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O prefeito Carlito Merss participa da 
reunião da ACIJ desta segunda-feira,  
dentro de uma sequência de encon-
tros previamente combinada. Aliás, 
o prefeito, assim como o governador 
do Estado e outras lideranças, esti-
veram presentes às reuniões da casa 
em várias oportunidades.
O  prefeito de Joinville virá debater 
algumas das propostas e sugestões 
dos associados,  bem como informar 
sobre o andamento de alguns pro-
jetos importantes para o município 

que tem sido motivo de preocupação 
dos empresários. 
A questão do Aeroporto de Joinville, 
claro, estará mais uma vez presente. 
A ampliação  da pista, com desapro-
priações e obras cujos recursos estão 
garantidos pela Infraero, na ordem 
de R$ 49 milhões, é aguardada tanto 
quanto a instalação do ILS, equipa-
mento que reduz o cancelamento de 
pousos e decolagens, por falta de vi-
sibilidade,  mais de 50%.
A duplicação da Dona Francisca, im-

portante ligação do centro ao Distri-
to Industrial, e alternativa à Santos 
Dumont para acesso às universida-
des e ao próprio Aeroporto, também 
estará em pauta,  pelos transtornos 
que o acúmulo de tráfego naquela 
via tras a grande parte da população 
de Joinville, bem como prejuízos às 
empresas da região. 
A qualidade das obras públicas será 
outro tema em destaque. Proposta 
bem sucedida em outras regiões, a 
fiscalização da execução de obras 

por uma comissão comunitária tem 
se mostrado um instrumento eficien-
te para garantir a melhoria da qua-
lidade das obras contratadas pelos 
governos.  Vamos propor a sua ado-
ção ao nosso prefeito. 
O  debate tem sido sempre de alto 
nível com nossas autoridades, já que 
a ACIJ se coloca sempre, e antes de 
tudo, como uma parceira do poder 
público, sem jamais perder sua inde-
pendência, visão crítica e capacidade 
de indignação.

ALGUMAS PROPOSTAS À PREFEITURA DE JOINVILLE

PREFEITO NA ACIJ
A ACIJ convida para a reunião desta segunda-feira, dia 30, com a presença do prefeito Carlito Merss. A expectativa é de 
debater temas como a duplicação da Dona Francisca, qualidade das obras públicas e o aeroporto de Joinville. O secre-
tário de Integração e Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Thomazi, também tratará do aeroporto Lauro Carneiro de 
Loyola, com apresentação de um histórico das tratativas e instalação do Sistema de Pouso por Instrumentos (Instrument 
Landing System – ILS), entre outros assuntos.

INTERNACIONAL
A Associação Empresarial Luso Brasileira na Eslováquia, que visa desenvolver relações econômicas entre os países de 
língua oficial portuguesa e a Eslováquia, também fará uma apresentação na reunião da ACIJ, que começa às 18h30 e 
encerra às 20 horas. Participe!

SEMANA DO FERRAMENTEIRO
O Núcleo de Usinagem e Ferramentaria promove a Semana do Ferramenteiro, de 30 de maio a 4 de junho. Na programa-
ção, visitas a 10 escolas municipais com o ônibus Oficina do Conhecimento, da Fundamas; painel sobre Qualificação da 
Mão de Obra (em parceria com o Núcleo de Escolas de Educação Profissional) e o 15º Fórum de Usinagem e Ferramen-
taria. Acesse www.acij.com.br ou ligue para 3461.3334. 

MERCADO IMOBILIÁRIO
Para reunir o segmento imobiliário, ocorrerá o 2º Simpósio Catarinense do Mercado Imobiliário nos dias 3 e 4 de junho, 
na ACIJ. O evento do Núcleo de Imobiliárias abordará temas que compreendem a avaliação de imóveis, fundo imobiliário 
e acessibilidade urbana, e um workshop sobre locação. A programação completa está no site www.acij.com.br.
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Presidente Carlos Schneider e diretor Mario Cezar de Aguiar, entre outros, realizaram entrega 
de troféus que reproduzem a obra de Juarez Machado, para as empresas patrocinadoras das 
atividades dos 100 anos da ACIJ, quando também foi lançado o livro do centenário.

O diretor da Bergus/Hirio Seguros, Paulo Possiede, falou sobre o tema “Seguros para 
riscos financeiros – oportunidades e utilização”, no Espaço Empresarial da reunião do 
Conselho. Logo após, a empresa ofereceu um coquetel.

Em 2011, 40,82% dos ganhos serão 
destinados ao pagamento de tribu-
tos. Em 2003, quando o diagnósti-
co começou a ser feito, na média, o 
percentual era de 36,98%.

VOCÊ SABIA?

LINHAS DE CRÉDITO
Nesta quarta-feira, dia 1º de junho, o 
consultor do Banco Regional de Desen-
volvimento Econômico (BRDE) estará à 
disposição dos associados da ACIJ. Para 
reservar sua hora, ligue para 3461.3370 
(com Fernanda) ou escreva para o e-mail 
comercial@cra.com.br. 

Maio

Palestra Gratuita
31 de Maio – 8h30
O Coaching para Maximizar sua 
Eficiência e Produtividade Coaching 

Programa Gestão Financeira - 
do controle a decisão
31 /05 a 01/09 

MBA Empresarial
Sustentare Escola de Negócios
(47) 3026-4950 |www.sustentare.net  

Junho

Gerenciamento de Equipe de Vendas
Data: 02,03,09 e 10/6

Programa de Excelência no 
Atendimento ao Cliente
Data: 7,8 e 9 junho

Cobrança por Telefone e 
Negociação com Inadimplentes
08 de junho


