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APRESENTAÇÃO
Promover o desenvolvimento
socioeconômico sustentável
das empresas associadas de
Içara e região.

Ser referência no
desenvolvimento empresarial
com responsabilidade social.

Uma entidade que trabalha para o empresário e para a comunidade de
Içara: assim é a Associação Empresarial de Içara (ACII).
A ACII é filiada à FACISC - Federação das Associações Empresariais de
Santa Catarina, que, com mais de 45 anos de atuação, é o maior sistema
empresarial voluntário do estado pela sua capilaridade de atuação e pela
diversidade de setores que representa por meio do associativismo, como
por exemplo, a indústria, o comércio, a prestação de serviços, o
agronegócio, os profissionais liberais, o turismo e diversos outros.
A “Casa do Empresário”, como é chamada, conta com uma estrutura
adequada às necessidades de seus associados e colaboradores,
atuando no ramo empresarial a fim de proporcionar suporte aos
empresários e defender questões referentes à classe industrial, comercial
e aos prestadores de serviços da região de Içara. Seu compromisso
consiste em promover o desenvolvimento econômico, social, cultural e o
crescimento do município, prestando auxílio e oferecendo orientações.
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PALAVRA DA PRESIDENTE
Associação Empresarial de Içara, jovem entidade que
completa 24 anos cheia de “personalidade”. Personalidade
sim, pois a ACII somos todos nós. Sua existência se deve à
união de dezenas de pessoas que, em um passado recente,
acreditaram na força do associativismo e, também, a todas as
Adriana Mara gerações seguintes que, de forma visionária, deram
de Oliveira
continuidade a esse valoroso movimento e vêm surpreendendo
Presidente ACII
Gestão 2019/2021 o mercado do empreendedorismo. Hoje somos mais de 200
associados com objetivos comuns: crescimento como
empresários, crescimento de nossas empresas, crescimento
dos negócios, crescimento do município, crescimento da ACII,
todos, juntos, em busca de oportunidades e contribuindo para
o desenvolvimento local. Representando nossa diretoria, tenho
a honra de agradecer e homenagear os empreendedores
içarenses que, de forma direta ou indireta, acompanharam a
marcha e evolução da ACII e, em especial, aos associados,
anteriores e atuais diretores, conselheiros, colaboradores,
patrocinadores e demais parceiros que fizeram e fazem parte
dessa história. Parabéns à Associação Empresarial de Içara.
Juntos somos mais fortes.
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AGRADECIMENTO AOS
PATROCINADORES

MUITO DO QUE
FIZEMOS NÃO SERIA
POSSÍVEL SEM O
APOIO DE NOSSOS
PATROCINADORES
Gratidão a cada um de vocês!
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VOCÊ JÁ CONHECE
O NOVO AUDITÓRIO
DA ACII?
Um espaço mais amplo e moderno para as capacitações e
a promoção de networking foi inaugurado pela Associação
Empresarial de Içara em fevereiro de 2020. O novo
auditório compreende mais de 60 metros quadrados
climatizados, equipados com cadeiras, projetor e banheiro
interno no primeiro andar do Edifício Talismã Trade Center.
“A qualificação dos ambientes da Acii é uma consequência
do crescimento da cidade e da entidade. Também é a
primeira grande entrega da atual gestão. Esperamos poder
contribuir ainda mais com a cidade”, pontua a presidente,
Adriana Mara de Oliveira.
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CLIQUE AQUI E VEJA O
VÍDEO DA INAUGURAÇÃO

JOVEM APRENDIZ

A Associação Empresarial de Içara vai contribuir com a formação de jovens aprendizes
em Içara e consequentemente com o desenvolvimento econômico da cidade junto com a
Abadeus. O convênio entre as entidades prevê o uso do ambiente da ACII para os cursos
e a preparação dos jovens por meio da equipe da associação beneficente. Além de gerar
novos horizontes para os participantes, a parceria oferece desconto de 15% para
empresas associadas formarem aprendizes. O Programa Jovem Aprendiz é baseado na
Lei da Aprendizagem, criada em 2000, para que jovens, a partir dos 14 anos, possam ser
inseridos com qualificação no mercado. O contrato de trabalho pode durar até dois anos,
dos quais, 16 meses são realizados com a qualificação teórica pela Abadeus, um dia por
semana. Os outros quatro dias são dedicados ao aprendizado prático nas empresas.
Com a pandemia, as aulas presenciais estão suspensas, mas o programa continua de
forma remota. Empresas e jovens que querem saber mais sobre o programa, podem
entrar em contato direto com a ACII ou com a Abadeus, no telefone (48) 3462-2080.
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INSCREVA-SE EM NOSSA NEWSLETTER
E receba por e-mail a agenda de eventos da ACII, informações e
notícias sobre a classe empresarial de Içara e de Santa Catarina

INSIRA AQUI O SEU MELHOR E-MAIL

EM FRENTE, IÇARA
É a campanha da Associação Empresarial de Içara (ACII)
com um conjunto de ações voltadas à retomada da
economia. “Neste momento faz-se necessária a união de
todos para enfrentarmos grandes desafios. Temos que
retomar nossos negócios, respeitando a segurança e
saúde de nossos colaboradores e clientes. Em Frente,
Içara convida o empresariado local a inovar,
transformar, reinventar e criar oportunidades em
seus negócios, motivando-o neste processo de
retomada, aceleração e manutenção, e o mais
importante, fazer todos enxergarem que isso tudo é um
movimento e que ninguém está sozinho!”, enaltece a
presidente da Acii, Adriana Mara de Oliveira.
“É preciso retomar as rédeas, recuperar e reinventar os
negócios, criar novas oportunidades e fazer a economia
girar novamente”, destaca o presidente da Federação das
Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc),
Jonny Zulauf. No estado, a campanha “Em frente, SC”
segue uma linha de comunicação também proativa,
inspiradora e que motiva pessoas, entidades e empresas
a seguirem em frente.

Projeto
Reversão
de Crise
Banco de
Talentos

Representatividade
Municipal, Estadual
e Federal

Pesquisa
dos Impactos
Econômicos

Defesa na
Prorrogação
de Impostos

Adesão na
campanha
"Eu Coopero
com a Economia
Local"

Juntos de
Coração

Espaço
Compartilhado
(Coworking)

Educação
Preventiva
(Instituto Mix)

Adesão na
Campanha
#ValorizeIçara

Rede de Benefícios
"Sócios & Negócios"
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MENTORIA
Não é hora de desanimar, nem deixar de sonhar. Desde o início da quarentena, a Associação
Empresarial de Içara está empenhada em ações - com toda a segurança necessária - para
preservar a economia local. Uma das iniciativas destinadas a redução dos impactos nas
empresas, e também na cidade, é o Projeto de Reversão de Crise com mentorias em
diferentes áreas, uma oportunidade para empreendedores se recuperarem e se prepararem
para os melhores momentos que virão. Além do direcionamento aos mentores para atendimento
individual, preferencialmente remoto, os participantes também poderão se aprofundar mais nas
áreas de necessidade com consultorias de instituições parceiras, como o Sebrae.

OPORTUNIDADE PARA
AVALIAR DECISÕES

José
Evaristo
Fronza
Doce D´Eli

Orientações jurídicas,
administrativas, comerciais e de
marketing estão disponíveis
gratuitamente para empresas
associadas à ACII. Basta entrar em
contato pelo telefone (48) 3432-3429
ou WhatsApp (48) 99179-4837. Os
mesmos canais podem ser utilizados
por profissionais que desejam
compartilhar voluntariamente
experiências com empreendedores.

Este projeto nos permitirá,
de forma organizada,
responder principalmente
as necessidades de
pequenas empresas, mais
atingidas pelo atual cenário
Deinyffer Marangoni
Executivo da ACII
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ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL LANÇA
PRIMEIRO ESPAÇO COMPARTILHADO
PARA EMPREENDEDORES EM IÇARA
Coworking faz parte da estruturação da Acii com serviços
voltados a novos modelos econômicos.

Nem toda empresa precisa ter uma estrutura própria para funcionar
e prosperar. Os empreendedores que pretendem realizar o
atendimento de clientes, que estão de passagem ou então
necessitam de um espaço mais adequado do que a própria casa
agora já podem usufruir de um coworking em Içara. O escritório
compartilhado da Associação Empresarial de Içara oferece custos
muito mais baixos, fragmentados conforme o uso, além de propiciar
a troca de conhecimento e fomentar o networking.
A estrutura do espaço compartilhado está localizada no Edifício
Talismã Trade Center, no coração de Içara, e possui climatização,
estacionamento, internet, café incluso, além de descontos especiais
para os associados. A locação por hora pode ser realizada a partir
de
R$
15
–
conforme
a
tabela
disponível
em
www.aciicara.com.br/solucao/coworking/
–
com
o
agendamento facilitado pelo WhatsApp (48) 99179-4837.

10

PROCURANDO
POR
PROFISSIONAIS
EM IÇARA?
EMPRESAS ASSOCIADAS AGORA TEM ACESSO
A UM BANCO DE TALENTOS EXCLUSIVO!

Clique aqui e
acesse os currículos
cadastrados em
nosso Banco de
Talentos.
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CRESCIMENTO
O
desenvolvimento
da
Associação
Empresarial de Içara é uma consequência do
trabalho realizado pela entidade e do
crescimento das empresas locais em número,
tamanho e também pelo valor gerado com as
riquezas
produzidas
e
serviços
disponibilizados. “O que me trouxe para a
ACII foi o fato de poder estar mais próximo
das empresas e comércio local, a troca de
ideias, informações e, principalmente, a
oportunidade de crescer junto com Içara”,
indica o empreendedor franqueado da clínica
Magrass, Jimmy Costa.

A cidade tem sido muito receptiva. Agora
iremos investir em parcerias, começando
pela associação", completa. Para a ACII, a
nova filiação – efetivada em julho –
representa a importância da união dos
empreendedores e de ações para o
crescimento econômico das empresas e da
cidade. A contribuição de cada associado
não é somente financeira. O principal aporte
está no compartilhamento das vivências e na
transformação em conjunto com inovações,
eficiência e diversificação setorial. Venha
fazer parte você também.

+
DE

Se conecte
na ACII e em

200

EMPRESAS
ASSOCIADAS
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SÓCIOS & NEGÓCIOS
VALORIZE A ECONOMIA LOCAL E CONTRIBUA PARA O DESENVOLVIMENTO DE IÇARA!

Kleiton Avi já foi coordenador do núcleo
jovem da Associação Empresarial de Içara e
com esta representatividade viajou por
diferentes partes de Santa Catarina. A cada
encontro
estadual,
novas
ideias
e
oportunidades foram observadas. Essas
experiências
proporcionadas
pelo
associativismo fizeram o proprietário de
autoescola repensar também a empresa e,
mais do que isso, criar novas ações para
fomentar uma nova rede de benefícios,
agora disponível com a plataforma Sócios
& Negócios, junto com as soluções do
portal da Acii: www.aciicara.com.br.

#VALORIZEIÇARA

TUDO O QUE
VOCÊ PRECISA,
EM IÇARA!

Na Acii são mais de 200 associados que
poderão oferecer condições diferenciadas
para fomentar essa rede interna e estimular
a economia do município. Para fazer parte
da plataforma – com opção de segmentação
nas pesquisas – é necessário ser associado
e oferecer, por exemplo, descontos, bônus
ou cortesias. A plataforma é uma das ações
do #EmFrenteIçara, somado as campanhas
#ValorizeIçara (Canal Içara) e também Eu
Coopero com a Economia Local (Sicredi).

É momento de fortalecer nosso
comércio, nossos prestadores de
serviços e nossa indústria local. O
associativismo é um importante meio
neste processo
Kleiton Avi (Auto Escola Fox)
Associado que aderiu a plataforma

CLIQUE AQUI
E ACESSE A
PLATAFORMA
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PREVENÇÃO
Em tempos de retomada, a Federação das Associações Empresariais de Santa
Catarina (FACISC) e o Instituo Mix lançam o curso gratuito para prevenção à
COVID-19. Em Içara, a campanha ganhou ainda mais força. Além da
Associação Empresarial, o CDL de Içara também aderiu a campanha.
O curso básico, destinado a todos os trabalhadores da indústria e do comércio,
tem carga horária aproximada de 30 minutos e aborda os seguintes aspectos: o
que é o novo Coronavírus, como se transmite, principais cuidados, sinais e
sintomas da pessoa contaminada, cuidados no retorno para casa, cuidados no
local de trabalho, cuidados gerais.
Os cursos para gestores terão foco nos gestores e executivos de cada área,
abordando aspectos específicos das atividades econômicas que estão tendo
suas operações autorizadas pelo estado.Ao final, todos os alunos receberão
por e-mail um certificado digital.

CERTIFICAÇÃO
PARA EMPRESAS

Possibilidade de certificação das
empresas que estão preparando seus
colaboradores, trazendo segurança
aos clientes. Junte os certificados de
sua equipe e solicite a certificação.

ACESSE O CURSO CLICANDO AQUI
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CONTEÚDO:

AS HABILIDADES QUE VOCÊ PRECISARÁ
DESENVOLVER PARA O FUTURO DO TRABALHO

Antes da pandemia muito se falou em futuro
do trabalho. Com a ‘coronacrise’ este foi
antecipado e já podemos chamar de trabalho
do agora! Muitas empresas estão “reciclando”
seu quadro de profissionais e buscando
habilidades que antes não eram pré-requisitos
nos processos de recrutamento e seleção.
Se você quer se diferenciar no
mercado de trabalho, crescer em sua
carreira e se desenvolver, ainda
mais, como profissional, preste
atenção nas habilidades requisitadas
para o momento atual:
Escrito por:

Deinyffer Marangoni
Secretário Executivo ACII
Coordenador do curso de
Administração da FVA
Colunista no Canal Içara

1. ADAPTAÇÃO ÁGIL

A resiliência é o ponto-chave, em que o indivíduo saberá lidar melhor com os problemas, se
adaptar as mudanças, superar os obstáculos e resistirá à pressão de situações adversas.
2. INTELIGÊNCIA CULTURAL, EMPATIA E COMUNICAÇÃO

O mundo está cada vez mais conectado e as pessoas representam e defendem uma causa, uma
comunidade com características em comum.
3. VISÃO DE “DONO” E MENTALIDADE DE CRESCIMENTO

Mais do que nunca o colaborador precisa, de fato, colaborar com a organização na qual atua e ter
uma mentalidade diferenciada.
4. PENSAMENTO ESTRATÉGICO E ANALÍTICO

Sugerir soluções inovadoras para problemas complexos, visando agregagar valor aos negócios,
melhorar os processos, guiar as estratégias e contribuir para o crescimento da organização.
5. CRIATIVIDADE E EXECUÇÃO INOVADORA

Criatividade é a nova produtividade e precisa ser testada. Erros, acertos, tudo é aprendizado e
evolução. Também não basta apenas ter uma ideia. Os projetos precisam sair do papel.
6. LIDERANÇA, NEGOCIAÇÃO E TOMADA DE DECISÃO

Liderar é ter autogestão, é saber criar conexões, inspirar, ouvir e trabalhar em equipe. Também é
saber persuadir, negociar, é dar o primeiro passo e tomar a iniciativa, mas também é saber dar
um passo atrás e recuar.
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MAIS DUAS FORMAS DE
ESTARMOS CONECTADOS!
Receba em seu WhatsApp as principais
notícias do setor empresarial de Içara e de
Santa Catarina.
Escaneie este QR
Code para solicitar o
ingresso em nossa
lista de transmissão.

Ou nos chame neste número:

(48)

99179-4837

Escaneie este QR
Code para entrar no
Grupo ACII Conecta,
no WhatsApp.

ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAIS DO
EXTREMO SUL REELEGEM UBIRAJARA
PICKLER VICE-PRESIDENTE REGIONAL
As associações empresariais que compõem a regional Extremo Sul da
FACISC elegeram, em julho, o vice-presidente para comandar a região nos
próximos três anos. O empresário Ubirajara Francisco Machado Pickler, da
Associação Empresarial de Orleans, foi reconduzido a vice-presidência.
“Queremos fazer uma gestão de união, crescimento e buscar recursos para a
região, pois precisamos pensar no Extremo Sul a longo prazo, criar um
consenso de trabalho, ter alinhamentos para o crescimento e viver este novo
momento nos direcionando de uma forma inteligente para voltarmos a
crescer, mesmo com todas as dificuldades que estamos enfrentando”,
destacou Ubirajara.
Mais conhecido como Bira, Ubirajara é administrador, formado em
Administração de Empresas pela Universidade do Sul de Santa Catarina –
UNISUL e pós-graduado em Gestão Empresarial pela Unibave. É proprietário
e CEO das lojas A Musical, onde atua no mercado há mais de 30 anos, no
segmento de áudio, iluminação e instrumentos musicais, com quatro lojas.
Presente no encontro, o presidente Jonny Zulauf parabenizou o empresário.
“Desejo sucesso ao Bira. Essa garra e desejo de fazer melhor, isso é ser
coletivo, é ser região. Pessoas como você fazem a nossa Federação ser
ouvida na região e nas ACIs que são a razão de nós existirmos. Hoje
podemos dizer com alegria que a Facisc conquistou um novo patamar de
visibilidade graças ao trabalho de todos”, declarou Zulauf.
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Soluções
para você
e sua equipe
Contate a nossa equipe
para saber mais.
(48) 3432-3429
(48) 99179-4837

BEM-ESTAR

SAÚDE

EDUCAÇÃO

Convênio de descontos
com acadêmias

Desconto em Planos de
Saúde

Convênio de descontos
com instituições de ensino

Atividades físicas melhoram
a qualidade de vida e,
consequentemente, a
produtividade e desempenho
da sua equipe.

Cuide de seus talentos.
Benefício para você,
colaboradores e familiares.
Conheça nossos convênios
com desconto.

Graduação, pós, técnico ou
cursos profissionalizante.
Estudar um novo idioma ou
desenvolver o potencial do
seu cérebro. Conheça
nossos parceiros.
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Soluções
para o seu
negócio
Contate a nossa equipe
para saber mais.
(48) 3432-3429
(48) 99179-4837

VENDA COM
SEGURANÇA

CERTIFICADO
DIGITAL

FIDELIZE SEUS

Você está com medo de
vender e não receber?
Quer reduzir a
inadimplência?
E que tal prospectar
novos negócios com
leads qualificados?

Emita o seu certificado, com
desconto, em Içara!
Agilize seus processos,
reduza custos e dê maior
sustentabilidade ao seu
negócio por meio desta
solução.

Melhorar a qualidade de vida
e as condições de trabalho
de seus colaboradores
trazem melhores resultados
para o seu negócio.
Conheça nossos cartões
de benefícios.

C O L A B O R A DO R ES
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ESTAMOS À DISPOSIÇÃO
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE IÇARA
(48) 3432-3429 | (48) 99179-4837
atendimento@aciicara.com.br

Rua Cel. Marcos Rovaris, 698, Sala 119
Ed. Talismã Trade Center, 1º Andar
Centro - Içara - SC
Caixa Postal 151
Nos siga nas redes sociais:

www.aciicara.com.br

