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Palavra da Gestão 2017/2019
Dois anos... lá em 15 de agosto de 2017 parecia uma eternidade.
Hoje, em 2019, quando deixo a presidência da Diretoria
Executiva, olho para trás e vejo que dois anos se pareceram
apenas
dois
meses.
Foram
dois
Seminários
de
Empreendedorismo e Inovação, mais de 30 capacitações e
incontáveis reuniões, sejam de diretoria ou de representatividade
dos empresários içarenses nos conselhos municipais, visando o
desenvolvimento de Içara e região. É o momento de agradecer
os associados, que acreditaram em nosso trabalho, os
patrocinadores, que nos apoiaram para que os eventos saíssem
do papel, os colaboradores, que dedicaram seus esforços para
executar o planejamento e, por fim, agradecer a colaboração
voluntária de todos os diretores e conselheiros, que não mediram
esforços para fazer a ACII crescer. A colaboração de cada um é
que resultou no sucesso dessa gestão, tornando a Casa do
Empresário um lar de todos. E é por isso que eu acredito no
associativismo. Juntos podemos muito mais!

Ramiro Cardoso
Presidente Gestão 2017/2019

Conheça as novas caras da ACII
Diretoria Executiva 2019/2021
Presidente: Adriana Mara de Oliveira - Tabelionato de Notas e Protestos
Vice-Presidente: Tatiana Pavei da Silva - Reino Vegetal Paisagismo
1º Secretário: Adílio Fernandes Filho - Daffer Distribuidora de Tintas
2º Secretário: Kátia Mara Maccari Cechinel - Unisul
VP Administrativo: Reginaldo Borges Fernandes - Wizard Idiomas
VP Financeiro: Douglas Wendhausen Bitencourt - Contabilidade Bitencourt
VP Jurídico: Pâmela de Sá - Advogada
VP Núcleos: Kleiton Patrick de Alcântara Avi - Auto Escola Fox
VP Soluções Empresariais: Luciana de O. Lima Zanette - Raquel Lima Im.
VP Ind. Com. e Serv.: Joel Valentin Seldenreich - Sicredi Sul SC
VP Capacitações: Timóteo Paes de Farias - Poiesis Conexões Criativas
VP Relações Internas e Institucionais: Lucas Lemos Serafim - Canal Içara

Conselho Fiscal 2019/2021
Efetivos: Leandro E. Teixeira, Edson da R. Cardoso e Rodolfo Back Loch
Suplentes: Sidnei Castagneti, Willian Biff Brígido e Custódio Abílio da Silva

Conselho Superior 2019/2021
Ex-presidentes:
Ramiro Cardoso
Sandro Giassi Serafin
Agenor Castagna
Filipe Silveira Pavei
Joi Luiz Daniel

Membros Convidados:
Valmor da Silva
Waldemar Luiz Casagrande
Jerri Eduardo Joaquim
Edilson Zanatta
Caio Cesar Binotti
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EVENTOS
PRIMEIRO
SEMESTRE
DE 2019

+
de

600

pessoas partiparam de
alguma capacitação da
ACII neste semestre.
Confira as fotos de 2019 na
capa do informativo

Neste ano lançamos o PPG - Programa Práticas de
Gestão, que surgiu com as necessidades das empresas
locais em profissionalizarem e desenvolverem sua
gestão. O objetivo deste programa é melhorar os
resultados das organizações, por meio de capacitações
e vivências práticas integradas, com conteúdos de alto
impacto. O PPG 2019 teve sete módulos, cada um com
uma área específica da gestão organizacional,
totalizando 21 horas-aula ao final do curso.
Confira ao lado um pouco dessa experiência.

ENCONTROS
EMPRESARIAIS

QUER SABER MAIS SOBRE
NOSSOS EVENTOS?

Outro evento lançado em 2019 foi o Café 360°. A pedido
dos próprios empresários, a proposta do café é unir
conhecimento, relacionamento e gerar negócios. Com as
agendas apertadas entre a rotina de reuniões e as
preocupações de cumprir com os objetivos, dificilmente
há uma pausa nas atividades e um local para encontrar
outros empreendedores que compartilham os mesmos
desafios, talvez em tamanhos e proporções diferentes,
mas com a mesma essência e com o desejo de crescer.

Cadastra-se em nossa newsletter no site:

www.aciicara.com.br

Solicite temas e palestras em: (48) 9 9179-4837.

TODOS OS EVENTOS DE 2019 CONTAM COM OS PATROCÍNIOS DE:
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CONEXÕES + EXPERIÊNCIAS + RELACIONAMENTOS
Desenvolva seu negócio através de iniciativas empreendedoras.
Conheça os núcleos empresariais da ACII.

CERTIFICADO
DIGITAL ACII

A Associação Empresarial de Içara (ACII) agora é uma
autoridade de registro em certificação digital. Isto
significa que a entidade está autorizada pelo Instituto
Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) a realizar
diretamente a validação dos dados destinados a
emissão. Para adquirir o documento com a marca
Certisign, basta entrar em www.aciicara.com.br, gerar o
pagamento e realizar o agendamento online. Os
atendimentos são feitos de segunda a sexta-feira, pela
manhã, na sede da ACII, que está localizada no Ed.
Talismã Trade Center, sala 119.
O Certificado Digital é uma identidade eletrônica com
dados pessoais ou empresariais. Pode ser em forma de
arquivo; cartão, neste caso, com a necessidade de um
dispositivo para a leitura; ou em token. Além da
emissão de notas fiscais, o documento é utilizado
também no envio de dados para a Receita Federal e
outros órgãos, por exemplo, o Ministério do Trabalho e
Emprego. “Todos os documentos necessários são
informados no momento da aquisição, por isso a
emissão é rápida”, indica a agente de registro, Caroline
Pelegrin (foto ao lado).

Acesse nosso site e adquira o seu certificado digital.

CONHEÇA OUTRAS
SOLUÇÕES PARA VOCÊ
E PARA EMPRESA
Fidelize colaboradores:

Benefício alimentação, combustível ou cartão
prêmio de forma legal.

Venda com segurança:

Está com medo de vender e não receber?
Quer reduzir a inadimplência? Esta é a solução.

Melhore seu fluxo de caixa:

Aumente as chances de receber uma dívida. Agora
você pode prostestar online, direto de sua empresa.

Cuide de sua família e de seus talentos:

Plano de saúde empresarial na modalidade regional,
estadual ou nacional. Escolha sua operadora aqui.

Candidato certo na vaga certa:

O maior e melhor portal de empregos de Içara!

Dê um "upgrade" na carreira:

Convênio de descontos com escolas, faculdades,
educação profissionalizante e executiva.

Acesse nosso site e confira outras soluções.
WWW.ACIICARA.COM.BR

|

@ACII.ICARA

Contato

Atendimento

Endereço

(48) 3432-3429
(48) 9 9179-4837
atendimento@aciicara.com.br

Segunda a Sexta-feira*
08h00 às 18h00

Rua Cel. Marcos Rovaris, n 698
Ed. Talismã Trade Center - 1 Andar
Centro - Içara - SC - CEP 88820-000

*Sexta-feira até 17h00

