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EXPEDIENTE02

 Foi com imensa satisfação que assumi a 
presidência da ACIL e com o compromisso de me 
dedicar e trabalhar a serviço dos nossos associados 
e de toda a classe empresarial, dando minha 
contribuição na construção de novos projetos e 
novas ações. 
 Manteremos todos os serviços já existentes e 
buscaremos ampliá-los, na medida do possível. 
Buscaremos ampliar a capacitação com 
treinamentos para melhoria da gestão das 
empresas. Também buscaremos abrir novos núcleos 
setoriais, para auxiliar as empresas a se fortalecer 
no mercado e se tornar cada vez mais competitivas.
 Continuaremos trabalhando com afinco para 
trazer voos comerciais para atender a demanda de 
nossa região; pela conclusão do Aeroporto Regional 
de Correia Pinto; pela criação de novas áreas 
industriais; pela duplicação da BR 282; pela redução 
das altas cargas tributárias; e por tantas outras 
demandas necessárias ao desenvolvimento da 
nossa região.
 Para isso, estreitaremos laços com as autoridades 
constituídas em todas as esferas de poder para 
sermos ouvidos quando as decisões a serem 
tomadas nos afetarem diretamente e para cobrar 
leis que impulsionem o desenvolvimento da 
atividade econômica. Eu tenho a convicção de que 
juntos podemos fazer muito mais. Gerar mais 
empregos, expandir e ampliar nossas empresas e 
assim auxiliar o poder público a colocar Lages no 
patamar que ela merece. 
 Também darei minha contribuição ao trabalho que 
o Fórum das Entidades Empresariais de Lages 
desempenha. Acredito que as entidades 
empresariais e os governos municipal, estadual e 
federal devem ter como objetivo comum, o bem 
estar da população e o desenvolvimento da Serra 
Catarinense.
 São muitas as demandas e tentarei ao lado desta 
diretoria, cumprir toda a missão que temos pela 
frente, atuando pelos princípios da ética e da moral, 
avançando na construção de uma entidade forte, 
representativa, capaz de agir com determinação, 
firmeza e independência em favor dos mais 
legítimos interesses do setor produtivo.
 Vamos fazer desta casa, uma instituição forte, 
onde todos sairão beneficiados. 

Sadi Montemezzo
Presidente da ACIL
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 Empresários da Associação Empresarial de Lages estiveram, no dia 14 de março, em reunião com o prefeito Elizeu Mattos para doação 
do projeto de pintura da pista do Aeroporto de Lages. A iniciativa foi um compromisso assumido pela ACIL para colaborar com os avanços 
para a operação de voos no aeroporto da cidade. 
 O projeto, que foi inteiramente custeado pela Associação, foi elaborado pelo engenheiro civil Giovani Fornari e visa destravar os 
impasses que ainda impedem os voos em Lages. De acordo com o Vice Presidente da ACIL e Secretário de Desenvolvimento de Lages, 
Juliano Chiodelli, agora, com o projeto em mãos, o próximo passo será o encaminhamento para aprovação da ANAC e o acompanhamento 
pela AZUL Linhas Aéreas. “A AZUL está por dentro de tudo que está acontecendo no Aeroporto, diariamente somos solicitados por eles 
para o envio de fotos, documentos, tudo sobre o andamento do Aeroporto de Lages” destacou ele.
 Após a aprovação do projeto deve ser realizada a pintura da pista, a qual já foi recapeada pelo Governo do Estado no valor de um milhão 
e meio de reais, de acordo com o Secretário de Desenvolvimento Regional de Lages, João Alberto Duarte. A pintura, por outro lado, foi um 
compromisso assumido pela prefeitura Municipal de Lages e deve custar algo em torno de 100 mil reais, esta deve ser a última pendência 
para, enfim, Lages poder voar. 

ACIL doa projeto de pintura da pista do 
aeroporto de Lages para prefeitura

Aeroporto de Correia Pinto

 A convite dos empresários da ACIL, o diretor de transportes da Secretaria de estado da Infraestrutura, José Carlos Muller participou da 
reunião da diretoria de 07 de março, onde foi sabatinado sobre os entraves que emperram a conclusão do Aeroporto Regional de Correia 
Pinto. 
 De acordo com Muller, um dos principais entraves era um convênio que o Estado possuía com uma empresa de iluminação de 
aeroportos.  Segundo ele, isto foi desenrolado no último mês de dezembro e para este ano as obras devem andar. “O Aeroporto de Correia 
Pinto somente consegue operar com o auxílio de instrumentos, também, por isso, a importância dessa iluminação” destacou Muller. 
 Segundo o presidente da Comissão dos Aeroportos da ACIL, Anderson de Souza, os esforços, agora, devem ser concentrados no 
Aeroporto de Lages, visto que está a um passo de ser colocado em funcionamento. “Precisamos é que Lages opere imediatamente. Façam 
o de Correia Pinto com calma, levando o tempo necessário para concluírem a obra com a maior qualidade possível e com os dispositivos 
necessários para a completa operação do Aeroporto.  O que não podemos é que enquanto o de Correia Pinto esta sendo construído o de 
Lages não esteja funcionando”, declarou Souza. 
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 Diretores da Associação Empresarial de Lages (Acil) reuniram-se, em 24/02, com Beto Ody, diretor da Gaby Eventos, empresa 
responsável pela realização da Festa Nacional do Pinhão, e firmaram acordo para a realização do Shopinhão, feira que ocorre dentro do 
evento e consiste na exposição de produtos, empresas e serviços de Lages e região. 

 Conforme realizado no ano anterior, o Shopinhão continua ocupando os pavilhões Tito Bianchini e Afonso Ribeiro no Parque de 
Exposições Conta Dinheiro. Neles serão montados uma estrutura que deve abrigar mais de 100 expositores, dos ramos de serviço, comércio 
e indústria. Será uma oportunidade para o visitante conhecer o que Lages e a região oferecem, bem como um momento para prospectar 
novos negócios e firmar parcerias. 

 A 28ª edição da Festa Nacional do Pinhão ocorre do dia 20 a 29 de maio e promete ser a melhor dos últimos anos. No ano anterior a Festa 
do Pinhão recebeu mais de 145.000 visitantes e a expectativa deste ano é ultrapassar esse número. Serão mais de 20 atrações, entre elas 
Anitta, Victor e Léo, César Menotti & Fabiano, Zé Ramalho, Natirruts e Leonardo e Eduardo Costa com o show Cabaré. 

 De acordo com os organizadores, grandes novidades, ainda não reveladas, devem dar uma cara nova à festa e torná-la ainda mais 
atrativa para o visitante. Para os interessados em expor seus produtos e negócios, os estandes do Shopinhão já estão sendo 
comercializados na ACIL. Mais informações pelo telefone (49) 3251-6611.

ACIL fecha acordo com Gaby Eventos para
realização doShopinhão 2016

Shopinhão 2016
De 20 à 29 de maio

145 Mil
Pessoas no Último Ano

Reserve seu estande

49 3251.6611

Você vai ficar
  de fora dessa?



 No dia 23 de fevereiro, uma comitiva formada por lideranças da Serra Catarinense como o representante do Fórum das Entidades, 
Fábio Tosatti, a Deputada Federal Carmen Zanotto, o Deputado Estadual Gabriel Ribeiro, o presidente do CIASC, Dr. Roberto Amaral, o 
vice-presidente da FIESC, Mário Aguiar, estiveram em Brasília para reunião com Ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues. Na 
ocasião foi solicitado a inclusão do trecho da BR-282, Lages-Palhoça, nos estudos que precedem a concessão da Rodovia. 

 De acordo com Tosatti, que representou o Fórum das Entidades de Lages, a presença da comitiva foi fundamental para essa 
conquista. “Durante a reunião, o próprio Ministro desenhou à caneta o traçado da BR-282 Lages-Palhoça no mapa, que antes não estava 
incluído nos estudos. Foi a presença dos representantes serranos que fez a diferença para essa conquista”, destacou ele.

 A partir de agora o processo será encaminhado 
para o Ministério do Planejamento e o prazo é que 
ainda neste ano ocorra a divulgação da PMI, que é o 
processo de manifestação de interesse, onde são 
elaborados os estudos e apresentados às empresas 
interessadas na concessão. Nestes estudos serão 
analisados os trechos onde necessitam de duplicação 
ou de terceira via. Após isso é que será encaminhado 
para o processo licitatório de concessão da rodovia. 

 Paralelamente à reunião de Brasília, foi realizada, 
em Lages, a primeira reunião do ano do Fórum das 
Entidades. Os representantes criaram uma comissão 
que ficou encarregada de reunir nas próximas 
semanas as principais entidades do estado para 
debater os principais gargalos da BR-282 e contribuir 
para os estudos que serão realizados pelo governo 
federal. A ideia é criar uma pauta única, unificando as 
reivindicações e ganhando força com o apoio de 
diversas entidades de Santa Catarina. 

Representantes do Fórum das Entidades, do Conselho de Segurança, 
da FIESC e parlamentares da Serra conquistaram em Brasília a
inclusão do trecho Lages - Palhoça (BR-282) nos estudos do
processo de concessão de rodovias.
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 A reunião da diretoria da Associação Empresarial de Lages (Acil), realizada no dia 22 de 
fevereiro, contou com a presença do Vice Presidente Regional da FIESC, Israel Marcon, e demais 
representantes do programa Movimento A Indústria pela Educação. Na ocasião foram 
apresentados números do setor onde mostram que a região Serrana possui os piores índices do 
estado em relação à educação na indústria. Além disso, os empresários foram convidados a 
engajar no programa. 

 Dentre as metas estão a superação de dois desafios: fazer com que todo trabalhador da região 
serrana da indústria complete a escolaridade básica até 2024 e fazer com que todo trabalhador 
da indústria esteja com educação profissional e tecnológica compatível a sua função. Para o 
horizonte de 2015 até 2017 os objetivos são promover a escolaridade básica completa de 63% dos 
trabalhadores da indústria e atender 100% da demanda por profissionais qualificados, apontada 
pelo Mapa do Trabalho na Indústria da CNI-SENAI.

 Para a realização do Plano de Trabalho 2015-2017 do Movimento A indústria pela Educação, o programa conta com o projeto 
estratégico Eu Voluntário, que tem como objetivo reunir voluntários para trabalharem no âmbito educacional em Santa Catarina, visando 
elevar a qualidade da educação. As pessoas dispostas a participar devem fazer o cadastro no site do Movimento pela Educação 
www.fiescnet.com.br/aindustriapelaeducacao.

Diretoria da ACIL recebe representantes do Movimento
A Indústria pela Educação da FIESC

 O convidado da reunião da diretoria da ACIL realizada no dia 
29 de fevereiro, foi o Deputado Estadual Gabriel Ribeiro que 
respondeu aos questionamentos dos empresários sobre as ações 
e projetos na ALESC. 

 Além das questões em destaque na mídia como o problema 
da superpopulação de javalis na região, a inauguração do Colégio 
Militar em Lages, ameaça da entrada da maçã chinesa no país, o 
deputado Gabriel Ribeiro falou da luta pela aprovação na grade 
curricular estadual da disciplina de empreendedorismo, algo, 
segundo ele, já sinalizado pelo Governador Raimundo Colombo.

 O Deputado informou aos empresários, sobre a intenção do 
Governo do Estado em transportar milho através da malha 
ferroviária de Goiás e Mato Grosso até Lages, a fim de baratear o 
custo para os produtores catarinenses de suínos, bovinos e aves. 
Caso seja efetivada esta possibilidade Lages passará a receber 
cerca de 100 containers por dia de milho que serão distribuídos 
para região Serrana, Oeste e Meio Oeste do Estado. 

 Algumas reivindicações foram feitas pelos empresários ao 
Deputado, entre elas estão a aquisição de mobília para as novas 
salas da Uniplac e as melhorias na estrada entre Campo Belo do 
Sul e Capão Alto. O presidente da Acil, Sadi Montemezzo, 
questionou ainda sobre o término das obras do Hospital Tereza 
Ramos, que, segundo o Deputado, não deve acontecer neste ano.

Diretoria da Acil recebe
Deputado Gabriel Ribeiro para
reunião com empresários

Isabel Baggio apresenta festival
de música clássica

 A empresária e ex-presidente da ACIL, Isabel Baggio, 
também participou da reunião do dia 29/02, ocasião que pediu o 
apoio da classe para a realização do Festival Internacional Música 
na Serra e para divulgação do selo 250 anos de Lages.

 A diretora do Correio Lageano apresentou o FESTIVAL 
INTERNACIONAL MÚSICA NA SERRA, evento de música clássica 
que é realizado em Lages e está em sua quarta edição. Ele ocorre 
durante uma semana de julho e este ano vai contar com a 
presença de professores da América do Norte e da Europa para 
apresentações e aulas a estudantes.

 O pedido foi para que os empresários contribuam com o 
Festival por meio da Lei Rouanet, onde as empresas operadas 
com lucro real podem doar 6% do imposto de renda para projetos 
aprovados nesta lei. As pessoas físicas também podem fazer a 
doação, mas nesse caso o valor é de 4% do imposto de renda.

 Na ocasião, ela aproveitou o momento para divulgar e 
disponibilizar aos empresários o selo de 250 anos de Lages, 
criado, segundo ela, para comemorar o aniversário da cidade, 
divulgar Lages e aumentar a auto estima dos cidadãos.
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 O presidente da Associação Comercial de Lages (ACIL), Sadi Montemezzo, acompanhado pelo Secretário Nilson Cruz, o Tesoureiro 
Felipe de Quevedo Paes e o Vice Presidente de Assuntos Regionais da Associação, Antonio Wiggers, estiveram no dia 02 de março, na 
Assembleia Legislativa de Santa Catarina para tratar de interesses da classe empresarial de Lages e deixar o convite do Shopinhão deste 
ano, que ocorre dentro da Festa Nacional do Pinhão.

 Os empresários relataram que foram muito bem recebidos pelo Deputado Estadual Gabriel Ribeiro e o presidente da Assembleia, 
Deputado Gelson Merísio. O convite dos empresários lageanos foi para que a ALESC ocupe um espaço dentro do Shopinhão, participando 
do evento como em anos anteriores. O presidente deu a garantia de que iria buscar uma orientação jurídica para saber se é possível 
participar em virtude de se tratar de um ano eleitoral.  

Comitiva da ACIL visita ALESC em prol do Shopinhão

 Na última reunião da Acil, realizada no dia 28 de 
março, o empresário convidado para apresentar um 
pouco mais a empresa, foi o associado da Acil Eng. 
Everaldo Wiggers, da Wiatec, que atua há sete anos no 
mercado de Lages e região.

 Especializada na comercialização e instalação de 
materiais elétricos e de automação industrial, a 
empresa atua ainda em projetos elétricos e 
preventivos para aplicação comercial, residencial e 
industrial, assistência técnica de drives e controls da 
WEG, além de soluções em eficiência energética.

 Nesse aspecto entrou em pauta uma alternativa 
que foi implantada pela Celesc a partir de março de 
2015 e vem conquistando adeptos, é o projeto geração 
distribuída onde qualquer pessoa física ou jurídica 
pode implantar na sua residência ou empresa uma fonte própria de energia como a solar e a eólica para consumo próprio e posterior 
comercialização com a rede local. O mais importante é que Lages já possui profissionais especializados em tornar essa ideia realidade, 
como no caso da empresa em questão.

Everaldo Wiggers, da Wiatec, fala de eficiência energética na Acil
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 A Associação Empresarial de Lages (ACIL) doou mais de 200 cadeiras para o Colégio Estadual Rubens de Arruda Ramos, 
localizado no bairro Coral, em Lages. Os assentos, que pertenciam ao auditório da Associação que está em reforma, agora serão 
utilizados pelos alunos no salão de atos e na sala de vídeo da escola. 

 A opção pelo Colégio Rubens deu-se por se tratar de uma escola que atende cerca de 900 alunos que cursam desde o primeiro 
ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio e não ter recursos disponíveis para comprar as cadeiras para o salão 
de atos. 
 
 De acordo com o Professor Soinger Branco de Moura, que também está na administração do colégio, a sala com 180 cadeiras 
ainda será equipada com uma lousa digital, já adquirida pela escola. Neste ambiente é onde ocorrem reunião e cerimônias 
importantes  com alunos e pais.
 
 Os demais 40 assentos ainda serão alocados na sala de vídeo do colégio. 

Acil doa cadeiras para Colégio Rubens de Arruda Ramos
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 No dia 22 de novembro de 2016, Lages vai 
completar 250 anos, e para festejar tudo o que há de 
bom na cidade, o Correio Lageano promove a 
campanha “250 anos: Lages, Tradição e Inovação”.

 Todos podem participar da campanha divulgando 
sua logomarca e participando das atividades que 
serão feitas durante o ano.

 A logomarca pode ser usada de diversas formas, 
por meio de selo de correspondência, adesivos em 
veículos, papel timbrado, na assinatura de email, 
rótulos, folders, outdoors, entre outras maneiras.
 
 As atividades irão acontecer de janeiro até a 
semana do aniversário de Lages.

 O principal objetivo é colocar a cidade em 
evidência na região e no Estado, além de estimular a 
autoestima dos lageanos.
(www.clmais.com.br)

ACIL apoia campanha do Correio Lageano



 O mercado de trabalho está ficando cada vez mais exigente, obrigando a busca 
constante por atualização. Essa afirmação é válida para todos os segmentos de 
mercado. E foi pensando nessa atualização dos profissionais que o Núcleo de 
Imobiliárias e Corretores da ACIL – NIMOB realizou, em parceria com a Associação 
Catarinense dos Avaliadores do Mercado Imobiliário - ACAMI, um curso de reciclagem 
em avaliação de imóveis. 
 O curso foi ministrado nos dias 26 e 27 de fevereiro, pelo Prof. Alvino José Júnior. 
Segundo o professor, “a reciclagem tem por objetivo criar um profissional ético, 
integro e conhecedor do mercado imobiliário e da profissão de Corretor de imóveis, 
para garantir à sociedade esse profissional dotando-o de mecanismos eficientes para 
bem exercer sua função de cidadão na busca de ser peça fundamental dos anseios 
sociais”. 
 Durante o curso o professor revisou algumas matérias já estudadas e abordou 
alguns assuntos novos, entre eles: laudos gerais, em especial os judiciais; ações 
revisionais e renovatórias e princípios de perícias judiciais.

NIMOB faz reciclagem em avaliação de imóveis

 A noite do dia 10 de março foi marcada por muita emoção e 
reconhecimento. O Núcleo da Mulher Empreendedora da ACIL 
realizou, no Serrano Tênis Clube, a sétima edição do prêmio 
Mulheres de Sucesso, que tem como objetivo valorizar o trabalho 
de mulheres empresárias, que transformaram sonhos em 
realidade e possuem uma história de vida que serve como 
inspiração para outras mulheres. 
 Neste ano, a grande novidade foi a escolha das 
homenageadas através de votação popular. Beatriz Furlan, da Só 
Massas, foi homenageada pela categoria indústria; Delcize 
Dellagiustina, da rede Boticário de Lages, ganhou o prêmio pela 
categoria comércio; Lucia Helena Machado, da Planalto 
Corretora de Seguros, foi homenageada pelo setor de serviços; a 
médica Dra. Maitê Vassen Schurmann ganhou o prêmio como 
profissional liberal e Lauracy Proença Melo pela ação social
 Na grande noite, por meio de uma breve apresentação, o 
público pode conhecer um pouco da história das homenageadas, 
a exemplo de como começou a Só Massas na vida de Dona 
Beatriz. Sem muitas condições, com tudo emprestado, há 25 
anos, ela e o marido abriram a empresa de congelados e 
salgadinhos. Hoje, depois de muito trabalho, ela possui uma 
grande clientela e comercializa diversos tipos de produtos como 
lasanha, empadão, escondidinho entre outros. “Eu não imaginava 
que seria homenageada, foi muito gratificante e eu agradeço a 
oportunidade. As mulheres, hoje em dia, estão muito ativas”, 
destacou ela. 

Prêmio Mulheres de Sucesso 2016
valoriza e reconhece o trabalho
da mulher lageana
 

 O Núcleo dos Jovens Empreendedores da ACIL iniciou suas 
atividades de 2016, realizando seu planejamento estratégico. 
Nele estão inclusos algumas ações que são realizadas 
anualmente pelo núcleo, como o Feirão do Imposto, o Seminário 
do Empreendedor e o Empreendedor Solidário. Segundo Malek 
Ráu Dabbous, coordenador da ACIL Jovem, além destas ações, a 
gestão deste ano da Acil Jovem visa para 2016 o fortalecimento 
da marca, o planejamento e a integração. 
 Novos objetivos também já foram traçados por meio de um 
planejamento estratégico que contempla os próximos três anos. 
Nele está incluído o trabalho em conjunto da Acil Jovem com 
outros grupos de jovens como ADVB Jovem, CDL Jovem; projeto 
Voz Única Municipal, onde são convidados candidatos à 
prefeitura para bate papo com jovens; Café com Político, que é 
um bate papo com políticos da região; programa Geração 
Empreendedora, uma iniciativa da FACISC (Federação das 
Associações Empresariais de Santa Catarina) que busca despertar 
crianças, jovens e adolescentes para o espírito empreendedor e, 
por fim, visita a autoridades da região. 
 Para 2017, o foco da Acil Jovem é desenvolver lideranças e 
fortalecer as empresas dos nucleados. Já para 2018, o objetivo é 
um pouco mais ousado, os jovens visam construir um plano de 
desenvolvimento para Lages. “Notamos que partidos políticos 
entram e saem do poder e não existe uma continuidade nas 
ações, que Lages precisa saber aonde quer chegar. Sendo assim, a 
ideia é que o grupo da Acil Jovem reúna as forças da cidade em 
um grupo apartidário para criar esse plano de desenvolvimento”, 
destaca Malek. 

Empreendedores da Acil Jovem
visam um plano de desenvolvimento
para Lages

NÚCLEOS ACIL 11



 Na correria do dia a dia o empresário corre atrás dos 
seus sonhos, almejando dentre outros objetivos o tão 
sonhado lucro, a chácara, o carro novo e a casa na praia.
Nessa loucura que é a vida do empresário (muitas vezes 
não reconhecida), o mesmo acaba por esquecer-se de 
cuidar do que ganhou ou do que poderá ganhar ou 
simplesmente ignoram as relações conjugais, 
extraconjugais e a própria morte! 

 Isso ocorre, por exemplo, no casamento, momento 
que afeta diretamente o patrimônio de uma pessoa, de 
um casal, e até mesmo de uma família inteira. Ao assinar 
uma certidão de casamento, uma das partes pode 
enriquecer imediatamente, enquanto a outra pode 
empobrecer na mesma velocidade. Por isso é 
fundamental o planejamento da escolha do melhor 
regime de casamento, devidamente adequado para a 
realidade do casal, evitando transtornos e prejuízos no 
caso de uma separação ou falecimento, tomando 
atitudes preventivas, escolhendo o regime de 
casamento adequado, prevendo situações de divisão do 
patrimônio entre herdeiros, ou hipóteses de existência 
de filhos de casamentos anteriores e de uma união atual 
e até mesmo doações de imóveis para filhos que irão se 
casar, tudo com o intuito de proteger a propriedade, em 
caso de insucesso na união.

 Situações semelhantes ocorrem no falecimento, 
onde a herança é reduzida ou extinta pela falta de 
critérios e de planejamento sucessório.
A boa notícia é que tudo isto pode ser evitado com 
conhecimento e estudo, através de estratégias de 
planejamento e proteção de bens, a fim de evitar 
desagradáveis surpresas e severos prejuízos.

(Fabrício da Silva é advogado especialista em direito 
tributário, Sócio do escritório FDS Advogados, Assessor 
Jurídico e Vice-Presidente de legislação e tributos e 
integrante do Comitê Jurídico da Facisc)

Empresários casam, se separam, e falecem.
É possível planejar e proteger seu patrimônio?

Com a Boa Vista Serviços você tem mais segurança na 
concessão de crédito das suas transações

 A ACIL, através da Boa Vista Serviços, oferece a seus associados serviços de informações de pessoa física e pessoa jurídica, 
indispensáveis para a tomada de decisões seguras nas transações comerciais.
 A Boa Vista Serviços administra a mais completa e tradicional base de dados do país, para crédito e apoio a negócios: o SCPC - 
Serviço Central de Proteção ao Crédito. É uma excelente ferramenta que o associado pode utilizar para registrar seus clientes 
inadimplentes, ao mesmo tempo em que ele fornece ao mercado informações sobre seus clientes, ele força o consumidor a 
voltar à sua empresa para resgatar sua dívida. As soluções e plataformas da Boa Vista são disponibilizadas por todos os meios 
eletrônicos de acesso, com a flexibilidade e a rapidez de que o mercado necessita.
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ASP SOFTWARES: Rua. Benjamin Constant, 123 - sala 08 - Centro 
- Lages - SC - (49) 3223-0649 ▪15% de desconto nos Softwares 
com Mensalidade▪10% de desconto nos Softwares sem Men-
salidade.

CAMDEN ESCOLA DE IDIOMAS: Parque Jonas Ramos, 258 -
Centro - Lages - SC  - (49) 3224-2839� ▪15% de desconto na 
matrícula anual.� ▪10% de desconto nas mensalidades com 
pagamento até o vencimento. Material Nível Básico de Inglês sem 
custo.

CENTRO LAGEANO DE IDIOMA AMERICANO - CCAA: Rua. Frei 
Gabriel, 173 - Centro - Lages - SC - (49) 3222-2102 ▪10% de 
desconto na mensalidade para alunos novos.

COLÉGIO SANTA ROSA: Rua. Lauro Muller, 444 - Centro - Lages - 
SC  - (49) 3222-0391 ▪12% de desconto para o 1º filho e 15% de 
desconto para o 2º filho.

DÉBORA LARA ESMELINDRO RAMOS - Psicologia: Rua. João 
Severino Waltrick, 99 apto 04 - Lages – SC - (49) 3222-7252�▪50% 
de desconto nas consultas.

ETHOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO - Psicologia: 
Rua. Gov. Jorge Lacerda, 123 sala 51 - Centro - Lages - SC - (49) 
9904-7474 ▪R$ 80,00 a consulta.

FARMÁCIA LANG E LIMA: Rua. Frei Nicodemos, 361 - B. São Luiz - 
Lages - SC - (49) 3223-6078 ▪De 5% a 15% de desconto (depen-
dendo do medicamento)

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - MELHOR EDUCAÇÃO DO BRASIL: 
Rua. Humberto de Campos, 213 - Sagrado Coração de Jesus - 
Lages - SC - (49) 3224-0444�▪5% de desconto nas mensalidades.

LFG LAGES: Rua: Frei Gabriel, 514 - Centro - Lages - SC - (49) 
3222-0833 ▪25% de desconto (paraassociados/colabora-
dores/servidores da ACIL) para cursos na modalidade a distância 
- Cursos preparatórios para Concurso Público, OAB, Pós-Jurídica, 
Pós-online, MBA e Cursos online. ▪10% de desconto (para seus 
dependentes) para cursos na modalidade a distância – Cursos 
preparatórios para Concurso Público, OAB, Pós-Jurídica, Pós-
online, MBA e Cursos online.

MEZZALIRA MIX: Rua. Frei Rogério, 809 - Centro - Lages - SC -  
(49) 3226-1112 �▪5% de desconto.

REDE DE VANTAGENS DA ACIL

MULTIPLY CONSULTORIA: Rua. João de Deus Vieira Branco, 120 - 
Campo Belo do Sul - SC - (49) 8802-9465/9828-3577 Análise de 
diagnóstico gratuita (consultor analisa todos os pontos/pro-
cessos da empresa identificando em quais necessitam de me-
lhorias); ▪10% de desconto no plano de ação da Análise de 
Diagnóstico sem consultoria; ▪15% de desconto no plano de ação 
da Análise de Diagnóstico com consultoria; ▪15% de des-conto 
no Eco Franchising (Metodologia para formatação de redes de 
franquias).

NATURAL.COM: Rua. Humberto de Campos, 362 - Sagrado Cora-
ção de Jesus - Lages - SC  (49) 3223-6447 ▪5% de des-conto em 
todos os produtos.

PARQUE DA SAUDADE: Rua. Coronel Serafim de Moura, 58 - 
Centro - Lages - SC - (49) 3222-5533 / 3222-3777�▪Isenção da taxa 
de locação da Capela Mortuária.

PET CENTER BUTTERFLY: Av. Belisário Ramos, 4106 – Centro – 
Lages - SC - (49) 3227-1091 ▪10% de desconto sobre a tabela 
normal para todos os produtos e serviços.

SISTEMA DE ENSINO OBJETIVO LAGES:  Av. Duque de Caxias, 787 
- B. Frei Rogério - Lages - SC - (49) 3224-0500 ▪20% de desconto 
nas mensalidades.

SOCIONTRAINING SOLUÇÕES EM TREINAMENTO EMPRESARIAL 
Rua. República Argentina, 2741 - Blumenau - SC - (47) 3322-3384�
▪10% a 30% de desconto no valor das inscrições dos cursos 
realizados pelas parceiras.

SOFTECSUL TECNOLOGIA: Rua. Emiliano Ramos, 82 - Centro - 
Lages - SC  - (49) 3289-5100 ▪10% de desconto no software 
Company.

UNICESUMAR: Av. Belisário Ramos, 3983 - B Sagrado Coração de 
Jesus - Lages - SC - (49) 3224-9521 ▪10% de desconto nas 
mensalidades.

UNIPLAC : Av. Castelo Branco, 170 - B. Universitário - Lages -SC
(49) 3251-1000 ▪10% de desconto nas mensalidades de todos os 
cursos de Pós Graduação lato Sensu.

Todo associado da ACIL pode usufruir dos descontos que as Empresas Associadas Parceiras oferecem. 
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 Por meio de parceria entre a Associação Empresarial de Lages - ACIL e FACISC, 

os associados da entidade poderão obter descontos nas emissões do certificado 

digital. Para conseguir o benefício, a empresa associada deverá entrar no site da 

ACIL e clicar em certificação digital, onde será encaminhado à Certisign para efe-

tuar o pedido, utilizando o CNPJ ou CPF do associado.

 

 Outro ponto que deve ser levado em consideração, para quem já tem o cer-

tificado digital, é ficar atento a necessidade de renovação antes do vencimento 

para que o consumidor não fique sem esta ferramenta tão importante para as 

atividades profissionais.

RENOVE SEU CERTIFICADO DIGITAL NA ACIL

ACIL OFERECE SERVIÇOS DE REGISTRO DE MARCAS
 O Programa de Proteção Intelectual (PRINTE) é uma solução empresarial cria-

da para oferecer a segurança que o empreendedor procura para o seu capital 

intelectual. Através deste serviço o empresário pode contar com assessoria com-

pleta em propriedade intelectual e orientações profissionais a respeito do regis-

tro de marcas no Brasil e no exterior; proteção do design; pesquisas em bases 

tecnológicas, patentes de inovação; consultoria em contencioso administrativo e 

judicial; acompanhamento e monitoramento processual; parecer técnico em 

propriedade intelectual; direito autoral; consultoria na formalização do segredo de 

negócio; consultoria em indicação geográfica; e registro de software.

 

 Os serviços oferecidos estimulam aquele que quer desenvolver um negócio e 

ter sucesso com ele. Quando se tem uma boa idéia, apoiada pela experiência e 

credibilidade da equipe PRINTE, torna-se mais seguro tomar a melhor decisão.

 Visando atender seus associados e a comunidade, a ACIL disponibiliza para 

locação uma série de salas e equipamentos, mediante agendamento prévio. Os 

associados têm valor diferenciado na utilização das salas e equipamentos. A es-

trutura física da ACIL compreende:

• Uma sala para treinamento com capacidade para 80 pessoas;

• Duas salas para treinamento com capacidade para 40 pessoas cada;

• Duas salas para reuniões com capacidade para 35 e 12 pessoas;

• Um auditório para eventos, com capacidade para 308 pessoas sentadas;

• Centro de Convivência com capacidade para 40 pessoas;

• Equipamentos como data show, flip chart, TV, DVD e quadro branco.

ACIL DISPONIBILIZA PARA LOCAÇÃO
ESPAÇOS PARA EVENTOS
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