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A CAUSA DA 
COMUNIDADE
Mobilização da 
Acij em bandeiras 
públicas atinge bons 
resultados. Conheça 
um retrospecto das 
conquistas e ações 
pelo fortalecimento 
do empresariado
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Uma cruzada pelas causas comunitárias é o que move a Associação Em-
presarial de Joinville (Acij). Ao tomar posse para o segundo ciclo à frente da 
entidade, em fins de junho, o advogado João Joaquim Martinelli reforçou 
bandeiras do primeiro ano, como a mobilidade, a educação, a saúde e a se-
gurança. Enalteceu conquistas, a exemplo da instalação do ILS no aeropor-
to, e elegeu novos pleitos: duplicação da Hans Dieter Schmidt e da Edgard 
Nelson Meister, ao lado de um novo acesso a Joinville. 

“Encerrando nosso primeiro mandato, cada vez mais nos convencemos 
de que o que é importante para Joinville é importante para a Acij”, pontuou 
Martinelli, na solenidade de posse. Ao olhar para trás, enxerga persistência 
nas cobranças junto aos governos municipal, estadual e federal. E sublinha 
os resultados, que são o tema desta edição especial.
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Luta antiga da Acij que teve seu desfe-
cho há um ano, a instalação do siste-
ma de pouso por instrumentos, conhe-

cido como ILS (Instrument Landing System), 
trouxe ganho operacional de 70,6% ao ae-
roporto de Joinville. Neste primeiro ano de 
operação – de 26 junho de 2014 a junho de 
2015 –, foram 102 operações de pousos e 
decolagens com o aeroporto atuando em 
condições de ILS. Nesse período, o terminal 
ficou fechado por 62 horas e 13 minutos 
devido ao mau tempo. Caso o aeroporto 
não contasse com o ILS, teria deixado de 
operar por 211 horas e 34 minutos. 

Para o superintendente do terminal, 
Rones Heidemann, o primeiro ano superou 
as expectativas e deve ampliar a oferta de 
voos na cidade. “O ganho operacional já se 
reflete na percepção dos passageiros. O ILS 
tem possibilitado pousos com mais facili-
dade e mais segurança em Joinville durante 
situações meteorológicas adversas”, avalia. 
“O número de passageiros também está 

crescendo e, com esse crescimento, tere-
mos novos voos, novos destinos.” Agora, a 
briga da Acij é pela redução das tarifas em 
comparação com os aeroportos de Nave-
gantes e Curitiba.  

Outra cruzada que teve o empenho 
incondicional da entidade foi a defesa à 
atuação exclusiva dos bombeiros voluntá-
rios. Encontros, mobilizações, comitivas fo-
ram encabeçados pela diretoria da Acij em 
prol da corporação. No discurso de posse, 
quando citou a prestação de serviços dos 
voluntários à cidade, João Martinelli arran-
cou aplausos. Moacir Thomazi, presidente 
da Associação dos Bombeiros Voluntários e 
vice-presidente da Acij, lembra que em 170 
municípios de Santa Catarina não há nenhu-
ma corporação. Por isso, não vê sentido da 
insistência dos militares em atuar em Join-
ville. “Não há reclamação da eficiência dos 
voluntários por parte do poder público nem 
da população. Prestamos serviços com índi-
ces reconhecidos mundialmente”, sublinha. 

Segurança para o aeroporto, bombeiros 
fortalecidos e obras de infraestrutura

AS CRUZADAS DA ACIJ

Além de abraçar as causas comunitárias, a Acij tem trabalhado internamente para melhorar cada vez 

mais o atendimento ao associado, oferecendo serviços indispensáveis ao desenvolvimento dos negócios. 

Hoje, já são quase duas mil empresas atendidas. Também há os núcleos multissetoriais e iniciativas 

como a Gestão Compartilhada, que fortalece a entidade nos bairros e luta pelas prioridades comuns da 

região, além de servir para trocar experiências de gestão. “Temos o apoio total do presidente e vamos 

continuar atuando nos bairros. Isso facilita a aproximação do empresário, principalmente do pequeno e 

do médio”, pontua o vice-presidente Jaime Grasso, coordenador das atividades de Gestão Compartilha-

da. Na Região Norte, por exemplo, ele cita a união de forças pela duplicação da Dona Francisca. Como 

metas, a entidade quer ampliar o leque de serviços, prospectar novos projetos, aperfeiçoar a utilização 

da estrutura física, com ampliação da sede, e continuar zelando pela transparência, com apresentação 

trimestral dos resultados. 

João 

Martinelli, 

presidente 

da Acij

“Temos  
um forte 
envolvimento 
com toda a 
comunidade”
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LUTAS E RESULTADOS

Moacir Thomazi, presidente 

da Associação dos Bombeiros 

Voluntários e vice-presidente 

da Acij, sobre a corporação

Thomazi faz questão de informar que o tem-
po para analisar qualquer projeto de construção é 
de dois dias, enquanto os militares levam até 40 
dias para isso. E ainda cobram pelo trabalho. As 
vistorias também são feitas em até dois dias pelos 
voluntários, sem qualquer custo. Se fossem cobra-
das todas as análises de projetos e vistorias feitas 
no último ano, a soma atingiria algo como R$ 15 
milhões. “Dinheiro que a população não precisou 
desembolsar”, acentua. 

O presidente da corporação trouxe mais um 
índice: sete minutos. Esse é o tempo de resposta 
dos voluntários depois que recebem a ligação na 
central até chegar ao local do atendimento. A ONU 
preconiza cinco minutos como tempo mínimo. ”Ao 
longo de 123 anos, nunca houve queixa da nossa 
corporação. Então, me pergunto: qual é o nosso 
pecado?”, reitera o presidente da Associação dos 
Bombeiros Voluntários.

Outro grande eixo de discussões na Acij é a 
mobilidade. Além da Santos Dumont, que teve 
as obras retomadas recentemente, há o projeto 
executivo da duplicação da Dona Francisca, com 
envolvimento direto da entidade. Marcelo Hack, 
executivo e vice-presidente da entidade, destaca 
a pressão e a representatividade da Acij nessas 
causas: “Martinelli atuou de forma muito presente 
e expressiva na cobrança para que essas obras de 
infraestrutura saíssem do papel”. 

Agora, mais um desafio lançado: acompanhar 
o projeto e ver nascer a duplicação da Hans Dieter 
Schmidt e Edgard Nelson Meister. A ordem de servi-
ço para a execução da obra, que é um dos principais 
acessos ao Distrito Industrial Norte, foi assinada no 
final de julho. “Todos os demais compromissos as-
sumidos na posse continuam na ordem do dia, es-
pecialmente um novo hospital e o nosso campus 
da UFSC”, pontua o presidente João Martinelli.

TRANSPORTE COLETIVO 
Redução da tarifa e 
ampliação dos corredores 

Consciente de que uma das formas de redu-
zir a tarifa é diminuindo o ISS, a Acij apresen-
tou, em julho de 2014, um ofício ao prefeito 
Udo Döhler reivindicando a medida. Com 
relação à isenção do pagamento do ICMS 
sobre o óleo diesel, a exemplo do que ocorre 
no Paraná, a entidade se dirigiu ao governo 
do Estado. Seria também uma alternativa 
para baratear o custo das passagens. O plei-
to do ICMS foi apresentado à Federação das 
Associações Empresariais de Santa Catarina 
(Facisc), que engrossou o coro.  

Em agosto de 2014, aproveitando a visita 
da então ministra Ideli Salvatti a Joinville, a 
Acij apresentou um pedido de mais incentivos 
para o transporte coletivo, visando à redução 
da tarifa. Sobre os corredores de ônibus, as 
vias da cidade que contam hoje com essas fai-
xas exclusivas são João Colin, Blumenau, Santa 
Catarina, São Paulo, Beira Rio, Juscelino Kubits-
chek, Nove de Março (corredor sentido inverti-
do) e Santo Agostinho. Para este ano – ainda 
sem prazo previsto –, será feita a implantação 
de corredor em toda a Nove de Março. Assina-
da a ordem de serviço, o Ippuj prevê que a obra 
fique pronta em quatro meses.

No começo do ano, a prefeitura assinou 
o Projeto PAC Médias Cidades que prevê me-
lhorias nos corredores existentes e expansões 
em outras vias. No sentido Norte-Sul, serão re-
qualificadas as ruas João Colin e Blumenau, JK, 
Getúlio Vargas, Santa Catarina, São Paulo, Bar-
ra Velha e Guarujá. Receberão melhorias com 
corredores exclusivos as ruas Monsenhor Ger-
cino, Fátima, Florianópolis, Urussanga, Procó-
pio Gomes e Plácido Olímpio de Oliveira (com 
ponte ligando à rua Aubé), Beira Rio, Albano 
Schmidt e Helmut Fallgatter, entre outras.

“Prestamos serviços 
com índices reconhecidos 
mundialmente”
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Terminal de 
Joinville ganhou 
sistema de pouso 
por instrumento 
no ano passado

AEROPORTO
ILS, aumento da pista 
e redução das tarifas 

Por causa do histórico de cancelamentos 
de voos em razão do clima, a melhoria na 
eficiência do aeroporto de Joinville sempre 
foi uma prioridade para a Acij. Há ofício 
datado de 28 de abril de 2010 ao então se-
nador Luiz Henrique da Silveira solicitando 
audiência com o então ministro da Defesa. 
Antes disso, no entanto, a entidade já vinha 
fazendo encaminhamentos junto aos ór-
gãos técnicos em busca de alternativas.

SISTEMA VIÁRIO 
Dona Francisca e Santos Dumont

As empresas sempre reivindicaram melhorias no acesso ao Distrito In-
dustrial. Como a prefeitura alegava não existir um projeto executivo da 
Dona Francisca, em outubro do ano passado, a Acij pleiteou ao governo 
estadual a contratação desse projeto. Foram feitas adequações e, em 
março deste ano, o projeto foi entregue. A expectativa, agora, é de que 
seja incluído no orçamento do Estado. Já para a Santos Dumont, a en-
tidade mobilizou os proprietários das áreas confrontantes da avenida 
recomendando a doação voluntária dos terrenos, uma vez que as obras 
valorizarão os imóveis. Com ajustes no projeto, a obra foi retomada de-
pois de alguns meses de interrupção. Mas agora há um novo impasse 
na construção do elevado: falta de consenso para a desapropriação de 
um terreno localizado no cruzamento da avenida com a rua Tuiuti.  

No dia 26 de junho de 2014, finalmente 
o sistema de pouso por instrumento, conhe-
cido como ILS (Instrument Landing System), 
entrou em operação no Aeroporto Lauro 
Carneiro de Loyola. Dois meses depois, o 
superintendente Rones Heidemann anun-
ciava na Acij um ganho operacional de 65% 
e planos de investimento. Um ano depois, a 
movimentação do aeroporto já é 70,6% me-
lhor e o índice de cancelamento, quase zero. 
A Infraero fez outras melhorias, como a ins-
talação do Finger terrestre.

Atingido esse horizonte, a entidade pas-
sou a brigar pela redução das tarifas. “Não 
faz sentido termos uma tarifa três ou quatro 
vezes superior àquela praticada no aeropor-
to de Curitiba, por exemplo”, afirmou o pre-
sidente João Martinelli, após reunião com as 
companhias aéreas Azul e Gol, prefeitura, 
Infraero e Abear, em fevereiro deste ano. No 
encontro, foi apresentado um comparativo 
entre os aeroportos. A pressão da entidade 
trouxe resultado. Dois meses depois da re-
união, a Azul, além de conseguir reduzir um 
pouco as tarifas, colocou dois voos extras 
(Porto Alegre e Brasília) e manteve um que 
estava em estudo para sair. A Gol está ava-
liando e a TAM não deu retorno.

No final do mês passado, o pleito da re-
dução das tarifas também foi apresentado 
aos municípios do Norte catarinense, que se 
uniram à causa.

A promessa, agora, 

é entregar a nova 

Santos Dumont até 

outubro de 2016. 

No trecho inicial, 

da rotatória das 

universidades até 

a Dona Francisca, 

foi proposta pista 

única em direção ao 

Centro, compondo um  

sistema binário com a 

Tenente Antônio João. 
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ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
Ampliação da rede de energia 
elétrica subterrânea 

A obra nas ruas centrais de Joinville está em 
fase de finalização. Concluída a escavação 
e disposição dos dutos, a empresa respon-
sável tem se concentrado na colocação dos 
cabos. A nova rede contempla as ruas Nove 
de Março (da Blumenau à Itajaí), do Príncipe 
(da Ministro até a Luiz Niemeyer), São Fran-
cisco (da Engenheiro Niemeyer até a Nove de 
Março), Eugênio Lepper (da Engenheiro Nie-
meyer até a Nove de Março) e São Joaquim.

Com a fiação subterrânea, o Centro fica-
rá mais limpo visualmente, além de reduzir 
o trabalho de manutenção, sem constantes 
interrupções no fornecimento de energia, 
garante a Celesc.

Dentro da Acij, este assunto vem sendo le-
vantado desde julho de 2011, quando a asso-
ciação encaminhou ofício ao governador soli-
citando investimentos da Celesc em Joinville, 
especialmente no cabeamento subterrâneo. 
Naquele documento, havia uma estimativa 
de valores e chegou a ser formada uma co-
missão interna para tratar da obra. 

ÁGUAS DE JOINVILLE
Recursos hídricos e 
saneamento básico

A Acij tem cobrado da Águas de Joinville 
mais investimentos para a cidade, tanto nas 
questões de abastecimento e reservatórios 
quanto no tratamento de esgoto. Atenta à 
crise hídrica que ocorreu em São Paulo, a 
diretoria voltou ao tema convidando repre-
sentantes da Águas de Joinville a falar aos 
empresários. 

A associação empresarial também está 
alertando sobre o mal do desperdício, seja 
por causas físicas ou de comportamento. 
Há representantes da entidade nos conse-
lhos da agência reguladora Amae. É recor-
rente o pedido por redução do desperdício 
de água tratada. 

A Acij estimula estudos para a captação 
de água no rio Itapocu e um projeto para re-
servatório de água. A intenção é buscar outras 
fontes, além das já utilizadas.

A melhoria nos índices de saneamento é 
outra bandeira da entidade – afinal, a cada 
R$ 1 que se investe em saneamento básico 
são R$ 4 economizados em saúde pública. 

BR-280 
Editais, contratação 
e execução da duplicação 

Velha conhecida da Acij, a bandeira da duplicação é uma das que mais mobilizaram a entidade 
nos últimos tempos. No ano passado, a casa se juntou à Associação de Municípios do Nordeste 
de Santa Catarina (Amunesc) e a outras associações empresariais, cobrando providências para 
a  duplicação tantas vezes adiada. Além disso, encaminhou ofício ao DNIT pedindo informações.

Em 4 de setembro de 2014, foi lançado o Movimento Nossa 280, a fim de cobrar agilidade 
nas obras. No encontro em que a Acij esteve presente foi lançada uma carta-manifesto com 
quase duas mil assinaturas para tentar sensibilizar as empresas a não entrar com recursos que 
inviabilizassem a conclusão do processo licitatório e a definição da construtora responsável pelo 
Lote 1 (trecho da BR-101 até São Francisco do Sul). No dia 25 do mesmo mês, ocorria a segunda 
reunião do movimento. Em dezembro do ano passado, a entidade ainda se reuniu com a Frente 
Parlamentar Catarinense, em Guaramirim, e voltou a cobrar celeridade nas obras. 

A promessa da duplicação é da década de 90. E anda a passos lentos. Como os trabalhos se-
guem vagarosos nos três lotes, o governo federal decidiu incluir os 307 quilômetros da rodovia, 
entre Porto União a São Francisco do Sul, no pacote de concessão à iniciativa privada. O anúncio 
foi feito em junho. O leilão está previsto para o ano que vem. Antes disso, será preciso montar o 
mapa de obras, o que pode arrastar a obra por mais alguns anos.

32% 

era o índice de 

cobertura de 

tratamento sanitário 

em Joinville no final 

de 2014, segundo a 

Companhia Águas de 

Joinville

São Francisco

Guaramirim

Joinville

BR-101

BR-280, 
trecho 1
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INOVAÇÃO
Parque vai estimular novas áreas

A expectativa da Acij é de que o Parque de 
Inovação Tecnológica (PIT) seja instalado pró-
ximo ao futuro campus da UFSC. O projeto se 
iniciou em 2011, com a contratação do Cen-
tro de Referência em Tecnologias Inovadoras 
(Fundação Certi) para um estudo de viabili-
dade do projeto. A proposta visa otimizar a 
relação universidade e empresa, com base 
em inovação, tecnologia e competitividade, 
levando em conta as vocações, tendências e 
o potencial da região. Concluído o estudo, a 
equipe da Fundação Certi apresentou na Acij 
o projeto para o Parque de Inovação Tecno-
lógica do Norte Catarinense. Algumas áreas 
de desenvolvimento estavam citadas, como 
fármacos, economia verde, materiais, biotec-
nologia e logística (mobilidade).

Em abril deste ano, foi feito um pedido de 
revisão no projeto, que será adaptado às no-
vas vocações e ampliação da área física. A Acij 
terá um papel importante nesse processo, que 
é o de atrair investidores para viabilizar o PIT.

LOT
Atenção às próximas fases

A entidade atua pela celeridade da Lei de Or-
denamento Territorial, que define novas re-
gras para uso e ocupação do solo. A Acij enten-
de que a lei já foi ampla e democraticamente 
debatida no Conselho da Cidade. Por isso, quer 
que o Legislativo não interrompa o trâmite 
normal do projeto. 

Para a entidade, o município está perden-
do com a demora em aprovar a LOT, deixando 
de atrair investidores e, consequentemente, 
emprego e renda. Ainda em setembro de 2014, 
um documento com contribuições da Acij foi 
encaminhado ao prefeito. Entre as sugestões, 
a busca de um melhor encaminhamento em 
relação aos usos tolerados, para não prejudicar 
empresas instaladas onde a LOT não permita 
mais esse tipo de ooperação. E não restringir 
o gabarito para as indústrias e para as ativida-
des logísticas situadas nas faixas rodoviárias e 
nos setores de interesse industrial. 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
Movimento em defesa da corporação

Sempre houve uma relação muito próxima e participativa da Acij nas 
discussões que envolvem a corporação. Nos últimos anos, isso se in-
tensificou por causa da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que 
autoriza os municípios a celebrar convênios com os bombeiros volun-
tários para a fiscalização e certificações quanto ao atendimento às 
normas de segurança contra incêndio.

Em outubro de 2013, a mobilização se repetiu, agora para acompa-
nhar a votação do projeto de lei 65/2013, que altera normas de comba-
te a incêndios no Estado e dá poder de polícia aos bombeiros militares. 
Pelo menos oito ônibus, com cerca de 300 pessoas, saíram de Joinville 
com destino a Florianópolis para defender a emenda ao projeto que 
garantia a extensão desse poder aos voluntários. O Legislativo aprovou 
o projeto com a PEC, reforçando a legitimidade de atuação dos volun-
tários. O último embate foi ação diretora de inconstitucionalidade con-
tra a PEC no Supremo, que não foi acatada. 

No dia 27 de maio do ano passado, lideranças de 28 municípios ca-
tarinenses estiveram reunidas na Acij para defender a manutenção dos 
voluntários, tentando impedir que seus espaços fossem tomados pelos 
militares. Neste ano, houve dificuldades em convênio com o governo do 
Estado. O presidente João Martinelli fez gestões ao prefeito Udo Döhler 
e ao senador Luiz Henrique para que fosse aprovado o apoio financeiro, 
o que ocorreu algumas reuniões depois. “Estamos sempre vigilantes em 
defesa da nossa corporação”, ressalta Moacir Thomazi.

Corporação
tem papel
social
inegável

“O papel da Acij foi preponderante para a aprovação, pois mobilizou 

entidades, federações, como a Fiesc e Fecomércio, empresários e lideranças 

políticas locais”, diz Moacir Thomazi, presidente da Associação dos Bombeiros 

Voluntários e vice-presidente da Acij. A PEC foi aprovada em julho de 2012, sob 

aplausos da comitiva joinvilense presente na Assembleia Legislativa.
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SAÚDE 
Por um novo hospital estadual 

Todas as causas que impactam na vida da comunidade, como saúde pública, têm amplo en-
volvimento da Acij. No último ano, a entidade passou a cobrar com mais força a construção de 
um hospital com 300 leitos para atender o crescimento da Região Sul e também municípios 
vizinhos. No dia da posse para a primeira gestão à frente da Acij, o advogado João Martinelli já 
levantava essa bandeira, também apresentada aos candidatos ao governo do Estado. Depois da 
campanha, deputados de Joinville se comprometeram com a causa.

Outro exemplo do 
envolvimento da 
entidade com a 
saúde pública foi 
a campanha “Eu 
Abraço o São José”, 
que arrecadou mais 
de R$ 1,5 milhão 
para o hospital 

Enquanto o Sesi 

é mais voltado às 

pessoas, promovendo 

a melhoria da 

qualidade de vida 

do trabalhador e de 

seus dependentes por 

meio de ações em 

educação, saúde e 

lazer, ao Senai cabe a 

educação profissional 

e aprendizagem 

industrial, além da 

prestação de serviços 

de assistência técnica 

e tecnológica às 

empresas industriais. 

Já o Senac cuida da 

educação profissional 

para trabalhadores do 

comércio e serviços.

COMUNIDADE
Atendimento nos bairros

A luta da diretoria da Acij tem sido para que o Sistema S (Sesi, Senai e Senac), que é um forte 
aliado do empresário na capacitação de trabalhadores e aperfeiçoamento profissional, atue 
sintonizado com as necessidades do município, melhorando e ampliando as bases de aten-
dimento, oferecendo cursos nos bairros. Como a cidade é muito espalhada, a entidade cobra 
que os serviços do sistema S estejam realmente próximos do usuário final. O Sesi, por exem-
plo, já tem uma programação de investimentos na cidade. Comprou terreno na rua Florianó-
polis e deve instalar uma unidade ali. Outra expectativa é implantar um Sesi dentro do Perini 
Business Park. Recentemente, foram inaugurados institutos de inovação e tecnologia junto 
ao Senai Norte. São lugares para desenvolver tecnologia. 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Mais eficiência na liberação 

Já na posse para a primeira gestão, João Martinelli cobrou mais agilidade na liberação de licen-
ças para empresas. Havia, e ainda há, muita reclamação da classe empresarial nesse quesito. Por 
meio dos núcleos de Meio Ambiente e Gestão Ambiental, a entidade passou a tratar o problema 
como sistêmico e não localizado, dado que não se restringe à Fundema. Como há divergências 
entre as leis municipal, estadual e federal, trazendo insegurança jurídica, muitas vezes os fiscais 
demoram para conceder o licenciamento. A Acij apoiou a reestruturação da Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente, o que trouxe maior eficiência nos processos e menos burocracia. 
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SEGURANÇA PÚBLICA
Finalmente, as câmeras

Em seus dois discursos de posse, o presidente João Martinelli revelou grande preocupação com 
a segurança pública. No primeiro ano, cobrou a instalação de 300 câmeras de segurança. Com-
parou Joinville com a cidade de Chapecó, no Oeste, que já tinha 200 câmaras instaladas, embora 
com  população é menor. Em junho de 2014, a Acij promoveu encontro com representantes da 
segurança pública e empresários, que relataram suas reivindicações, reiterando a necessidade de 
maior efetivo. Em agosto do mesmo ano, uma comitiva entregou ao governador a cobrança por 
mais 350 policiais civis e 600 militares. Desde então, o assunto vem ganhando força. No dia 15 
de junho deste ano, há uma mensagem da Acij à Secretaria de Segurança Pública cobrando um 
cronograma de implantação do sistema de câmeras digitais de monitoramento, objeto de con-
vênio assinado pelo governador na solenidade de posse de Martinelli para o primeiro mandato.

O fato é que só no próximo mês as primeiras 100 câmaras devem ser instaladas na maior 
cidade do Estado, apesar de convênio firmado com o governo do Estado ter previsto 200 há 
um ano. Para começarem a funcionar, a Polícia Militar ainda depende da adaptação de três 
salas próprias para gerenciamento e análise das câmeras. Terá de ser feita uma licitação para 
reforma dos espaços e compra do imobiliário. Segundo o comando da PM, esse processo 
deve levar um mês e meio.

POLÍTICA
Contatos com Brasília e Florianópolis

A diretoria da Acij pretende seguir com as ar-
ticulações para encaminhamento de projetos 
importantes para Joinville. Como a entida-
de procura interpretar as necessidades das 
empresas, usa todas as ferramentas para in-
fluenciar os gestores públicos e garantir que 
as demandas sejam atendidas nas diferentes 
esferas de poder. É o lobby eficiente em nome 
da cidade, da indústria e da comunidade. Um 
dos exemplos foi a mudança no Simples, com 
redução da carga tributária e a simplificação. 
Outro exemplo foi o Movimento Brasil Efi-
ciente, surgido ainda em 2010. 

A Acij também está trazendo a Junta Co-
mercial para dentro da casa, a fim de ganhar 
agilidade e eficiência na abertura de empre-
sas. É assim que a diretoria quer continuar 
agindo, pela redução de burocracias e agilida-
de nos processos.

Movimento Brasil 
Eficiente nasceu no 
âmbito da Acij 
e leva a causa 
para todo o país

Os pedidos da ACIJ

350 
policiais civis

600 
policiais militares

300 
câmeras de segurança

Ao assumir o segundo 

mandato, Martinelli 

voltou a frisar que 

Joinville não é mais 

uma cidade pequena, 

e sim uma cidade-

polo, e que a violência 

precisa ser atacada. 

Defendeu, ainda, mais 

rigor contra o tráfico. 

A Acij também tem 

cobrado a atuação 

mais efetiva do 

Conselho Municipal 

de Segurança e maior 

efetivo para as polícias 

civil e militar.
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UFSC
Expectativa para as obras do campus

Luta antiga, mas nunca abandonada. Em 25 de agosto do ano passado, um documento enca-
minhado à então ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvatti, a Acij pedia 
celeridade nas obras do campus local da UFSC. “Tivemos a formatura das primeiras turmas, que 
cumpriram cinco anos de curso em prédios alugados com infraestrutura aquém das necessi-
dades de uma faculdade de engenharia”, dizia o documento, que cobrava, ainda, gestão inde-
pendente da universidade para que possa ser fortalecida, ampliada e gerida a partir da região. 

Logo depois da posse para o primeiro mandato, João Martinelli manteve contato com o Mi-
nistério da Educação, pedindo providências. Há na entidade uma comissão formada por profes-
sores, reitores e iniciativa privada com o intuito de avaliar os cursos, o projeto de expansão e a 
construção do campus. O projeto original passou por readequações. Para este mês, está prevista 
uma nova licitação e contratação da empresa que fará a obra do bloco 1. Do bloco 4, precisa ser 
feito o projeto para depois ir a licitação. Os blocos 2 e 3, que são de outra etapa, não têm previsão.

Segundo a reitoria da UFSC, já foi liberado o acesso rodoviário ao campus Norte. Serão cons-
truídas duas vias paralelas à BR-101. As obras devem ficar prontas até julho do ano que vem. A 
nova data de inauguração está prevista para 2017, mas tudo vai depender de processos licitató-
rios, licenciamentos e conclusão dos acessos.

COMPETITIVIDADE  
Movimento Brasil Eficiente 
e Feirão do Imposto

A fim de melhorar o ambiente de negócios, 
reduzir a burocracia, buscar a racionaliza-
ção da gestão pública e, principalmente, 
diminuir a carga tributária, a Acij criou movi-
mentos, como o Feirão do Imposto, que visa 
mostrar para a população como os impos-
tos elevam os preços de produtos e serviços. 
Além disso, motiva a população a se indig-
nar com a cobrança e falta de atendimento 
em serviços públicos. O movimento nasceu 
em 2003, em Joinville.

Em setembro do ano passado, ocorreu o 
12º Feirão do Imposto, iniciativa do Núcleo 
de Jovens Empresários da Acij. Nesta ação, 
também foram coletadas assinaturas para o 
Movimento Brasil Eficiente, cujo objetivo é a 
aplicação de uma reforma tributária por ini-
ciativa popular. 

1.600 
alunos

8
cursos de graduação

4 
prédios ou blocos

A Acij faz questão de 

frisar que, ainda em 

setembro de 2007, 

houve o consenso 

de que a melhor 

localização para 

o campus seria às 

margens da BR-101. No 

dia 25 de abril de 2008, 

foi lançada a pedra 

fundamental. Passados 

sete anos da promessa, 

o que se vê são 

esqueletos de concreto 

dos dois blocos que 

compõem a primeira 

fase das obras.O projeto original
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O presidente Martinelli 

lista as vantagens 

da parceria com a 

Junta Comercial: 

 “A Acij atuará na 

intermediação das 

demandas de seus 

associados, como 

sempre fez, abrigando 

a Jucesc, que hoje 

funciona no Centro de 

Joinville”. 

FORTALECIMENTO DO ASSOCIADO

ALIADOS
Ampliação do quadro e novos serviços 

Em janeiro de 2013, havia 1.332 associados no time da entidade. 
Hoje, esse número está próximo de 2 mil. A casa também tem agre-
gado serviços, como capacitação e ferramentas de relacionamento. 
Além de trazer novos parceiros, a preocupação é mantê-los e fide-
lizá-los. Por isso, a importância de dar o suporte que eles precisam, 
explica Diogo Haron, diretor-executivo. Segundo ele, o empresário 
passou a enxergar na Acij uma aliada para seus negócios. Entre os 
serviços oferecidos, estão o cartão UtilCard, certificados digital e ori-
ginal e convênio com a Boa Vista, que oferece soluções para análise 
de crédito. Empresários de qualquer porte, independente do setor, 
podem se associar e ter acesso a esses e outros benefícios.

NÚCLEOS
Frente para demandas setoriais

Hoje, há 29 núcleos em atividade na Acij, que trabalham problemas comuns das empresas 
de diferentes setores, buscando solução em conjunto. Os núcleos setoriais foram criados em 
1991, mas ao longo dos anos foram evoluindo e seus objetivos, ampliados. Em 2011, rece-
beram nova classificação. A partir daí, surgiram os núcleos territoriais ou regionais, núcleos 
temáticos, além dos núcleos setoriais e multissetoriais já existentes. No Núcleo de Meio Am-
biente, por exemplo, a Acij reúne executivos de diferentes empresas para discutir problemas 
e apontar caminhos, o que beneficia a todos.

NOS BAIRROS
Gestão de interesses comuns

Compartilhar boas práticas de gestão entre empresários dos quatro cantos da cidade e unir 
forças para reforçar pleitos regionais. Estas são as propostas da Gestão Compartilhada, li-
derada dentro da Acij pelo vice-presidente Jaime Grasso. Os participantes se reúnem em 
uma empresa âncora, liderados por um empresário da região e acompanhados por um re-
presentante da entidade. 

Na Região Norte, as discussões se concentram na mobilidade urbana, como a duplica-
ção da Santos Dumont e da Dona Francisca. No Sul, as lideranças tratam de construções 
das marginais próximas à BR, melhoria no acesso aos bairros, campus Norte da UFSC e im-
plantação do Parque de Inovação Tecnológica (PIT). Quando se reúnem na Região Leste, os 
empresários discutem a LOT e rede de esgoto. Já na Gestão Compartilhada do Vila Nova, 
cobra-se mais segurança para residências e pequenos comércios, instalação das câmeras 
de vigilância e desenvolvimento do turismo rural. “Esse compartilhamento se verifica entre 
os empresários locais, que se organizam e buscam elencar prioridades. A associação ajuda 
no sentido de dar forma aos pleitos”, completa Jaime Grasso.
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Evento de boas-
vindas aos novos 
parceiros da 
associação

UNIDADE
Junta Comercial na Acij

A Acij está trazendo novamente a Junta Comercial do Estado para 
dentro das dependências da entidade. Convênio que vigorava até 
2010 foi reativado. O convênio prevê a manutenção do escritório na 
sede da Acij – condomínio, serviços contratados, limpeza, mão de 
obra terceirizada, segurança eletrônica, entre outros –, com o obje-
tivo de dar agilidade aos processos, encurtando a distância entre a 
Junta e as empresas de Joinville e região.

ÓRGÃO
O que é o Consep 

Formado pelos sindicatos patronais, o 
Consep discute demandas relacionadas 
às questões trabalhistas, negociações co-
letivas e pleitos em comum. Foi reestru-
turado no último ano, permitindo maior 
participação dos sindicatos patronais no 
acompanhamento e monitoramento das 
negociações coletivas e do piso mínimo 
regional. Teve forte atuação junto ao Mi-
nistério do Trabalho na revisão da NR 12 
(norma regulamentadora que trata da se-
gurança dos equipamentos e máquinas) e 
também em pleitos como intervalo intra-
jornada, cotas e terceirização. 

LINHA DO TEMPO
Algumas ações da entidade 
nos últimos dois anos

Março de 2014
Acij cobra do governo do Estado a 
contratação de um projeto executivo para 
a duplicação da Dona Francisca. Em março 
de 2015, o projeto foi entregue. 

Maio de 2014
Lideranças de 28 municípios catarinenses 
se reúnem na Acij em defesa da 
manutenção dos bombeiros voluntários.

Junho de 2014
No dia da posse, João Martinelli levanta 
o pleito de mais um hospital com 300 
leitos para a Zona Sul da cidade. A 
reivindicação é levada aos candidatos ao 
governo do Estado.

Logo depois da posse para o primeiro 
mandato, Martinelli entra em contato 
com o Ministério da Educação e Cultura 
pedindo providências em relação ao 
campus Norte da UFSC.

A Acij promove encontro com 
representantes da segurança pública 
e empresários e cobra mais efetivo 
policial e instalação das câmeras de 
monitoramento. 

No dia 26, o ILS entra em operação no 
Aeroporto Lauro Carneiro de Loyola.

O Consep é formado 

por  21 sindicatos 

de 11 segmentos 

econômicos distintos, 

que representam 

em torno de 22 mil 

empresas na região de 

Joinville.

1.332

2013

Evolução dos 
associados

2015

1.928
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Julho de 2014
Acij apresenta ao prefeito pedido para 
redução do ISS a fim de baratear as passagens 
de ônibus.

Agosto de 2014
Entrega à então ministra Ideli Salvatti de 
documento cobrando mais incentivos ao 
transporte coletivo.

No dia 19, comitiva entrega pessoalmente ao 
governador do Estado pedido para reforçar 
a segurança pública de Joinville: mais 350 
policiais civis e 600 policiais militares. Propõe 
lançamento de concursos públicos para a 
contratação dos agentes.

No dia 25, documento é enviado à então 
ministra-chefe da Secretaria de Direitos 
Humanos, Ideli Salvatti, pedindo celeridade 

Com incentivo ao 
transporte coletivo, 
o trânsito nas 
ruas ganha maior 
racionalidade
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nas obras do campus Norte da UFSC.

Setembro de 2014
No dia 4 é lançado o Movimento Nossa 
280, a fim de cobrar agilidade nas obras. 
Acij foi atuante na assinatura da carta-
manifesto para cobrar agilidade na obra e na 
sensibilização das empresas para evitarem 
recursos, o que atrasa o processo.

No dia 30, documento com contribuições da 
Acij para a Lei de Ordenamento Territorial é 
encaminhado ao prefeito Udo Döhler.

Dezembro de 2014
Entidade se reúne com a Frente Parlamentar 
Catarinense e volta a cobrar celeridade nas 
obras da duplicação da BR-280. 

Fevereiro de 2015
Em reunião na Acij com as companhias 
aéreas, no dia 10, é cobrada a redução das 
tarifas. No encontro, entidade apresenta 
relatório com comparativos de preço das 
passagens entre os aeroportos de Joinville, 
Curitiba e Navegantes. 

Março de 2015
No dia 2, presidente João Marinelli pede 
ao presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado deputado Gelson Merísio, 
empenho para reativação do convênio com a 
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, 
que se instalará dentro da sede da Acij.

Julho de 2015
No dia 15, a Acij encaminha ofício à Secretaria 
de Segurança Pública cobrando um 
cronograma de implantação do sistema de 
câmeras digitais de monitoramento.

EXPEDIENTE


