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 Todos os dias, invariavelmente, 
aprendemos algo novo. E é nesse aprendizado 
diário que construímos nossa identidade. O 
ano de presidência da JCI Rio do Sul traz um 
crescimento a mais. De uma forma impactante 
e expressiva te faz vivenciar intensamente 
nossa carta de princípios e nosso compromisso 
de vida. Te faz perceber os 70 membros e 
senadores e aspirantes que a cada novo 
projeto construíram e abraçaram e criaram 
uma sociedade melhor no ano de 2018. Te faz 
interpretar de forma diferente um problema 
ou um desafio que nos acomete sem prévio 
aviso. E, certamente, te faz melhor.
 Não. Não é clichê. É o sentimento de 
um grande ano construído com a participação 
de grandes pessoas. E são essas grandes 
pessoas que a 56 anos identificam nossa 
entidade e estimulam tantas outras a querer 
fazer parte de nossos projetos e também a 
serem melhores líderes.
 Precisamos de mais e melhores 
líderes em nosso meio. E nós da JCI Rio do Sul 
temos o orgulho de dizer que oportunizamos o 
desenvolvimento de lideranças melhores a 
cada ano. 

 Caros Companheiros, Companheiras 
e Senadores da JCI Rio do Sul.
É com toda a responsabilidade de zelar, condu-
zir, amar e respeitar. É recebendo mais uma 
linda missão, de estar como Presidente da JCI 
Rio do Sul que quero agradecer o apoio de 
todos que depositaram um voto de confiança 
em nós.
 Nosso conselho diretor está determi-
nado, comprometido, unido e com visão de 
futuro. Acreditamos que a JCI Rio do Sul pode 
e deve colaborar com o crescimento de todos 
os seus membros impactando assim as nossas 
comunidades. Trabalharemos no propósito de 
buscar o melhor para todos nós em nosso 
grande desafio de ser uma “Escola de Líderes”.
 Vamos, juntos, deixar nossas 
pegadas nas areias do tempo, ser lembrados 
pelo bem que fizemos e deixar a nossa história. 
 
 Temos um grande desafio pela 
frente e com trabalho e união vamos fazer a 
diferença. 

Mensagem 
Jordan Manschein
Presidente 2019

Mensagem 
Deise Iara Beber
Presidente 2018
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BALANÇO SOCIAL 2018

JCI RIO DO SUL
Junior Chamber Internacional

CNPJ: 83.547.927/0001-73 
 Data de Fundação 25/05/1962

U lidade Pública Municipal e Estadual: 526/1964 e 328/2009

Filosofia JCI:
Missão: “Proporcionar  oportunidades  de  desenvolvimento  que  preparem  pessoas
jovens a criar mudanças positivas”. 

Nossos Valores
QUE A FÉ EM DEUS DÁ SENTIDO E FINALIDADE A VIDA;
QUE A FRATERNIDADE ENTRE OS HOMENS TRANSCENDE A SOBERANIA DAS NAÇÕES;
QUE A JUSTIÇA ECONÔMICA PODE SER MELHOR OBTIDA POR HOMENS LIVRES,
ATRAVÉS DA LIVRE INICIATIVA;
QUE OS GOVERNOS DEVEM SER DE LEIS MAIS QUE DE HOMENS;
QUE O GRANDE TESOURO DA TERRA ESTÁ NA PERSONALIDADE HUMANA;
E QUE SERVIR A HUMANIDADE É A MELHOR OBRA DE UMA VIDA.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Local das reuniões plenárias: Sede Própria

Periodicidade das reuniões: Semanalmente

PARTICIPAÇÃO 2018 2017

Membros Inscritos 74 60

Aspirantes 35 51

COMPOSIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

VOLUNTÁRIOS

2018 2017
% de Homens 72,20% 80,90%
% de Mulheres 27,80% 19,10%

Faixa Etária dos Membros
18 a 25 anos 17,00% 16,70%
26 a 30 anos 31,90% 22,20%



31 a 35 anos 25,50% 31,50%
36 a 39 anos 14,90% 18,50%
40 anos ou mais 10,60% 11,10%

Escolaridade dos Membros
Ensino Médio Completo 7,40% 8,50%
Superior Incompleto 7,40% 12,80%
Superior Completo 31,50% 38,30%
Pós Graduação Incompleta 9,30% 8,50%
Pós Graduação Completa 44,40% 31,90%

INDICADORES

2018 2017
1) Base de Cálculo   
Receita Bruta (RB) 115.645,22 93.160,94
Receita Líquida (RL) 115.645,22 93.160,94
Resultado Operacional (RO) (3.278,95) (9.664,50)
Folha de Pagameno Bruta (FPB) 5.627,48 4.728,98

2) Indicadores Sociais Internos 2018 2017
Alimentação 1.865,49 3.861,91
Saúde 0,00 0,00
Educação 0,00 1.602,20
Outros 0,00 780,88
Capacitação e desenvolvimento profissional 1.750,00 13.445,72

3) Indicadores Sociais Externos 2018 2017
Educação 6.341,68 1.519,18
Saúde e saneamento 0,00 1.237,91
Esporte 1.500,00 0,00

4) Indicadores Ambientais 2018 2017
Total dos investimentos em meio ambiente 0,00 0,00
Valores de multas por infração a legislação ambiental 0,00 0,00
N° de Multas Ambientais 0 0

5) Indicadores do Corpo Funcional 2018 2017
Nº de empregados contratados no final do período 0 0
Nº de empregados (as) terceirizados (as) 0 0
Nº de estagiários (as) 0 0
N° de voluntários   

Nº de empregados (as) acima de 45 anos 2 2
Nº de mulheres que trabalham na organização 2 2



N° de afrodescendentes que trabalham na organização 0 0
N° de pessoas com deficiência 0 0

6) Informações Relevantes da Organização e Gestão

2018 2017

Assuntos/Pauta 
submetidos às 
reuniões plenárias

(X) Aprovação de projetos e 
orçamentos

(X) Aprovação de projetos e 
orçamentos

(X) Capacitação dos membros (X) Capacitação dos membros
(X) Andamento dos projetos da
OL

(X) Andamento dos projetos 
da OL

(X) Visita de entidades e 
parceiros

(X) Visita de entidades e 
parceiros

São órgãos da 
administração do 
capítulo

(X) Conselho Diretor (X) Conselho Diretor
(X) Conselho Fiscal (X) Conselho Fiscal
(X) Junta Diretiva Local (X) Junta Diretiva Local

Decisões submetidas 
à assembleia

(X) Eleger o presidente 
subsequente

(X) Eleger o presidente 
subsequente

(X) Eleger conselho diretor (X) Eleger conselho diretor
(X) Eleger conselho fiscal (X) Eleger conselho fiscal

(X) Aprovar Orçamento Anual
(X) Aprovar Orçamento 
Anual

(X) Aprovar ou homologar 
contas

(X) Aprovar ou homologar 
contas

Cargos do Conselho 
Diretor

(X) Presidente (X) Presidente 
(X) Passado Presidente (X) Passado Presidente
(X) Presidente subsequente (X) Presidente subsequente
(X) Assessor Legal (X) Assessor Legal
(X) Vice Presidentes (X) Vice Presidentes
(X) Tesoureiro (X) Tesoureiro
(X) Secretário (X) Secretário

Diretorias da OL e
Coordenações

 (  ) Curso ADM  ( X ) Curso ADM
 (  X  )  Diretoria  de  Álbuns  e
Prêmios

 ( X ) Diretoria de Álbuns e
Prêmios

 ( X ) Diretoria de Capacitação
 (  X  )  Diretoria  de
Capacitação

 ( X ) Diretoria de Comunitária
 (  X  )  Diretoria  de
Comunitária

 ( X ) Diretoria de Concursos  ( X ) Diretoria de Concursos
 ( X ) Diretoria de Integração  ( X ) Diretoria de Integração
 ( X ) Diretoria Social-lazer  ( X ) Diretoria Social-lazer
 ( X ) Projeto Arrecadação  (X  ) Projeto Arrecadação
 ( X ) Troféu Brasil  ( ) Troféu Brasil
 (  X )Diretoria de Expansão e
retenção

 ( X )Diretoria de Expansão e
retenção

 (X)Diretoria  de
Internacinalismo

 (X)Diretoria  de
Internacinalismo

 ( X )Diretoria de Marketing  ( X )Diretoria de Marketing



 ( X )Diretoria de Negócios  ( X )Diretoria de Negócios
 ( X )Diretoria de Patrimônio  ( X )Diretoria de Patrimônio 
 ( X )Projeto Anjos do Bem  ( X )Projeto Anjos do Bem
 (  X  )Projeto  Debate  nas
Universidades

 (  X  )Projeto  Debate  nas
Universidades

 ( X )Projeto Desafio MTB  ( X )Projeto Desafio MTB
 ( X )Projeto Novo ((Educação
no Trânsito)

 (  )Projeto Novo ((Educação
no Trânsito)

 (  X  )Projeto  Novo  (Ações
Sociais Idosos)

 (  )Projeto  Novo  (Ações
Sociais Idosos)

 (  X  )Projeto  Oratória  nas
Escolas

 (  X  )Projeto  Oratória  nas
Escolas

 ( X )Projeto Reforma da Sede  ( X )Projeto Reforma da Sede

A gestão de risco da 
JCI Rio do Sul leva 
em consideração, os 
seguintes fatores:

(X) Ambiental (X) Ambiental
(X) Trabalhista (X) Trabalhista
(X) Operacional (X) Operacional
(X) Reputacional (X) Reputacional
(X) Comunitário (X) Comunitário
(X) Estratégico (X) Estratégico
(X) Financeiro (X) Financeiro

Frequência do(s) 
instrumento(s) de 
prestação de contas

(  ) Diário (  ) Diário
(  ) Semanal (  ) Semanal
(  ) Quinzenal (  ) Quinzenal 
( X ) Mensal (  ) Mensal
(  ) Bimestral (X) Bimestral
(  ) Semestral (  ) Semestral 

Documentos/
políticas que 
norteiam a atuação 
da OL

(X) Estatuto Social (X) Estatuto Social
(X  ) Manual de Normas (X) Manual de Normas
(X) Planejamento Estratégico (X) Planejamento Estratégico
(  ) Código de Conduta (  ) Código de Conduta

Principais Parcerias e
apoios

(  ) Federal (  ) Federal
(  ) Estadual (  ) Estadual
(X) Municipal (X) Municipal
(   ) Instit. Religiosas (   ) Instit. Religiosas
(   ) ONG’s (   ) ONG’s
(X) Empresas (X) Empresas 
(   ) Outros (   ) Outros

7 ) Outras Informações

 2018 2017

Na seleção de fornecedores, os padrões
éticos  e  de  responsabilidade
socioambientais adotados pela JCI

(  ) Não são considerados (  ) Não são considerados 
(  ) São exigidos (  ) São exigidos
(X) São sugeridos (X) São sugeridos

Os  projetos  sociais  e  ambientais
desenvolvidos pela OL foram definidos
por

(  ) Conselho Diretor (  ) Conselho Diretor
(  ) Vice presidências

e Diretorias
(  ) Vice presidências e 
Diretorias

(X) Todos os membros (X) Todos os membros



Notas Explicativas:

*A organização não desenvolve projetos voltados ao meio ambiente por não produzir 
resíduos perigosos não controla a gestão destes resíduos. Os materiais recicláveis 
produzidos na Organização Local (interno ou externo) são encaminhados à reciclagem. 
Nas capacitações oferecidas aos membros os temas ambientais são abordados.

*A organização é composta por membros voluntários, sendo que, seu quadro funcional 
CLT conta com uma única colaboradora.

A Seguir estão demonstrados os principais projetos e ações desenvolvidas pela entidade 
no ano de 2018
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 Realizar projetos nas 
áreas de desenvolvimento: 
comunitário, relações internacio-
nais, individual e negócios, 
permitem que nossos membros 
aprendam enquanto fazem, 
além de proporcionar impacto 
positivo na sociedade. Nessa 
premissa  é que a JCI Rio do Sul 

em 2017 criou um projeto na área 
de esportes com o nome Desafio 
JCI Rio do Sul. Este ano o Desafio 
foi Corrida de Rua organizada 
pelos membros e aspirantes. 
 Atletas amadores, profis-
sionais, amantes de corrida de rua 
e pernas solidárias fizeram do 2º 
Desafio: Corrida de Rua JCI Rio 

do Sul um evento de superação 
de limites! Limites que cabe a 
cada UM  desafiar e superar. Com 
mais de 280 inscritos o evento 
que ocorreu no domingo dia 30 de 
setembro trouxe pessoas de 
vários lugares para correr os 5 e 
10 km de prova, em dez catego-
rias. Em especial convidados 
como o Pernas Solidárias São 
Bento do Sul e Pernas Solidárias 
Alto Vale.
 Uma equipe de mais de 
50 membros da JCI Rio do Sul 
organizou tudo para que a prova 
ocorresse bem e os corredores 
pudessem realizar o trajeto com 
segurança, além de vivenciarem o 
grande aprendizado dos partici-
pantes do Projeto Pernas Solidá-
rias. 
A JCI Rio do Sul agradece todos 
os participantes do Desafio, seus 
parceiros e patrocinadores que 
acreditam nos objetivos da entida-
de e tudo que ela promove. 

 Uma jornada diferente foi o que aconteceu 
dia 30 de Setembro no 2º Desafio: Corrida de Rua – 
JCI Rio do Sul. Isso porque o Projeto Pernas Solidá-
rias participou do evento com alguns de seus mem-
bros. 
 Nas competições de corrida de rua um atleta 
conduz um cadeirante, proporcionando assim que 
pessoas com necessidades especiais possam expe-
rimentar as emoções de um esporte recompensador. 
 O Projeto Pernas Solidárias da cidade de 
Joinville -SC, promove a inclusão  através das corri-
das,  com voluntários condutores e cadeirantes , 
assim os mesmos tem  a oportunidade de interagir, 
unindo e envolvendo pessoas, famílias e sociedade 
em geral. É uma grande oportunidade de ver a vida 
de um lado diferente, além de proporcionar inclusão 
social.
 Desde 2015, com a iniciativa de dois primos, 
Cleiton Luiz Tamazzia e Rodrigo Tamazzia, cadeiran-
te, que queriam experimentar uma corrida de rua 
diferente, se desafiaram a  participar da primeira 
competição, fazendo um trajeto de 5km. Neste 
momento o Pernas Solidarias nascia e  ganhava as 
ruas através de pernas e rodas. Já foram mais de 60 
corridas no melhor estilo corredor e cadeirante.

2º Desafio: Corrida de Rua
JCI Rio do Sul

PROJETOS 

Pernas Solidárias 
participam do Desafio 
JCI Rio do Sul

 Os grandes ganhadores são todos os envol-
vidos, mas principalmente as famílias de portadores 
de necessidades especiais que veem a melhora da 
autoestima, saúde e inclusão na sociedade através 
do esporte. 
 Hoje o Projeto Pernas Solidárias tem cente-
nas de voluntários entre cadeirantes e seus corredo-
res e já é realidade em mais de 10 cidades catarinen-
ses e  tantas outras pelo Brasil. Para a JCI Rio do Sul 
foi um privilégio ter a participação do Pernas Solidá-
rias no 2º Desafio: Corrida de Rua, pois vai de encon-
tro aos princípios da JCI.
 Neste contexto, em uma iniciativa dos mem-
bros da JCI, foram adquiridas 2 novas Bikes para o 
movimento Pernas Solidárias de Rio do Oeste. A 
Entrega aconteceu no dia 13/11/2018 e emocionou a 
todos por podermos contribuir com esta causa.
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 Inspirados pelos objetivos do 
Marco da Cidadania ativa que busca 
soluções e parcerias entre setores 
para promover o desenvolvimento e 
trazer medidas concretas a JCI Rio 
do Sul realizou o evento ANJOS DO 
BEM – Oportunidades.
 A parceria da JCI Rio do Sul 
com grandes instituições de ensino 
da iniciativa privada e pública bem 
como outras entidades realizou no 
dia 30 de junho diversas oficinas e 

atividades. As oficinas foram de 
capacitação ou profissionalizante, 
ou seja, os participantes tiveram a 
oportunidade de fazê-las para 
conhecer de perto algumas áreas 
do mercado de trabalho, tirando 
dúvidas para no futuro fazer um 
curso mais aprofundado. 
 A programação teve 
também atividades para pais e 
filhos, além de alimentação 
gratuita, cadastro para vagas de 
emprego, confecção de currícu-
los, oferta de cursos e uma 
grande palestra com o facilitador 
Ezio Ricardo.  Foram mais de 25 
ações entre oficinas e atividades.
 O público alvo do evento 
foram os moradores e trabalhado-

res do bairro Barragem em Rio do 
Sul.
 As instituições parceiras 
foram: Sesc, Sesi, Senai, Senac, 
IFC, Instituto Mix, Obra Kolping, 
Pró Gestão, Corpo de Bombeiros, 
Polícia Militar, Escoteiros, Secre-
taria de Desenvolvimento e Assis-
tência Social e Prefeitura de Rio 
do Sul. 
 O projeto: 
 Em sua segunda edição o 
projeto Anjos do Bem, coordena-
do por Tatiane Marian da JCI Rio 
do Sul, quis em 2018 trazer opor-
tunidades para o cidadão de Rio 
do Sul. Oportunidades que criam 
melhores pessoas e melhores 
sociedades. 

 Em novembro aconteceu o Projeto Meu Novo 
Amigo que teve como objetivo promover ações que 
visavam destacar a importância do trabalho voluntário 
e proporcionar momentos agradáveis aos idosos dos 
asilos de nossa região.
 O projeto, desenvolvido pela JCI de Rio do 
Sul, mobilizou todos seus membros e demais parceiros 
e foi aplicado em 4 asilos da região: Asilo São Vicente 
de Paula, Asilo Recanto do Sossego, Asilo Recando 
Padre João Venturi e Associação Abrigo Mão Amiga.
 De acordo com o coordenador do projeto, 
Divaldo Custodio Maciel, as ações foram divididas em 
3 etapas: no dia oito de novembro, na Auto Escola 
Motocar, foi realizado um workshop para cuidadores 
de idosos que contou com 40 participantes para  des-
pertar o interesse na profissionalização e aperfeiçoa-
mento desses profissionais. No dia 18 de novembro, 
foram realizadas várias atividades com os idosos e 
servido um delicioso café, contando com o apoio de 
parceiros como a Contabilidade Djazil, a Minister 
Alimentação, Padaria Sonho de Pão, Supermercado 
Porto, Farmácias Real e Block e o grupo de voluntários 
Netos do Coração.
 A última ação, foi a campanha de doações de 
itens de necessidades dos asilos que terminou dia no 

final de novembro. Os itens pedidos nas doações 
foram: fraldas geriátricas descartáveis, sabonete 
líquido, hidratante, shampoo, desodorante aerossol, 
detergente de louça, desinfetante, vinagre e leite 
(integral). A campanha de doações recebeu também o 
apoio de empresas como a Altermed, a Riomed e  da 
OAB além  de 26 pontos de coleta em 9 munícipios da 
região. Doações em dinheiro também foram solicitas-
das via conta Banco do Brasil. O dinheiro será reverti-
do nos itens acima listados. 

Anjos do Bem - Oportunidades

PROJETOS 

Meu Novo Amigo
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 A 1ª Noite Italiana da 
JCI RIO DO SUL nasceu do 
coração dos Aspirantes inspira-
dos nos descendentes italianos 
que moram em Rio do Sul e 
região. No evento, os partici-
pantes tiveram a chance de 
relembrar costumes dos nossos 
antepassados Italianos com 
música tradicional e Danças 

Folclóricas, degustar boas bebi-
das como o Vinho e deliciar-se 
com a comida típica (massas, 
polenta, galinha ensopada, coste-
linha de porco, fortaia e a saboro-
sa sobremesa palha Italiana).
  O evento foi organizado 
pelos ASPIRANTES 2018 da JCI 
RIO DO SUL, com o apoio de 
todos os membros e senadores 

do capítulo. Ocorreu no dia 22 de 
setembro de 2018, na Casa 
Madrid, Bairro Taboão, na cidade 
de Rio do Sul/SC.
  O intuito de fazer a festa, 
foi com dois  grandes objetivos:

-Angariar fundos para reforma e 
manutenção da sede da JCI Rio 
do Sul;
- 
Estreitar os laços entre membros, 
aspirantes, senadores e a 
comunidade.
.

 Neste evento os ASPI-
RANTES 2018 da JCI RIO DO 
SUL tiveram a oportunidade de 
vivenciar na prática o Espírito 
Juniorístico contribuindo com a 
entidade que está a 56 anos 
desenvolvendo trabalhos nas 
comunidades da cidade de Rio do 
Sul.

Aspirantes inspirados 
realizam Noite Italiana

PROJETOS

 O projeto teve por obje-
tivo a conscientização dos 
riscos que uso do celular aliado 
a direção, sendo utilizadas 
durante o projeto diversas 
formas de abordagem dos 

motoristas tais como, blitz 
educativas, debates com univer-
sitários, palestras para alunos 
de várias escolas e conscienti-
zação através de panfletagem. 
Aliado a este trabalho, aborda-

mos outros temas recorrentes, 
como a ingestão de bebida 
alcoólica e direção, o uso 
adequado da cadeirinha para 
crianças, entre outras dúvidas 
que surgiram durante as ações.

Eu sou trânsito
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 O“Concurso Oratória nas 
Escolas” desenvolvido pela JCI 
Brasil, nas cidades onde está 
inserida, consiste no estímulo ao 
estudo e reflexão dos jovens, 
assim como a mobilização da 
sociedade, sobre temas de preo-
cupação mundial, tais como 
promoção da saúde, igualdade de 
gênero, respeito, autonomia, 
cidadania, paz, justiça, economia, 
meio ambiente, educação, segu-
rança, entre outros. 
 Em 2018 a JCI Rio do Sul 
ampliou a região de aplicação do 
projeto que compreende alunos 
das oitavas séries de escolas 
municipais, estaduais e partilha-
res das cidades de Rio do Sul e 
Ibirama. O tema será “Hansenía-
se a informação é o caminho para 
a cura”. 
 Após reuniões de apre-
sentação do projeto as escolas 
através de representantes 
(docente, professor ou assessor) 

participaram de uma capacitação 
na área de oratória para aprender 
as melhores práticas para o 
concurso com o facilitador Ézio 
Ricardo e uma palestra sobre 
Hanseníase com a Dra Gabriela 
Kohler Teixeira no dia seis de 
junho o auditório da Motocar e 
Intecto. Desta forma a JCI Rio do 
Sul visou instruir e disseminar 
informações importantes que 
puderam ser repassadas as 
alunos. 
 Coordenado pela compa-
nheira da JCI Rio do Sul Viviane 
Lais Correa e sua comissão, o 
projeto teve as semifinais entre 6 
e 8 de agosto. A grande final foi no 
dia 21 de agosto de 2018 no audi-
tório do Colégio Dom Bosco, onde 
08 crianças do 08ª ano disputa-
ram o 1º lugar e a vaga para parti-
cipar da etapa Regional da JCI e 
possivelmente a Nacional no ano 
subsequente.

 Momentos de grandes desafios pessoais 
aconteceram no dia 14 de agosto na grande final do 
Debate Universitário, organizado anualmente pela JCI 
Rio do Sul. As instituições e alunos participantes da 
sexta edição do concurso foram: Senac, com Letícia 
Schmitt, João Alfredo Kretzschmar e Emerson Tiago 
Santana e Uniasselvi com Bruno Hoepers,  Edinaldo 
Roberto Huntemann e Michelly Mayara Donschen 
Pavanello. Alunos, convidados, jurados, membros e 
senadores, assistiram o desempenho de alto nível dos 
debatedores de cada equipe. 
 Com os assuntos “A crise econômica no Brasil 
é culpa do desinteresse da sociedade pela política” e  
“A única forma de erradicar a pobreza extrema até 
2030 no Brasil é continuar com o Bolsa Família e as 
Cotas em Universidades”, os jurados tiveram a árdua 
tarefa de escolher o trio campeão representada pelo 
SENAC – Rio do Sul. Os vencedores ganharam  um 
módulo de 6 meses de curso de inglês na Escola de 
Idiomas Influx de Rio do Sul.
 Coordenado pelo membro junior Alexandre 

Muller França e sua comissão o projeto tem o objetivo 
de estimular  o debate, estudo e reflexão sobre temas 
de preocupação mundial, tais como segurança, saúde, 
respeito, cidadania, paz, justiça, economia, meio 
ambiente e educação, comprovar que a geração de 
oportunidades práticas, caracteriza-se como forma 
indiscutível de preparar e treinar novas lideranças. 

Oratória nas escolas
 

Debate Universitário
 

PROJETOS

“Hanseníase a informação é o caminho para a cura”.

A reflexão sobre temas de preocupação mundial
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 O projeto de expansão 
da JCI Rio do Sul tem a finalida-
de de trazer cidadãos ativos 
para que conheçam a entidade 
e queiram fazer parte dela.
No ano de 2018 o projeto foi 
Coordenado por Anderson 
Wagner que apresentou na 
primeira reunião plenária no dia 
6 de fevereiro o programa que 
irá trazer os novos aspirantes. 
 Para conhecer a casa, 
os membros da JCI Rio do Sul 
convidam pessoas que eles 
acreditam ter perfil de empreen-
dedor, espírito de líderes e com-
prometimento com os projetos 
que assumem. Os convidados 
também precisam ter entre 18 a 
39 anos e ter disponibilidade 
para participar das reuniões e 
ações da JCI. 
 O objetivo da expansão 
é formar novas lideranças para 

o Alto Vale e manter a continuida-
de da entidade que já tem 56 
anos ininterruptos de atividades 
em Rio do Sul.
 O cidadão ativo que tiver 
interesse de ser aspirante em 
2018 deve ser indicado ou procu-
rar algum membro ativo da JCI 
Rio do Sul para que o mesmo o 
indique a participar da entidade. 
As indicações aconteceram no 
período de 6 a 27 de fevereiro. 
Após esse período os indicados 
passaram por uma avaliação, e 
posteriormente participaram, da 
festiva JCI day no dia 17 de 
março, que teve participação do 
presidente Nacional, Fabio Melo 
Fagundes.
 As reuniões preparatórias 
visam através de capacitações 
mostrar o que é a JCI e o que ela 

faz. Depois desse período os 
aspirantes que atingiram a frequ-
ência mínima são convidados a 
participar das reuniões plenárias, 
juntamente com os demais mem-
bros. O aspirante terá um período 
de adaptação e interação nas 
atividades da JCI até decidir se 
deseja realmente se tornar 
membro no final do ano corrente.
 A JCI Rio do Sul propor-
ciona capacitações para vida 
pessoal e profissional e ações que 
tornam os membros aptos a 
serem cidadão ativos na comuni-
dade, transformando-os em 
voluntários que fazem a diferença 
onde estão inseridos.
 Seja um membro da JCI 
Rio do Sul e saiba porque “servir a 
humanidade é a melhor obra de 
uma vida”.

 Os novos aspirantes e os membros da JCI Rio 
do Sul participaram no dia 7 de abril dos cursos Achie-
ve, Impact e Admin na sede da entidade. Foram oito 
horas de cursos com o facilitador Lauri Zen. 
 Cerca de 27 participantes estiveram presentes 
nas capacitações que estão dentro dos pedidos feitos 
no alinhamento estratégico de 2018.  
 O aspirante Rafael Felipe de Souza, afirma 
sobre a importância do que foi aprendido, “ De forma 
prática e objetiva, passamos a entender a real finalida-
de da JCI, como age na vida de cada um, e na socieda-
de como um todo, bem como seus princípios norteado-
res e logística estrutural. Foi um dia de muito trabalho 
e ensinamento, interação com todos participantes”. 
Sobre os cursos: 
 Achieve: Tem como propósito ajudar aos 
aspirantes e membros a entender os próprios valores e 
princípios da JCI, criando cidadãos ativos que criará 
mudanças positivas na sociedade;

 Impact: O curso discute o conceito de 
cidadania ativa, aborda a análise das necessida-
des da comunidade, soluções que abordam essas 
necessidades e discute os projetos que uma Orga-
nização Local pode realizar com todos os setores 
da sociedade, a fim de criar mudanças positivas e 
efetivas em sua comunidade.
 Admin: Para quem deseja se tornar um 
membro do conselho diretor local ou um líder em 
qualquer nível na Organização, irá entender a dinâ-
mica do gerenciamento e das oportunidades de 
uma Organização Local da JCI.
 As capacitações fizeram parte do progra-
ma preparatório para os aspirantes.

Seja um 
membro  
júnior

EXPANSÃO

Aspirantes recebem  
capacitações para 
serem membros ativos
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 Os benefícios do espor-
te todo o mundo já sabe: saúde 
física e mental e o bem estar, 
além de outros fatores. E é por 
isso e muito mais que a JCI 
Brasil, dentre tantas das suas 
ações para capacitar os mem-
bros, teve em seu cronograma 
de 2018 a volta do Troféu Brasil. 
 O Evento reúne os 
membros de todo o país para 
uma competição de multimoda-
lidades. Os objetivos são: 
promover a integração entre as 
organizações locais, o espírito 
de participação, liderança, com-
panheirismo e competitividade. 
 A edição aconteceu nos 
dias 28 e 29 de abril em Rio do 
Sul, organizado pela JCI Rio do 
Sul com o apoio de algumas 
entidades como SESC,  Prefei-
tura Municipal, Unidavi e Espor-
te Clube Concórdia.  Foram 12 
modalidades esportivas com-
preendendo jogos de mesa e de 
quadra, competidas por equipes 
mistas ou individualmente. 
Estavam presentes mais de 150 
membros com espírito esportivo 
neste ano. O evento também 
contribuiu para fomentar o turis-
mo e movimentar a rede hotelei-
ra. As outras edições acontece-
ram:

• 2009 – Carazinho – RS
• 2010 – Espumoso - RS
• 2011 – Xanxerê - RS
• 2012-  Chapecó - SC
• 2013 - Joinville - SC
• 2014 – Concordia - SC

Troféu 
Brasil

Encontro Regional

Conveção Nacional

INTERNACIONALISMO

 A JCI Rio do Sul partici-
pou nos dias 04 e 05 de Agosto do 
Encontro Regional da JCI,  na 
cidade de Curitiba-PR. Estiveram 
presentes 21 membros prove-
nientes da OL Rio do Sul.  A Dele-
gação se deslocou com transpor-
te próprio, percorrendo aproxima-
damente entre ida e retorno, 600 
km.  
 O evento se realizou na 
Universidade Positivo-Unidade 
Praça Osório. A OL Rio do Sul 
contou com a representante no 
Concurso Oratória nas Escolas 
Jaqueline Vansuita, a qual 

sagrou-se campeã, classificando 
para a final, a ser realizada na 
Convenção Nacional, na cidade 
de Chapecó-SC. A OL também 
disputou o Concurso Interno de 
Oratórias e Debate Interno.

 A JCI Rio do Sul participou 
nos dias 11 a 13 de Outubro da 64ª 
Convenção Nacional da JCI,  na 
cidade de Chapecó-SC. Estiveram 
presentes 39 membros provenien-
tes da OL Rio do Sul.  
 A Delegação se deslocou 
com transporte próprio, percorren-
do aproximadamente entre ida e 
retorno, 780 km.  O evento se reali-
zou no Centro de Eventos Plínio 
Arlindo de Nês. A OL Rio do Sul 
contou com a representante no 
Concurso Oratória nas Escolas a 
aluna Jaqueline Vansuita, a qual 
sagrou-se campeã. A OL contou 
com a participação de membros e 
aspirantes no First Time, o qual 
teve como campeã a CJ Grazilene 
Linder. A Presidente Local 2018 e o 
Presidente subsequente 2019, 
realizaram a sua participação na 
Assembléia Geral Ordinária.  A Cj 
Karoline Poffo apresentou o Projeto 
“Anjos do Bem” no ODS com Pitch  

de Projetos. O evento realizou 
palestras usando como nexo a 
Carta de Princípios da JCI. Fora 
realizado no evento a famosa 
“Noite dos Municípios”, onde a 
OL Rio do Sul apresentou itens 
da gastronomia, bebidas típicas 
bem como cultural da nossa 
região.  Por fim, destaca-se a 
posse do Passado Presidente, 
Marco José Poffo no cargo de 
VPN da JCI Brasil.  
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CAPACITAÇÕES INDIVIDUAIS

Gincana Interna 

O Concurso de Oratória interno visa preparar e oportunizar 
aos membros o estudo de um tema previamente seleciona-
do pela JCI Brasil, que posteriormente é colocado ao crivo 
de uma equipe de jurados composta por fonoaudiólogos, 
jornalistas e professores. O concurso tem o objetivo de 
capacitar os membros as práticas de falar em público. Os 
vencedores do concurso deste ano foram, Leandro Schimitk 
representando os membros, e Alexandra Morais represen-
tando os aspirantes da entidade.

Oratória Interno

O Debate Interno, assim como o Oratória, visa preparar o 
membro a discorrer de forma coerente e segura sobre quaisquer 
assuntos de relevância do tempo em que vivemos, oferecendo 
aos membros oportunidade de debater sobre temas polêmicos, 
apresentando aos ouvintes os prós e os contras de cada tema.

Debate Interno 

Credo Júnior

Nos últimos anos a JCI Rio do Sul, promove uma gincana 
anual com o objetivo de integrar os membros, familiares e 
sociedade de forma descontraída. Além de proporcionar 
um evento mais leve aos membros, anualmente a ginca-
na promove ações de cunho social, como arrecadação de 
roupas para orfanatos da região, arrecadação de manti-
mentos, bem como ação de cunho ambiental, a exemplo 
da gincana deste ano que arrecadou óleo de cozinha com 
o objetivo de dar destinação correta ao mesmo.

A JCI é conhecida por ser uma entidade de cidadãos 
ativos de todos os setores da sociedade, engajados e compro-
metidos em criar impacto positivo em suas comunidades. 
Visando preparar estes membros para atuarem no meio em 

Cursos

A JCI é regida por uma carta de princípios que o 
membro júnior carrega para a vida. O Credo pontua 
dentre os preceitos a fé em Deus como  sentido da vida, 
que a fraternidade entre os homens transcende a sobe-
rania das nações, que  justiça econômica por ser melhor 
obtida por homens livres através da livre iniciativa, que 
os governos devem ser de leis, mais que de homens, 
que o grande tesouro da terra está na personalidade 
humana e por fim, que servir a humanidade é a melhor 
obra de uma vida.

A JCI a nível mundial proporciona a seus membros a 
capacitação através de cursos oficiais, com o objetivo 
de preparar lideranças para o desenvolvimento da 
comunidade. Anualmente a JCI Rio do Sul proporcio-
na aos seus membros a participação nestes cursos 
que apresentem temas como network, preparação de 
reuniões e projetos, dinâmicas de gerenciamento da 
própria entidade, que podem ser aplicados posterior-
mente fora da entidade.

que estão inseridos, a JCI proporciona ao longo do ano 
diversas capacitações, tais como Concurso Interno de 
Debates e de Oratória Interno, apresentação do Credo 
Júnior, dentre diversos outros cursos oferecidos pela JCI 
Mundial. 
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 É assim que uma organi-
zação como a JCI Rio do Sul 
comemorou na terça-feira dia 22 
de maio, a festiva alusiva ao 
aniversário de 56 anos de funda-
ção. A noite foi marcada pelas 
homenagens feitas para a JCI Rio 
do Sul através do Clube do 
Senado. O senador e fundador da 
entidade Rodolfo Marzzal Filho 
contou como foi o início da histó-
ria em Rio do Sul. Na mesma 
oportunidade os senadores estre-
aram o colar presidencial dos 
senadores. A noite também 
contou com descerramento das  
placas nas galerias de passados 
presidentes da JCI Rio do Sul e 
do Clube do Senado. Após a 

solenidade os convidados, sena-
dores, membros e aspirantes 
saborearam um delicioso jantar 
preparado pela Diretoria Social  e 
também o corte do bolo dos 56 
anos. Destaca-se a presença do 
Prefeito de Rio do Sul José Eduar-
do Thomé e parceiros da entida-
de. 
 Atualmente organização 
conta com mais de 100 pessoas 
entre membros, senadores e 
aspirantes que juntos realizam 
projetos e ações que trazem 
impactos positivos na região do 
Alto Vale. Tudo isso tem sido 
possível porque sempre teve a 
parceria de empresas acreditam 
no potencial da entidade.  
 

 Uma noite de reencontros, memórias  e come-
moração aconteceu no dia 6 de agosto para festejar os 
28 anos de existência do Clube do Senado da JCI Rio 
do Sul. Senadores, membros e seus familiares reuni-
ram-se  para confraternizar com um belo jantar no Bom 
Churrasco em Rio do Sul. 
 Gilson Texeira, presidente do Clube em 2018 
relata a importância do  encontro, “Momento histórico 
para o clube do Senado,  noite de encontro de diferen-
tes gerações juniorísticas e no relato do nosso funda-
dor menciona que nunca havia ocorrido evento com 
tantos senadores do mesmo capítulo”.
 Na oportunidade estiveram presentes funda-
dores da JCI Rio do Sul e o Presidente do Clube do 
Senado da JCI Brasil Gilson Sávio Zimmermann. O 
clube de senado através dos seus senadores são 
pessoas de grande importância nas atividades da sua 
organização pois aconselham os membros, apoiam as 
ações e são a ponte com o passado sobre a história da 
JCI. 

 O título de Senador é a maior honraria propor-
cionada pela JCI Mundial. As organizações locais 
como JCI Rio do Sul escolhem anualmente membros 
ou ex membros que prestaram relevantes serviços 
para a JCI local, nacional ou internacional. A JCI Rio do 
Sul já entregou mais de 50 títulos de senadores. É um 
título vitalício para reconhecer o grande trabalho reali-
zado em prol da sociedade em que os membros estão 
inseridos. 

 56 anos de cidadania ativa
 

Clube do Senado JCI Rio do Sul 
comemora 28 anos
 

HISTÓRIA

História 
 A JCI de Rio do Sul 
nasceu de um distintivo ostenta-
do na lapela de um júnior de 
Joinville. Foi no início de maio de 
1962, Mário Lucas, júnior de 
Joinville, de visita à Rio do Sul, se 
encontrava na firma Foto Marzall, 
entrando em seguida Pedro 
Sidney Soares, que foi atraído 
pelo distintivo, dizendo já havia 
lido sobre Câmara Júnior e 
estava interessado no movimen-
to. Luiz Carlos Chedid que estava 
junto com Pedro Sidney Soares, 
quando soube dos objetivos do 
movimento, também se interes-
sou, bem como Rodolfo Marzall 
Filho. Estava lançada a semente 
júnior em Rio do Sul. Já na 
semana seguinte, Pedro Sidney 
Soares recebeu da Câmara 
Júnior de Joinville material junio-
rístico. Inicio-se então, contatos 
com jovens rio-sulenses. Embora 
muitos fossem convidados, 
apenas 9 compareceram na 
reunião de fundação da nossa 
Câmara Júnior no dia 25 de maio 
1962.
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GERAL

Alinhamento Estratégico

A JCI promove a rodada e o minuto de negócios, que 
tem por objetivo reunir parceiros e membros da JCI, 
proporcionando um momento onde estes possam 
apresentar suas empresas, carreiras e produtos, 
impulsionando negócios entre os participantes.

 O ano de 2019 da JCI Rio do Sul será desafiador 
em função das mudanças propostas. Iremos trabalhar 
para promover e fomentar a expansão do juniorismo e o 
desenvolvimento de lideranças. Para isso, no planeja-
mento estratégico realizado nos dias 10 e 11 de novem-
bro de 2018 focamos a nossa energia e atenção para 
que nossas ações nos leve na direção que desejamos. 
Os próximos cinco anos (2019-2023) da JCI Rio do Sul 
terá como foco principal a formação de líderes e com 
isso desejamos ser reconhecidos como uma verdadeira 

Minuto e Rodada
de Negócios

PARCERIAS 2018
 O projeto parceria é a fonte mantenedo-
ra de todos os projetos desenvolvidos pela JCI 
Rio do Sul, através da captação de recursos 
financeiros junto a empresas que possuem 
atividades na região do Alto Vale do Itajaí, 
proporcionando em contrapartida para as 

empresas parceiras o retorno de cada centavo 
dos valores aplicados, através de diversos benefí-
cios, tais como participação na rodada de negócio 
e apresentação da empresa no minuto do negó-
cio, publicidade para a marca parceira, cursos de 
capacitação e o uso das dependências da JCI.
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PARCEIROS

Publicidade, Marketing e Design 

Santa Catarina
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