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A Associação Empresarial de Rio Negrinho apresenta com imensa satisfação o Balanço Social 
gestão 2017 a 2018. Por meio de informações qualitativas e quantitativas, a Instituição divulga 
os resultados alcançados durante o período, trazendo um panorama das ações realizadas em 
prol do associativismo, com os núcleos setoriais, multissetorias e temáticos, junto ao poder 
público, crescimento no número de associados, capacitações empresariais, soluções, práticas 
de responsabilidade social, participação de movimentos como o Feirão do Imposto entre 
outros. Assim, prestamos contas de todos os investimentos realizados, dos recursos e 
mantemos a transparência nos processos. Em 2018, a Acirne completou 40 anos, se 
destacando em sua atuação e trabalhos realizados.

Ao longo dessa trajetória, diversas atividades tiveram o objetivo de contribuir com o 
crescimento empresarial, sendo uma forma de lutar pelo desenvolvimento regional e criar 
assim um ambiente favorável aos negócios e o progresso sustentável da região. Ficamos 
orgulhosos em vivenciar o crescimento de cada integrante deste movimento associativista. As 
informações apresentadas mostram inúmeras experiências que realmente marcaram de 
alguma forma a entidade e provocaram transformações. A Acirne agradece a todos os 
envolvidos nas atividades e na produção desta edição.
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PALAVRA DA PRESIDENTE

A cada um de nós cabe o dever de participar, contribuir e construir o melhor. Os trabalhos estão se 
desenvolvendo com excelência, são 27 instituições representadas no Conselho que se reúnem regularmente 
avaliando e sugerindo ações de curto, médio e longo prazo.  Das 6 Câmaras técnicas inicialmente formadas, hoje 
já são 8. São profissionais, conhecedores técnicos nas respectivas áreas. Ao todo são mais de 100 pessoas que 
voluntariamente estão contribuindo com propostas de melhorias, inovação e desenvolvimento para o 
município. Pensar o desenvolvimento econômico, contribuir para ressocialização, garantir a segurança e motivar, 
principalmente as gerações futuras para uma só direção, do pertencimento. Pertencer a si mesmo, pertencer a 
sua rua, seu bairro, sua cidade e sua nação. Onde queremos e onde estaremos nos próximos 40 anos? A resposta 
precisa ser rápida e assertiva. Resgatar o tempo passado da Acirne, afirmar o presente e redirecionar o futuro, 
embarcado na mais alta tecnologia, é o que almejamos neste momento; e convidamos a todos a aprimorar e 
ampliar essa história. 
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A Acirne agradece a todos os colaboradores

e associados envolvidos na produção do

Balanço Social 2018.

Eliete Adriani da Cruz

No momento atual, a Acirne congrega todos os esforços para manter e 
aumentar a chama do associativismo na cidade, na região, no Estado e no 
País. Nossa representatividade a nível de país, através da nossa 
Confederação, agrega 2.300 associações empresariais que associam por 
adesão voluntária, mais de dois milhões de empresários em todo país.  
Através do Programa Empreender, os Núcleos setoriais visam o 
fortalecimento da classe empresarial, onde os empresários reúnem-se em 
busca de soluções conjuntas. Isto é Associativismo, cujo lema é "Sozinhos 
vamos rápido, juntos vamos mais longe". Ampliar a representatividade, a 
inovação e a ressignificação tem sido nossa pauta constante, como 
entidade, como empresa e como cidadão, na busca de uma sociedade 
cada vez mais presente. 



PALAVRA DO
PRESIDENTE FACISC

“Aumentar a representatividade da Facisc é nossa grande meta. 
Queremos estar junto às instituições públicas e privadas em 
busca de posicionamentos e resultados econômicos, ter 
representatividade comercial e, principalmente, cobrar mais 
eficiência e ética junto ao poder público. A temática da 
segurança pública será uma das nossas bandeiras estratégicas e 
buscaremos aprofundar os debates e encaminhar soluções 
concretas e duradouras para o problema.
 E para alcançar estes e outros objetivos daremos continuidade ao trabalho que vem sendo realizado 
seguindo o modelo já adotado de governança. Atuaremos em várias frentes para aumentar a 
representatividade empresarial, tanto em instituições no Estado, quanto em Brasília. Nossa presença também 
será maior junto a outras federações empresariais e instituições. Para tanto, buscaremos a transparência 
máxima em todos os processos e a sintonia entre os agentes do processo tendo como aliada a capilaridade 
da Facisc que é um dos nossos grandes patrimônios. Neste sentido, consideramos indispensável também ter 
entre as nossas prioridades a capacitação dos envolvidos, uma maior participação do interior nas decisões da 
entidade e a integração das associações e empresários que compõe o Sistema. Além disso, a estrutura da 
Federação também está consolidada no aspecto dos Núcleos que são a participação, o envolvimento e o 
comprometimento dos associados. Este modelo não só será continuado como também estimulado, pois 
comprovadamente é uma forma de crescimento da segurança do empresário dentro da comunidade onde 
está inserido. Assim esperamos valorizar nossas afiliadas reforçando o papel da entidade como porta-voz das 
reivindicações necessárias para o crescimento regional, estimulando desta forma a cultura do 
empreendedorismo para tornarem-se agentes efetivas de um desenvolvimento econômico sustentável e 
mais equilibrado sob a bandeira da cultura empreendedora, pois juntos: é assim que crescemos, é assim que 
fazemos!”
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Jonny Zulauf
Federação das Associações
Empresariais de Santa Catarina
- FACISC

Juntos somos + fortes
A Acirne possui uma base sólida de 40 anos de atividades e acredita no crescimento empresarial por meio 
associativismo. Com a união de pessoas que compartilham os mesmos propósitos, os objetivos são atingidos 
de forma eficiente, eficaz e efetiva. Baseado em planejamento, as ações são mais fáceis de serem realizadas.

MISSÃO
Fomentar, 
representar e 
defender os 
interesses 
econômicos e sociais 
da comunidade 
rio-negrinhense.

VISÃO
Ser reconhecida pela 
classe empresarial e 
pela comunidade
por sua 
representatividade, 
parcerias e ações 
desenvolvidas. 

VALORES
Ética, 
comprometimento, 
busca do 
conhecimento e 
responsabilidade 
social.

NEGÓCIO
Desenvolver ações 
que estimulem o 
crescimento 
empresarial. 



Principais estratégias trabalhadas na gestão
- Criação do Núcleo de Tecnologia da Informação.
- Fortalecimento da "Semana dos Núcleos" com a participação de 1.500 pessoas.
- Articulação de reivindicações dos empresários junto ao poder público.
- Discussão dos interesses econômicos da comunidade rionegrinhense.
- Alcance do maior número de associados.
- Fortalecimento da Acirne em âmbito municipal e juntamente com a FACISC.
- Desenvolvimento de novas parcerias, a fim de garantir melhoria contínua no oferecimento de 
benefícios e soluções empresariais, agregando um crescimento equilibrado.
- Ações voltadas no bem-estar da comunidade.

Gestão 2017 a 2018
A cerimônia de posse de Eliete Adriani da Cruz aconteceu no dia 06 de fevereiro de 2017. 
Foram empossados também os membros da diretoria, coordenadores de núcleos, conselho 
superior, deliberativo e fiscal.
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PALAVRA DO VICE-PRESIDENTE
REGIONAL DA FACISC

O compromisso de assumir a vice-presidência regional acompanha a 
responsabilidade de realizar um trabalho de qualidade. Atuar no 
associativismo é não estar só, é preciso contar com o apoio de todas as ACIs 
para desenvolver um grande trabalho. Desde que fui presidente da Acirne, é 
visível que sem os núcleos nenhuma associação sobrevive. Um outro fator de 
destaque é a importância do Fundo da Infância e Adolescência (FIA). As 
destinações do FIA já beneficiaram um total de 21 projetos que receberam 
entre cinco e 10 mil reais, totalizando 95 mil reais somente nos últimos cinco 
anos em Rio Negrinho. Pode parecer pouco, mas para quem luta todo dia 
para se manter, muitas vezes é uma grande ajuda. Precisamos sensibilizar os 
contadores para que incentivem as empresas e contribuintes a fazerem a 
doação. 

Altair Ruthes 



Conselho Deliberativo
Ademir Manoel dos Santos Filho
Hugo Rodolfo Binder
Douglas Guimarães Damiani
Helmut Weihermann
Bruno Francisco Muhlbauer
Camila Münch
Andreia Tumin
Germano Basso Júnior
Marlon Ilg
Dennis Li Valle
Antonio Oliveira Gomes Filho
Cesar Quiliano Martins
Silvio Bianchini
Casciane Antunes
Conselho Superior
Mario Sergio Zilli Bacic
Marcos Rogério Pereira
Altair Ruthes
Alfonso Sebastião Bail

Os Fundos para Infância e Adolescência (FIA) são órgãos técnicos que tem como função normatizar, implantar e 
executar as políticas de garantias de direitos das crianças e adolescentes e são regulamentados pela Lei Federal 
8.069/90, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com o objetivo de captar e aplicar recursos destinados às 
ações de atendimento à criança e ao adolescente. Hoje o Fundo Municipal, regularizado pode receber valores e aplicar 
em projetos através de editais que oferecem aulas gratuitas de piano, violino, violão, banda marcial, esportes 
olímpicos, bombeiro mirim, atividades sócio-educativas além de artes marciais e outros projetos já aprovados para 
receberem recursos para que iniciem, ou tenham continuidade. As destinações são recebidas e gerenciadas pelo 
Conselho Municipal que por meio de editais aprova o emprego dos valores em projetos sociais voltados às crianças e 
adolescentes.

Representatividade política
Programa de Desenvolvimento Econômico Local – DEL

O Programa de Desenvolvimento Econômico Local – DEL, desenvolvido pela FACISC, institui 
um modelo de gestão capaz de contribuir para o desenvolvimento da região, garantindo a 
continuidade dos projetos de interesse da comunidade, em prol do desenvolvimento 
econômico sustentável do município. No DEL, parceiros públicos, o setor empresarial e atores 
não governamentais trabalham coletivamente para melhorar as condições de crescimento 
econômico e da geração de emprego. Os municípios são replanejados com projeção de 20 
anos à frente, da adequação das leis à análise econômica. O DEL cria uma plataforma de 
diálogo entre parceiros públicos, setor empresarial e atores não governamentais. Os resultados 
desse envolvimento são reflexo de um trabalho coletivo e colaborativo, aparecendo na forma 
do desenvolvimento local e sustentável. Na cerimônia de posse realizada em fevereiro de 2017, 
Rio Negrinho aderiu ao Programa, com a Acirne, juntamente com a Prefeitura e Câmara de 
Vereadores. Os trabalhos seguem em andamento.

Missão Empresarial do DEL para a Alemanha
O vice-presidente da Facisc, Alexandre 
Rucheinsky, o coordenador de Projetos da 
Facisc, Osmar Vicentin e o supervisor  da Facisc, 
Clovis Consoli, coordenaram uma equipe 
composta por 11 integrantes entre os quais 
lideranças políticas, presidentes de Associações 
Empresariais, representantes do Programa 
Empreender (SC e MG) e agentes do DEL 
dos municípios de Rio Negrinho, Schroeder, Iporã do Oeste para conhecerem a região de 
Essen (Alemanha), de 23 de junho a 1º de julho de 2017, no qual participaram do seminário 
técnico sobre desenvolvimento econômico em regiões urbanas. Em Rio Negrinho, os 
representantes foram: a Presidente da Acirne, Eliete Adriani da Cruz, juntamente com o 
Prefeito Julio Cesar Ronconi e o Agente de Articulação, Gelásio Onofre de Castilho.
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Observatório Social em Rio Negrinho
O Observatório Social é um espaço para o 
exercício da cidadania, que deve ser 
democrático e apartidário e reunir o maior 
número possível de entidades representativas da 
sociedade civil com o objetivo de contribuir para 
a melhoria da gestão pública. Cada Observatório 
Social é integrado por cidadãos brasileiros que 
transformaram o seu direito de indignar-se em 
atitude: em favor da transparência e da 
qualidade na aplicação dos recursos públicos.

São empresários, profissionais, professores, estudantes, funcionários públicos e outros cidadãos 
que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social. Em Rio Negrinho, no mês de 
outubro aconteceu a palestra de sensibilização para a criação do OS, com a presença do 
presidente do Observatório Social do Brasil, Ney da Nóbrega Ribas.

Conselho da Comunidade
Desde 2017, integrantes do Conselho da 
Comunidade de Rio Negrinho realizam diversas 
ações no município e em março de 2018 foi 
oficialmente instituído o órgão em um encontro na 
Acirne. Os participantes trocaram informações e 
realizaram a aprovação do estatuto social, assim 
como a eleição dos membros que integram a 
Diretoria e Conselho Fiscal. O Juiz de Direito da 2ª 
Vara da Comarca de Rio Negrinho, Rubens Ribeiro 
da Silva Neto, destacou as atividades que estão 
sendo realizadas e a importância do órgão. 
“O Conselho que é uma associação civil sem fins econômicos, vem para contribuir na 
efetividade do cumprimento da pena, auxiliando o apenado e seus familiares durante o 
período, bem como servindo como um referencial ao egresso quando deixa o sistema 
prisional. Além disso, tem por finalidade promover a participação da sociedade e auxiliar o 
Poder Judiciário e o Ministério Público na execução e fiscalização”, analisa.

Visita ao Presídio de Mafra
Para conhecer a realidade do Presídio 
Regional de Mafra, o presidente da 
Associação Empresarial de São Bento do Sul 
(Acisbs), Jonathan Roger Linzmeyer foi 
convidado pela presidente da Acirne, Eliete 
da Cruz, para integrar o grupo de profissionais, 
que participam do Conselho da Comunidade. 
O convite foi realizado pela Comarca de Rio Negrinho, através da iniciativa do juiz titular da 2ª 
Vara Criminal, Rubens Ribeiro da Silva Neto. Do grupo, participaram 13 representantes, além de 
Acisbs e Acirne, integrantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Sindilojas, Universidade do 
Contestado (UNC), assistente social do Fórum, entre outros. No presídio, foram recebidos por 
Helton Neumann Leal, diretor da unidade.

O Observatório Social é um espaço para o 
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democrático e apartidário e reunir o maior 
número possível de entidades representativas da 
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transformaram o seu direito de indignar-se em 
atitude: em favor da transparência e da 
qualidade na aplicação dos recursos públicos.
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que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social. Em Rio Negrinho, no mês de 
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Vara da Comarca de Rio Negrinho, Rubens Ribeiro 
da Silva Neto, destacou as atividades que estão 
sendo realizadas e a importância do órgão. 
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Entrega da cartilha Voz Única
Em setembro, foi a vez dos candidatos da 
região Planalto Norte conhecerem a cartilha 
Voz Única 2018. O documento, que tem mais 
de 700 demandas do setor produtivo, possui 
um resumo das opiniões de 80 mil empresários 
filiados às entidades que fazem parte da 
federação. O evento aconteceu em São Bento 
do Sul e contou com a presença de empresários 
das associações empresariais de toda a região.

Eliete apresenta
Programa de Desenvolvimento
na Câmara de Vereadores

Encontro com o Prefeito Julio Cesar Ronconi,
no qual apresentou assuntos discutidos com
o Ministro da Indústria e Comércio Exterior,
Marcos Pereira sobre os temas: NR- 12 e
Programa Mais Produtivo.

Visita Silvio Drevek

Participação do Prefeito Julio Cesar Ronconi
em reunião de diretoria da Acirne

Encontro com vereadores
Luciano Alves e Willian Righetto.

Soluções Empresariais que contribuem para
a gestão do seu negócio

Sociedade Garantidora de Crédito
A Acirne é uma das associadas da SGC Garante Norte, Sociedade Garantidora de Crédito, um 
instrumento poderoso no apoio financeiro para as micro e pequenas empresas catarinenses. A 
Garantenorte é uma sociedade de caráter privado com a finalidade de complementar 
garantias exigidas aos associados nas operações de crédito junto ao sistema financeiro.
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O compromisso de assumir a vice-presidência regional acompanha a 
responsabilidade de realizar um trabalho de qualidade. Atuar no 
associativismo é não estar só, é preciso contar com o apoio de todas as ACIs 
para desenvolver um grande trabalho. Desde que fui presidente da Acirne, é 
visível que sem os núcleos nenhuma associação sobrevive. Um outro fator de 
destaque é a importância do Fundo da Infância e Adolescência (FIA). As 
destinações do FIA já beneficiaram um total de 21 projetos que receberam 
entre cinco e 10 mil reais, totalizando 95 mil reais somente nos últimos cinco 
anos em Rio Negrinho. Pode parecer pouco, mas para quem luta todo dia 
para se manter, muitas vezes é uma grande ajuda. Precisamos sensibilizar os 
contadores para que incentivem as empresas e contribuintes a fazerem a 
doação. 

Banco do Planalto Norte
O Banco do Planalto Norte disponibiliza o microcrédito para micro e pequenas empresas de 
forma ágil e diferenciada, visando o seu desenvolvimento.

Rio Negrinho Empregos
A plataforma Rio Negrinho Empregos, tem como principal objetivo conectar ótimas 
oportunidades a grandes talentos. A inserção de vagas é diretamente via site de forma 
gratuita: www.rionegrinhoempregos.org.br

Convênios
A Acirne possui convênios com diversas entidades, oferecendo assim descontos especiais para 
os associados.

CAPACITAÇÕES
Com foco em desenvolver competências em temas como gestão, inovação, liderança, entre 
outros, a Acirne oferta cursos empresariais que oferecem importantes oportunidades de 
fortalecimento para os negócios e estratégias dentro do mercado de trabalho.

Visita Silvio Drevek
eSocial, do diagnóstico
à implantaçãoPitch de vendas

Técnicas para
conquistar o cliente

Excelência em oratória
com técnicas de PNL.

Marketing nas redes sociais:
do planejamento à primeira venda

Liderança e gestão de
equipes de alta performance
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PGVE -Programa de Gestão e Vivência Empresarial
O PGVE - Programa de Gestão e Vivência 
Empresarial – foi concebido pela FE – Fundação 
Empreender e UNISOCIESC com o objetivo de 
oportunizar aos associados das Associações 
Empresariais, vivências, informações e 
conhecimentos atualizados, capazes de contribuir 
com a alavancagem dos seus negócios, bem como 
com o desenvolvimento do associativismo.
A liderança, o domínio, a vivência de competências essenciais ao negócio e a rede de 
relacionamentos são fatores de alavancagem do sucesso pessoal e competitividade 
empresarial.

NÚCLEOS SETORIAIS, MULTISSETORIAIS
E TEMÁTICOS

Por meio do Programa Empreender, a Acirne desenvolve diversas ações com os núcleos 
setoriais, multissetorias e temáticos, que são constituídos por empresas e colaboradores, que 
se reúnem periodicamente. Apoiados por um consultor, trocam informações e constroem 
soluções conjuntas. O crescimento empresarial é o grande destaque e entre as ações nos 
núcleos estão a troca de experiências, participações em capacitações, palestras, organização 
de eventos, visitas técnicas, rede de relacionamentos e ações sociais.

Núcleo Comunitário
Contra EnchenteNúcleo de Automecânicas

Núcleo de Tecnologia
da Informação

Núcleo de Meio Ambiente Núcleo de Mulheres
Empreendedoras

Núcleo de Jovens
Empreendedores

Núcleo de Gestores de
Recursos Humanos

Núcleo de Segurança
do Trabalho

Núcleo de
Turismo
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Para conhecer a realidade do Presídio 
Regional de Mafra, o presidente da 
Associação Empresarial de São Bento do Sul 
(Acisbs), Jonathan Roger Linzmeyer foi 
convidado pela presidente da Acirne, Eliete 
da Cruz, para integrar o grupo de profissionais, 
que participam do Conselho da Comunidade. 
O convite foi realizado pela Comarca de Rio Negrinho, através da iniciativa do juiz titular da 2ª 
Vara Criminal, Rubens Ribeiro da Silva Neto. Do grupo, participaram 13 representantes, além de 
Acisbs e Acirne, integrantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Sindilojas, Universidade do 
Contestado (UNC), assistente social do Fórum, entre outros. No presídio, foram recebidos por 
Helton Neumann Leal, diretor da unidade.

Semana dos Núcleos
Além de fortalecer o associativismo, os nucleados promovem novos negócios, trocam ideias, 
buscam soluções referente a problemas em comum e assim surgem lideranças. A Semana 
dos Núcleos é um evento já consolidado no mês de agosto de cada ano.

Eventos realizados em 2018
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Além de engajar ainda mais os grupos, os eventos proporcionam também um ambiente de 
negócios, promovem o conhecimento, o desenvolvimento empresarial e reforçam o 
compromisso social com a comunidade. Em 2017 o evento contou com a participação de 
1.470 pessoas e em 2018, na sua 4ª edição, 1.500 participantes durante a semana de 06 a 11 
de agosto.

Capacitação: avaliação preliminar
de risco e eSocial na segurança
do trabalho

Apresentação de case
com Dennis Li Valle

Lançamento do Projeto 
de Sinalização Turística de Rio Negrinho

Visita técnica Totvs Sessão solene
40 anos Acirne

Capacitação - Programa
Pense Grande

O impacto da reciclagem
do óleo

Reforma trabalhista na prática.
Os impactos e atualizações

Instalação da
Ecobarreira

Evento - 3ª Galinha com 
Polenta do Empreendedor

Visita técnica Totvs Sessão solene
40 anos Acirne

Capacitação - Programa
Pense Grande

O impacto da reciclagem
do óleo

Reforma trabalhista na prática.
Os impactos e atualizações

Instalação da
Ecobarreira

Evento - 3ª Galinha com 
Polenta do Empreendedor

Campanha - Valorização
das empresas locais.Workshop das Profissões



A Acirne é uma das associadas da SGC Garante Norte, Sociedade Garantidora de Crédito, um 
instrumento poderoso no apoio financeiro para as micro e pequenas empresas catarinenses. A 
Garantenorte é uma sociedade de caráter privado com a finalidade de complementar 
garantias exigidas aos associados nas operações de crédito junto ao sistema financeiro.
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Visitas Técnicas
As visitas técnicas realizadas pelos Núcleos são importantes para trocar experiências, conhecer 
cases de sucesso, estratégias de gestão, compartilhar informações e ampliar a rede de 
contatos.

Indicadores Sociais
O Geração Empreendedora aconteceu durante 2017 e 2018 
em Rio Negrinho. O projeto é desenvolvido pela Facisc com o 
apoio do Conselho Estadual de Jovens Empreendedores de 
Santa Catarina (Cejesc) e do Conselho Estadual da Mulher 
Empresária de Santa Catarina (Ceme). O programa no 
município é realizado pelos integrantes dos Núcleos de Jovens 
Empreendedores e Mulheres Empreendedoras. 
Criado para estimular e orientar estudantes do ensino médio de escolas públicas e particulares 
em relação ao desenvolvimento do empreendedorismo e da cultura associativista, o Programa 
em 2018 entrou em sua quarta edição e já atendeu mais de 800 estudantes.

Jovens na Acirne
A Acirne por meio de seus núcleos sempre busca trabalhar com os estudantes e aproximá-los 
ainda mais da cultura associativista. Diversos programas e encontros foram realizados, visando 
orientar e estimular a geração para a transformação com consciência, criar um ambiente 
pró-ativo, apresentar cenários e troca de ideias.



RESPONSABILIDADE SOCIAL
Além das práticas empresariais voluntárias, também temos a preocupação social e ambiental 
em nossas atividades, para reforçar o nosso compromisso junto a comunidade, visando 
contribuir com projetos e ações sociais voltados em diversas áreas, para assim colaborar com a 
melhoria, desenvolvimento e transformação como um todo.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
Além das práticas empresariais voluntárias, também temos a preocupação social e ambiental 
em nossas atividades, para reforçar o nosso compromisso junto a comunidade, visando 
contribuir com projetos e ações sociais voltados em diversas áreas, para assim colaborar com a 
melhoria, desenvolvimento e transformação como um todo.

40 anos
Em 2018 a Acirne completou 40 anos e recebeu duas homenagens em que foi possível reunir 
ex-presidentes, associados, nucleados, autoridades e envolvidos em todo o movimento 
associativista. Em junho a entidade recebeu uma homenagem da Assembleia Legislativa do 
Estado de Santa Catarina (Alesc), por iniciativa do Deputado Silvio Dreveck. E em agosto, 
recebeu o título de “Ordem de Mérito Municipal” na Câmara de Vereadores de Rio Negrinho, 
com base no Decreto Legislativo nº 497/2018, de autoria dos vereadores Luciano Alves e Willian 
Righetto.

Acirne em números 

210
ASSOCIADOS

10
NÚCLEOS

18
REUNIÕES DE
DIRETORIA 

153
NUCLEADOS

19
SOLUÇÕES

EMPRESARIAIS 

08
CONVÊNIOS 

115
EVENTOS

REALIZADOS 

07
VISITAS

TÉCNICAS 

178
REUNIÕES

DE NÚCLEOS 



Empresa: Emp.: 810ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE RIO NEGRINHO - ACIRNE
83.537.316/0001-44
RUA MARIA SCHOLZ, 62

CEP:Bairro: 89.295-000CENTRO
Cidade:
NIRE:

RIO NEGRINHO - SC Período:
Data do NIRE:

01/01/2018 a 31/12/2018

IE:CNPJ:
Endereço:

Fone:ISENTO (047)3644-2131

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

00003Página:

Contas Contábeis Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO LEVANTADO EM: 01/01/2018 A 31/12/2018

0,00 0,00 189.816,16 189.816,16600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA

0,00 0,00 189.816,16 189.816,16622 VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL

0,00 0,00 17.902,45 17.902,45623 Prestação de Serviços em Geral

0,00 0,00 189.816,16 189.816,16654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

0,00 (3.411,77) 0,00 (3.411,77)655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS
VENDIDOS

0,00 (739,76) 0,00 (739,76)656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

0,00 (739,76) 0,00 (739,76)664 MÃO DE OBRA DIRETA

0,00 (2.672,01) 0,00 (2.672,01)779 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

0,00 (2.672,01) 0,00 (2.672,01)796 OUTROS CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS -
DESPESAS GERAIS

0,00 (3.411,77) 189.816,16 186.404,39814 (=)RESULTADO OPERACIONAL  BRUTO

0,00 (217.937,12) 2.177,04 (215.760,08)815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS

0,00 (212.765,60) 0,00 (212.765,60)864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

0,00 (100.302,18) 0,00 (100.302,18)865 Gastos Com Pessoal

0,00 (107.618,85) 0,00 (107.618,85)884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS

0,00 (4.496,04) 2.177,04 (2.319,00)932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS

0,00 0,00 2.177,04 2.177,04933 RECEITAS FINANCEIRAS

0,00 (4.496,04) 0,00 (4.496,04)940 DESPESAS FINANCEIRAS

0,00 (675,48) 0,00 (675,48)949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS

0,00 (675,48) 0,00 (675,48)950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

0,00 (221.348,89) 191.993,20 (29.355,69)977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

0,00 (221.348,89) 191.993,20 (29.355,69)988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de
renda e Contribuição Social

0,00 (221.348,89) 191.993,20 (29.355,69)992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS
PROVISÕES

0,00 (221.348,89) 191.993,20 (29.355,69)998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

______________________________________________________
PRESIDENTE: GERMANO BASSO JUNIOR
RG: 30519949/SSP/PR
CPF: 552.571.869-34

______________________________________________________
CONTADOR: LUIZ EDUARDO RUTHES
CPF: 004.210.099-26
CRC: SC026803O8 SC
RG: 21/R 2.928.982/SSP/SC
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DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
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www.acirne.org.br
47 3644-2131


