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SEGURANÇA PÚBLICA
Nesta segunda-feira, 17 de ou-
tubro, a Associação Empresarial 
de Joinville traz para o debate 
o tema Segurança Pública, com 
a presença do Tenente Coronel 
Eduardo Valles, comandante 
do 8º BPM (Batalhão de Polícia 
Militar), e do delegado regional 
da Polícia Civil, Dirceu Silveira 
Junior. 

SEGURANÇA PATRIMONIAL
O Espaço Empresarial trará a 
Embrasp Segurança Patrimonial, 
que apresentará seus produtos, 
serviços e diferenciais. As reuni-
ões plenárias da ACIJ iniciam às 
18h30 e encerram às 20 horas. 
Logo após, a Embrasp oferece 
um coquetel. Participe!

GESTÃO NORTE 
Nesta segunda-feira, o Gestão 
Compartilhada Norte recebe 
o escritório Peixoto e Cury 
Advogados, para debater sobre 
os benefícios fiscais da lei de 
inovação tecnológica. A reunião 
começa às 7h45, com café de 
boas vindas, na Sociesc do Peri-
ni Business Park. 

FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO
Em comemoração ao Dia do 
Médico, 18 de outubro, o 
Núcleo de Farmácias de Ma-
nipulação realiza a palestra 
“Modulação Hormonal com 
Hormônios Bioidênticos – Cli-
matério e Declínio Androgêni-
co”. O encontro inicia às 19h30 
na sala Wetzel da ACIJ e será 
seguido de coquetel. A entrada 
é gratuita.

DIABETES EM FOCO
O Núcleo de Gestores da Saúde 
realiza o Diabetes em Foco, em 
5 de novembro. Prestação de 
serviços à comunidade, com 
massagem, maquiagem, medi-
ção de pressão, palestra e exa-
mes preventivos para detecção 
precoce do diabetes acontecem 
no shopping Muller, das 10 às 22 
horas, gratuitamente. Mais infor-
mações com yara@acij.com.br. 

Com casa cheia, o secretário de Estado do De-
senvolvimento Econômico Sustentável apresen-
ta na reunião da ACIJ o programa de incentivo à 
inovação e empreendedorismo do Estado

O PRÉ-SAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
O pré-sal de Santa Catarina 
está na superfície, representa-
do pelo espírito empreendedor 
catarinense. Com essa afirma-
ção, o secretário de Estado do 
Desenvolvimento Sustentável, 
Paulo Bornhausen, apresentou 
na ACIJ o programa SC@2022, 
que tem por objetivo estimular 
o empreendedorismo, a inova-
ção e o desenvolvimento de 
empresas de todos os portes.
Numa reunião de casa cheia, 
e ainda prestigiada pelos se-
cretários estaduais Alexandre 
Fernandes (Articulação Inter-
nacional) e Bráulio Barbosa 
(Desenvolvimento Regional 
de Joinville), e pelo secretário 
municipal de Desenvolvimento 
Rodrigo Thomazi, Bornhausen 
relacionou as principais ações 
compreendidas no plano.
Todos os projetos devem con-

tar com parcerias como Se-
brae, Fapesc, Fundação Certi e 
tantas outras. O investimento 
será próximo a R$ 1 bilhão. 
A expectativa do secretá-
rio é de gerar pelo menos 
30 mil empregos no Estado.
De acordo com ele, o 

SC@2022 tem a meta de 
transformar Santa Catarina 
em referência nacional na 
política de inovação com sus-
tentabilidade, com a geração 
de emprego e renda, promo-
vendo o desenvolvimento 
econômico e preservando o 

meio ambiente. É dividido em 
quatro programas: InovaSC, 
Nova Economia, Meio Am-
biente Legal e EducaçãoTEC. 
O InovaSC é um consórcio 
público-privado para execu-
ção de programas de pes-
quisa, desenvolvimento e 

inovação. O programa inclui 
outros projetos como o Si-
napse da Inovação, acordos 
internacionais direcionados 
e centros de design digital. 
Formado por quatro projetos, 
o programa Nova Economia é 
voltado às micros e pequenas 

empresas. Além de financiar 
os juros dos empreendedores 
em empréstimos, o Governo 
de Santa Catarina também 
pretende desenvolver os po-
los setoriais industriais, da 
economia verde e as áreas 
de baixo Índice de Desen-
volvimento Humano (IDH). 
O Meio Ambiente Legal alia 
a preservação natural em 
Santa Catarina ao desenvol-
vimento, a fim de possibilitar 
investimentos sustentáveis 
e na qualidade de vida para 
a população catarinense. 
Para elevar o desenvolvimen-
to humano de Santa Catari-
na de forma sustentável, o 
EducaçãoTEC atuará na for-
mação profissional dos jo-
vens catarinenses, focando 
no setor de Tecnologia da 
Informação e Comunicação.

 O SC@2022 tem a meta de trans-
formar Santa Catarina em referência 
nacional na política de inovação com 

sustentabilidade
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