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No terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às 18h30min, na
sede da Associação Empresarial de Itajaí - ACII, realizou-se a décima segunda reunião
ordinária de 2018, com a presença do representante do Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) Sr. Nivaldo Presalino Vieira, gerente da
regional Norte e Vale do Itajaí para explanar sobre Crédito para investimentos e
inovação em ambiente produtivo. O Presidente da Associação Empresarial de Itajaí –
ACII, Sr. Mário Cesar dos Santos iniciou agradecendo a presença de todos,
destacando as autoridades presentes e na oportunidade, convidou a tomar lugar a
mesa diretiva os Srs. Compuseram a mesa diretiva os Srs. Giovani Testoni – Secretário
de Desenvolvimento Econômico Emprego e Renda de Itajaí, Nivaldo Presalino Vieira
– Gerente da Regional Norte e Vale do Itajaí do BRDE e Jair Bondicz – Diretor da Itajaí
Participações. Dando continuidade, fazendo uso da palavra, o Sr. Giovani agradeceu
a oportunidade e mencionou que a parceria firmada entre secretaria de
desenvolvimento econômico, emprego e renda e a Itajaí Participações resultou no
ganho de uma agência de fomento do BRDE e ainda, discorreu sobre a atual situação
econômica do município. Assim também, o Sr. Jair Bondicz fez algumas considerações
desta parceria e a importância do desenvolvimento econômico da cidade. Retomando
a palavra, o Presidente da ACII relatou que antes mesmo da vinda da agência para
Itajaí, já havia sido solicitado ao BRDE apoio às iniciativas da entidade e o Sr. Nivaldo
trouxe a boa notícia da garantia deste. Dando sequência, o Gerente para a regional do
BRDE falou da relevância de estar inserido na ACII, conversando com o empresariado
e introdutoriamente contextualizou a história do banco e sua área de atuação;
evidenciando sua carteira de crédito que atualmente está na casa dos 14 bilhões e
cerca de 36 mil clientes ativos. Na continuidade de sua apresentação, o Sr. Nivaldo
demonstrou as principais formas de apoio e investimentos apoiáveis pelo banco: as
linhas de financiamento tradicionais e de incentivo à inovação, os benefícios fiscais e
os requisitos mínimos para as empresas buscarem o crédito do banco. Ele ainda
ressaltou que dentro destas formas de apoio, os investimentos podem atender os mais
variados segmentos (infraestrutura, indústria, comércio, serviços, agricultura
empresarial, familiar e inovação). Apresentou ainda as taxas de juros e as formas de
pagamento. Outro destaque feito pelo Sr. Nivaldo foi sobre inovação, empresas 4.0; e
a importância da tecnologia como fator diferencial para a sobrevivência dos negócios.
Finalizando, foi deixado espaço para que os presentes no plenário fizessem seus
questionamentos e considerações, os quais à medida que foram feitos, iam sendo
respondidos pelo representante do BRDE. Retomando a palavra o Sr. Mário Cesar
colocou que estaria sendo feito no momento a entrega do material do banco aos
participantes da noite, assim como por meio da lista de presença seria enviado por email. O presidente fez ainda a leitura de alguns convites de eventos que ocorriam nos
próximos dias, e fez-se conhecer também a campanha do natal solidário encabeçada
pela Câmara de Vereadores e que a entidade é uma parceira sendo um ponto de coleta
das doações de brinquedos e/ou alimentos não perecíveis. Por fim o Presidente da
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ACII, agradeceu mais uma vez a todos pela presença e deu por encerrada a reunião.
Nada mais havendo a tratar, eu Karla Cristiane da Silva, lavrei a presente ata, que após
lida e aprovada será assinada pelo Presidente e o Secretário Geral da ACII.
Mário Cesar do Santos
Presidente ACII

Jucélia Ferreira
Secretária Geral da ACII

