178.350.260,32.
Valor já empenhado: R$ 37.987.000,00.
Valor já liquidado: R$ 10.868.653,81.
Valor pago: R$ 10.868.653,81.
Restos a pagar (RAP): R$ 0,00.
Percentual da obra concluído: 5.82%;

Entroncamento com a SC-418 –
Entroncamento com a SC-416 (km 57,78 ao km 73,18)

Empresa responsável: SULCATARINENSE – MINERAÇÃO,
ARTEFATOS DE CIMENTO, BRITAGEM E CONSTRUÇÕES Ltda.
Data de início da obra: 30/07/2013
Data de término previsto: 08/07/2017
(data originalmente prevista. Contrato paralisado; ao ser reiniciado,
nova data de término será o�cializada).

Investimento total (PI+R): R$ 218.906.919,41
Valor já empenhado: R$ 0,00
Valor já liquidado: R$ 0,00
Valor pago: R$ 0,00
Restos a pagar (RAP): R$ 0,00
Percentual da obra concluído: 0,00%

OBRAS/SERVIÇOS PREVISTOS E AS OBRAS/SERVIÇOS PENDENTES DE EXECUÇÃO

o quadro abaixo apresenta a estimativa total de recursos para desapropriação da BR-470/SC, com os valores já pagos e empenhados. 
Para o ano de 2018, está previsto um desembolso de R$ 60.949.000,00 (LOA 2018 + RAP) para viabilizar a execução dos serviços nas 
frentes programadas.

Os recursos disponibilizados no orçamento 2018 para 
a BR-470/SC (R$ 145.007.184,00) possibilitarão 
apenas a continuidade de um ritmo lento de obras, 
muito abaixo da necessidade e capacidade de 
execução dos serviços.

Os dados aqui apresentados demonstram que o 
DNIT/SC teria condições de executar um total de R$ 
300 milhões para a duplicação da BR-470/SC, que 
representa a capacidade de produção das empresas 
contratadas.

RECURSOS PARA DESAPROPRIAÇÃO BR-470

Estimativa total LOTE 01 - R$ 8.835.750,00
Estimativa total LOTE 02 - R$ 11.126.500,00
Estimativa total LOTE 03 - R$ 77.391.600,00
Estimativa total LOTE 04 - R$102.286.800,00
Saldo de Empenho Individual - R$ 20.682.290,00
Necessidade de Empenho - R$ 158.277.997,00

Valores Pagos 0,00
Valores Pagos 0,00
Valoes Pagos 10.470.833,25
Valores Pagos 0,00
Global R$ 10.259.529,75
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CREMA 2

Navegantes/Indaial – Campos Novos

Empresa responsável: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.;
Data de início da obra: 16/01/2013;
Data de término previsto: 10/12/2019;
Investimento total (PI+R): R$ 224.836.345,83;
Valor já empenhado: R$ 79.500.000,00;
Valor já liquidado: R$ 74.582.374,99;
Valor pago: R$ 74.582.374,99;
Restos a pagar (RAP): R$ 187.138,54;
Percentual da obra concluído: 32,28%;

Principal di�culdade à execução: escassez de recursos.

Desde maio de 2013, a ACIRS interagiu 32 vezes com o governo federal por meio 
do Serviço de Informação ao Cidadão apenas em busca de informações sobre a 
BR-470/SC. Todos os dados são o�ciais, repassados pela empresa estatal EPL, pelo 
Ministério dos Transportes ou por suas autarquias, como o DNIT e a ANTT.

ACESSO ÀS INFORMAÇÕES
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COMO ANDA O CREMA 2
EM EXECUÇÃO DE INDAIAL A CAMPOS NOVOS

Nova interseção de acesso a Agronômica, no 

km 151+800, foi uma das obras executadas 

pelo programa CREMA 2 na BR-470/SC.





2013

2014

2015 2016

2017

2018

SAIBA UM POUCO MAIS DO ACOMPANHAMENTO
REALIZADO PELA ACIRS DO PROCESSO DE CONCESSÃO
DA BR-282/470/SC, NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

2013/10/24
ACIRS solicita à ANTT informações sobre a 3º Etapa do 
Programa de Concessões de Rodovias Federais – Fase II, 
que previa a concessão da BR-470/SC.

2014/06/18
ACIRS recebe da ANTT cópia completa de todos os 
Relatórios Finais dos Estudos desenvolvidos pela 
Estruturadora Brasileira de Projetos (EBP) em parceria com a 
Logit Consultoria, que previa a concessão de 358,9km da 
BR-470/SC.

2015/06/09
Governo federal anuncia nova proposta para a concessão de 
diversas rodovias federais em Santa Catarina, entre elas, a 
BR-282/470/SC.

2015/07/07
ACIRS recebe do Ministério dos Transportes NOTA 
INFORMATIVA Nº 186-2015- DECON-SFAT- MT com 
resposta sobre questionamentos apresentados em relação ao 
cancelamento da concessão da BR-470/SC, na 3º Etapa do 
Programa de Concessões de Rodovias Federais – Fase II.

2015/09/29
ACIRS recebe do Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT) cópia do DESPACHO nº 
133/2015/COPINV/CGPLAN/DPP com respostas sobre 
questionamentos apresentados em relação ao orçamento e a 
novas intervenções previstas para a BR-470/SC, após o 
anúncio dos estudos para a concessão.

2015/10/30
Ministério dos Transportes encaminha à ACIRS NOTA 
INFORMATIVA Nº 312- 2015-DECON- SFAT-MT onde aponta 
que 28 empresas/consórcios foram autorizadas a 
desenvolver os estudos para a concessão da 
BR-282/470/SC.

2015/11/06
ACIRS participa de reunião do Fórum Parlamentar 
Catarinense em Blumenau, onde a concessão da 
BR-282/470/SC é discutida com a participação da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT).

2016/03/08
Associações empresariais lançam campanha por celeridade na 
duplicação da BR- 470/SC e ACIRS subscreve nota em que 
tratam da concessão da rodovia: “Em junho do ano passado, o 
Ministério dos Transportes publicou chamamento público para a 
elaboração de estudos de viabilidade para a concessão de toda a 
BR-470/SC entre Navegantes e a divisa SC/RS. A proposta inclui 
ainda parte da BR-282. Diante da má gestão dos recursos 
públicos, a concessão seria a única forma de viabilizar o avanço 
da duplicação para outras regiões, impondo ao bolso dos usuários 
o custeio de novas obras de adequação de capacidade, melhoria 
da segurança e eliminação de segmentos críticos. 
Lamentavelmente, como tem sido rotineiro nas ações em prol da 
rodovia, o prazo para a entrega dos estudos pelos consórcios 
habilitados já foi prorrogado de 25 de janeiro para 15 de junho. 
Cabe destacar que em 2009, a BR-470/SC já foi alvo de estudos 
preliminares para a estruturação de concessão, na 3ª Etapa - Fase 
II. De acordo com o Ministério dos Transportes, com base em 
critérios de “conveniência e oportunidade”, a concessão não 
avançou. O próprio EVTEA, contratado em 2009 e com prazo de 
conclusão aditado para dezembro daquele ano, foi aceito pelo 

DNIT apenas em 2014. Os constantes atrasos em estudos 
fundamentais e na implantação das obras demonstram e 

provam não apenas a desorganização, mas a 
incompetência do governo federal, do Ministério dos 

Transportes e dos órgãos a ele vinculados na gestão 
da infraestrutura de transportes. Para as Associações 

Empresariais e a Facisc, a BR-470/SC é vítima da 
falta de vontade, da falta de compromisso, das 

deficiências de planejamento, da completa 
desarticulação política e em muitos casos, da 
imprudência dos seus usuários”.
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2016/05/19
ACIRS publica nota onde informa que apenas um consórcio de 
empresas segue com o desenvolvimento dos estudos de 
viabilidade para a concessão da BR-282/470/SC.

2016/06/03
ACIRS recebe do Tribunal de Contas da União (TCU) 
posicionamento sobre o envolvimento da instituição no 
processo de concessões rodoviárias, como a da 
BR-282/470/SC.

2016/08/01
ACIRS apresenta em Blumenau, ao Fórum Parlamentar 
Catarinense, o status da duplicação da BR-470/SC e da 
concessão da BR-282/470/SC. O encontro teve a presença de 
lideranças políticas e empresariais.

2016/06/09
Ministério dos Transportes informa à ACIRS a segunda 
prorrogação de entrega dos estudos de viabilidade da 
concessão da BR-282/470/SC.

2016/08/17
ACIRS publica nota onde informa nova prorrogação do prazo 
para a entrega dos estudos técnicos que irão subsidiar a 
concessão da BR-282/470/SC.

2016/09/20
Ministério dos Transportes confirma à ACIRS que nova 
prorrogação de prazo para a entrega dos estudos de 
viabilidade será publicada no dia seguinte no Diário Oficial da 
União.

2016/09/21
Governo Federal anuncia a quinta data para a entrega dos 
estudos de viabilidade para a concessão da BR-282/470/SC.

2016/10/21
ACIRS recebe informação do Ministério dos Transportes de 
que apenas um estudo de viabilidade para a concessão da 
BR-282/470/SC foi entregue: pela OHL Concessões
Brasil Ltda.

2016/12/29
ACIRS questiona o Ministério dos Transportes sobre a não 
publicação de portaria para a prorrogação do prazo para a 
análise e aprovação dos estudos de viabilidade da concessão 
da BR-282/470/SC.

2017/01/27
ACIRS publica nota informativa sobre as próximas etapas da 
concessão da BR-282/470/SC.

2017/03/24
ACIRS comunica que o Ministério dos Transportes prorrogou 
até 31 de dezembro o prazo para análise dos estudos de 
viabilidade entregues pela OHL Concessões Brasil Ltda.

2017/07/18
ACIRS participa de reunião em Blumenau com a coordenação 
do Fórum Parlamentar Catarinense, sobre a concessão da 
BR-282/470/SC.

2017/07/31
ACIRS reúne prefeitos, vereadores e lideranças empresariais do 
Vale do Itajaí para apresentar proposta de concessão da 
BR-282/470/SC.

2017/08/09
Ministério dos Transportes encaminha à ACIRS NOTA 
INFORMATIVA nº 20/2017/CGOR/DOUT/SNTTA-MTPA onde 
relaciona todas as etapas que devem ser realizadas até o leilão 
para a concessão da BR-282/470/SC, incluindo as tramitações 
no Tribunal de Contas da União (TCU) e na Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT).

2017/08/21
ACIRS representa as associações empresariais do Vale do Itajaí 
em apresentação de pleitos sobre a BR-470/SC. Reunião com 
o Fórum Parlamentar Catarinense teve a participação do diretor 
do departamento de Parcerias do Ministério dos Transportes 
(MTPA), Fábio Freitas.

2017/08/22
ACIRS publica infográfico onde a comunidade pode conhecer 
as etapas do processo de concessão da BR-282/470/SC e os 
prazos já anunciados pelo governo federal.

2017/10/20
ACIRS fala sobre a concessão da BR-282/470/SC em reunião 
promovida pela AMAVI, com lideranças do Vale do Itajaí. Na 
mesma data, manteve contato telefônico com o diretor do 
departamento de Parcerias do Ministério dos Transportes 
(MTPA), Fábio Freitas.

2017/11/09
ACIRS posiciona associações empresariais sobre a concessão 
e a duplicação da BR-470/SC, em reunião plenária regional da 
FACISC realizada em Rio do Sul.

2017/11/30
Secretário de Estado da Infraestrutura, Luiz Fernando Cardoso, 
participa de reunião na ACIRS onde a concessão das rodovias é 
assunto em pauta.

2018/01/31
Ministério dos Transportes encaminha à ACIRS posicionamento 
atualizado sobre o processo de concessão da BR-282/470/SC, 
onde informa que os estudos técnicos se encontram em análise 
pela Comissão formada por representantes do Ministério dos 
Transportes (MTPA), Agência Nacional de Transportes Terrestes 
(ANTT), Empresa de Planejamento e Logística (EPL) e pela 
Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos da Casa 
Civil. De acordo com a NOTA INFORMATIVA Nº 
13*201/CGOR/DOUT/SNTTA-MTPA o
estudo da concessão da BR-282/470/SC ainda não é um 
empreendimento prioritário pelo Programa de Parcerias e 
Investimentos do Governo Federal. Entretanto, quando o estudo 
estiver apto, em um estágio mais avançado, poderá ser 
qualificado como empreendimento prioritário no programa.

2018/MAIO
ACIRS aguarda posicionamento atualizado do governo federal 
sobre o estudo de viabilidade para a concessão da 
BR-282/470/SC.
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Empresas rio-sulenses avaliam
custo-benefício do gás natural

Em relação ao atendimento veicular, Rio do Sul possui 
uma frota de 709 veículos convertidos, atendida pelos 
postos R4 com o GNC e Encontro com GNV. Ambos 
os empreendimentos comercializam em média 4.154 
m3 por dia.

O orçamento da SCGÁS para 2018 prevê a 
interligação do Posto R4 à rede de gás natural. 
Atualmente, a empresa é atendida pelo modal gás 
natural comprimido - chega transportado por 
caminhões. "Com a chegada do gasoduto na cidade, 
essa ligação é inevitável e interessante para podermos 
nos manter competitivos", afirma o sócio-diretor do 
posto R4, Rafael Henrique de Barba.

O gás natural canalizado chegou a Rio do Sul em 
maio de 2016. O Alto Vale integra o Projeto Serra 
Catarinense, um dos maiores de interiorização do 
insumo em andamento no Brasil.

Atualmente, três indústrias rio-sulenses fazem uso do 
gás natural para a fabricação de seus produtos: 
Pamplona Alimentos, Paintech e Engecass - 
Elevadores Automotivos. Juntas, totalizam um 
consumo contratado de aproximadamente 30.000 m³ 
de gás natural por mês.

“A utilização do gás natural traz inúmeras vanta-

gens para as indústrias, sobretudo financeiras. 

Durante o processo industrial, tanto a etapa de 

operação quanto a de manutenção têm seus 

custos reduzidos porque o insumo dispensa o 

gasto de energia com pré-aquecimento para 

queima.

Cósme Polêse
Presidente da SCGÁS

Tivemos uma redução no custo do gás 

porque essa é uma alternativa mais 

limpa. O anterior, que é proveniente do 

petróleo, sempre trazia um pouco de 

resíduo, o que exigia uma maior 

manutenção. A mudança foi muito 

positiva.

Candido Ernesto Prada
Diretor da empresa Paintech

“
Segundo a companhia, como forma de 

desenvolver a região, além de acompanhar 
o mercado de Rio do Sul, a coordenadoria 
automotiva da SCGÁS estuda a ampliação 

da oferta do GNV em Ituporanga. O 
município representa importante corredor 
rodoviário de acesso entre Rio do Sul e a 

Serra Catarinense, fundamental no 
deslocamento para a região Oeste de 

Santa Catarina.

Segundo ele, a alternativa também 
prolonga a vida útil dos equipamentos 
da indústria e não precisa ser estocado, 
o que diminui também os custos de 
seguro devido ao estoque de 
combustível inflamável. Além disso, o 
consumo do gás também garante um 
padrão de qualidade elevado, uma vez 
que o insumo alcança temperaturas 
ideais e não altera a qualidade do 
produto.
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Projeto
Serra Catarinense
O Alto Vale integra o Projeto Serra Catarinense, um 
dos maiores projetos de interiorização do gás natural 
em andamento no Brasil. O investimento total está 
estimado em R$ 195,5 milhões. Com a conclusão da 
terceira fase, de Ibirama a Rio do Sul em 2016, foram 
construídos 81 km de rede dos 230 km previstos no 
projeto.

A próxima etapa do projeto será a 
construção do gasoduto entre as 

cidades de Agronômica e Trombudo 
Central, trecho que terá comprimento 
de cerca de 14 km. Com isso, haverá 
a possibilidade inédita no estado de 
atender uma térmica com gás natural, 
pois há um projeto de instalação em 
Trombudo Central. A usina teria 
capacidade de gerar até 28 MW, o 
que contribuiria para ampliar a oferta 
de energia elétrica. Segundo os 
profissionais da SCGÁS, os estudos 
para a implantação já estão bastante 

avançados. Ao que tudo indica, ela 
deve ser atendida pelo modal GNC ou GNL 

e as obras devem iniciar em 2019.

"Todos esses investimentos feitos pela 

SCGÁS e a bandeira levantada pela ACIRS, 

durante esses anos, foram muito importantes. 

É uma alternativa que faz nossos produtos e 

serviços se tornarem mais competitivos. Uma 

forma de ter energia limpa e com um melhor 

custo-benefício", afirma o presidente da 

ACIRS, Amandio João da Silva Júnior.

"A ACIRS é uma instituição histórica e que realiza um 
trabalho fantástico de organizar e representar as 
empresas de Rio do Sul, sem a qual a SCGÁS teria 
muito mais dificuldades em levar o gás natural até a 
região do Alto Vale do Itajaí e à Serra Catarinense, 
proporcionando inúmeros benefícios à população 
destas áreas", destaca o presidente da SCGÁS.

Pamplona Alimentos
Paintech
Engecass
Posto do Encontro
Posto R4

Empresas que
fazem uso do
gás natural em
Rio do Sul.A Associação Empresarial de Rio do Sul sempre foi 

uma grande incentivadora dos investimentos da 
SCGÁS na região, com o objetivo de ter e ampliar 
essa alternativa para as empresas rio-sulenses e 
cidadãos. Na associação, as discussões sobre a 
construção de um gasoduto que atendesse ao Alto 
Vale iniciaram no dia 1º de agosto de 1991.



PROJETOS DA
DEFESA CIVIL
AVANÇAM NO

VALE DO ITAJAÍ
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O pacote de obra proposto pela Defesa Civil de 
SC compreende quatro fases, prevendo ações 
em diferentes municípios. No Alto Vale, duas 
obras já foram concluídas, as sobrelevações dos 
barramentos de Ituporanga e Taió. Elas 
representam um terço do resultado esperado 
para a minimização dos impactos de cheias na 
região

A Defesa Civil de Santa Catarina está 
desenvolvendo projetos e obras para prevenir e 
atenuar os efeitos das enchentes na bacia do 
Itajaí. As ações ganharam fôlego após as 
catástrofes climáticas de 2008, que motivaram a 
elaboração do Plano Integrado de Prevenção e 
Mitigação de Riscos de Desastres (PPRD) e do 
Estudo Preparatório para o Projeto de Prevenção 
e Mitigação de Desastres, este concluído pela 
Agência de Cooperação Internacional do Japão 
(JICA) em 2011.  

As propostas apontadas pela JICA, no Plano 
Diretor e nos Estudos de Viabilidade, avançaram 
após um novo desastre, ocorrido ainda em 2011 
quando 53 municípios foram atingidos e 10 
decretaram situação de calamidade pública. A 
execução das obras dependeria ainda da 
elaboração dos projetos, orçamentos, 
licenciamentos ambientais e da captação de 
recursos. Passados cerca de sete anos, quais 
foram os avanços?

A Defesa Civil conseguiu viabilizar a 
sobrelevação dos vertedouros das barragens de 
contenção de cheias de Taió e Ituporanga, 
ampliando em 32,8 milhões de metros cúbicos a 
capacidade de armazenamento e reduzindo o 
tempo para o esvaziamento dos reservatórios 
com a construção de canais extravasores. Com 
a implantação de três radares meteorológicos no 
Vale, no Oeste e no Sul do estado, Santa 
Catarina foi pioneira na emissão de alertas via 
SMS para a população. Os radares também são 
fundamentais para a operação adequada do 
sistema de contenção de cheias.

Nos últimos anos, a Defesa Civil também 
fortaleceu sua presença no estado. Foram 

construídos 20 centros regionais da Defesa Civil 
(Cigerd) e diversos centros de logística (Celog) 
para a distribuição de materiais de ajuda 
humanitária. Em Florianópolis, um grande centro 
será responsável pelo desenvolvimento dos 
protocolos de atuação conjunta, possibilitando a 
integração de diversos órgãos em nível estadual 
e federal. Outra ação inédita do estado é o 
mapeamento das áreas de riscos geológicos e 
hidrológicos, em andamento por meio de 
parceria com o Serviço Geológico do Brasil 
(CPRM).

A construção de novas barragens de contenção 
de cheias também integra o pacote de obras 
estruturais da Defesa Civil de Santa Catarina 
para a bacia do Itajaí. Nos municípios de 
Petrolândia e Mirim Doce, as tratativas estão 
mais adiantadas, faltando as licenças ambientais 
de instalação emitidas pelo Instituto do Meio 
Ambiente (IMA). Segundo a Defesa Civil, as 
obras já foram licitadas e a emissão das licenças 
depende do pagamento das indenizações e da 
transferência da titularidade dos imóveis para o 
estado. Os recursos para este processo estão 
garantidos.

“Buscamos fazer o mais rápido possível e dar o 
quanto antes as ordens de serviços, já está 
ajustado inclusive com o Ministério da Integração 
Nacional, para iniciarmos essas obras”, conta o 
secretário de estado, Rodrigo Moratelli.

As duas barragens previstas para Pouso 
Redondo seguem em fase de projeto. As duas 
propostas para Agrolândia e uma para Braço do 
Trombudo estão em fase de licenciamento. A 
construção destas novas estruturas integra o 
plano de proteção para enchente provável de 50 
anos, que aponta para a necessidade da 
retenção de 41 milhões de metros cúbicos em 
sete pequenas barragens no Alto Vale, a 
montante de Rio do Sul. Os locais propostos 
para os empreendimentos já foram indicados no 
estudo elaborado pela JICA e aprimorados com 
o desenvolvimento de cada projeto
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 Isso porque o represamento das águas no município de Rio do Sul não é causado 
exclusivamente pelo maciço localizado em Salto Pilão. O apontamento foi feito pelo consórcio 
formado pelas empresas Prosul e GeoEnergy, durante a elaboração do projeto executivo dos 
melhoramentos fluviais entre Rio do Sul e Lontras. O maciço, entretanto, apresenta grande 
controle sobre os níveis da água ao longo de um trecho do Rio Itajaí-Açu, localizado em 
Lontras. A elaboração de um estudo detalhado da necessidade de derrocamento e obras de 
um canal extravasor com controle de comportas no rochoso é recomendada no relatório 

síntese dos projetos executivos. Um anteprojeto também já foi elaborado pela Defesa Civil. 

De acordo com a Defesa Civil, a construção do canal extravasor em Lontras pode ser 
viabilizada por meio de parceria com a iniciativa privada, assim como a elaboração dos seus 
projetos básico e executivo. O estudo preliminar indica que o canal com cinco comportas 

poderia ser utilizado também para a geração de energia elétrica. 

Um trecho de 21 quilômetros do Rio Itajaí-Açu entre Rio do Sul e Lontras pode receber outros 
melhoramentos. A proposta inclui dragagens, escavações comuns mecanizadas, escavações 
em rocha a céu aberto, escavações em rocha subaquáticas controladas e o tratamento dos 
taludes. Sem contar os benefícios do canal extravasor de Salto Pilão, todos os demais 
melhoramentos fluviais propostos, as novas barragens e as sobrelevações já realizadas 
podem reduzir o impacto das enchentes com recorrência de 50 anos em 3,35 metros, na 

capital do Alto Vale.

Um estudo complementar está em fase de conclusão e irá apresentar o impacto sinérgico dos 
projetos propostos no âmbito da bacia hidrográfica, englobando as obras previstas para as 
regiões do médio vale e da foz do Rio Itajaí. Também irá apontar à Defesa Civil qual a ordem 

de execução das obras.

MELHORAMENTOS FLUVIAIS
TAMBÉM SÃO MEDIDAS PROPOSTAS

Diversas são as iniciativas populares com propostas para a resolução do 
problema das cheias na região.  

Mas, afinal, somente a construção de um canal extravasor em
Salto Pilão acabaria com as enchentes em Rio do Sul?

A resposta é: NÃO!

Como as obras interagem dentro da bacia hidrográfica não é possível fazer as 

obras sem que estejam uma atrelada à outra. Os benefícios devem ser somados. 

Não podemos tirar o problema de uma região e repassar para a outra.

Secretário de Defesa Civil de SC

“
Rodrigo Moratelli
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CONHEÇA OUTRAS
OBRAS PREVISTAS PARA
A BACIA HIDROGRÁFICA
Gaspar e Ilhota
construção de diques com estações de bombeamento.

Itajaí
melhoramento fluvial nos rios Itajaí-Açu e Itajaí-Mirim antigo, construção de diques no canal retificado e de 
duas comportas no rio Itajaí-Mirim antigo.

Navegantes
melhoramento fluvial com canal extravasor de 9,1 quilômetros

Blumenau
melhoramento fluvial com túnel extravasor com 2 seções afluentes do rio Itajaí-Açu, construção de diques de 
proteção com sete estações de bombeamento

Indaial
melhoramento fluvial com derrocamento do canal

Timbó
melhoramento fluvial

Rio dos Cedros e Presidente Getúlio
canal extravasor

Rio do Sul
melhoramento fluvial com dragagem e derrocamento em 9 trechos, incluindo canal extravasor no Salto Pilão.
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Representantes da Defesa Civil estão em tratativas com o Banco Mundial, 
em Washington (EUA), para a captação de recursos internacionais a fim de 
financiar parte das obras. São elas: melhoramentos fluviais no Alto Vale; 
construção de diques e estações de bombeamento em Blumenau; 
melhoramentos fluviais em Timbó e no rio Itajaí Mirim. Além disso, na carta 
consulta há valores complementares para uma nova barragem de contenção 
de cheias em Botuverá. A expectativa é que haja avanços efetivos na fase 
de aprovação técnica, ainda em 2018. 

A Defesa Civil também trabalha com a possibilidade de parcerias com a 
iniciativa privada para viabilizar obras dos canais extravasores no Salto 
Pilão, em Lontras e na foz do Itajaí, em Navegantes. Os projetos de ambas 
as estruturas contemplam usos múltiplos. 

A previsão da Defesa Civil é de que a execução de todos os projetos 
para a prevenção de desastres na bacia do Rio Itajaí ocorra até 2024. 
Até lá, outros desafios devem entrar na pauta de discussões com a 
comunidade da bacia hidrográfica, para que os riscos possam ser 
diminuídos. Várias delas estão listadas no PPRD: desenvolvimento de 
planos municipais de drenagem e de redução de riscos; regulamentação e 
fiscalização das atividades de terraplanagem, impedindo a redução de áreas 
alagáveis; revisão dos planos diretores e de outros instrumentos para reduzir 
a ocupação de áreas de risco geológico e hidrológico, com restrições à 
impermeabilização do solo e incentivo à reservação da água da chuva.

DEFESA CIVIL SEGUE
EM BUSCA DE RECURSOS
PARA AS INTERVENÇÕES
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Os melhoramentos fluviais propostos no projeto da 
Secretaria de Estado da Defesa Civil também serão 
avaliados pelo Comitê de Gerenciamento da Bacia 
Hidrográfica do Rio Itajaí, antes da realização das 
audiências públicas para fins de licenciamento 
ambiental. O Comitê do Itajaí deverá emitir um parecer 
para fins de outorga de direito de uso dos recursos 
hídricos, avaliando os projetos e suas compatibilidade 
com o plano de bacia hidrográfica. Criado em 1997, o 
colegiado abrange 50 municípios e, em 2017, passou a 
ser presidido pelo secretário executivo da ACIRS, 
Cleber Stassun.

“O parecer está em discussão na Câmara de 
Assessoramento Técnico do Comitê e será 
encaminhado para a apreciação da assembleia. O 
mesmo processo ocorreu quando a comunidade de 
Pouso Redondo solicitou parecer sobre a construção 
das barragens no Rio das Pombas. Naquela ocasião, o 
Comitê foi favorável à construção das barragens desde 
que algumas não conformidades fossem 
regularizadas”, ressalta Cleber. Para auxiliar os 
membros da Câmara, diversos encontros e até um 
seminário internacional sobre experiências de gestão 
de riscos hidrológicos já ocorreram com apresentações 
de cases da Holanda, Reino Unido e Turquia. 

Os membros do Comitê também realizam discussões 
constantes com diversos órgãos do governo do estado 
a fim de levantar informações, debater e avaliar os 
impactos positivos e negativos inerentes aos projetos.  

“As análises passam pelo comitê de bacia. O grupo faz 
uma avaliação emitindo um parecer técnico para 
incluirmos no licenciamento ambiental. Importante 
frisar, porém, que esse parecer não bloqueia a ida para 
o licenciamento ambiental. Entretanto, pode impor à 
secretaria diversas respostas, que dentro do prazo de 
obtenção da licença ambiental prévia (LAP) ou licença 
ambiental de instalação (LAI), dependendo da análise 
do órgão ambiental, pode prorrogar esse processo”, 
explica o secretário de Defesa Civil, Rodrigo Moratelli. 

O Comitê tem como competências elaborar e aprovar 
a proposta do plano de recursos hídricos da bacia; 
arbitrar conflitos pelo uso da água, em primeira 
instância administrativa; propor o enquadramento dos 
corpos de água em classes de uso e conservação; 
estabelecer mecanismos e sugerir os valores da 
cobrança pelo uso da água. Tem o objetivo de 
promover a articulação de ações de defesa contra 
secas e inundações, para garantir o fornecimento de 
água em quantidade e qualidade adequadas para 
todos os usos. No Comitê, a ACIRS representa os 
usuários do segmento de captação industrial e diluição 
de efluentes industriais.

“O Alto Vale é um dos lugares mais afetados pelas 
cheias e há muitos projetos em discussão para 
enfrentarmos este problema. Por isso se torna 
importante participarmos dessas discussões”, afirma o 
vice-presidente regional da Federação das 
Associações Empresarias de Santa Catarina (Facisc) 
para o Alto Vale, Alex Detlev Ohf.

Comitê do Itajaí discute obras
para mitigação de cheias na região

O comitê funciona como um parlamento para debater e deliberar sobre as questões 
relacionadas às águas da bacia do Itajaí. Os projetos previstos para o Alto Vale estão 

sendo discutidos junto à Secretaria de Defesa Civil do Estado
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Qual impacto às obras previstas pela
Defesa Civil deve trazer ao Alto Vale?

A pergunta que traz esperança para alguns moradores, quanto à 
diminuição de perdas por conta das cheias na região, preocupa outros 

com relação ao reflexo que trará a cada município

O QUE DIZ O SECRETÁRIO DE DEFESA CIVIL DE SC RODRIGO MORATELLI

Uma obra pode interferir na outra e trazer reflexos aos municípios abaixo?
A ordem de execução das obras prioriza não gerar impactos às comunidades. 

Em tese não gera, desde que respeitada a ordem de execução de projeto.

Concluídas as obras, os problemas estão resolvidos?
O objetivo é minimizar a recorrência e transformar as grandes cheias em ciclos 

menores dentro do Vale do Itajaí. Entretanto, a natureza é uma questão dinâmica 
e por isso eu não afirmo que irá tirar as grandes cheias por 100% da totalidade.

Quais são os benefícios?
A redução do impacto das cheias e o aumento do tempo que teremos de 

evacuação, já que o custo do desastre é a perda por você não ter evacuado em 
tempo hábil. Então, isso tudo diminui o impacto e protege a população. 
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Ferrovia da Integração
pode passar por Rio do Sul?

O traçado é discutido há quatro anos, desde a assinatura da ordem de serviço para a
elaboração dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA).
Na mesa estão, basicamente, duas opções.

Menos de 10% das cargas de Santa Catarina são 
transportadas pelas ferrovias. A construção do 
corredor ferroviário irá aumentar este percentual. O 
incremento no fluxo de cargas é projetado em 5,4 
milhões de toneladas úteis, em 2023. A alternativa 
de traçado proposta pelo consórcio liderado pela 
PROSUL inclui polos de carga em Dionísio 
Cerqueira, Bom Jesus do Oeste, Chapecó, Irani, 
Campos Novos, Lages e, após conexão próxima 
ao município de Alfredo Wagner, em Imbituba e 
Tijucas. A obra tem investimento estimado de R$ 
16,1 bilhões.

Com a nova ferrovia, a expectativa é reduzir os 
custos para o escoamento da produção. Um 
estudo sobre este tema foi publicado em 2014 pela 
Confederação Nacional dos Transportes (CNT): 
num cenário de deslocamento de cargas de 27 a 
40 toneladas, o transporte ferroviário passa a ser 
competitivo a partir de 320 quilômetros de 
distância. De acordo com mapa já apresentado 
pela VALEC, em Santa Catarina, isso ocorreria a 
partir da região serrana, na altura do Tronco Sul 
operado pela América Latina Logística (ALL). Isso, 
caso as cargas partam do Oeste em direção ao 
Litoral. “Cargas acima de 40 toneladas tornam o 
modal ferroviário o mais vantajoso, independente 
da distância percorrida”, aponta o levantamento da 
CNT.

A implantação do projeto irá influenciar ainda nos 
investimentos em manutenção de rodovias, na 
diminuição da emissão de gases poluentes dos 
veículos, no número de acidentes e na geração de 
empregos. Mas afinal, o traçado disputado por 
diversas regiões do estado, já está definido? 
Segundo a VALEC, as alternativas estão em 
processo de estudo.

“A escolha do traçado será discutida em Santa 
Catarina, durante as audiências públicas. O projeto 
está parado e só terá continuidade a partir dessa 
definição”, explica o gerente de planos e 
programas da Valec, Francisco Luiz Baptista da 
Costa. 

Outra situação que segue indefinida é se a obra 
será ou não viabilizada por meio de concessão.
“O trem precisa passar pelo Alto Vale, a BR-470 
está saturada. A nossa produção precisa ser 
escoada pelas ferrovias. Isso vai reduzir os custos 
com transporte”, reforça o prefeito de Rio do Sul, 
José Eduardo Rothbarth Thomé.
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Traçado pelo
Vale do Itajaí

Se o corredor ferroviário cortar o Vale em direção a 
Itajaí, a expectativa é que, em 2023, sejam 
transportadas 7,5 milhões de toneladas úteis (TU). 
Sob este aspecto, a demanda é maior que na 
alternativa anterior, com destino a Imbituba e 
Tijucas. A ACIRS teve acesso aos relatórios de 
andamento do EVTEA, em agosto de 2017. O 
sexto, e último entregue até então, inclui a 
programação aerofotogramétrica e o plano de voo, 
a identificação e a seleção das alternativas de 
traçado, além de estudos de mercado, 
operacionais, engenharia e socioeconômicos.

De acordo com o estudo de engenharia, a avaliação 
de um traçado incluindo o Vale do Itajaí foi 

desafiador, sobretudo, em função do relevo. O 
investimento para a implantação de todo o projeto 
de Dionísio Cerqueira a Itajaí está orçado em R$ 
14,5 bilhões. Um dos componentes que chamam 
atenção nesta alternativa é a ausência de polos de 
carga em municípios como Rio do Sul e Blumenau. 
Os mais próximos seriam apenas Lages e Itajaí. 

Para encontrar um traçado geometricamente viável 
de acordo com os parâmetros do projeto, é 
necessária a construção de duas grandes pontes 
em Agrolândia, com alturas superiores a 150m, 
além de sucessivas obras de túneis. O alto número 
de moradores na região ampliaria os investimentos 
em desapropriações. 
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Para atravessar Rio do Sul, de acordo com o EVTEA, ainda seria 
necessário verificar o plano de expansão territorial e as 
interferências com o traçado proposto. Os mapas, aos quais a 
ACIRS teve acesso, mostram que a ferrovia percorreria a região Sul 
do município por bairros como Albertina, Taboão e Bela Aliança 
(linha verde). Em linhas gerais, a nova proposta difere daquela 
apresentada no estudo contratado pelo governo do estado, quando 
a ferrovia se desenvolveria em paralelo a BR-470/SC, pelo menos 
na travessia urbana de Rio do Sul.

A necessidade de se avaliar o plano de expansão dos municípios 
também ocorre em Apiúna e Gaspar. “Isso porque a quantidade de 
interferências com o traçado proposto é extremamente elevada, 
devendo ser estudado em etapas posteriores o grau do impacto 
social, alternativas para minimizar e custos de desapropriação”, 
aponta o EVTEA. A ferrovia seguiria para Itajaí percorrendo a 
região sul de Indaial e de Blumenau. 
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Cronograma de desenvolvimento
dos estudos e previsão orçamentária

Parâmetros de Projeto
Ferrovia de grande capacidade de carga

Bitola de 1.60m (larga)
Velocidade diretriz: 80 km/h
Velocidade Operacional: 60 km/h
Raio de curva horizontal mínimo: 344m, desejável: 529m
Rampa máxima geométrica: exportação: 1,0% e importação: 1,45%
Comprimento mínimo de pátios: 2.200m
Composição tipo:
- 2 locomotivas 4.400 HP
- 80 vagões graneleiros, capacidade útil de 8.000 toneladas,
  10.970 toneladas brutas e comprimento 1.500m
- Modelo simulado e testado
Tração diesel elétrica

Das onze medições relativas ao projeto, restam 
quatro, totalizando R$ 3,2 milhões, incluindo a 
realização do levantamento aerofotogramétrico. 
No momento, o contrato se encontra suspenso e 
só será retomado assim que o traçado for 
definido. O Corredor Ferroviário de Santa 
Catarina ligará o oeste ao leste do estado, 
visando o desenvolvimento econômico e social. 
Conectará a Ferrovia Norte Sul em Chapecó com 
a futura Ferrovia Litorânea. O valor contratado 
para elaboração do EVTEA, Aerolevantamento 
Fotogramétrico e Projeto Básico de Engenharia é 
de aproximadamente R$ 48 milhões. O estudo 
apontou como principais cargas captáveis pela 
Ferrovia: granéis agrícolas, carnes processadas 
(aves e suínos) e cargas gerais. Norma Valec no 80-EG 000A-17-000, Projeto Geométrico
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NOSSOS
NÚCLEOS

A ACIRS mantém mais de 
15 Núcleos Setoriais que 
buscam reunir-se e fazer o 
melhor para cada setor!

Entenda como eles 
funcionam e o que fazem!

competitividade empresarial
ações que promovem a

A ACIRS faz
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COMO ATRAÍ-LOS PARA
O CONTEÚDO DESEJADO?

Esse pode ser o desafio para muitas empresas 
de marketing quando se trata de compra e 
venda. Saber conquistar e atrair o cliente vai 
além de simples estratégias de marketing de 
conteúdo.  No mundo virtual, os consumidores 
passaram a evitar as propagandas, são poucos 
que dedicam tempo para assistir aos anúncios 
ou ler quaisquer deles.

Com o constante avanço das tecnologias, as 
pessoas passaram a desejar conteúdo de 
qualidade e anúncios personalizados.  Assim, 
um mercado que cresce por meio destas 
mudanças é o do Inbound Marketing. Com ele 
é possível atrair o consumidor para os 
conteúdos desejados, mas sem forçá-lo.

O Inbound Marketing é uma das estratégias 
discutidas pelos integrantes do Núcleo de 
Agências de Publicidade da ACIRS. Além de 
aplicar a tática nas agências, a ação também é 
desenvolvida pelos meios de comunicação que 
o Núcleo trabalha.

CLIENTES:

40 Núcleo de
Agências de Propaganda



“Em outras palavras, o Inbound Marketing 
é a melhor maneira de transformar 
estranhos em clientes e promover um 
negócio, pois a sua metodologia é 
adaptada à atual situação de mercado e 
aos atuais hábitos de compra dos 
consumidores. Para o Inbound Marketing 
o limite é a criatividade do profissional que 
produz este conteúdo”, conta Brandt.

A diferença dele para outras formas 
de publicidade, reside no fato de 
que todas as táticas são voltadas na 
conquista do interesse do 
público-alvo, ou seja, o consumidor 
deixa de ser apenas uma compra.

O Inbound Marketing possibilita ao usuário criar 
um planejamento para trabalhar com seus 
usuários. É possível adaptá-lo e empregá-lo em 
qualquer empresa, usando conteúdo para 
entretenimento, utilidades e reforço da marca.

“Entre as muitas vantagens desta 
estratégia estão o aumento do 
reconhecimento da marca atuante, o 
engajamento de consumidores, a 
colocação das necessidades dos clientes 
como prioridade. É isso que queremos 
como Núcleo, aumentar a visibilidade do 
todo, de mostrar aos clientes as 
possibilidades que podemos criar e 
desenvolver. Trabalhando em conjunto 
conseguimos promover diferentes ações 
em prol de um único objetivo: o cliente”, 
comenta o coordenador do Núcleo de 
Agências de Propaganda da ACIRS.

A metodologia do Inbound Marketing segue 
uma sequência lógica de etapas. Toda 
estratégia de sucesso deve passar pelas 
seguintes fases: atrair, converter, relacionar, 
vender e analisar. São etapas que se 
complementam de forma inteligente.

Coordenador do Núcleo de
Agências de Propaganda da ACIRS

Romulo Brandt Cruz

“

”



ARQUI
TETURA
E SUAS DIVERSAS
ÁREAS DE ATUAÇÃO
O curso de arquitetura acabou.
E agora, qual área seguir? Para o 
profissional que não sabe por onde se 
aventurar nesta profissão, ela possibilita 
um leque de oportunidades para trabalhar.  

Uma das áreas dentro da arquitetura, que vem 
ganhando espaço, é o paisagismo. O 
profissional possui a oportunidade de 
transformar ambientes hostis em áreas verdes e 
atraentes.

O paisagismo ou a arquitetura da paisagem 
abrange as características geográficas, 
hidrográficas, bióticas e humanas na busca de 
um equilíbrio estético entre os vários 
componentes da paisagem urbana. O arquiteto 
paisagista vai além de projetar jardins; essa 
especialização possibilita aliar a beleza da 
vegetação com os espaços edificados.

O que seria da arquitetura sem luz, ou melhor, 
do mundo sem a iluminação? Essa é mais uma 
das opções oferecidas dentro da profissão de 
arquiteto: a de projetos de iluminação. O 
arquiteto especialista nesta área é o 
responsável em planejar e projetar toda a 
estrutura de iluminação de um ambiente, de 
acordo com as necessidades empregadas.
Aprofundar-se na arquitetura de iluminação 
implica em aperfeiçoar as características e a 
sustentabilidade não só do ambiente natural, 
mas também de espaços menores, como 
ambientes de trabalho. 

“A arquitetura de iluminação é muito importante para qualquer ambiente; 
por meio dela, é possível transformar lugares. O profissional, porém, que 

trabalha nessa área precisa ficar atento a diversos pontos como as normas 
técnicas de iluminação, para entender o que e onde aplicar, caso contrário 

pode destruir o ambiente projetado”,
conta integrante do Núcleo de Arquitetos da ACIRS, Eliane Castro.
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O Núcleo de Arquitetos da ACIRS conta com 
profissionais especializados em diversas áreas, 
entre elas a arquitetura de interiores, urbanistas 
e paisagistas , que buscam aplicar no Alto Vale 
e na região os diferentes modos da arquitetura. 
O grupo se destaca por promover ações que 
difundam a importância do arquiteto.

Se o arquiteto, no entanto, é aquele profissional 
que gosta de dinamismo e está sempre 
inquieto o planejamento urbano pode ser uma 
boa opção.

Com as cidades crescendo em larga escala, o 
número de habitantes também tem aumentado. 
Então, onde todos irão morar? É aí que entra o 
profissional de arquitetura especializado em 
planejamento urbano. Ele possui a função de 
idealizar, criar e desenvolver soluções que 
visem melhorar ou revitalizar uma determinada 
área ou região.

Nesta área o arquiteto trabalha, desde as 
mudanças econômicas e demográficas até o 
desenvolvimento sustentável, tendo como 
objetivo principal proporcionar aos habitantes 
uma melhoria na qualidade de vida.

A arquitetura possibilita ainda readaptação.  Em 
cidades como as do Alto Vale, onde 
constantemente acontecem inundações, existe 
uma outra opção na área para seguir; a 
arquitetura extrema. Esse campo é dedicado ao 
planejamento de soluções para situações 
extremas, como áreas alagadas, desertos, 
lugares atingidos por ondas de calor ou 
catástrofes naturais.

“
”

Dentro do Núcleo buscamos trabalhar diferentes formas de 
valorizar o profissional e a sua especialização.  Essa mistura é 
que faz o Núcleo evoluir e ter uma voz ativa e mais coesa. A 
opinião de várias facetas da arquitetura num mesmo ambiente.

Ramon Testoni
Coordenador do núcleo de Arquitetos da ACIRS



Seja pela praticidade ou por encontrar 
condições melhores, os usuários têm 
incorporado em sua rotina, as compras pela 
internet. Tal atitude já é notada e comprovada 
por meio de números levantados pela 
Associação Brasileira de Comércio Eletrônico 
(ABComm). Só em 2017 o comércio eletrônico 
foi responsável por movimentar cerca de 
R$59,9 bilhões no país.

Em uma era onde os produtos estão cada vez 
mais comoditizados, e se tem à disposição 
canais digitais que permitem a comparação de 
preços e avaliações em poucos segundos, a 
proximidade e até mesmo a intimidade com as 
marcas se tornam o principal diferencial.

Com o propósito de fortalecer os e-commerces 
no Alto Vale o Núcleo de Comércio Eletrônico 
da ACIRS trabalha com diferentes ações. O 
grupo aposta no desenvolvimento de todos 
com atividades onde ideias e experiências são 
compartilhadas. Entre elas, visitas aos 
e-commerces dos integrantes do grupo para 
conhecer e entender os processos que os 
nucleados realizam todos os dias, os desafios 
de venda e como conquistar o cliente.

Como ser indústria
e atender ao cliente
de forma direta?

Brasil é o 10º na lista dos
maiores vendedores online 

online shopping

BUY

O Núcleo trabalha com distintas estratégias 
tendo o objetivo de capacitar os nucleados, 
como cursos e palestras. Além disso, o grupo 
é formado por empresários de diversos 
setores, possibilitando a oportunidade da troca 
de conhecimento entre os segmentos.

O comércio eletrônico pode ser um grande 
aliado da indústria, principalmente por permitir 
testar produtos exclusivos e promover a 
oportunidades de conhecer as necessidades 
do cliente, que não são perceptíveis na loja 
física. Ter um e-commerce possibilita que a 
empresa tenha maior poder de alcance, para 
novos clientes, com menor investimento.

As indústrias que investem em e-commerces 
passam a ter a oportunidade de desfrutar de 
comodidades que o comércio eletrônico 
oferece para o cliente como: acesso ao 
produto a qualquer momento por meio de 
smartphones ou outros aparelhos com 
conexão à internet, facilidade nas pesquisas 
comparativas serviços e a disponibilidade da 
loja estar aberta 24 horas por dia.
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“O e-commerce, mais do que nunca, tem se 

apresentado como uma ótima alternativa para 

que as indústrias se fortaleçam no mercado. 

A loja virtual reduz custos, permite atingir 

novos revendedores, automatiza e simplifica 

operações. Os lojistas encontram maior 

facilidade para consultar o catálogo de 

produtos e disponibilidade de estoque, além 

de realizar o pedido de forma rápida e 

prática” conta a integrande do Núcleo de 

Comércio Eletrônico da ACIRS, Aline 

Gabriela Piva Vieira.

Segundo o site ecommerce brasil um dos 
benefícios que o comércio eletrônico 
proporciona está nos ganhos extras. Isso 
porque não existem custos adicionais com 
intermediários, o que possibilita à indústria 
oferecer descontos diferenciados para quem 
compra na loja virtual, não apenas nos 
produtos campeões de venda, mas em todas 
as linhas disponíveis.

“Investir em um e-commerce é estar à 

frente do seu tempo. Além disso, a 

agilidade presente no comércio eletrôni-

co gera a necessidade de que a indústria 

também se mobilize e acompanhe as 

novidades dos segmentos e suas 

características, players e tendências” 

conta o coordenador do Núcleo de 

Comércio Eletrônico da ACIRS, Carlos 

Eduardo Kaiser.

O e-commerce possibilita uma ligação direta com o varejista 
em eventuais contratempos, além do benefício de não usar 
os canais tradicionais de venda. Proporciona ainda a coleta 
de dados de clientes, esses que podem ser importantes para 
uma futura avaliação sobre os consumidores.

Coordenador do Núcleo de Comércio Eletrônico da ACIRS
Carlos Eduardo Kaiser

“
”



Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), existem cerca de 45 milhões 
de pessoas com algum tipo de deficiência no 
Brasil. Porém, uma grande parcela deste número 
não conhece os benefícios e direitos da compra de 
automóveis com isenção, que é válida para 
qualquer pessoa portadora de deficiência, inclusive 
crianças.

O coordenador do Núcleo de Concessionárias da 
ACIRS, Lucelio Amaral Brischiliari, explica que o 
cliente consegue diminuir até 20% no valor do 
veículo utilizando-se da isenção dos impostos, isso 
porque a comercialização é realizada de forma 
diferente.

Para adquirir o automóvel por meio deste benefício, 
o interessado deve apresentar durante a compra 
alguns documentos que comprovem a deficiência.  
Entre eles o laudo médico e a avaliação do 
Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Brischiliari lembra que o incentivo vale apenas para 
carros novos e que a lei de isenção nº 8.989 
permite que o usuário possa adquirir veículos com 
valores que chegam a R$ 70, 000.00. 

Os não condutores, pessoas que possuem 
deficiência que limita a atividade de dirigir, podem 
participar do processo de isenção, mas precisam 
eleger até três condutores legais que conforme a 
lei, devem dirigir o automóvel apenas quando 
estiver a serviço da pessoa incapaz.

A modalidade de venda beneficia 
pessoas com deficiências ou 
patologias que dificultam e 
impedem a mobilidade. 

A negociação para a pessoa com 
deficiência física (PCD) é feita pela 
venda direta, ou seja, entre fábrica e 
consumidor, apenas com o inter-
médio da concessionária, possibil-
itando a diferença dos valores. Além 
dos descontos dados pelas monta-
doras, há ainda a isenção dos impos-
tos bancada pelo governo.

Coordenador do Núcleo de
Concessionárias da ACIRS

Lucelio Amaral Brischiliari

“

”

SÃO DISPONIBILIZADAS POR
CONCESSIONÁRIAS RIO-SULENSES

VENDAS
DE VEÍCULOS 
COM ISENÇÃO DE

IMPOSTOS

“Outro ponto importante para quem deseja 
adquirir veículos com a isenção de impos-
tos é ficar atento aos prazos. Uma vez 
autorizada a isenção de impostos para 
compra de veículos pela Receita Federal, o 
beneficiário tem um prazo de 270 dias para 
adquirir o veículo. Caso isso não seja feito 
dentro do período, um novo pedido pode 
ser formalizado, podendo aproveitar a 
documentação já entregue, mas tendo que 
esperar novamente pela resposta de 
aprovação”, explica Brischiliari.

46 Núcleo de
Concessionárias



Os veículos podem ser adquiridos a cada dois 
anos sem a incidência de impostos federais e 
estaduais, como: IPI, IOF, ICMS e IPVA. 
Entretanto, os automóveis não podem ser 
vendidos antes do período de dois anos, caso 
contrário o usuário terá de pagar os tributos.

“Para o Núcleo discutir assuntos como 
o PCD é de extrema importância, assim 
conseguimos avaliar as melhores 
condições para oferecê-lo aos clientes. 
Além disso, podemos trocar experiên-
cia e conversar sobre como agir em 
cada situação e as melhores maneiras 
de trabalhar essa forma de venda”, 
conta o coordenador do Núcleo de 
Concessionárias da ACIRS.

Esse é um dos assuntos que o Núcleo de 
Concessionárias da ACIRS discute em seus 
encontros. A proposta dos nucleados é poder 
oferecer aos clientes as melhores condições 
de compras. O grupo investe em ações e 
eventos que aproximem a concessionária do 
consumidor. Taxas, descontos e promoções 
fazem parte dos atrativos que o grupo 
proporciona aos compradores. Capacitações 
também fazem parte das atividades geridas 
pelo Núcleo. O propósito é estar cada vez 
mais preparado para oferecer o melhor.

Kit de requerimento de isenção de ICMS do estado onde o 
condutor possui CNH, assinado com firma reconhecida, 
conseguido no posto fiscal da Secretaria da Fazenda.
Laudos médico (Detran) original e carteira de habilitação, (duas) 
cópias autenticadas por cartório;
Uma cópia autenticada por cartório dos seguintes documentos: 
CPF, RG e comprovante de endereço que demonstre consumo 
(água, luz ou telefone fixo);
Carta do vendedor, (que será emitida pela montadora que 
fabrica o carro escolhido). Este documento é fornecido pela 
concessionária onde será efetuada a compra;
Cópia simples da última declaração de Imposto de Renda (ano 
vigente);
Comprovantes de capacidade econômica financeira: exemplo: 
holerite, extrato de poupança, aplicação ou documento do atual 
veículo que será vendido e usado como parte de pagamento.

Para conseguir isenção de IPI e IOF:
Preencher requerimentos de pedido de isenção de IPI e IOF 
fornecidos pela Receita Federal;
Laudo Médico e carteira de habilitação, (duas) cópias autentica-
das por cartório;
Duas cópias autenticadas por cartório dos seguintes documen-
tos: CPF, RG e comprovante de endereço (luz ou telefone fixo);
Uma cópia simples das duas últimas declarações de imposto de 
renda (ano vigente e ano anterior). Obs.: se não for declarante, 
apresentar cópia da declaração de isento (também chamado 
recadastramento de CPF) ou, se for dependente, levar declaração 
do responsável legal;
Documento que prove regularidade de contribuição à previdência 
(INSS).

Isenção de ICMS penas para
condutores com CNH especial:

Fonte: QUATRO RODAS

Documentos necessários



ASSOCIATIVISMO
PROMOVE A

UNIÃO ENTRE
PROFISSIONAIS

DO ALTO VALE

Embora possua grande significado o 
cooperativismo pode ser definido como uma 
visão diferente de mercado colaborativo, onde 
a experiência de um membro é repassada a 
outro, com o intuito de evoluir e solucionar 
problemas alheios. Atualmente, uma em cada 
sete pessoas no mundo está associada a uma 
cooperativa e o cooperativismo está presente 
em mais de 100 países.

Ele é mais que um modelo de negócio; atua 
como uma filosofia em busca da transformação 
do ambiente onde atua, proporcionando 
melhores oportunidades e as equilibrando para 
todos. Além disso, busca o desenvolvimento 
econômico e social, produtividade e 
sustentabilidade a favor do individual e do 
coletivo. 

No Alto Vale, 21 cooperativas são ativas em 
cinco ramos de atuação: consumo, 
agropecuária, saúde, crédito e transporte; 
contam com mais de 94 mil cooperados, 
atingindo cerca de 32% da população.

Ele proporciona um leque de oportunidades 
para quem deseja investir, isso porque dispõe 

de 13 ramos de atuação. São eles: consumo, 
trabalho, educacionais, transporte, 
agropecuário, saúde, crédito, habitação, 
produção, especial (voltada a portadores de 
necessidades especiais), infraestrutura, mineral, 
turismo e lazer.

O cooperativismo é o pilar que norteia o Núcleo 
de Cooperativas da ACIRS. O grupo aposta na 
união, na construção em parceria, na soma de 
competências para conquista de resultados 
maiores, assim como na partilha e no benefício 
comum. 

Além de investir na união entre cooperados, o 
modelo cooperativista trabalha na continuidade 
da educação, difundindo e incentivando o 
movimento pela informação. Promovendo o 
desenvolvimento de soluções e negócios 
adequados às necessidades locais, as 
cooperativas proporcionam a retenção de 
recursos na comunidade e favorecem a melhor 
distribuição de renda e colaborando para o 
desenvolvimento geral.

O associativismo é a base de 
formação do Núcleo de 

Cooperativas em Rio do Sul.
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Ser cooperativista é acreditar que ninguém perde.
É buscar benefícios próprios enquanto contribui para 
o todo; é se basear em valores de solidariedade, 
responsabilidade, democracia e igualdade.
Ele tem um jeito único de trabalhar.

Coordenador do Núcleo de Cooperativas da ACIRS
Ricardo da Silva

“
”

“A história já nos mostrou que a união 
entre empreendedores de pequeno porte 
deu origem a grandes empreendimentos 
em todo o país. Ser cooperativista é uma 

forma vantajosa 
de investir no 

próprio negócio”,
conta Ricardo

“Sem esse movimento seríamos 
incapazes de existir, ele é o que nos 
move como Núcleo e principalmente 
como cooperativas. Trabalhamos em 
prol do fortalecimento de todos 
como profissionais e instituições. 
Cooperação, transformação e 
equilíbrio são os princípios básicos 
do cooperativismo e 
com eles promovemos 
o desenvolvimento do 
nosso grupo”, finaliza 
Ricardo.

Há também a oportunidade de conquistar um 
grande benefício: o de se tornar competitivo. 
Para quem está iniciando, esse pode ser um 
modelo decisivo na manutenção do negócio e 
também para o próprio crescimento.



Inserir novos ingredientes na 
receita de sucesso; este é um dos 
conceitos do Food Experience. 
Proporcionar ao cliente não apenas o 
diferencial do sabor, mas sim no conjunto: 
comida, ambiente e atendimento.

A alimentação é uma necessidade do ser 
humano e com o passar do tempo essa 
característica ficou atrelada ao prazer, satisfação 
e, consequentemente, mais sentidos além do 
paladar. O Food Experience é uma tendência 
aplicada aos novos modelos de consumo que 
aposta em alimentos saudáveis e que preservam 
as características naturais, uma alimentação mais 
harmoniosa, com padrões de qualidade que 
estão além da higiene e qualidade do produto.

empresários

investem em

ingredientes

inovadores para

atrair o público
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Segundo Luana, o Núcleo investe em diferentes 
estratégias para atrair o público e mais do que isso 
para que ele se torne fiel ao estabelecimento e 
goste de estar ali. “Buscamos com as experiências 
dos nucleados aprender as melhores maneiras de 
trabalhar com o público; além disso, investimos em 
profissionais capacitados e com vontade de 
oferecer o melhor”, comenta.

“É preciso estar em constante evolução e 

inovação, hoje o cliente não quer mais ir até o 

estabelecimento. Então atraí-lo até o restau-

rante vai muito além de apenas almoçar ou 

jantar fora de casa; é preciso mostrar para 

essa pessoa o quanto é importante ela estar 

ali”, conta a integrante do Núcleo de 

Gastronomia da ACIRS, Luana da Rosa.

A proposta aos poucos vem ganhando espaço, 
isso porque os clientes não querem apenas sair 
de casa para fazer uma refeição. Buscam um 
ambiente atrativo, aconchegante e além do 
mais, com um preço acessível. Este novo 
modelo de desenvolver um negócio trabalha na 
reorganização do setor alimentício, tanto interno 
como externo. Tudo precisa funcionar de forma 
sincronizada. De nada adianta ter filas para 
entrar no estabelecimento se a parte 
administrativa acontece de forma 
desorganizada. 

Com isso, muitos negócios do ramo alimentício, 
principalmente os de alimentação fora do lar, 
passaram a entender que o sabor da comida 
pode não ser mais o grande diferencial da 
empresa. Pensando neste novo conceito e em 
como desenvolvê-lo o Núcleo de Gastronomia 
da ACIRS aposta nestes diferenciais para atrair o 
público. O grupo desenvolve diversas ações e 
atividades para fortalecer a gastronomia no Alto 
Vale. 

Inovação dentro e fora da cozinha essa é a base que norteia o Food 
Experience. Proporcionar não apenas a satisfação em comer, mas 
sim, em aproveitar o ambiente e tudo o que acontece enquanto se 
alimenta. Atitude, experiências e inovação fazem parte dos novos 
ingredientes da gastronomia. Esse conceito trabalha com a base
da experiência e com diferenciais competitivos.

“

”Núcleo de Gastronomia da ACIRS
Luana da Rosa



QUAIS AS VANTAGENS
DE CONTRATAR ESTE
PROFISSIONAL?

Sempre surge aquela dúvida: procurar ou 
não um corretor? Mas, este profissional não 
é apenas mais um tipo de vendedor que 
deseja fazer uma venda?

Não! O corretor de imóveis é o responsável 
por entender sobre tudo em um imóvel. Além 
de ser capacitado para oferecer as melhores 
dicas do mercado imobiliário.

CORRETOR
DE IMÓVEIS:
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Se a opção é estar no lado oposto, ou seja, 
alugar um imóvel ou vendê-lo, procurar esse 
profissional também continua sendo a melhor 
opção. Além dos motivos já listados, o 
corretor de imóveis possui uma grande 
habilidade de negociação, sabendo valorizar 
os pontos fortes da propriedade e apresentar 
um embasamento técnico eficaz durante a 
apresentação aos interessados.

Ao dispensar a contratação de um corretor de 
imóveis, o proprietário corre o risco de vender 
o imóvel abaixo do seu real valor, o que acaba 
trazendo custos ainda maiores do que o valor 
pago de comissão ao corretor. Por isso, 
contratar um profissional do ramo imobiliário 
para estipular o melhor preço do bem é a 
melhor maneira de vender um imóvel de 
acordo com a realidade de mercado.

Além disso, outro fator importante ao contratar 
o corretor é a conclusão do negócio no tempo 
adequado com o mínimo de contratempos 
possíveis e com resultados otimizados.

O corretor de imóveis é o responsável por fazer 
da negociação um processo rápido e sem 
burocracias, isso porque ele já conhece todos 
os trâmites de legislação e os papéis que 
precisam ser preenchidos. Ele ainda consegue 
evitar os eventuais transtornos que 
aconteceriam se o processo fosse realizado de 
forma direta com o proprietário do imóvel, como 
a negociação de preços. Além disso, é o 
profissional que vai conseguir otimizar tempo, 
porque conhece as necessidades do cliente. 

Com o propósito de valorizar este profissional e 
despertar a competitividade no Alto Vale, o 
Núcleo Imobiliário da ACIRS desenvolve ações 
para que os corretores possam estar mais 
preparados. Entre as atividades realizadas pelo 
grupo estão: bate-papos com especialistas nas 
diversas áreas de atuação e capacitações 
visando ao melhor desempenho de todo o 
Núcleo. O grupo investe ainda em palestras e 
eventos para apresentar às pessoas quais as 
vantagens de contratar profissionais do ramo 
imobiliário e para estarem se especializando. 

O corretor está mais para um consultor. Sua experiência de mercado, além 
do treinamento especializado recebido é fundamental para propor aos 
interessados opções que, de fato, estejam alinhadas com seus interesses. 
O corretor de imóveis ainda conhece as várias formas de financiamento 
habitacional, está atualizado sobre mudanças na legislação, sem falar no 
amplo domínio sobre o mercado e da sua evolução.

Coordenadora do Núcleo Imobiliário da ACIRS
Thabita Aline Hellmann

“

”

“O corretor é um profissional pronto para 

compreender as necessidades. Cada vez 

mais qualificado, ele vai usar seus conheci-

mentos para orientar, fornecer com clareza 

informações precisas e alertar sobre 

qualquer possível risco, tornando a nego-

ciação mais segura”, conta Thabita.



NO PAÍS EM
CONCENTRAÇÃO

DE STARTUPS

Falar de inovação remete a diversas 
definições, mas quando se trata de 
investimentos e novos negócios, as 
Startups logo vêm à cabeça das pessoas.
O formato vem se solidificando e já está se 
tornado favorito para muitos que querem 
criar um novo empreendimento. Pensar em 
investir em uma empresa ou negócio nos 
tempos atuais requer atenção, preparo e 
mais do que isso; inovação. 

2º LUGAR
SC OCUPA O

Esse novo modelo de negócios é uma forma de gerar valor aos 
clientes, proporcionar lucros sem haver um aumento significativo 
dos custos. O espírito empreendedor das empresas é uma das 
premissas das Startup. Além disso, esse investimento vem com o 
objetivo de fazer um trabalho que fuja do comum.

Coordenador o Núcleo de Informática da ACIRS
Jonatan Silas da Costa

“
”
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Geralmente, quem investe neste ramo são 
empresas de tecnologia, que estão iniciando 
as operações no mercado, que precisam 
passar pelos processos de pesquisa para 
conquistar o desenvolvimento completo. A 
ideia é que a empresa apresente um trabalho 
inovador, que mostre a possibilidade de um 
futuro promissor, com um bom modelo de 
negócios.

Com o propósito de fomentar as novas 
tecnologias e a inovação no estado e no Alto 
Vale, os integrantes do Núcleo de Informática 
da ACIRS, desenvolvem diversos projetos e 
ações na região.

“Como as Startups estão muito relacionadas 

à tecnologia, é natural que o NIAVI procure 

trazer capacitações e auxiliar essas empre-

sas no seu crescimento e na aproximação 

com as empresas tradicionais. As vejo como 

potencial para dar uma boa oxigenada nas 

indústrias e empresas locais. Várias 

soluções pontuais para grandes empresas 

estão sendo pensadas e resolvidas por meio 

delas, junto aos integrantes do Núcleo”, 

conta o coordenador.

Um estudo do jornal Diário Catarinense, no 
último mês de 2017, mostrou que Santa 
Catarina tem a maior proporção de empresas 
desse tipo no país: o equivalente a 0,25 por 
grupo de 10 mil habitantes, ou seja, uma para 
cada quatro mil.
 

Segundo dados da StarSe, uma plataforma, 
existem 9mil Startups no país. Essas empresas 
geralmente proporcionam ambientes informais e 
descontraídos aos seus colaboradores. Por 
estarem em uma fase inicial de seu 
desenvolvimento, é comum que elas sejam 
administradas e lideradas por jovens com forte 
espírito empreendedor e inovador. Isso significa 
que quem é contratado por essas empresas 
também tem a chance de empreender por conta 
própria.

 “As Startups são pequenas empresas que 

buscam por um lugar no mercado. E um dos 

fatores que predomina neste segmento é o 

senso colaborativo, que vai além da troca de 

informações e torna-se algo prático.  Esse fator 

se torna muito vantajoso para todas as partes 

envolvidas. Não é raro a troca de serviços 

entre elas, visando não apenas contribuir com 

o negócio do outro, mas também para o 

próprio, uma vez que coloca em ação todo o 

planejamento elaborado, além de coletar 

feedbacks valiosos”, comenta Jonatan.

Ocupando em termos 
absoluto o segundo lugar 
no país ao concentrar 
cerca de 20% das 
Startups Brasileiras.



PARA A EXECUÇÃO DE
ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS

PLANEJAMENTO
PROFISSIONAIS INVESTEM EM

Atualmente, as organizações enfrentam diversos 
desafios para conseguirem se manter no mercado. 
Estratégias e planejamento são algumas das táticas 
fundamentais para que os processos saiam do 
papel e o empreendimento ou negócio consiga 
driblar os desafios.

Um método de planejamento que vem ganhando 
destaque dentro das organizações é o OKR, um 
sistema de metas utilizado por diversas empresas 
entre elas o Google. Uma estratégia que trabalha 
de forma simples o alinhamento e o engajamento 
em torno de metas mensuráveis que contribuem 
para avaliar o desempenho em algo estabelecido. 
O termo pode ser dividido e definido em: objetivos 
e resultados do negócio ou empresa.

Com esse método, as metas são definidas para um 
período de tempo curto, sendo mais fácil para 
alcançar e permitir corrigir erros rapidamente. A 
clareza e a simplicidade dos objetivos e 
resultados-chaves são a base para a metodologia 
gerar um alto engajamento da equipe de trabalho.
 
Como forma de facilitar o alinhamento o OKR é 
uma ferramenta que prioriza a transparência, onde 
os funcionários podem ver o desenvolvimento do 
empreendimento. Além disso, a tática propõe que 
os gestores falem claramente quais as prioridades 
da empresa. 
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O grande benefício do OKR é tirar a subjetividade do planejamento através de metas 
alinhadas e mensuráveis, mantendo-a totalmente paralela aos objetivos da empresa. O 
foco desse método, diferente dos demais, é o resultado e não a tarefa. Para ele o ideal 
é atingir uma meta relevante, ou seja, algo de fato importante para a empresa no 
momento em que ela está atravessando.

Coordenador do Núcleo de Inovação da ACIRS
Gabriel de Borba Neto

“
”

E um grupo que está sempre disposto a 
superar desafios e a cumprir metas é o Núcleo 
de Inovação da ACIRS. Os nucleados 
investem em novos modelos de estratégias 
para aplicar junto ao grupo e constantemente 
estão promovendo discussões e ações para 
difundir a cultura de inovação no Alto Vale. O 
grupo planeja ainda para o primeiro semestre 
de 2018, realizar uma capacitação de OKR, 
com o objetivo de conhecer, melhor, as 
vantagens que o método pode proporcionar 
às empresas e aos integrantes do Núcleo.

“Indiferente do perfil do negócio, tão 

importante quanto planejar é o acompanha-

mento e a medição constante de indica-

dores. Desta forma é possível verificar o 

envolvimento, o quanto e com qual quali-

dade a equipe está conseguindo entregar os 

resultados. Além de identificar possíveis 

deficiências, caso existam, reduzir os erros e 

contratempos. Isso é uma das metas que o 

Núcleo de Inovação traça para o grupo, 

crescer de forma que todos possam estar 

envolvidos e ajudar uns aos outros”, conta o 

coordenador do Núcleo de Inovação da 

ACIRS, Gabriel de Borba Neto.

Como montar um OKR

DADOS BLOG LUZ

Definir um objetivo 

Resultado Principal 1 –

Resultado Principal 2 – 

Resultado Principal 3
Os resultados precisam ser mensuráveis, de certa 
forma desafiadores e devem ser perseguidos ao 
longo de um trimestre;

Ciclos curtos
objetivos devem ter periodicidade anual e trimestral;

Transparência
devem estar disponíveis publicamente para toda empresa;

Mensuração
por meio dela é possível acompanhar e entender se está 
chegando perto ou não

objetivos devem deixar a equipe desconfortável 
(no bom sentido);

Metas ambiciosas

Foco
poucos objetivos com poucas metas, os OKRs 
devem determinar relevância do que deve ser feito;

É indicado implementar as metas em prazos curtos e por 
etapas, até que todos os integrantes da empresa estejam 
confortáveis com a metodologia. Definir OKRs trimestrais é 
uma boa maneira de ir incentivando o time e dando 
feedbacks conforme o passar do tempo, de forma que todos 
possam sugerir melhorias e ganhar pontos pelo esforço.



1x1=1
1x2=2
1x3=3
1x4=4

x+y
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Nos dias atuais, não basta apenas lecionar. É 
preciso saber ensinar em meio à tecnologia. Os 
atuais estudantes já nasceram na era digital e para 
eles aprender por meio de estratégias tecnológicas 
pode ser uma forma fácil de compreender o 
conteúdo. A tecnologia se torna uma das aliadas à 
educação.

Este novo perfil de estudantes, porém, traz na 
bagagem, grandes desafios para quem leciona: 
conviver com alunos que querem interagir com as 
redes o tempo todo. Esse contexto intriga escolas e 
professores sobre como usar os novos recursos 
tecnológicos a favor do ensino. Lutar contra a 
presença deles não é mais visto como uma opção.

Professores e o corpo técnico das instituições de 
ensino são fundamentais para que a tecnologia seja 
aplicada corretamente dentro das escolas, mas é 
preciso que estes profissionais também estejam 
preparados para esse propósito, pois a tecnologia é 
algo ainda a ser desmistificado para a maioria dos 
professores.

O novo objetivo de muitas escolas é fazer com que 
os alunos aprendam com o que atraia a sua 
atenção. Só assim os estudantes conseguem sair 
do ambiente escolar preparados para enfrentar uma 
carreira profissional e o mercado de trabalho. Unir o 
útil ao agradável, é assim que a tecnologia vem se 
instalando dentro das salas de aula. O método 
professor e quadro negro passou a ser antiquado 
para alunos que estão sempre ligados.

O Núcleo de Instituições de Ensino da ACIRS, 
trabalha com diferentes frentes para promover a 
melhor qualidade do ensino no Alto Vale. Segundo 
o coordenador do Núcleo, Celso Luiz Moletta 
Junior, as escolas particulares possuem uma 
excelente acessibilidade tecnológica para
seu corpo docente e discente.

“Existem propostas bastante eficazes que 
envolvem a tecnologia. Todos os colégios, cada 
um de sua maneira e dentro das suas possibili-
dades, têm utilizado esse processo como 
recurso didático. Salienta-se que muitos destes 
com resultados positivos como, por exemplo, 
trabalhos de Robótica e de Mecatrônica”.

OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO

EM MEIO À TECNOLOGIA

Chega de quadro negro e giz!
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a2 – b2 
= (a – b)

(a + b)

abc

a+b

Celcius 

2+3=5

2+2=4

x2

Hoje, os alunos precisam entender para que e por 
que precisam saber determinado assunto. Essa é a 
típica aprendizagem utilitária, isto é, só aprende se 
for útil. É fundamental que a metodologia utilizada 
seja pensada em conjunto com os recursos 
tecnológicos que a modernidade oferece. Os 
métodos precisam ser aplicados de forma que 
façam das aulas um ambiente envolvente, 
interativo, inteligente e criativo.

O essencial é que as aulas obedeçam uma cadeia 
de ideias que deixe o aluno orientado em relação 
ao que está aprendendo. O aprendizado precisa ser 
interligado.

Usar ou não as novas tecnologias no dia a dia 
escolar já não é mais a questão. Afinal, o seu uso 
faz parte da vida das novas gerações fora da sala 
de aula e, por isso, a sua aplicação em benefício da 
educação pode ser considerada um importante 
caminho para aumentar o dinamismo das aulas.

Sem dúvidas, hoje em dia, é impossível não usar, ter ou estar 

relacionados com as tecnologias no processo pedagógico. Seria uma 

loucura, ou até mesmo uma falta de bom senso não utilizar ela como 

parceira no processo didático; porém, torna-se necessário salientar 

que o uso da tecnologia não pode estar à frente do professor. Ainda é 

este o ponto essencial da eficácia pedagógica. A ação do mestre é o 

diferencial nos resultados educacionais. Desta forma, a tecnologia, 

mediada pelo docente, é algo que contribui e muito no processo 

educacional.

Coordenador do Núcleo de Instituições de Ensino da ACIRS
Celso Luiz Moletta Junior

“Em um mundo em que a tecnologia digital 
está cada vez mais presente, de forma 
assimétrica, a escola pode ser um centro 
difusor de conhecimento nessa área. Talvez o 
principal desafio é não esquecer que a 
tecnologia é um recurso e não um fim. O 
professor continuará sendo a parte essencial 
do processo pedagógico”, comenta Moletta.

“

”



A base para a pessoa se tornar um 
empreendedor de sucesso vem dos estudos e a 
escola possui um papel importante neste 
contexto. Ela é a formadora de opiniões e é 
quem instrui jovens e adolescentes sobre as 
possibilidades que o mercado oferece.

Por que aprender, porém, empreendedorismo 
na escola? Essa pode ser uma pergunta 
frequente entre estudantes. A resposta se limita 
não apenas ao sucesso. Nos dias atuais, não 
basta apenas ter vontade para se tornar um 
empreendedor. Para chegar ao objetivo é 
preciso contar com a orientação e a preparação 
adequada.

Além de preparar para o futuro no mercado de 
trabalho, a educação empreendedora traz 
benefícios imediatos às crianças e jovens. É 
com ela que os alunos podem ser estimulados 
a ter ideias criativas, persistência, 
comprometimento e autoconfiança. 

O empreendedorismo nas escolas não 
necessariamente fará empresários no 
futuro, mas preparará melhor os 
alunos para o mundo após deixar a 
sala de aula. A maioria dos jovens hoje 
tem seu primeiro contato com o 
mercado de trabalho após saírem do 
ensino médio e não estão preparados 
para isso. Esse despreparo não é 
somente em relação à experiência 
para executar as funções, mas, princi-
palmente, à falta de conhecimento de 
assuntos básicos como leis trabalhis-
tas, economia, ética e cidadania.

Coordenador do Núcleo de
Jovens Empreendedores da ACIRS

Lucas Manoel Fronza

“

”

ESTUDANTES RIO-SULENSES

LIÇÕES DE 
EMPREENDEDORISMO
SÃO APRESENTADAS PARA 
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Um dos projetos que o Núcleo participa é o 
Geração Empreendedora.

Por meio dele, estudantes rio-sulenses 
conseguem vivenciar na prática lições de 
associativismo e empreendedorismo. 
Conhecem e visitam empresas que apostam 
em inovação e empresários que não possuem 
medo de empreender para obter os objetivos.
Ao trabalhar o empreendedorismo entre os 
jovens, além de dinamizar o aprendizado, são 
desenvolvidas habilidades como a autonomia, 
a liderança, a criatividade, responsabilidade, 
visão estratégica, perseverança e 
planejamento.

“Nesse sentido é importante o ensino do 
empreendedorismo nas escolas, pois irá 
ajudar o aluno a ter um preparo maior para 
qualquer carreira que ele deseje percorrer; 
e, por meio disso, o Núcleo de Jovens 
Empreendedores tem o objetivo de ajudar 
esses estudantes compartilhando suas 
experiências. Isso porque somos um 
movimento multissetorial, com partici-
pantes proprietários de seus negócios e 
outros que são empreendedores dentro 
das organizações onde trabalham. Assim 
é ou, será possível transmitir aos 
estudantes todas as possibilidades e 
desafios de empreender”, comenta 
Fronza.

“O empreendedorismo possui a função de 
desafiar os jovens, de instigá-los a buscar 
algo novo. Fazendo deste estudante um 
futuro profissional mais dedicado, motiva-
do e até mesmo mais eficiente. Além de 
ajudar a formá-los, lições de empreende-
dorismo diversificam o aprendizado. Não 
se trata de ensinar os estudantes apenas a 
ser dono de empresa, mas trabalhar as 
habilidades principais que permitem 
transformar os indivíduos em empreende-
dores da vida”, conta o coordenador do 
Núcleo de Jovens da ACIRS, Lucas 
Manoel Fronza.

Esta é uma das muitas ações que o Núcleo de 
Jovens Empreendedores da ACIRS tem 
representatividade, ajudar a formar profissionais 
preparados, com força e garra para aprender e 
empreender.



Vestígios de preconceito contra a mulher, 
questões ligadas ao estilo de liderar, além das 
responsabilidades do lar são apenas alguns dos 
desafios enfrentados pela classe feminina.
Há anos que as mulheres vêm lutando para 
alcançar os mesmos cargos e salários que os 
homens, mas essa realidade segue longe de 
terminar. No Brasil, elas ocupam 37% dos 
cargos de chefia nas empresas segundo dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), quanto mais alto o cargo e a 
escolaridade, maior a desigualdade de gênero. 
No setor público, esse número é ainda menor, 
alcançando somente 21,7%.

Conhecendo o papel das empresas para o 
crescimento das economias e para o 
desenvolvimento humano, a ONU Mulheres e o 
Pacto Global criaram os Princípios de 
Empoderamento das Mulheres. Um conjunto de 
considerações que auxiliam a comunidade 
empresarial a incorporar valores e práticas que 
visem a igualdade de gênero e ao 
empoderamento de mulheres nos negócios.

Segundo o site ONU Mulheres promover o 
empoderamento feminino e desenvolver o 
gênero em todas as atividades,

tanto da economia quanto sociais, são garantias 
para o impulsionamento dos negócios, a melhoria 
da qualidade de vida das mulheres, homens e 
crianças, e para o desenvolvimento sustentável.

No Alto Vale, muitas mulheres enfrentam essas 
barreiras e vão em busca de seus objetivos de 
liderar e promover o sucesso de grandes negócios. 
O Núcleo da Mulher Empresária da ACIRS, trabalha 
o fortalecimento feminino e a promoção da mulher, 
apresentando as qualidades e vantagens em tê-las 
como líderes.

A liderança feminina é necessária nas equipes, nas 
organizações e na sociedade com isso, todos são 
beneficiados. 

O EMPODERAMENTO
FEMININO NOS
CARGOS DE
CHEFIA

“Além disso, nós queremos estar em todos 

os campos de atuação, não apenas em casa 

gerindo o lar e cuidando dos filhos. Política, 

cultura, campos sociais e econômicos 

passaram a ser o ambiente de trabalho de 

muitas”, conta a coordenadora do NUME.
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Algumas características destacam as mulheres e provam que nós somos 
preparadas para assumir cargos de liderança e sermos assalariadas 
como os homens. Contamos com a capacidade de pensar e agir em 
muitas direções ou temas, ao mesmo tempo. Isto representa uma 
vantagem no momento de tomar decisões e enfrentar crises.

Coordenadora do Núcleo da Mulher Empresária da ACIRS
Natalia Wolf Muller.

“
”

O empoderamento feminino é um dos 
propósitos que o Núcleo da Mulher Empresária 
da ACIRS busca para se fortalecer a cada dia. 
Lutando pelos mesmos ideais e compartilhando 
umas com as outras estas conquistas para 
estimular e trocar experiências.

Além de promover o empoderamento feminino, 
o Núcleo aposta na capacitação destas 
mulheres, que enxergam umas nas outras a 
força precisa para superar os objetivos. A 
liberdade para escolher seus caminhos com 
base em suas próprias aspirações, sem abrir 
mão de qualquer uma delas, faz parte da 
realidade das trabalhadoras.

Estabelecer liderança corporativa sensível à 
igualdade de gênero, no mais alto nível;

Tratar todas as mulheres e homens de forma 
justa no trabalho, respeitando e apoiando os 
direitos humanos e a não-discriminação;

Garantir a saúde, segurança e bem-estar de 
todas as mulheres e homens que trabalham 
na empresa;

Promover educação, capacitação e desen-
volvimento profissional para as mulheres;

Apoiar empreendedorismo de mulheres e 
promover políticas de empoderamento das 
mulheres através das cadeias de suprimentos 
e marketing;

Promover a igualdade de gênero através de 
iniciativas voltadas à comunidade e ao 
ativismo social;

Medir, documentar e publicar os progressos 
da empresa na promoção da igualdade de 
gênero.

7 Princípios de
Empoderamento
das Mulheres:

DADOS ONU MULHERES

1
2
3
4
5

6
7



O termo acaba tendo alguns significados que levam para um propósito 
único: a readaptação.  O setor de recursos humanos não assume 
apenas o papel de adaptador, mas age também como um tomador de 

decisões no planejamento estratégico da empresa.

O RH além de realizar todas as tarefas já empregadas, nesta nova 
versão trabalha diretamente ligado ao sucesso da empresa. Está 
envolvido em promoções e atividades que motivem os outros 
colaboradores a se desenvolverem e com isso alcançar os objetivos.

A TRANSFORMAÇÃO DO RH
PARA UMA GESTÃO DE

PESSOAS ESTRATÉGICAS

Mas afinal, o que é um RH estratégico?

Que os profissionais precisam se adaptar e investir em inovação já não 
é mais novidade. Na área de recursos humanos não é diferente.  A 
gestão estratégica passou a fazer parte do dia a dia de quem trabalha 

neste setor.
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Esse novo modelo de RH participa ativamente de todo o 
processo de planejamento estratégico dos negócios e, junto 
com a instituição, traça metas de curto, médio e longo prazo. 
Ele é responsável em atrair e reter profissionais talentosos que 
possam contribuir para o progresso da empresa

Coordenador do Núcleo de RH da ACIRS
Uiara Ramos

“
”

Nesse novo cenário, a comunicação se tornou 
um dos principais meios de integração, tanto 
com o cliente, na comunicação externa, 
quanto internamente com o quadro efetivo. 
Isso devido a uma necessidade de cativar 
pessoas e atraí-las, oferecendo vantagens em 
relação aos demais concorrentes, sendo essa 
uma das características da gestão estratégica.
Com base no sucesso deste novo modelo de 
trabalhar, os integrantes do Núcleo de 
Recursos Humanos da ACIRS investem no RH 
estratégico. O propósito dos nucleados é 
aperfeiçoar novas estratégias para aplicar nas 
atividades que lhes são atribuídas, além de 
promover o desenvolvimento das empresas 
que são atuantes e consequentemente desta 
nova estratégia no Alto Vale.

Em busca de capacitação e de desenvolver o 
RH estratégico os nucleados apostam em 
treinamentos e visitas técnicas. Conhecer 
empresas que há anos aplicam esse processo 
faz parte das ações realizada pelo Núcleo. Os 
profissionais, ainda, trabalham com 
discussões e a apresentação dos RH das 
empresas que atuam como forma de 
compartilhamento das informações, 
promovendo, assim, benefícios para as 
empresas e à sociedade como um todo. 

“O RH estratégico é articulado, tem foco 
em resultados mensuráveis e consegue 
agregar valor ao negócio e às pessoas; 
tem assento nas mesas de discussões, 
estratégicas para traduzi-las aos 
funcionários e também para o fluxo inver-
so, entendendo as necessidades deles e 
levando à direção. Sua visão vai além das 
atividades e processos de Recursos 
Humanos. Ele trabalha de forma integrada 
com os demais departamentos e não 
isoladamente, apenas focada em suas 
atribuições diárias”, conta a coordenadora 
do Núcleo de Rh da ACIRS, Uiara Ramos.



SAÚDE E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES

SÃO TEMAS DE DISCUSSÕES NO ALTO VALE

Coordenador do Núcleo de Segurança no Trabalho da ACIRS
Izael Garcia
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Saúde e segurança no trabalho atuam juntas e se comple-
mentam por serem responsáveis em garantir um ambiente 
melhor, seguro e saudável. O resultado é mais qualidade 
de vida para o trabalhador e melhor desempenho de suas 
atribuições. Também resultam em menor absenteísmo e, 
consequentemente, maior produção.

Núcleo de
Segurança no Trabalho



A saúde e a segurança no Trabalho (SST) são 
necessárias diariamente como um fator de 
prevenção de acidentes e conscientização a todos 
os colaboradores das empresas brasileiras. 
Atuando de forma atrelada, ambas apresentam um 
objetivo comum: a promoção do bem-estar do 
colaborador.

O profissional responsável por essa área 
preocupa-se com as instalações para que não 
apresentem riscos de acidentes. Orienta os 
procedimentos adotados no ambiente de trabalho 
para que não existam riscos. Ele indica o modo 
mais seguro de se proceder, as ferramentas 
adequadas e os equipamentos de proteção 
necessários para cada atividade. Além de garantir e 
prevenir acidentes laborais que prejudicam à 
integridade física e mental do trabalhador.

A saúde no trabalho está diretamente relacionada 
às possíveis doenças ocupacionais e profissionais. 
No entanto, vai muito além disso e visa a 
preservação da qualidade de vida do trabalhador, 
considerando sua saúde física, mental e social.

Mesmo com as constantes atualizações e 
prevenções cerca de 700 mil pessoas sofrem algum 
tipo de acidente de trabalho no Brasil por ano 
segundo dados levantados pela Previdência Social 
e pelo Ministério do Trabalho. Em busca de 
combater esses índices, diversas atitudes são 
tomadas e discutidas pelo Núcleo de Segurança do 
Trabalho da ACIRS. Os profissionais apostam na 
capacitação do grupo em prol do desenvolvimento 
desta cultura na região.

Uma das ações promovidas pelos nucleados são 
visitas às empresas integrantes do Núcleo, onde os 
profissionais partilham experiências e trocam 
sugestões de melhorias. A proposta consiste que, 
no compartilhamento de informações, os riscos 
possam ser diminuídos e baixos índices de 
acidentes alcançados. Também, cada profissional 
expõe o que aplica dentro da empresa para evitar 
os acidentes e manter a saúde do trabalhador. As 
normas regulamentadoras também fazem parte dos 
assuntos discutidos pelo Núcleo.

CONHEÇA ALGUMAS
NORMAS REGULAMENTADORAS DE
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

Dados site SIENGE

NR 4

NR 5

NR 7

NR 9

NR 6

A norma de serviços especializados em 
engenharia de segurança e em medicina do 
trabalho tem a finalidade de promover a 
saúde e proteger a integridade do 
trabalhador no local de trabalho;

“Promove também o bem-estar 
físico, mental e social dos trabalhadores 
com retorno certo em produtividade, 
redução dos gastos, valorização da marca 
e credibilidade da empresa. Investir em 
saúde e segurança pode ser uma garantia 
para o sucesso da empresa ou negócio”, 
comenta Garcia.

Dispõe acerca das normas para a 
formação da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes;

Orienta os Programas de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional (PCMSO);

Apresenta as orientações para a execução 
de Programas de Prevenção de Riscos 
Ambientais;

Prevê as obrigações e responsabilidades 
do empregador na disponibilização de 
Equipamento de Proteção Individual (EPI) 
ao trabalhador.



Que o Alto Vale tem um potencial turístico enorme 
não é nenhuma novidade; mas o que fazer para 
investir e trazer renda para o setor turístico e 
hospitaleiro? Esse pode ser um desafio, que 
conta, porém, com algumas oportunidades de 
superá-lo. Cachoeiras, trilhas, parques aquáticos, 
paisagens naturais, gastronomia e a hospitalidade 
entram na lista de potenciais para atrair o público.

Esse é um dos desafios que o Núcleo de Turismo 
e Hospitalidade da ACIRS enfrenta: atrair o público 
para conhecer as cidades do Alto Vale e desfrutar 
da hospitalidade que os municípios oferecem.

O coordenador adjunto do Núcleo, Yuri Schreiber, 
conta que um dos principais modelos de turismo 
existente na região é o de negócios, onde os 
visitantes passam pelas cidades a trabalho e 
acabam conhecendo as belezas e oportunidades 
que elas oferecem. Schreiber fala, ainda, que o 
turismo de lazer está focado em eventos 
específicos. “São essas pessoas que normalmente 
se hospedam em nossos hotéis e são elas que 
fazem gerar renda na região”, destaca.

a gestão do potencial turístico
Alto   Vale do Itajaí

68 Núcleo de
Turismo e Hospitalidade



Essa cultura hospitaleira dos nossos 
antepassados e colonizadores, 
alemães e italianos é uma grande 
atração para os visitantes. Além 
disso, existe a força e persistência 
que os hoteleiros possuem nos 
municípios, de investir e gerar renda 
na região.

Coordenador Adjunto do Núcleo de
Turismo e Hospitalidade da ACIRS

Yuri Schreiber

“

”

Os nucleados trabalham em diferentes ações 
com o objetivo de apresentar aos munícipes e 
visitantes as atrações que podem ser 
desfrutadas nos municípios. Entre elas o grupo 
discute junto ao Poder Público a instalação de 
placas que indiquem com maior precisão os 
endereços dos locais de hospedagem e 
também dos pontos turísticos oferecidos.

Investem ainda em formatos distintos de 
estarem perto dos visitantes; um exemplo é a 
integração com um aplicativo Komunit, onde o 
turista consegue conhecer e adquirir 
informações sobre os hotéis integrantes do 
Núcleo, tornando mais fácil a hospedagem para 
quem chega na região.

Pensando nesta estratégia de 
divulgação e localização, um guia de 
turismo foi criado pelo grupo em 
parceria com o Núcleo de Gastronomia 
da ACIRS. A proposta consiste em unir 
restaurantes e hotéis em um único 
propósito: divulgar as cidades e seus 
potenciais.



FERSUL 2017 inova com Congresso Empresarial

a maior feira de negócios do Alto Vale
A ACIRS faz

Superando as expectativas, a Feira Multissetorial do Alto Vale do Itajaí
ultrapassou o número estimado de público e de geração de negócios 

Quem passou pela FERSUL 2017 pôde conhecer 
novidades e lançamentos de 102 expositoras de 
cidades como: Rio do Sul, Ibirama, Blumenau, 
Ituporanga, Agronômica, Araquari Navegantes, 
Criciúma, Joinville, Lontras, Caçador, Maravilha, Aurora 
e Florianópolis.

Em 2017, os expositores da FERSUL investiram 7% a 
menos para participar do evento em relação à edição 
anterior. A média caiu de R$ 14,7 mil para R$ 13,6 mil. 
A estimativa de geração de negócios, entretanto, 
cresceu em relação a feira passada: de R$ 178 mil 
para R$190 mil, um avanço de 6%. A valor apurado é 
resultado de pesquisa respondida por 50 das 102 
empresas expositoras.

Considerando-se o volume médio citado, foram 
gerados R$ 9,5 milhões em negócios, mas estimando 
chegar até R$ 19,3 ao final de 2017.

Por meio da avaliação, todos os expositores afirmaram 
que a feira trouxe inovação e evolução comparada às 
demais edições e, 100%, dos que responderam à 
pesquisa, afirmam que recomendariam a participação 
na FERSUL para outras empresas. 

“
”

O resultado de tudo o que foi preparado pela 
nossa diretoria e corpo técnico é simplesmente 
fantástico. Todos os feedbacks que tivemos 
dos expositores, congressistas e até mesmo 
dos palestrantes foram os melhores possível. 
Tenho absoluta certeza de que nós superamos 
todas as expectativas.

Presidente da ACIRS
Amândio João da Silva Júnior

“As palestras trouxeram um público diferencia-

do, que não costuma participar de feiras e com 

isso conseguimos entrar em nichos específicos 

de clientes. Para nós a FERSUL foi uma ótima 

oportunidade para mostrar nossos produtos. 

Gostamos muito da organização do evento”, 

afirma o diretor executivo da empresa B3N, 

Marco Aurélio Vargas Das Neves.
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Mais de mil e duzentas pessoas participaram do 
Congresso Empresarial FERSUL Experience, que 
contou com palestrantes como o jornalista 
esportivo Rafael Henzel, o empresário Geraldo 
Rufino, o CEO da HSM Educação Executiva 
Guilherme Soarez, a jornalista da área de economia 
Míriam Leitão, o engenheiro e arquiteto naval 
Horácio Carabelli, a Monja Coen, o mestre 
cervejeiro José Felipe Carneiro e o designer e 
cozinheiro Jimmy McManis.

Durante os quatro dias foram realizados mais de 30 
eventos paralelos no Salão do Empreendedor 
Sebrae, entre palestras, workshops, rodada e 
sessão de negócios, consultorias além de reuniões 
de entidades e a eleição da nova diretoria da 
FACISC. 

"Os expositores nos disseram que ficaram muito 

satisfeitos. Já no primeiro dia conversei com 

alguns empresários, que afirmaram que negócios 

foram fechados desde o primeiro dia. E claro, 

além dos três dias seguintes, muitos outros 

negócios serão feitos pelas prospecções da 

feira", conta o diretor de feiras e eventos da 

ACIRS, Osvino Miliorini.

A FERSUL 2017 foi realizada de 16 a 19 de 
agosto, tendo recebido mais de 10 mil 
participantes. A feira é realizada pela ACIRS e 
teve o apoio oficial da Prefeitura de Rio do Sul e 
o apoio técnico do SEBRAE.

“A FERSUL 2017 foi exatamente aquilo que nós 

esperávamos, uma nova experiência, com uma nova 

roupagem, algo que surpreendesse as pessoas. 

Fazer de Rio do Sul e do Alto Vale do Itajaí a Capital 

dos negócios nesses quatro dias, foi sensacional. 

Tenho certeza de que demos um passo importante 

na consolidação desse novo modelo, da FERSUL 

2017", ressalta o presidente da ACIRS.
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parte de ações que dão suporte ao poder público
A ACIRS faz...

Trabalho voluntário resulta
em economia para o município

O Observatório Social de Rio do Sul atua com mais 
de 50 voluntários. O trabalho desenvolvido pela 
entidade tem como intuito acompanhar, de forma 
transparente, a gestão pública de recursos e 
colaborar para uma governança eficaz.

Adalgisa Gehrke da Rosa trabalhou por 39 anos no 
serviço público e 25 como contadora. Hoje, 
aposentada, dedica parte do seu tempo ao 
voluntariado, no Observatório Social de Rio do Sul. 
Conta que conheceu a instituição na orientação de 
um trabalho de conclusão de curso, em 2015, e 
então se sensibilizou com a atuação da 
organização. “Vou todas as segundas-feiras de 
manhã ao Observatório e ajudo no que eles me 
solicitam. Contribuo no projeto em convênio com o 
centro universitário e faço auditoria nos processos 
licitatórios”, explica.

O Observatório Social de Rio do Sul é uma 
associação civil, sem fins lucrativos e apartidária, 
fundada em 25 de agosto de 2014. É uma 
ferramenta de controle social e monitoramento dos 
gastos públicos municipais. 

O OS conta com três funcionários e, tendo em vista 
a grande demanda da entidade, o trabalho 
voluntário é fundamental. Ao todo, há 52 voluntários 
cadastrados entre professores universitários, 
advogados, administradores, empresários, 
acadêmicos, engenheiros, arquitetos, contadores, 
aposentados e socorristas. Há também jornalistas, 
motorista, pintor, analista de sistemas, consultor 
comercial, auditor fiscal, analista de licitações, 
chefe de cozinha, auxiliar de marketing, fiscal de 
obras, comprador e corretor imóveis.

Essa diversidade em profissionais deixa claro que 
todos podem contribuir de alguma forma.

"Já faz parte de nosso sistema de trabalho a troca 

de ideias, o respeito e a integração com o Obser-

vatório Social. O princípio de responsabilidade e 

transparência que a entidade nos apresenta é uma 

ferramenta de gestão para nós. Todos ganham com 

este grande trabalho de atenção e responsabilidade 

pelos recursos públicos", avalia o José Eduardo 

Rothbarth Thomé.

O presidente reforça, ainda, que se indignar é 

importante, mas atitude é fundamental. O OS é 

uma dessas atitudes. “O principal desafio do 

Observatório é ‘transformar o Brasil’ em um país 

que devolva o dinheiro dos nossos impostos em 

serviços de qualidade. Somos um dos maiores 

pagadores de tributos do mundo, mas não temos o 

serviço público na mesma proporção. O dinheiro 

escorre pelo ralo, com tanta corrupção e má 

gestão”.

O trabalho do Observatório é, em grande parte, 
feito por voluntários, então sua importância é 
gigante. Os que auxiliam nas atividades do OS 
entendem que não adianta apenas reclamar, 
mas precisamos participar para termos as 
mudanças em que tanto acreditamos.

Jean Sandro Pedroso
Presidente do Observatório Social

“
”
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O Observatório iniciou em 2016 o projeto 
“Um por todos e todos por um! Pela ética e 
cidadania”. A ação é desenvolvida em 
parceria com o Ministério da Transparência e 
Controladoria-Geral da União (CGU) e 
Instituto Maurício de Sousa. 

O tema foi trabalhado com mais de 300 
crianças, em turmas de 4ª séries das escolas 
municipais. O programa de educação cidadã 
tem como missão disseminar valores sobre 
democracia, participação social, respeito à 
diversidade, autoestima, responsabilidade 
cidadã e interesse pelo bem-estar coletivo. 
Tudo isso de forma lúdica, por meio dos 
personagens da Turma da Mônica.

O programa é aplicado pelos próprios 
professores, com apoio do OS, depois de 
passarem por uma capacitação oferecida 
pela CGU.

“Eu quero um mundo melhor para mim, minha 

família e para a sociedade. Acredito que se cada 

um fizer um pouco, teremos uma sociedade 

melhor; mas, isso só será possível se tivermos 

interesse pelo que é público, ou seja, que é de 

todos nós. O atual cenário clama por isso”, afirma a 

voluntária do OS, Adalgisa Gehrke da Rosa.

Ação de educação
para a cidadania fiscal

A principal contribuição da associação para o 
município tem sido o suporte ao poder público na 
gestão dos recursos. Por meio do monitoramento 

de licitações e outras ações o OS ajudou Rio 
do Sul alcançar a economia estimada em 
R$ 20 milhões, em 2017.
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ACIRS recebe Prêmio Catarinense da Excelência
A cerimônia de premiação foi realizada na sede da

Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), em Florianópolis

Esta foi a primeira vez em que a ACIRS recebeu o Prêmio 
Catarinense da Excelência (PCE), que reconhece a 
melhoria na qualidade da gestão das organizações, 
comprometimento na atuação, com o meio ambiente e 
com a sociedade em geral.

As empresas e entidades premiadas, nesta edição do 
prêmio, passaram por três etapas de avaliação feitas por 
138 voluntários – avaliadores, líderes e juízes. Além de 
uma análise detalhada de relatórios gerenciais 
apresentados pelas participantes, o processo teve visitas 
às instalações das organizações e avaliação de dados 
coletados in loco.

“A excelência é um caminho que se trilha sem nunca 
chegar ao fim – então é fato que as empresas e entidades 
selecionadas ainda têm oportunidades de avançar. As 19 
premiadas estão no caminho correto para aumentar ainda 
mais a competitividade e fazer cada vez melhor”, avaliou 
o então presidente do ExcelênciaSC, Roberto Zardo.

A ACIRS foi reconhecida na categoria 125 pontos, já que 
está participando pela primeira vez. Mais 18 organizações 
catarinenses também foram reconhecidas e premiadas 
no evento promovido pelo ExcelênciaSC – Movimento 
Catarinense pela Excelência.

Em todo o estado, apenas as Associações 
Empresariais de Rio do Sul e Florianópolis 
foram reconhecidas pelo prêmio em 2017.

O reconhecimento pelo 
ExcelênciaSC demonstra que a 
ACIRS, não apenas incentiva seus 
associados na busca pela excelência 
na gestão, mas também aplica o 
modelo no seu dia a dia.

Presidente da ACIRS
Amandio João da Silva Júnior

“
”
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ACONTECEU 2017 / 2018

ACIRS faz planejamento estratégico
com foco no desenvolvimento de Rio do Sul

Fevereiro.2017

Março.2017

Abril.2017

Associação Empresarial de Rio do Sul
recebe prêmio estadual do Sebrae.

Associação dá início às aulas da segunda turma
do MBA em Gestão Empresarial da FGV.

Equipe da ACIRS participa de viagem ao Chile 
por alcançar o primeiro lugar no programa de 

fidelização do Sebrae.

Nucleada Marina Lessa Mansur Pontes recebe a 
Comenda da Mulher Empreendedora concedida 

pela Câmara de Rio do Sul.

Presidente da ACIRS, Amandio Júnior, participa 
de reunião na Delegacia Regional de Rio do Sul.

Integrantes de Núcleos da ACIRS 
participam de evento de integração.

Núcleo realiza a 6ª edição do Março Mulher.

Equipe e diretores da ACIRS participam da Convenção de Soluções da FACISC.

ACIRS apresenta contas do exercício financeiro de 2016.
Primeira edição do ACIRS nos Bairros

é realizada no Laranjeiras.

ACIRS participa de ações do poder público e de outras entidades.
Palestra anual da ACIRS traz o co-fundador do GATE,

Diógenes Lucca, a Rio do Sul.

Associação acompanha ações
de melhoria na BR-470/SC.
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Maio.2017

Junho.2017

Julho.2017

Agosto.2017

Pelo Dia da Boa Ação, equipe e diretores da 
ACIRS fazem doação ao Lar da Menina.

ACIRS é destaque em comunicação na 
Rede de Notícias da FACISC.

Núcleo de Jovens Empreendedores realiza mais 
uma edição do Feirão do Imposto em Rio do Sul.

Junta Comercial passa por melhorias.

Aniversário das obras de duplicação da BR-470/SC.

Mais de 250 profissionais de RH participam de evento do Núcleo.

Núcleo de Arquitetos participa de oficina realizada 
pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de SC.

Núcleo de Gastronomia participa da FERSUL 2017. O grupo foi responsável por 
servir mais de 1700 pratos durante os quatro dias de feira.

Núcleo de Cooperativas realiza o Dia C.

Empretec 2017. Reunião com Presidente do BADESC.
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Setembro.2017

Outubro.2017

Novembro.2017

Dezembro.2017

Rio-sulenses passam a integrar nova 
diretoria da FACISC.

ACIRS promove debate sobre 
ISS para o setor têxtil.

Núcleo de Inovação realiza missão 
empresarial em São Paulo.

Núcleo de Informática realiza mais uma 
edição do Dia da Informação.

Secretário executivo da ACIRS, Cleber Stassun, 
assume a presidência do Comitê do Itajaí.

Núcleo Imobiliário realiza o primeiro 
Jantar de Corretores.

Entidades se reúnem para buscar a 
celeridade da duplicação da BR-470/SC.

Equipe ACIRS participa da ação social “Adote um 
idoso”, no Asilo São Vicente de Paulo.

Equipe e diretoria da ACIRS se reúnem para 
planejar o futuro da entidade.

Infraestrutura é tema de encontro com 
secretário de estado, na ACIRS.

Conselho estadual dos Núcleos 
Imobiliários realiza reunião na ACIRS.
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Fevereiro.2018

Março.2018

Simplificação da análise de projetos em Rio do Sul 
é tema de ACIRS Debate.

ACIRS realiza reunião com o secretário de estado da 
defesa civil, Rodrigo Moratelli.

Campanha desenvolvida pelo Núcleo de Agências 
ajuda APAD a arrecadar R$6 mil por mês.

Comunicação da ACIRS recebe 
reconhecimento da FACISC.

ACIRS realiza Assembleia Geral Ordinária 
para prestação de contas.

ACIRS inicia Núcleo de Barbearias.

Integração de Núcleos 2018.

Núcleos da ACIRS participam do 4º Meeting de 
Turismo Caminhos Alto Vale.

Projetos da Defesa Civil de SC são apresentados em 
Rio do Sul. 

Palestra anual da ACIRS traz João Kepler e reúne 
mais de 500 pessoas.

Bom Dia ACIRS debate sobre jovens aprendizes.

ACIRS realiza Mega Sessão de Negócios 
entre associados.

Abril.2018
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Com os financiamentos do BRDE, o setor de Comércio e Serviços do Sul 
do Brasil transforma seus projetos em realidade. Aqui, você conta 
sempre com a orientação de uma equipe técnica especializada, que 
encontra a solução mais adequada para cada necessidade, além de 
diversas linhas de crédito que ajudam a promover o crescimento de seus 
negócios. BRDE. O banco que liga você ao desenvolvimento.
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CONHEÇA AS LINHAS 
DE CRÉDITO PARA
COMÉRCIO E SERVIÇOS.

www.brde.com.br

ONDE O BRDE ESTÁ PRESENTE,
O DESENVOLVIMENTO ACONTECE.


