


A Associação Comercial e Industrial de Tijucas (ACIT) e a Câmara de 

Dirigentes Lojistas de Tijucas (CDL Tijucas) são entidades representativas 

da classe empresarial da cidade. Atuam na defesa de seus interesses, 

trabalhando em busca de melhorias no cenário econômico local e, 

consequentemente, no desenvolvimento social da região, contribuindo 

com melhores níveis de qualidade de vida da população.

As entidades mantêm, no entanto, uma postura de desenvolver ações 

que vão além dessa atuação protocolar. São iniciativas nas áreas 

ambiental, social e educacional, das quais listamos alguns exemplos a 

seguir.

Acelera Teen

Realizado anualmente, este é um curso baseado em conteúdos sobre 

empreendedorismo, comportamento pessoal em empresas, formas de 

ingresso em universidades, como gerir um negócio, competências 

pessoais e maneiras de potencializar capacidades. As aulas vão além do 

repasse de conceitos teóricos, exercitando a iniciativa dos jovens através 

de dinâmicas e atividades descontraídas.

Destinado a jovens do nono ano de escolas públicas e particulares do 

município, o curso é totalmente gratuito e já formou, entre 2018 e 2020, 

cerca de 40 alunos. 

Educação para jovens



Geração Empreendedora

Programa da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina 

(FACISC) realizado pela ACIT/CDL Tijucas anualmente através do Núcleo 

de Jovens Empresários. O objetivo é aproximar as classes estudantil e 

empresarial, despertando nos jovens estudantes do ensino médio o 

espírito empreendedor. Para isso, utiliza um método de ensino elaborado 

pelo Sebrae.

Programa Bom de Letra

Todos os anos, o auditório da Casa do Empresário, sede da ACIT/CDL 

Tijucas, recebe o Programa Bom de Letra, realizado pela Mosarte em 

parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Tijucas. A 

competição de soletração reúne estudantes do 9º ano de escolas 

particulares e públicas do município.



Escola vai à ACIT/CDL Tijucas

Projeto que visa aproximar as entidades da comunidade escolar pública 

da cidade e também apresentar aos estudantes alguns aspectos do 

empreendedorismo e do mundo profissional. Os alunos são recebidos 

por um membro da diretoria das casas, que explica o trabalho 

desenvolvido pela Casa do Empresário e fala sobre sua atuação como 

empresário. O objetivo é mostrar aos alunos as possibilidades existentes 

para o seu futuro profissional e incentivar neles o desejo por seguir 

estudando e dedicaram-se ao empreendedorismo.

Oficina de Orientação Profissional

Projeto realizado em parceria com a Univali Campus Tijucas, o projeto 

atende 35 adolescentes de escolas públicas e privadas da cidade, 

trabalhando questões relacionadas à vida profissional e às possibilidades 

de formação acadêmicas. Liderado por uma estagiária na área da 

Psicologia que atua na Casa do Empresário, a ACIT/CDL Tijucas participa 



SUSTENTABILIDADE

do processo através do projeto Capacitação para o Mercado de Trabalho, 

desenvolvido pela Univali em Itajaí há praticamente 20 anos, e que agora 

passa a acontecer também em Tijucas. O foco é a orientação e suporte 

relacionado ao bem-estar psicológico e apoio social aos estudantes, que 

vêm, em sua maioria, de famílias em situação de vulnerabilidade. Em 

virtude da pandemia, os encontros vêm sendo realizados de maneira 

online.

Miniusina de energia fotovoltaica

A estrutura tem 51 módulos que geram aproximadamente 1800 kWh por 

mês, suprindo 95% da energia que a Casa do Empresário, sede da 

ACIT/CDL Tijucas, necessita. Além da economia financeira, a usina 

também contribui para a sustentabilidade, já que pode reduzir em até 12 

toneladas a emissão de CO² necessária para gerar a energia média 

utilizada pelo prédio.



Menos plástico

Há algum tempo não fazemos a utilização de copos plásticos descartáveis 

nas áreas comuns da Casa do Empresário. Eles foram substituídos por 

copos de acrílico, que são lavados e reutilizados, sem que haja a 

necessidade de produção de mais artigos em plástico e reduzindo a 

geração de resíduos.

Coletor de resíduos eletrônicos

Na Casa do Empresário há um coletor de resíduos eletrônicos disponível 

para que as pessoas descartem corretamente esses materiais. O descarte 

de resíduos sólidos é regulamentado pelo Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (Lei 12305/2010), “tendo como proposta a prática de hábitos de 

consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o 

aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que 

tem valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado) e a 

destinação ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que não pode 

ser reciclado ou reutilizado)”. Tudo o que é coletado é destinado a uma 

empresa especializada na reciclagem e reutilização desses resíduos.



Praça da Indústria e Comércio

A construção da Praça da Indústria e Comércio é uma iniciativa 

capitaneada pela ACIT/CDL Tijucas, com apoio do empresariado local, 

comunidade e Poder Público Municipal. O espaço está sendo construído 

em um terreno vizinho à Casa do Empresário, definido como área verde 

que estava sem uso anteriormente.

A praça, portanto, proporciona a disponibilização desse espaço para a 

comunidade, que poderá usufruir de um ambiente saudável de 

convivência. Espaços públicos desta natureza têm relevante papel no 

sentimento de bem-estar social da população, contribuindo para a 

socialização entre as pessoas, estimulando a prática de atividades físicas e 

o contato com a natureza. Na Praça da Indústria e Comércio foram 

plantadas mais de 50 árvores (o espaço anterior era um pasto sem 

nenhuma delas), incluindo algumas frutíferas.



ASSISTÊNCIA

Campanhas do Agasalho

O inverno no Sul do Brasil pode ser rigoroso. Por isso, anualmente, a 

ACIT/CDL Tijucas participa ou promove campanhas de arrecadação de 

agasalho, extremamente importantes para as pessoas que mais 

necessitam nessa época do ano. 

Em 2020, foi realizada a Campanha do Agasalho em parceria com o Lions 

Clube de Tijucas. Após a arrecadação das doações na Casa do 

Empresário, os itens foram higienizados em razão da pandemia do novo 

coronavírus e disponibilizados no varal solidário na sede do Lions.  

Arrecadação de alimentos

A pandemia do novo coronavírus agravou a situação de famílias que já 

enfrentavam dificuldades financeiras e viviam em situação de 

vulnerabilidade social. Em virtude da quarentena, muitas pessoas ficaram 

impossibilitadas de exercer suas atividades ou perderam seus empregos e 

renda. 

Diante deste cenário, a ACIT/CDL Tijucas realizou a segunda edição do 

Encontro de Gigantes, através de uma live que tinha o objetivo de 

arrecadar alimentos para serem doados a famílias carentes de Tijucas. O 

evento reuniu os empresários Mauro do Valle Pereira (Portobello), Marco 

Aurelio Sedrez (Mosarte) e José Koch (Grupo Koch) em debate mediado 

pelo jornalista Mário Motta. Foram arrecadadas 7,5 toneladas de 

alimentos, distribuídos para as famílias em parceria com a Secretaria 

Municipal de Ação Social e Direitos Humanos. 





Cestas básicas - Núcleo das Construtoras, Imobiliárias e Afins

Durante a pandemia do novo coronavírus, o Núcleo das Construtoras, 

Imobiliárias e Afins realizou repasse de 17 cestas básicas para a Secretaria 

Municipal de Ação Social, que desenvolve importante trabalho de 

acompanhamento das famílias em situação de vulnerabilidade social na 

cidade.  

Dia das Crianças - Núcleo de Jovens Empresários

Anualmente, o Núcleo de Jovens Empresários da ACIT/CDL Tijucas 

participa de ações solidárias, sobretudo as realizadas pelo SESC-Ler, 

realizando a distribuição de cachorros-quentes e refrigerantes, 

contribuindo com o evento que proporciona um dia diferente a crianças 

carentes do município. 



Kits de prevenção

Em virtude da pandemia do novo coronavírus, a ACIT/CDL Tijucas tem 

acompanhado de perto as empresas associadas. Uma das ações 

realizadas foi a entrega de kits de prevenção, contendo álcool em gel e 

máscaras.

Material informativo

As empresas associadas também receberam cartazes informativos sobre 

as medidas de prevenção contar o coronavírus para ser disponibilizado 

em seus estabelecimentos.

CORONAVÍRUS



EPIs

Conhecedora da dificuldade de abastecimento com EPIs na rede de 

saúde, a ACIT/CDL Tijucas realizou o repasse de 200 máscaras N95, sendo 

100 para a Secretaria Municipal de Saúde e 100 para o ACSC - Hospital 

São José Tijucas. 

Workshops Ampliação da Consciência

Realizados pela terapeuta Maria Auxiliadora, de Goiás, os workshops 

foram realizados para jovens e professores, empresários e para o público 

em geral em 2019. A segunda edição do projeto, em 2020, foi suspensa 

em virtude da pandemia do novo coronavírus.

WORKSHOPS



Corrida Rústica ACIT/CDL Tijucas

A primeira edição da Corrida Rústica da ACIT/CDL Tijucas aconteceu em 

janeiro de 2020, reunindo 260 atletas de diversas faixas etárias. O evento 

incentiva a prática esportiva e a inclusão, com a participação de atletas 

com deficiência, além de movimentar a cidade e o comércio local.

ENTRETENIMENTO



48 3263 7400 - www.acitijucas.com.br
Rua Minervino Miguel Ferreira, 354, Centro de Tijucas-SC 

Estamos integrados à
comunidade em que atuamos
e buscamos fazer a diferença.
Isso porque acreditamos
muito no nosso lema:
Juntos somos mais fortes!


