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Palavra do Presidente

 Pensar no futuro, fazer projeções, estudos e conseguir se pla-
nejar é uma tarefa complexa. Não se trata apenas de olhar 
tendências e tecnologias, ou ter um entendimento sólido da 
conjuntura atual, é preciso entender a história que construiu 
esse contexto. Essa complexidade aumentou exponencial-
mente nos últimos dois anos. O cenário deflagrado pela 
pandemia da COVID-19 nos colocou à prova em todos os 
níveis possíveis, nos forçando a repensar coisas elementares, 
como nossa sobrevivência e o bem-estar de nossos familia-
res, empresas e comunidade.

 Projeções e estudos caíram por terra, especulações serviram 
apenas para a semana ou até o dia seguinte e a dificuldade 
em encontrar credibilidade em tamanha difusão de informa-
ção era cada vez maior.  

E foi nesse cenário que a ACIJS teve extrema importância. 
Muito mais do que garantir o interesse dos associados e a 
manutenção, mínima que fosse, da atividade econômica, as-
sumimos a missão de entender e depurar toda a complexi-
dade desse tempo, amparados pelos mais de 80 anos de 
história e com uma diretoria e equipe executiva focada.

Aproveito para registrar meu agradecimento a esses times, 
que não esmoreceram um segundo sequer e lidaram com 
todas as intempéries com objetividade e empatia. Além 
disso, reforçamos conexões com demais agentes de nossa 
comunidade e imprimimos o espírito associativista e colabo-
rativo em praticamente todas as ações.

Assumimos a convocação para criarmos um comitê de crise,



Palavra do Presidente

 articulamos ações que amenizaram os impactos na econo-
mia, como linhas de crédito, informação verificada de quali-
dade, cursos e workshops, e estivemos presentes na grande 
maioria das articulações regionais em prol da saúde, segu-
rança pública, política e área jurídica.

 Além de todo enfrentamento da crise, ainda conseguimos 
lançar nosso programa de Educação Empresarial e inicia-
mos o processo de digitalização da entidade, com a plata-
forma In Rede. Também seguimos protagonistas e entusiastas 
do ecossistema de Inovação, centralizado no Novale Hub.

 Eu não poderia deixar de registrar ainda a renovação de 
nossa diretoria, com a participação voluntária de novas ge-
rações de famílias e de empresas que já contribuíram muito 

para a cidade, além de novos nomes que buscam fazer a 
diferença. A diretoria que nos sucede traz evoluções ainda 
maiores, com um equilíbrio entre juventude e experiência, 
assim como a divisão igualitária entre homens e mulheres.
Ainda estamos longe de sermos exemplo de diversidade, 
mas é promovendo, tanto no discurso quanto nas atitudes, 
que vamos construindo não só UMA, mas VÁRIAS visões 
que nos levarão à futuros de muitas oportunidades, inovação 
e prosperidade. E mantenho “futuros" no plural como um 
lembrete de que cada vez mais haverá possibilidades, 
desde que estejamos abertos e preparados para enxergá-
-las.

Esse é o compromisso ACIJS com esses futuros, em prol do 
associado e de Jaraguá do Sul.



PLANEJAMENTO 2020/2021



Propósito e Premissas

•Promover conexões e conhecimentos que potencializem o 
    ecossistema empresarial jaraguaense e regional;

•Sermos essenciais para os associados de forma sustentável 
    na retomada econômica;

•Trazer os associados para mais perto;

•Empreender e inovar;

•Núcleos são ACIJS;

•Educação Empreendedora;

•ACIJS canal de acesso ao meio empresarial e institucional.



Articulações/ Ações 

•Smart City Jaraguá | Mobilidade Elétrica | Sandbox;

•Comitê COVID | Central de Prevenção;

•Readequação classificação hospitais;

•Ala cardiológica HSJ;

•Jaraguá Mais Saudável;

•Estrutura de Segurança Pública;

•Código de Obras | Lei das Calçadas;

•Rodovias;

•Zoneamento Industrial;

•Avaliação gestão de lixos e resíduos;



Articulações/ Ações 

•Atratividade Jaraguá do Sul;

•Jaraguá para Negócios;

•Novale Invest;

•Acesso internacionalização e transformação digital;

•Pacto Regional Pelo Desenvolvimento do Vale do Itapocu;

•Criação Comitê ESG;

•Ativação do programa menor aprendiz + Ministério Público;

•GT Violência Doméstica.



ACIJS 
In rede

•Educação empreendedora

•Mentoria

•Curadoria

•Compras coletivas

•Geração negócios

•Notícias, conteúdos

•Núcleos

•Eventos



Estrutura Interna ACIJS

•Pesquisas com associados;

•Indicadores e planejamento por produto;

•Revisão e mapeamento das soluções;

•Digitalização ACIJS;

•Adequação LGPD;

•Capacitação da equipe;

•Meritocracia.



NÚCLEOS EMPRESARIAIS

•Consultores de Núcleos especialistas;

•Formação e critérios para liderança;

•Ações de proximidade com a Diretoria;

•Conexão com editais de fomento;

•Radar de novos Núcleos | Núcleos transversais;

•Incubação/aceleração de projetos;

•Eventos de integração.

NÚCLEOS EMPRESARIAIS



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS PELA 

GESTÃO 2020/2022



Posse da Diretoria 02/2020
Posse da Diretoria



PREVENÇÃO À 
COVID19



Prevenção à Covid-19

03/2020 – 03/2020 – Criação do Comitê de Prevenção à Covid-19 e plataforma 
centraldeprevencao.com.br

ACIJS, tomou a iniciativa de convidar a comunidade para criar um comitê para tratar 
das questões relacionadas a Covid-19. Desta ação originou em conjunto com as demais 
entidades de classe, empresas e poder público a criação do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e 
Contingenciamento em Saúde da Covid-19, de Jaraguá do Sul, através da Portaria Nº 195/2020 . 
Também é lançada a plataforma www.centraldeprevencao.com.br para esclarecimento do assunto.
O comitê é coordenado pela Chefia de Gabinete da Prefeitura e tem como membros além 
da Prefeitura, o 14º Batalhão de Polícia Militar, Delegacia Regional de Polícia Civil, OAB/SC-23ª Subseção, 
CDL, ACIJS, Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, Associação Médica de 
Jaraguá do Sul, Promotoria de Justiça de Jaraguá do Sul.



Prevenção à Covid-19

03/2020 – Criação da Central de Captações e Aquisições 
ACIJS cria Central de Captações e Aquisições para apoiar o sistema de saúde no 
enfrentamento ao Coronavírus.

03 e 05/2020 – Pesquisas com Associados
ACIJS realiza pesquisas referentes aos interesses e problemas relacionados às 
atividades das empresas associadas frente à pandemia do Coronavírus.



Prevenção à Covid-19

04/2020 – Campanha de Conscientização
ACIJS promove campanha de conscientização e 
informação sobre o Coronavírus, disponibilizando 
informações, materiais impressos e digitais.



Prevenção à Covid-19

04/2020 – Linha de Crédito
ACIJS firma parcerias com cooperativas para oferecer linhas de crédito diferenciadas, com 
condições especiais para associados.

04/2020 – Apoio à venda de máscaras
ACIJS divulga empresas associadas que produziam máscaras.

04/2020 – Flexibilização de mensalidades
A ACIJS concedeu às empresas associadas um desconto de 50% nas mensalidades dos meses 
de maio, junho e julho, com objetivo de contribuir com seus associados durante o período de 
restrição de suas atividades.



Incentivo ao comércio local

04/2020 - A ACIJS apoia a campanha 
Compre no comércio local, realizada 
pela CDL. 



Prevenção à Covid-19

04/2020 –  Compra de Testes Rápidos
ACIJS adquiriu através de fundo constituído por doação de empresas associadas e pessoas físicas da 
comunidade, mais de 10 mil testes rápidos, que foram disponibilizados às empresas associadas, serviços 
de saúde de municípios da região, e entidades que também investiram recursos na compra: ACIAC 
(Corupá), ACIAG (Guaramirim), ACIAM (Massaranduba), ACIJ (Joinville) e ACISFS (São Francisco 
do Sul).

05/2020 – Campanha de Arrecadação
ACIJS mobiliza associados para arrecadação de alimentos para auxílio às famílias em vulnerabilidade 
social.



Webinar 

05/2020 – “Mulheres Diante da Crise"
O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), com apoio da ACIJS, realiza webinar 
debatendo a participação das mulheres em processos de gestão e liderança em momentos de 
enfrentamento de crises.

Participam do webinar como palestrantes, as empresárias Pauline Menegotti Horn, CEO do Grupo 
Menegotti, e Silvia Foster Marafon, especialista em gestão estratégica de negócios pela Fundação 
Getúlio Vargas, CEO e conselheira empresarial, com a curadoria da psicóloga Léia Wessling, 
especialista em cultura organizacional e membro da coordenação do capítulo de Santa Catarina 
do IBGC.



Jaraguá para Negócios

06/2020 – Para contribuir com seus associados, as entidades ACIJS e CDL lançam a platafor-
ma Jaraguá para Negócios, com o objetivo de criar ações, soluções, informações e conexões entre 
empreendedores.
 
Através de orientações, capacitações e divulgação de negócios, com foco no fortalecimento da eco-
nomia regional.



Governador Carlos 
Moisés em visita à WEG

06/2020 – Governador Carlos Moisés visita a WEG e desta-
ca seu empreendedorismo.
A ACIJS acompanhou a visita apresentando sobre infraestrutura 
e saúde. Estiveram presentes o Presidente Luis Hufenüssler Leigue 
e o vice-presidente de articulação institucional da ACIJS e 
diretor de estratégias corporativas da WEG, Daniel Godinho.
No ofício entregue ao Governador, o Presidente fez um 
pedido de atenção à infraestrutura e saúde.



Prevenção à Covid-19

07/2020 – Semáforo Covid-19
Jaraguá do Sul disponibiliza o Semáforo Covid-19, um 
sistema que se baseia em todas as informações que 
envolvem a pandemia, como número de casos, número 
de pacientes em tratamento, disponibilidade de leitos e, 
sobretudo, nos índices de propagação da doença.



Nova Lei de Zoneamento

07/2020 – A ACIJS, em conjunto com entidades e Secretaria de Planejamento 
e Urbanismo de Jaraguá do Sul, trabalharam juntas na mudança da lei de 
zoneamento de uso e ocupação do solo. 
Entre as atualizações feitas no código, está a nova altura máxima permitida para as 
edificações, baseada na infraestrutura urbana de cada região da cidade. Na área 
central, a nova lei permite construções de até 90 metros, o que corresponde em 
média a 27 a 30 pavimentos.
A lei entrou em vigor em agosto/2020.



Encontro Empresarial Online

08/2020 – "O Cenário Industrial no 
Combate à Crise.”

ACIJS realiza Encontro Empresarial com a 
participação de Daniel Godinho (diretor de 
estratégias corporativas WEG e vice-presidente 
de articulação institucional da ACIJS), Celio 
Bayer (vice-presidente regional da FIESC), com 
mediação de Luis Hufenüssler Leigue (Presidente 
da ACIJS).



Cidade Inteligente

08/2020 – Projeto “Jaraguá do Sul Cidade Inteligente”
ACIJS coordena a elaboração do projeto  “Jaraguá do Sul Cidade Inteligente”, envolvendo CDL, Ca-
tólica SC e PMJS, construindo uma visão de curto-médio prazo para estruturas tecnológicas que per-
mitam o desenvolvimento a cidade como Smart City, abordando mobilidade elétrica intermodal, ilumi-
nação e gestão de trânsito, segurança de forma inteligente, e o estabelecimento de um sandbox regu-
latório, tornando a cidade atrativa para experimentações e investimentos em novas tecnologia, fo-
mento da matriz econômica da inovação e a possibilidade de gerar informações importantes para 
tomada de decisões na gestão pública. O projeto foi submetido à ABDI – Agência Brasileira de De-
senvolvimento Industrial – objetivando buscar subsídio através do programa de living labs em cidades 
brasileiras executado pela entidade.



Violência Doméstica

09/2020 – ACIJS, em parceria com entidades da região, 
promove Campanha de Combate à Violência Doméstica.  
Foram parceiros a ABRH, Polícias Civil e Militar, Agência Oodles, CDL 
e Prefeitura de Jaraguá do Sul. 

02/2021 – Live: “Como as empresas podem se tornar um 
canal de apoio às mulheres que  sofrem 
violência doméstica”
ACIJS realiza em parceria com a ABRH, live para orientar as empresas a identificar os 
tipos de violência e oferecer apoio às mulheres que sofrem violência doméstica, além de 
orientações para direcionar os casos às autoridades. 



Prevenção à Covid-19

10/2021 – Premiação Nacional em Segurança e Saúde 
no Trabalho

Jaraguá do Sul conquistou, por meio da ACIJS e do Núcleo de 
Segurança e Saúde no Trabalho, importante premiação nacional 
promovido pela Revista Proteção,  recebendo o Bronze na categoria 
“Ações institucionais voltadas à SST”. 
Com o case “Onde Tem Informação, Tem Mais Proteção”, o projeto 
relaciona o envolvimento das empresas no enfrentamento à pandemia 
do coronavírus.



10/2020 – "Indústria 4.0 – Produtividade para 
Vencer a Crise.”
ACIJS realiza Encontro Empresarial com a participação 
de Igor Nazareth (subsecretário de inovação do Ministério 
da Economia), João Emilio Gonçalves (gerente executivo 
de política industrial da CNI), Carlos Grillo (diretor de 
negócios digitais WEG), Felipe Castro do Couto (gerente
de planejamento no BRDE), Gustavo da Cruz Barcelos 
(gerente do departamento de operações de crédito descentralizados - DOCD da FINEP), 
e mediação de Daniel Godinho (vice-presidente de articulação institucional ACIJS).

Encontro Empresarial Online



11/2020 – Doação de Álcool em Gel
A ACIJS, por meio da Central de Captações e Aquisições, recebeu a doação de um lote de frascos de 
álcool em gel, por iniciativa de uma empresa fabricante de Santa Catarina.

O lote com 41 mil frascos de álcool em gel foi repassado pela Central de Captações e Aquisições da ACIJS 
às entidades do município, que atuam na linha de frente durante a pandemia (Hospital São José, Hospital e 
Maternidade Jaraguá, APAE - Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, AMA - Associação de Amigos 
de Autistas, RFFC - Rede Feminina de Combate ao Câncer, Rede Saúde do Homem, Associação Bombeiros  
Voluntários e 14º Batalhão de Polícia Militar).

Prevenção à Covid-19



11/2020 – ACIJS recebe a governadora interina do Estado, 
Daniela Reinehr para tratar de diversas pautas da região, 
fazendo entrega de um pleito com as reivindicações, 
conforme segue:
•Infraestrutura: duplicação da parte estadualizada da BR 280, 
duplicação do trecho SC 108 entre Guaramirim e Massaranduba;
• Saúde: solicitação do credenciamento do setor cardiológico do Hospital São José junto ao SUS e 
solicitação de autonomia de Jaraguá do Sul perante ao mapa de risco estadual do Coronavírus, 
considerando que o município se destaca com excelentes índices no estado;
• Segurança Pública: em relação ao efetivo da Polícia Militar, para que a região receba 40 policiais 
da nova turma que será formada neste ano.

Governadora
Daniela Reinehr



Eleição Municipal - Sabatina

11/2020 – ACIJS realiza sabatina com os candidatos a prefeito 
de Jaraguá do Sul, com  mediação de Luis Hufenüssler Leigue (Presidente da 
ACIJS). 

Estiveram presentes os candidatos Antídio Lunelli – MDB e Leandro 
Schmöckel – Novo.



12/2020 e 12/2021 – ACIJS realiza encontros com os poderes Executivo e Legislativo de Jaraguá 
do Sul, para apresentação das ações do município  e as expectativas para o ano seguinte.

Acompanhamento 
da Gestão Municipal



02/2021 – ACIJS e representantes da Prefeitura de 
Jaraguá do Sul em visitas a entidades ligadas à 
inovação em Florianópolis.

Visita à FAPESC e ACATE



Assembleia Geral Ordinária 
e Conselho Deliberativo

02/2021 – Em Assembleia online com a participação de associados e conselheiros, ACIJS reconduz a 
atual Diretoria para o segundo período de gestão. Com a reeleição, Luis Hufenüssler Leigue e a Diretoria 
empossada em fevereiro do ano anterior seguem no 
gestão da entidade até 2022.

Também foram apresentados os líderes de Núcleos 
Empresariais e a recomposição de membros dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal para o período 
2021-2023.



Educação Empreendedora

05/2021 – Programa de Educação Empreendedora:
A ACIJS oferece Programa de Educação  Empreendedora, como 
parte do rol de soluções que a entidade disponibiliza. O programa 
é composto de três trilhas que podem ser disponibilizadas aos 
participantes: Diagnóstico, Curadoria e Mentoria.
Em 2019, foi realizado o projeto piloto e em dezembro/2021 a ACIJS 
concluiu o primeiro ciclo do programa de Educação Empresarial.

Em 2022, a ACIJS realizará novos ciclos do Programa de Mentoria 
Empreendedora.



06/2021 - Conselho Municipal de Inovação de 
Jaraguá do Sul empossa os membros da gestão 
2021-2023. 

ACIJS está representada neste Conselho pelo 
vice-presidente de empreendedorismo e Inovação 
Diego Bogo (titular) e pelo Presidente Luis Hufenüssler 
Leigue (suplente).

Conselho Municipal de Inovação de
Jaraguá do Sul dá Posse a Integrantes



06/2021 –  Ao completar 83 anos de fundação, a ACIJS lança no Encontro Empresarial, a Plataforma 
ACIJS In Rede, que tem como principal objetivo promover a geração de novos negócios e proporcionar 
entre os associados a oferta de conteúdo e serviços oferecidos pela entidade, dentre outras facilidades. 

Plataforma In Rede



Projeto de Lei - Sandbox regulatório

07/2021 – ACIJS participa da elaboração do projeto de Lei Nº 8.746/2021, (Sandbox 
Regulatório), que na sua opinião, é um avanço no desenvolvimento da cultura da inovação. 
A lei permite a criação de ambientes experimentais de inovação em Jaraguá do Sul, favorecendo 
empresas que poderão testar seus produtos sem a necessidade de arcar com as tributações e 
cumprir as regulamentações habituais. Em linhas gerais, empreendedores poderão atuar com 
maior liberdade econômica e jurídica.



Cidade Inteligente

07/2021 – Projeto “Jaraguá do Sul Cidade 
inteligente”
ACIJS, CDL, FIESC, Católica de Santa Catarina, Novale 
Hub, juntamente com a Prefeitura e Câmara de 
Vereadores, se reúnem com representantes da Anatel – 
Agência Nacional de Telecomunicações e da ABDI – 
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, para 
viabilizar a implantação do conceito de “Cidade 
Inteligente” para Jaraguá do Sul.



Cidade Inteligente

08/2021 – Ônibus elétrico passa a circular em 
Jaraguá do Sul
Em parceria entre a Prefeitura de Jaraguá do Sul, por meio 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Inovação, Instituto da Indústria FIESC SENAI Eggon João da 
Silva, WEG, Viação Canarinho trazem o e-Bus, ônibus 
totalmente elétrico desenvolvido em parceria entre a WEG 
e a UFSC.
A iniciativa está alinhada ao conceito de “Cidade 
Inteligente”, que inclui o incentivo à eletromobilidade.



ACIJS recebe titular da 
Secretaria de Assuntos Internacionais

08/2021 – Em visita a Jaraguá do Sul, o secretário 
executivo de Assuntos Internacionais Fernando Raupp 
se reúne com a Diretoria da ACIJS com o objetivo de 
ampliar o diálogo do Governo do Estado com  a 
classe empresarial da região. 
Durante o encontro, Raupp conhece em linhas gerais o 
posicionamento da entidade em relação aos objetivos 
de buscar maior estímulo em empreendimentos, 
principalmente com foco em inovação.



Código de 
Obras de Jaraguá

09/2021 - O Secretário de Planejamento e Urbanismo, Eduardo Bertoldi, 
recebe durante encontro no CEJAS documento com sugestões 
para a revisão da Lei Municipal 1184/88 – Código de 
Obras, elaborado por entidades ligadas ao segmento. 
O Presidente da ACIJS, Luis Hufenüssler Leigue, e a 
vice-presidente de comunidade e urbanismo,  
Caroline Obenaus Cani, entregaram ao secretário 
as sugestões das entidades que participaram 
das discussões, com o objetivo de contribuir com 
o município.



Projetos de Parcerias
Público-Privadas

09/2021 - Iniciativa da ACIJS, CDL e OAB-Seccional de Jaraguá do Sul. 
O encontro tratou sobre: “Investimentos Privados em Infraestrutura – Realidade, Desafios e 
Oportunidades” 
Foi apresentado para as lideranças do município e região, um panorama sobre como Santa 
Catarina se movimenta no sentido de ampliar as parcerias entre o setor público e a iniciativa 
privada em torno de projetos que visam o crescimento do estado com ênfase no desenvolvimento 
com sustentabilidade econômica e social.



Cidade Inteligente

10/2021 – Polo de Mobilidade Elétrica

Aprovação de projeto de lei na Câmara de Vereadores 
para que o município estabeleça infraestrutura de 
recarga a veículos elétricos em novos empreendimentos 
imobiliários, pode tornar Jaraguá do Sul um dos primeiros 
polos de mobilidade elétrica no estado. 
Para a ACIJS, a medida fortalece o ecossistema de 
inovação que tem tornado Jaraguá do Sul referência 
para o estado e País.



Pacto de 
Desenvolvimento e Inovação

09/2021 – Carta de intenções: Prefeitos dos municípios da microrregião da Amvali, assinam carta de intenções do 
Pacto de Desenvolvimento e Inovação do Vale do Itapocu, movimento regional iniciado por diversas entidades 
públicas e privadas, que promovem ou apoiam o desenvolvimento econômico, social, a ciência, tecnologia, 
empreendedorismo, educação e a inovação da região. Participam do projeto entidades com atuação diretamente 
relacionadas às pautas mais relevantes para o Vale do Itapocu, como os Municípios, Câmaras de Vereadores, 
Poder Judiciário, Ministério Público, Amvali, CIGAMVALI, Associações Empresariais, Câmaras de Dirigentes Lojistas, 
Fiesc, Sebrae, Senai/Senac, Polícia Civil, Polícia Militar, entidades e conselhos representativos de classe, e outras 
que tenham como objetivo contribuir para a materialização do propósito do Pacto. 

12/2021 – Assinatura do Pacto: Prefeitos dos sete municípios que compõem a região da Amvali, juntamente com 
representantes de entidades públicas e privadas, assinam o Pacto do Desenvolvimento e Inovação do Vale do 
Itapocu.



10/2021 – Formalizado em setembro de 2018, como resultado de parceria entre ACIJS, 
FIESC e Prefeitura, o programa Jaraguá Mais Saudável foi reconhecido como iniciativa de 
utilidade pública municipal durante sessão da Câmara de Vereadores.
A iniciativa do Legislativo permitirá à Associação Jaraguá Mais Saudável buscar recursos 
para a sustentabilidade do programa.

Jaraguá Mais Saudável é reconhecido
como iniciativa de utilidade pública



85 Anos do Hospital São José

11/2021 - O Hospital São José realiza evento de prestação 
de contas e de reconhecimento a apoiadores e incentivadores 
dos projetos de incentivo fiscal. 
Nesse sentido, como forma de reconhecimento ao engajamento 
da sociedade, o Hospital São José prestou homenagens que 
destacaram a importância de participação de doadores em 
várias iniciativas que podem ser amparadas na legislação e via 
renúncia fiscal. 
A ACIJS foi uma das entidades homenageadas, representada no 
evento pelo vice-presidente de núcleos empresariais, Samuel 
Piazera Taranto.



Relações de 
Negócios com a Itália

11/2021 - A Câmara Italiana de Comércio e Indústria de Santa Catarina, em parceria 
com a Associação Promo Brasile Itália, promove encontro em Jaraguá do Sul que reúne 
especialistas da área de mercado de tecnologia e inovação.
A iniciativa buscou aproximar empresas e organizações com interesse em negócios 
internacionais entre Brasil e Itália, criar oportunidades para a ampliação do networking e 
o fortalecimento de parcerias e negócios.
Um dos palestrantes que apresentou a realidade da região, foi o Presidente da ACIJS, 
Luis Hufenüssler Leigue. 



Articulação de 36 mil 
exemplares de livros

ACIJS apoia o projeto do Instituto Evoluir e Prefeitura 
Municipal de Jaraguá do Sul, na compra através da Lei de 
Incentivo Fiscal, de 36.000 exemplares de livros que irão 
trabalhar os assuntos de violência doméstica e perda. 
Os livros foram entregues para a Secretaria da Educação 
em 21/02/22, e o trabalho de capacitação será iniciado 
com os professores ainda no primeiro semestre deste ano. 
O trabalho será feito com as turma do 1º ao 5º ano.



Cidade Inteligente

12/2021 –  Jaraguá do Sul é a primeira cidade de 
SC a integrar rede 5G
Em evento nacional, a Agência Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI) e o Ministério das Comunicações (MCom) 
lançam o projeto Conecta 5G, que permitirá a implementação 
de redes inteligentes de 5G em municípios brasileiros. 
Jaraguá do Sul é única cidade de Santa Catarina incluída no 
projeto. As demais participantes do projeto são Curitiba (PR), 
Ceará-Mirim (RN), Petrolina (PE), Araguaína (TO).



NÚCLEOS EMPRESARIAIS



Núcleos Empresariais

Os Núcleos Empresariais atuam de acordo com a necessidade de cada setor ou tema e 
em concordância com o planejamento estratégico construído pelos próprios nucleados.

Entre as atividades desenvolvidas em 2021, estão:

•Capacitações;
•Palestras;
•Seminários;
•Festivais;
•Projetos de captação;
•Ações sociais.



A ACIJS conta com 17 Núcleos Empresariais, que buscam soluções para superar os desafios do 
empreendedorismo e impulsionar a economia local.

Núcleos 

Conselho de
Núcleo Setoriais

ACIJS

Núcleo da Mulher 
Empreendedora

ACIJS

Núcleo das 
Cervejarias

ACIJS

Núcleo das 
Concessionárias

de Veículos
ACIJS

Núcleo de 
Terraplenagem

ACIJS

Núcleo de 
Loteadoras

ACIJS

Núcleo de 
Metalmecânica

ACIJS

Núcleo de Saúde
e Bem-estar

ACIJS

Núcleo das 
Transportadoras

ACIJS

Núcleo de 
Automecânicas 

ACIJS

Núcleo de 
Gastronomia

ACIJS

Núcleo de Gestão 
e Qualidade

ACIJS

Núcleo de 
Hospitalidade

ACIJS

Núcleo de Jovens 
Empreendedores

ACIJS

Núcleo de 
Marketing e 

Comunicação
ACIJS

Núcleo de 
Panificação e 
Confeitaria

ACIJS

Núcleo de Segurança 
e Saúde no Trabalho

ACIJS



Núcleos - Ações



Núcleos - Ações



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



Parecer do Conselho Fiscal

Aos 17 dias do mês de fevereiro de 2022, às 16h, reuniu-se virtualmente através da 
plataforma Zoom, o Conselho Fiscal desta entidade, devidamente convocado, para 
avaliação e aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício administrativo 
findo em 31 de dezembro de 2021. Examinadas as contas encontradas em perfeita 
ordem, refletindo a posição financeira e patrimonial naquela data e, por 
conseguinte, recomendada sua aprovação à Assembleia Geral Ordinária. 



Opinião da Auditoria Independente



31/12/2021 31/12/2020

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE 1.278.219 1.113.305

DISPONIBILIDADES 1.165.941 820.866

DIREITOS REALIZAVEIS 112.237 292.392

DESPESA EXERCICIO SEGUINTE 41 47

ATIVO NAO CIRCULANTE 1.349.058 1.415.732

INVESTIMENTOS 1.183.213 1.241.596

IMOBILIZADO 36.221 38.029

INTANGIVEL 129.623 136.107

TOTAL DO ATIVO 2.627.277 2.529.037

PASSIVO 

PASSIVO CIRCULANTE 274.735 278.501

OBRIGACOES OPERACIONAIS 274.735 278.501

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.352.542 2.250.536

PATRIMÔNIO SOCIAL 1.873.186 1.598.266

RESULTADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES 899.948

RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL 767.702

SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO 288.346 247.677

TOTAL DO PASSIVO 2.627.277 2.529.037

Balanços Patrimoniais 
dos Exercícios Findos em 
31/12/2021 E 31/12/2020 (em reais) 



Demonstração do Superávit / 
(Déficit) dos Exercícios encerrados em 
31/12/2021 e 31/12/2020 (em reais) 

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE JARAGUÁ DO SUL - ACIJS - CNPJ 84.434.372/0001-16
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS DE 2020 E 2021

Conta

2021
Realizado em 2020

Orçado Realizado Variação

R$ A.V.% R$ A.V.% R$ % R$ A.H.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 2.742.178 101,9% 2.333.705 107,6% -408.473 -14,9% 2.477.239 94,2%

Receita Bruta de Mensalidades 1.606.921 59,7% 1.526.823 70,4% -80.098 -5,0% 1.444.996 105,7%

Receitas de Serviços 1.135.257 42,2% 806.650 37,2% -328.607 -28,9% 1.030.434 78,3%

Outras Receitas 232 0,0% 232 1.809 12,8%

(-) Deduções da Receita Bruta 52.229 1,9% 165.593 7,6% 113.364 217,1% 34.479 480,3%

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 2.689.949 100,0% 2.168.112 100,0% -521.837 -19,4% 2.442.760 88,8%

Custo dos Serviços Prestados 831.671 30,9% 429.326 19,8% -402.345 -48,4% 650.887 66,0%

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS 303.586 11,3% 377.556 17,4% 73.971 24,4% 381.357 99,0%

Receita do Trabalho Voluntário da Diretoria 151.800 7,0% 151.800 196.200 77,4%

(-) Custo do Trabalho Voluntário da Diretoria -151.800 -7,0% -151.800 -196.200 77,4%

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 1.858.278 69,1% 1.738.786 80,2% -119.492 -6,4% 1.791.873 97,0%

DESPESAS OPERACIONAIS 1.827.170 67,9% 1.566.496 72,3% -260.674 -14,3% 1.649.198 95,0%

Despesas Administrativas 1.466.068 54,5% 1.297.048 59,8% -169.020 -11,5% 1.425.152 91,0%

Despesas Comerciais 318.279 11,8% 241.477 11,1% -76.802 -24,1% 193.910 124,5%

Resultado Financeiro 17.884 0,7% -7.652 -0,4% -25.536 -142,8% 10.033 -76,3%

Depreciações e Amortizações 24.940 0,9% 35.624 1,6% 10.684 42,8% 20.103 177,2%

Resultado da Equivalência Patrimonial -69.769 -3,2% -69.769 62.206 -112,2%

SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO 31.108 1,2% 102.521 4,7% 71.413 229,6% 80.469 127,4%

EBITDA 65.647 2,4% 172.535 8,0% 106.888 162,8% 183.229 94,2%



Demonstração do Fluxo de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 E 31/12/2020 (EM REAIS)
2020/2021

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit / (Déficit) do Exercício 102.956

(Receitas) / Despesas que não afetaram o Caixa 102.998

Superávit ajustado 205.954

Variação nos ativos e passivos operacinais circulantes 177.839

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 383.793

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimentos em quotas Cejas e Cejascred -11.386

Aquisição de bens do Ativo Imobilizado -11.332

Investimentos no Ativo Intangível -16.000

Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos -38.718

Geração Líquida de Caixa - Contábil 345.075

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTES

Caixa e equivalente de caixa no início do período 820.866

Caixa e equivalente de caixa no final do período 1.165.941

Bens Numerários 142

Depósitos Bancários 227.008

ACIJS 126.561

Doações Covid-19 100.446

Aplicações Financeiras 938.791

Aumento (Redução) Líquido do Caixa e Equivalentes de Caixa 345.075



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 
PARA 2022



Orçamento Financeiro 
para o Exercício 2022 



Orçamento de 
Investimentos para 2022

Plano de Investimentos para 2022 - Valores em R$ 

Projeto/Investimento 2022 2021

Integralização no CEJAS 300.000,00
11.386,00

Equipamentos de Informática 30.800,00
11.332,00

Equipamentos e Instalações 250.000,00

Desenvolvimento Website 30.000,00
16.000,00

610.800,00
38.718,00



ELEIÇÃO DA DIRETORIA 
GESTÃO 2022/2023



Presidente: Ana Clara Franzner Chiodini 
Vice-Presidente Administrativo: Luciane Luzia Spézia Rincaweski
Vice-Presidente Financeiro: Ary Carlos Pradi
Vice-Presidente de Articulação Institucional: Daniel Marteleto Godinho 
Vice-Presidente da Comunidade e Urbanismo: Caroline Elisa Obenaus Cani
Vice-Presidente de Educação e Desenvolvimento Empresarial: Marcos Roberto Zick
Vice-Presidente de Segurança: Luiz Carlos Buzzarello
Vice-Presidente de Empreendedorismo e Inovação: Pauline Menegotti Horn
Vice-Presidente de Núcleos Empresariais: Simone da Rosa
Vice-Presidente de Marketing: Daniel de Assis Pereira Maffezzolli

Nominata da Chapa 
Inscrita - Mandato 2022/2023



NOMINATA NÚCLEOS 
EMPRESARIAIS



Núcleo de Automecânicas:  Osnir Manske
Núcleo de Cervejarias: Fabio Cristiano Stein
Núcleo das Concessionárias de Veículo: João Thiago Dos Santos
Núcleo de Gastronomia: Marcio Correa Santos
Núcleo de Gestão e Qualidade: Gilberto Marcos Seifert
Núcleo de Hospitalidade: Everton Pacheco
Núcleo de Jovens Empreendedores: Jean Carlos Campos
Núcleo de Loteadoras: Vilson Rodrigues Silveira Junior
Núcleo de Marketing e Comunicação: Deisne de Araújo

Nominata 
Núcleos Empresariais



 
Núcleo de Metalmecânica: Jackson Doubrawa
Núcleo da Mulher Empreendedora: Michelle Valmorbida Honorato Kury
Núcleo de Panificação e Confeitaria: Valdemir Michels
Núcleo de Saúde e Bem-Estar: Daiana Cristina Eger
Núcleo de Segurança e Saúde no Trabalho: Gisela Eger
Núcleo das Terraplenagem: Gustavo Hanemann
Núcleo das Transportadoras: Diego Ricardo Junckes
Núcleo de Voluntariado Corporativo: Lucas Cerutti Ponssoni

Nominata 
Núcleos Empresariais




