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Palavra do Presidente

Quero iniciar, fazendo um breve e sincero agradecimento a um grupo especial 

de pessoas. Àquelas que elegeram o trabalho como legítimo instrumento de 

ascensão social, a busca do conhecimento para o enriquecimento da alma e 

das relações interpessoais e a determinação para seguir adiante apesar do 

tamanho dos desaos que o Brasil impõem. Obrigado aos que, pelo senso do

 dever cívico, deixaram as suas famílias, os seus afazeres e adiaram projetos 

importantes para participar, durante este último ano, de ações em favor da 

cooperação empresarial.

O reconhecimento aos que trabalham, empreendem, geram oportunidades e recolhem os seus impostos deve ser 

carregado de gratidão, uma das virtudes que, ao lado do pensar, fazem do homem um ser diferenciado na natureza. 

Esse singelo gesto de exaltação também precisa evidenciar que essa atitude perseverante é a única saída disponível 

e possível para fazer com que o Brasil, mesmo com todas as suas atuais diculdades, possa, lenta e 

consistentemente, cumprir a sua missão de virar um país honrado, competitivo, justo e no qual as pessoas, pelo 

contínuo fortalecimento de suas instituições, sintam fazer parte de um projeto único e especial.

Em poucas palavras e, com base no que pude aprender nos últimos anos, posso armar o seguinte: a Associação 

Empresarial de Fraiburgo (ACIAF) é uma entidade que atua pelo irrestrito respeito ao seu quadro associado, pela 

defesa da livre iniciativa e por avanços sociais e econômicos à sua comunidade. Com cautela, zelo e 

responsabilidade, as sucessivas diretorias da entidade honraram com muito trabalho e empenho a conança que a 

classe empresarial sempre nela depositou.

 A ACIAF é mais do que a porta-voz dos empresários e das empresas de Fraiburgo. Ao mesmo tempo em que luta por 

reformas estruturais profundas, como política, administrativa, previdenciária, scal e trabalhista, defende a aplicação 

do dinheiro público em obras estruturais indispensáveis para que o setor produtivo prospere e para que a região e o 

País possam crescer. 

Da mesma forma, sou testemunha de que os grandes projetos estruturais aos quais a associação comercial 

defendeu e defende tem os seus propósitos: ampliação da subestação de energia elétrica, pavimentação Fraiburgo 

à Frei Rogério, Revitalização da SC 455, de Fraiburgo à Videira, dentre outros.

Um novo tempo exige novas posturas. É hora de pensar e de fazer diferente. Para acelerar e materializar os avanços 

que há tanto o Brasil, Santa Catarina e a nossa região esperam é imperativo integrar de forma ainda mais decidida os 

setores público e privado. Com planejamento, trabalho e coerência, essa parceria conduzirá aos resultados que 

todos esperamos alcançar. 

Quero aqui propor um pacto a todas as forças que fazem de Fraiburgo uma referência econômica. De que juntos, 

sem vaidades, possamos trabalhar para fazer da nossa cidade também um exemplo de civismo, de prosperidade e 

de respeito. Desde já, agradeço aos colaboradores e aos diretores que estiveram comigo na condução da 

associação e, ao mesmo tempo, agradeço à compreensão e ao incondicional apoio de minha esposa e de minha 

família.

Caros associados, que são a razão primeira de a ACIAF existir, tenham todos a certeza de que meu compromisso e 

da minha diretoria à frente da Associação Empresarial de Fraiburgo (ACIAF) nesses últimos anos foi de trabalhar de 

forma dedicada, humilde e decidida para colocar, com a melhor das argamassas, mais um tijolo na sólida trajetória 

que há 20 anos a ACIAF constrói em favor de Fraiburgo.

 Obrigado

JORGE LUIZ POZZA PEDERIVA - PRESIDENTE DA ACIAF



NOSSA HISTÓRIA

“Ter sido um dos fundadores da Associação 

Empresarial de Fraiburgo me deixa muito orgulhoso. 

Embora tenha organizado somente a estrutura inicial, 

me sinto parte integrante de todas as conquistas 

efetuadas ao longo desses quase 20 anos” 
Heldes Regalin

Presidente Provisório
15.02.1995 até 10.08.1995

“Buscar novos associados foi uma grande missão no 

início da ACIAF. Com poucas estruturas, demos o 

primeiro passo para que a entidade pudesse seguir no 

anseio do crescimento e da representatividade. Uma 

das soluções implantadas pelos associados foi os 

planos de saúde pela Unimed”
Daniel Dresch

Primeiro Presidente Eleito
11.08.1995 até 12.08.1996

Segundo Presidente Eleito
13.08.1996 até 07.08.1997

“Implantamos na nossa gestão o Programa 

Emprender. Ainda de forma modesta, objetivamos que 

a losoa fosse desenvolvida e pudesse estar 

progredindo, como hoje conferimos. Mais que um 

programa, o objetivo foi oferecer consultoria e 

capacitação para os empresários”
Irineu Secchi

Terceiro Presidente Eleito
08.08.1997 até 26.08.1998

“Durante a gestão de 2006 a 2007, tivemos um 

alinhamento na ACIAF, que se fortalece com entidade 

apartidária. Mais soluções empresariais também 

passam a ser ofertadas para a comunidade, a 

exemplo do Util Card” e um investimento signicativo 

em qualicação
Gian Carlos MeisterBurda

Presidente em Exercício (Licença do Presidente Eleito):
01.07.2006 até 11.07.2007

“É uma contribuição dada pelo empresário que se 

disponibiliza a presidir a entidade, mas é também um 

grande espaço de aprendizagem. A 

representatividade, as soluções e os trabalhos em 

prol da capacitação dos empresários foram o ponto 

alto»
Celso Vanz

Quarto Presidente Eleito
27.08.1998 até 05.08.1999

Quinto Presidente Eleito
06.08.1999 até 25.07.2001

Oitavo Presidente Eleito
01.07.2005 até 30.06.2006

“A associação estava ainda em crescimento. Embora 

com a adesão das maiores empresas, as pequenas 

ainda tinham certa resistência. Trabalhamos muito 

para estimular esse segmento, tendo em vista que o 

objetivo maior era se tornar uma entidade forte e 

altamente representativa”
André Luiz Rosera

Presidente em Exercício (Licença do Presidente Eleito):
25.03.2000 até 31.12.2000

“Uma associação só cresce com o engajamento da 

sociedade a qual ela representa. Ainda em um ritmo 

de crescimento o que trabalhamos fortemente na 

Associação Empresarial de Fraiburgo era em torno de 

discussão em prol do desenvolvimento do município, 

fato que até hoje é destaque na entidade”
Osmar Luiz Soligo

Sexto Presidente Eleito
26.07.2001 até 13.08.2003

“Minha contribuição a Associação Empresarial de 

Fraiburgo foi na qualicação prossional da equipe. 

Uma entidade em franco crescimento, passou a 

ofertar produtos e serviços e possuía em seu quadro, 

pessoas capacitadas para atender o associado. Essa 

iniciativa concluiu com o reconhecimento no Modelo 

de Excelência na Gestão”
Roland Brandes

Nono Presidente Eleito
12.07.2007 até 14.10.2009

Décimo Presidente Eleito
A partir de 15.10.2009 

“Foram muitos anos de trabalho e conquista. Nossa 

gestão tomou a frente de um projeto de lei que 

isentava a maçã, base da economia do município, do 

ICMS. As primeiras discussões saíram das cadeiras da 

ACIAF, que já passou a contar com um espaço mais 

amplo e confortável também com referência as 

instalações físicas”
Sônia Aparecida Lemos Lacowicz

Sétimo Presidente Eleito
14.08.2003 até 30.06.2005



Uma Entidade precisa saber para onde quer ir, do contrário, qualquer caminho serve. Nesse sentido, a 

Associação Empresarial de Fraiburgo (ACIAF) reformulou os propósitos e objetivos da entidade. Além da nova 

missão e visão, os valores também foram reeditados após estudos completos desenvolvidos por toda a 

diretoria e equipe técnica. A coordenação dos trabalhos foi do diretor de núcleos da ACIAF, Luiz Felipe Torcatto 

Zanella. A reformulação cou assim apresentada:

Missão 
“Contribuir com o desenvolvimento 

empresarial por meio de soluções 

e representatividade”.

Visão 
“Ser reconhecida pela força da 

representação institucional na 

comunidade”.

Valores
§ Transparência § Gestão 

participativa § Comprometimento 

§ Cooperação

A estrutura da ACIAF é composta por uma 

Diretoria Executiva que integra nove 

diretores. O conselho superior é formado 

pelos ex-presidentes da ACIAF. No corpo 

técnico, a gestão é de responsabilidade da 

Secretária Executiva, que gerencia 

atualmente uma equipe interna de sete 

colaboradores contratados e/ou cedidos por 

outros órgãos. Esta gestão esta solidicado 

em um modelo de governança administrativa 

e nanceira, onde são evidenciados:

a-Planejamento – Orçamento Anual;

b-Operação – Contabilidade; Gestão de 

contas e conciliação bancária diária; 

Cheques e Pagamentos (desenvolvimento e 

acompanhamento das rotinas); Gestão da 

inadimplência em mensalidades e serviços.

c-Controle – Diretoria (acompanhamento do 

cenário nanceiro mensal); Conselho Fiscal 

aprovação das contas; Auditoria interna 

mensal);

GOVERNANÇA 



ACIAF EM NÚMEROS
Uma associação só se fortalece com a presença e a 

força de quem os representa. Essa é considerada a 

maior força da ACIAF, que ano após ano, vem 

aumento o poderio junto aos empresários, com base 

no número de representantes e soluções implantadas.

Além da quantidade de empresas integrantes, a 

diversidade de setores atendidos também é 

signicativa. Em 2015 os dados apontaram que 49% 

dos integrantes eram do setor de serviços; 40% do 

comércio;6% da industria; 3% do agronegócio e 3% 

do terceiro setor.

Pesquisa de Fidelização
Como ferramenta de mensuração, a ACIAF 

também monitora os índices de resolutividade e 

satisfação dos empresários que integram a 

associação e as iniciativas propostas pelo grupo. 

A delização é um dos critérios abordados em 

uma pesquisa, que identicam a aceitação e a 

continuidade dos trabalhos. Em 2015 a ACIAF 

encerrou o ano com 350 empresários integrantes 

da entidade, sendo que 320 empresas estavam 

integradas nas soluções ofertadas pela entidade

ESTRUTURA
A estrutura da ACIAF é composta por uma Diretoria 

Executiva que integra nove diretores. O conselho 

superior é formado pelos ex-presidentes da ACIAF. No 

corpo técnico, a gestão é de responsabilidade da 

Diretoria Executiva, que gerencia atualmente uma 

equipe interna de sete colaboradores contratados 

e/ou cedidos por outros órgãos. Esta gestão esta 

solidicado em um modelo de governança 

administrativa e nanceira, onde são evidenciados: 

PLANEJAMENTO – Orçamento Anual de Janeiro a 

Janeiro; OPERAÇÃO – Contabilidade; Gestão de 

contas e conciliação bancária diária; Cheques e 

Pagamentos (desenvolvimento e acompanhamento 

das rotinas); Gestão da inadimplência em 

mensalidades e serviços; e CONTROLE – Diretoria 

(acompanhamento do cenário nanceiro mensal); 

Conselho Fiscal aprovação das contas; Auditoria 

interna mensal);

ASSOCIADOS FIDELIZADOS

ASSOCIADOS 

Fraiburgo, 11 de julho de 2014

4



ACIAF – GESTÃO 2013/2015 
DIRETORIA EXECUTIVA
A diretoria é o órgão executivo e administrativo 

da associação. Seus poderes são amplos e 

ilimitados em relação a livre e geral 

administração e gestão de tudo o que disser 

respeito aos direitos, deveres e interesses da 

associação, competindo-lhe privativamente: 

representar a associação para todos os efeitos 

legais, perante os poderes constituídos; gerir os 

interesses nanceiros e econômicos da 

associação; organizar e regulamentar os 

diversos departamentos e serviços da Aciaf entre 

outra ações.

CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal tem a função de scalizar e 

examinar as contas de receitas e despesas, 

livros, registros e demais documentos da 

administração da Associação, emitindo o seu 

parecer escrito sobre os andamentos das 

atividades, que será anexado ao relatório da 

Diretoria, bem como, dar o seu parecer sobre 

assuntos pertinentes às nanças da Associação 

ou à sua administração, quando consultado pelo 

Conselho Superior ou pela Diretoria.

CONSELHO SUPERIOR
A Aciaf busca a excelência no desenvolvimento 

de suas atribuições, se mantendo e se 

aprimorando em relação a comunidade e aos 

associados, praticando ações de impacto 

associativista e de responsabilidade social 

relevante. Desde 1995 vários presidentes 

passaram pela gestão da ACIAF delizando 

ainda mais esses compromissos.

Integrantes da diretoria executiva



EQUIPE TÉCNICA
DA ACIAF



ORGANOGRAMA 
Organograma é um gráco que representa a unidade 

estrutural de uma organização, demonstrando como 

estão dispostas unidades funcionais, a hierarquia e as 

relações de comunicação existentes entre estes.

EQUIPE TÉCNICA DA ACIAF
O Público interno ou equipe técnica da ACIAF são 

essenciais e reetem esse crescimento 

diagnosticado em número de associados e 

delização. Em 2015, a entidade fechou o ano com 

uma diretora executiva, uma consultora 

empresarial, um administrativo, um comercial, um 

auxiliar de limpeza, um representante cedido 

responsável pela Jucesc e dois assessores, sendo 

um jurídico e um de comunicação.

BENEFÍCIOS
Na entidade, a equipe técnica, além do salário, conta 

também com uma série de vantagens. Integram o 

programa de convênios, que possibilitam descontos 

em diversos empreendimentos como laboratórios, 

farmácias, entre outros pontos. Outras vantagens 

estão aliadas a plano de saúde, que possuem 50% 

do custeio pela entidade

UTIL CARD E UTIL ALIMENTAÇÃO 
Toda a equipe técnica da ACIAF conta, entre outros 

benefícios, com o Cartão Util Card, que possibilita o 

adiantamento salarial da empresa de forma 

automática pelo cartão e a possibilidade da 

utilização nos mais diferentes segmentos da 

economia, como farmácias, lojas de confecção e 

calçados; salões de beleza, entre outros.

O útil Alimentação, outro benefício concedido aos 

funcionários, também apresentou um aumento, no 

comparativo com o ano passado. Enquanto 2013 

encerrou o ano com investimentos de R$2.695,00 o 

ano de 2014 ultrapassou os 5 mil reais, cando 

exatamente em R$5.170,00. Já em 2015 o volume 

ultrapassou os nove mil reais, cando em R$9621,00 

O Util Alimentação possui uma especicação 

própria, podendo ser utilizada única e 

exclusivamente para a alimentação, com uma ampla 

rede de supermercados credenciadas. A grande 

vantagem do funcionário é poder contar com mais 

essa contribuição sendo somada as demais 

ofertadas pela casa.

UTIL ALIMENTAÇÃO



RESPONSABILIDADE SOCIAL



DOAÇÃO DE ALIMENTOS
Cinquenta famílias, integrantes da Pastoral da 

Criança, foram contempladas com cestas 

básicas arrecadadas pelo Núcleo de Jovens 

Empreendedores da ACIAF, durante o “Inspire 

Fraiburgo”, que reuniu a comunidade para tratar 

de empreendedorismo. A entrega foi realizada no 

dia 20 de outubro, e constou com a seguinte 

distribuição: dez cestas foram dirigidas para as 

famílias integrantes da Pastoral, que residem no 

Bairro São Miguel, outras 10 para o bairro São 

Cristóvão, dez para o bairro Nossa Senhora 

Aparecida, dez para a Linha Liberata e as últimas 

dez para a comunidade de Faxinal

DIA DAS MÃES É TODO DIA
A ACIAF realizou no dia 16 de maio de 2014, um 

evento alusivo ao dia das mães.  A programação 

iniciou com um café da manhã especial, e 

prosseguiu com uma presença do o trio de vozes do 

Centro Cultural Egon Frey. Posterior foi conversado 

sobre a mãe na comunidade e a relação da mãe 

com o conceito de Associativismo. As presentes 

ainda puderam confraternizar com a psicóloga e 

coaching Cristina Premieri. O evento também contou 

com uma apresentação especial de Pilates, 

desenvolvido pelo Studio Fran, anexo a Anabella 

Estética, e a participação da empresa L'acquadi 

Fiori, que ofertou dicas de pele e maquiagem as 

presentes.

AÇÃO DE PÁSCOA
O Núcleo de Gestão de Pessoas promoveu a entrega 

de presentes à crianças carentes. Os presentes são 

referentes ao dia de Páscoa. O evento foi realizado no 

mês de abril, na Escola Municipal Carlos Gomes, no 

bairro 10 de Novembro. Para atender as mais de 150 

crianças matriculadas na escola, o núcleo organizou 

presentes, compostos por cri-cri e chocolates. Os 

produtos foram adquiridos e confeccionados com o 

apoio do Núcleo, que atualmente é composto por oito 

empresas que possuem setor de Recursos Humanos.

A ACIAF tem um grande compromisso social. Dentre 

uma das suas missões, está contribuir com a 

comunidade onde está inserida, por meio de um 

planejamento anual que consta com diversas ações 

de responsabilidade social. No ano de  2011 a 

quantidade de pessoas impactadas por ações capa-

citações ou ações sociais totalizou 1115; em 2012 o 

número foi para 1059; em 2013 foram outras 1014, em 

2014 o número chegou a 756 e 2015 o volume nal de 

pessoas envolvidas foi de 807 pessoas

PROJETOS SOCIAIS DESENVOLVIDOS



DESENFRAI 
Um órgão público, colegiado, de caráter consultivo e 

de aconselhamento. Essas são apenas algumas das 

prerrogativas do Conselho de Desenvolvimento 

Regional de Fraiburgo, DesenFrai, criado por uma lei 

em 2005 e que passou a atuar efetivamente em 2011, 

por meio da articulação da Associação Empresarial 

de Fraiburgo (ACIAF). Com o objetivo de viabilizar 

políticas públicas de desenvolvimento urbano e rural, 

o Conselho é formado por integrantes do poder 

público, da sociedade civil e de setores produtivos a 

m de pensar ideias que proporcionem o 

desenvolvimento em todos os segmentos da 

sociedade fraiburguense. Com os princípios 

apoiados nos Oito Jeitos de Mudar o Mundo, o 

conceito se aplica a losoa oitava que especica-se 

em “Todo Mundo trabalhando pelo Desenvolvimento”

A ideia de que todos fazem a diferença vem, aos 

poucos, sendo transformada em realidade. Ao invés 

da cobrança por melhorias migrarem de segmento 

para segmento, a decisão foi de unir esforços para 

buscar resultados. Nesse empenho o Conselho de 

Desenvolvimento Regional conquista avanços 

signicativos. Para trazer os resultados esperados, o 

Conselho teve um trabalho inicial de avaliar os 

pontos fortes e fracos do município e traçar linhas de 

frente para cada ponto. Dentro do Conselho foram 

criadas sete câmaras técnicas: capacitação, 

marketing, condomínio industrial, investimento, 

turismo, agronegócio e desburocratização; e essas 

integrando prossionais técnicos para validar cada 

setor. Com as câmaras criadas, o trabalho do 

Conselho de Desenvolvimento uiu, e os primeiros 

frutos já foram colhidos. Um dos exemplos desse 

resultado é o Projeto Espelho, desenvolvido pela 

Câmara de Desburocratização, que baseia-se na 

liberação on line   de informações cadastrais de 

imóveis, antes realizadas apenas pessoalmente, no 

balcão da Prefeitura.

As reuniões do Programa de Desenvolvimento de 

Fraiburgo (Desenfrai), que integram o Oitavo Jeito 

de Mudar o Mundo, por meio do trabalho em prol 

do desenvolvimento, realizam encontros mensais, 

reunindo conselheiros e equipe técnica.

Iporã do Oeste foi outra cidade que esteve 

visitando Fraiburgo e conhecendo o Desenfrai

Grupo de Descanso que esteve visitando 

Fraiburgo, conhecendo um pouco do que é o 

Desenfrai e o seu funcionamento



DESEMPENHO AMBIENTAL 
Atualmente, ser responsável ambientalmente têm se 

tornado fator de competividade no mundo 

empresarial. A empresa que adota práticas 

responsáveis perante questões ambientais torna sua 

gestão mais clara e consciente. Além disso, a 

qualidade da imagem e dos serviços oferecidos passa 

a ser vista com maior credibilidade pela sociedade na 

qual a organização está inserida. Com esse víeis, mas 

também o de contribuir com o meio ambiente a 

ACIAF, desenvolve desde 2013 o Programa Integrado 

de Ações Sustentáveis, que ab range colaboradores, 

consumidores, fornecedores e a comunidade em 

geral. A iniciativa do Programa se concentra em 

iniciativas simples, que podem ser copiadas por 

qualquer pessoa ou empresa. Os conceitos estão 

alicerçados nos quesitos de reutilize, recicle e poupe 

o meio ambiente.

Nos copos descartáveis a grande iniciativa se 

concentrou na indicação aos colaboradores utilizarem 

seus copos próprios, em especial de vidro, a m de 

gerar a reutilização. Para a energia e a água, um 

controle mensal também é realizado  a m de vericar 

o consumo, e dicas para poupar esses dois bens 

também estão divulgados em frente a torneiras e 

tomadas de luz. 

Na área externa, saindo da esfera interna da ACIAF, 

também há duas iniciativas que são amplamente 

aplicadas e que vem trazendo resultados positivos, 

que concentram-se na reciclagem do óleo de cozinha, 

desenvolvido pelas empresas integrantes do Núcleo 

de Gastronomia da associação

Quem também faz um trabalho sustentável, alicerçado 

pela oportunidade gerada pela Associação 

Empresarial é o Núcleo de Construção e Acabamento, 

por meio do recolhimento de vidros, decorrentes das 

sobras resultantes.

Recolhimento de Óleo de Cozinha
em 2014/2015

Recolhimento de Vidro
em 2014

(média mês)

2014/2015
2.100 quilos

Recolhimento de de Material 
das Auto Reparadoras
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UTIL CARD 
O cartão UTIL Card informatiza o sistema de 

adiantamentos salariais e vales pelo uso do 

cartão na rede credenciada, debitando 

diretamente em folha de pagamento. O sistema 

de gerenciamento do cartão é totalmente on-

line facilitando as operações de controle pelas 

áreas de RH e nanceiro.Além dos benefícios 

para a empresa conveniada, o cartão promove 

o desenvolvimento do comércio local e oferece 

ao usuário ampla rede para opção de compra, 

limite mensal e compras pelo preço à vista e 

com prazo de pagamento.

UTIL ALIMENTAÇÃO
O cartão UTIL Alimentação também se baseia 

no Programa de Alimentação do Trabalhador 

(PAT), criado pela Lei nº 6.321, em 14 de abril 

de 1976. Este programa tem como princípio 

melhorar as condições nutricionais do 

trabalhador, proporcionar maior integração e 

melhoria na qualidade de vida dos 

colaboradores. Além dos benefícios aos 

colaboradores, a empresa é isenta de encargos 

sociais sobre o valor do benefício concedido, 

além de incentivo scal (dedução de 4% do 

imposto de renda - empresas de Lucro Real). 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL
A Certicação Digital foi criada para solucionar 

preocupações relacionadas à segurança e 

proteção na Internet. Com o objetivo de 

combater a fraude e os crimes digitais, inclusive 

o roubo da identidade. Os certicados garantem 

a identicação do autor de uma transação, 

mensagem, documento.

SCPC é um banco de dados de informações 

comerciais que ajuda as empresas na tomada de 

decisão e de concessão de crédito é administrada 

pela Boa Vista Serviços que foi criada em 2010 para 

administrar um banco de dados. A Boa Vista é 

resultado da união da Associação Comercial de 

São Paulo do Fundo Brasileiro de Investimentos 

TMG Capital, da Equifax do Clube de Diretores 

Lojistas do Rio de Janeiro, da Associação 

Comercial do Paraná e da Câmara de Dirigentes 

Lojistas de Porto Alegre.

SCPC

Além da 

representatividade a 

Associação Empresarial 

de Fraiburgo (ACIAF) 

está ano-a-ano atenta as 

necessidades e nas 

facilidades que podem 

ser ofertadas a sua 

classe empresarial. 

Nesse sentido, diversas 

alternativas são 

disponibilizadas e 

conquista cada vez mais 

adeptos.
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NÚMERO DE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS



INOVAÇÃO



EXPO ACIAF 2015
A Associação Empresarial de Fraiburgo (ACIAF), 

realizou nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2015, no 

Centro de Eventos de Fraiburgo, a EXPO ACIAF 

2015. O evento contou com um grande número de 

pessoas visitando os estandes montados na Feira 

Multissetorial, bem como, integrando ocinas, 

palestras e demais atrativos realizados 

concomitantes ao evento.  O evento teve início na 

sexta-feira, dia 15 de maio, com a abertura ocial, 

que contou com a presença de diversas autoridades 

locais e regionais. Ainda durante a sexta-feira foram 

abertos os estandes para visitação, totalizando 70 

espaços de aproximadamente 50 empresas 

diferentes. A Expo ACIAF ainda sediou a Sessão de 

Negócios, realizada pelo Núcleo de Jovens 

Empreendedores, que mobilizou 76 empresários de 

toda a região. Um encontro do Conselho de 

Desenvolvimento Local (DEL) também foi realizado 

no Centro de Eventos, paralelo a Expo ACIAF.

No sábado, dia 16, a programação iniciou logo cedo

com o III Seminário de Frutas de Caroço do Vale do 

Rio do Peixe, que mobilizou 217 produtores e pautas  

diversas, debatendo pragas comuns na fruticultura, 

como racionalizar mão de obra, entre outros temas. 

Ainda dentro da Expo ACIAF foi realizado o Fórum de 

Políticas Públicas para a agricultura que contou com a 

participação do prefeito Ivo Biazzolo, o Secretário de 

Estado de Desenvolvimento Regional, Dorival Carlos 

Borga e os deputados Romildo Titon e Natalino 

Lazare. Na pauta as principais reivindicações da 

categoria. No sábado ainda, o Núcleo de Auto 

Reparadores promoveu a Inspeção Veicular Gratuita, 

que inspecionou diversos itens de mais de 50 

veículos. A comunidade ainda pode desfrutar de um 

Encontro de Carros Antigos, além do Feirão do 

Emprego, desenvolvido pelo Núcleo de Gestão de 

Pessoas, que coletou mais de 120 currículos.

Durante os três dias foram realizados ainda um total 

de 13 ocinas que contou com um total de 517 

inscritos. As pautas foram diversas: drinks e 

coquetéis, salmão assado, mecânica preventiva, NR 

35 de trabalho em altura, Modelagem 2D e 3D, 

penteado, podologia, maquiagem, bateria veicular, 

pilates, torta de maçã, entre outras. 



INICIATIVAS ACIAF

No ano de 2014 dois novos núcleos foram abertos pela 

Associação Empresarial. O primeiro foi aberto no mês 

de março e reúne prossionais de Construção e 

Acabamento. Outro núcleo empresarial lançado no 

ano foi o de Estética e Beleza, que também mobiliza 

prossionais especícos que trabalham em centros de 

beleza, salões e grupos de estética. O último núcleo 

criado em 2014 foi o do São Miguel, que trata-se de 

um grupo territorial, que reúne empresários de 

segmentos diferenciados que residem no bairro São 

Miguel, um dos mais populosos de Fraiburgo. Em 

2015, no mês de setembro foram abertos os outros 

três núcleos: Gestão Financeira; Entidades do Terceiro 

Setor e Micro Empreendedores IndividuaisABERTURA DOS NOVOS NÚCLEOS 

O 1º Espaço Aberto de Gestão e Inovação foi 

apresentado pelo SICOOB e desenvolvido pela 

Associação Empresarial de Fraiburgo; Para os dois 

dias do evento foramapresentadas duas palestras. A 

primeira, no dia 15 de junho,abordando 

“Oportunidade e Inovação” e será ministrada pelo 

administrador de empresas, autor de diversos livros e 

conselheiro de Roberto Justus, no programa 

Aprendiz 5, Claudio Forner. Ainda integrante da 

programação, o poeta e pedagogo, Escobar 

Nogueira, abordou o conceito de “Amadorismo 

Prossional”. O evento foi desenvolvido no Clube 

Fraiburguense. ESPAÇO ABERTO DE GESTÃO E INOVAÇÃO 

O Núcleo de Jovens Empreendedores da Associação 

Empresarial de Fraiburgo (ACIAF) realizou em 2014 e 

2015 dois grandes shows de humor. O primeiro com 

o cantor e humorista Beto Pires. Em duas sessões, 

mais de 500 pessoas prestigiaram o grande show de 

humor que impressionou os participantes.  O 

segundo aconteceu neste ano de 2015 e contou com 

a presença do humorista Diogo Portugal, que 

também contou com casa lotada em ambas as 

sessões. Os eventos foram realizados no Auditório 

da Câmara de Vereadores de Fraiburgo STAND UP COMEDY

O mundo está sempre em mutação e uma empresa, 

instituição ou órgão para se manter ativo e 

referenciado precisa se inovar constantemente. Esse 

é o maior desao da Associação Empresarial de 

Fraiburgo (ACIAF), que seja na área social ou 

econômica sempre busca criar alternativas 

diferenciadas.

Durante esses dois últimos anos, grandes iniciativas 

foram realizadas de foram inédita na região e que 

ganharam adeptos éis. As programações culturais 

foram evidenciadas, bem como os momentos de 

capacitação e informação, para que os associados e a 

comunidade em geral, conseguisse se aprimorar 

constantemente



Muitas pessoas, bom atendimento e ótimas atrações. 

Assim foi a denição da Expofrai 2014. O evento, que 

contou com o apoio da Associação Empresarial de 

Fraiburgo (ACIAF), foi realizado de 4 a 6 de abril, 

com diversas atrações para toda a família. Na 

Expofrai 2014 ainda foi realizado a Feira da Indústria 

e Comércio, onde mais de 80 empresas aproveitam o 

evento para apresentar seus produtos e serviços. O 

evento teve duração de três dias e contou com um 

público signicativo

EXPOFRAI 2014

O Treinamento Básico de Consultores (TBC) 

promovido pela FACISC, e realizado pelo Sebrae, 

idealizador do Programa Empreender, foi sediado em 

Fraiburgo. O curso reuniu mais de 30 consultores de 

pelo menos 24 municípios do estado.  Nos cinco dias 

da capacitação, os instrutores do Programa 

Empreender repassaram instruções para criar um 

núcleo empresarial, a forma de abordagem ao 

empresário, a metodologia do programa empreender, 

além da maneira de aliar a essência do programa às 

associações empresariais. A consultora Suliane 

Tomazini, esteve participando 

Tradicionalmente a ACIAF realiza o ENSEC – 

Encontro de Secretárias, Recepcionistas e 

Atendentes. O evento tem como objetivo a 

confraternização, no entanto, agrega conhecimentos 

pontuais e palestras especícas para o público. Além 

da integração o grupo recebe informações sobre 

protocolo de eventos, como organizar uma agenda 

empresarial, entre outros. Concomitante as dicas, as 

prossionais podem apresentar as suas principais 

diculdades e desaos dentro da prossão 

STAND UP COMEDY

TBC

ENSEC

Foram seis dias de capacitação e orientação. O 

Empretec, seminário idealizado pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) que ajuda a identicar o perl 

de empreendedor, reuniu aproximadamente 20 

empresários. O Empretec trabalha com os princípios 

do desenvolvimento empreendedor, reconhecendo as 

características, enaltecendo os pontos positivos e 

trabalhando para amenizar os problemas negativos. 

Em Fraiburgo o programa foi promovido na ACIAF em 

parceria com o Sebrae/SC

EMPRETEC



COMUNICAÇÃO



Informativo Semanal

ARTES ACIAF

CAMPANHA DE POSICIONAMENTO

SUSTENTABILIDADE
Como iniciativa de 

responsabilidade 

social, realizamos uma 

campanha que 

abordou a 

sustentabilidade, 

enfatizando boas 

práticas que podem ser 

desenvolvidas

No ano de 2014 foi alinhado o novo slogan da 

associação, que concentrou no «Compromisso 

com você». Em face disso, uma campanha nas 

redes sociais também foi desenvolvido para 

impulsionar o conhecimento da comunidade

Várias produções levaram a imagem da ACIAF, 

as produções foram concentradas no 

departamento de comunicação da entidade

Os informativos semanais foram uma forma encontrada pela associação de se comunicar com o 
seu associado. Em face de Fraiburgo não contar com um veículo de comunicação, o email 
marketing surgiu como uma ferramenta dentro do esperado pela entidade. Neste dois anos 
foram produzidos mais de 56 informativos, que foram disparados todas as sextas-feiras.



COMUNICAÇÃO DA ACIAF
Com o objetivo de aumentar a visibilidade e 

consagrar a Associação Empresarial como uma 

marca de reconhecimento, credibilidade, seriedade e 

conança, a ACIAF promoveu grandes mudanças no 

setor de comunicação da entidade. Durante o ano foi 

lançado os informativos online padronizados com a 

identidade visual da associação e das empresas que 

integram o programa de marketing. Além dos 

informativos online diários, encaminhados no mailing 

formado por empresários nucleados e integrantes da 

diretoria ou membros do conselho superior, scal e 

administrativo. Semanalmente todos os associados e 

e-mails listados de cidadãos que integraram 

palestras ou curso, também passaram a receber um 

informativo semanal, com um imagem e breve 

comentário, com link direto para o site da 

associação. O site da associação empresarial foi 

outro avanço. Com informações diárias atualizadas, o 

 site ganhou corpo e acessos, tornando-se um 

grande portal de localização das informações da 

entidade e de assuntos relevantes do município de 

Fraiburgo. As redes sociais também ganham um up 

grande no ano de 2014 e prosseguiram em 

crescimento no ano de 2015. Do perl foi migrado 

para a fanpage, que passou a contar com mais de 

3.6 mil curtidas. Neste espaço além da divulgação 

dos fatos e acontecimentos, ocorridos de forma 

diária, ainda receberam posts especícos de 

mensagens para as datas comemorativas, entre 

outras. A mídia regional também passou a divulgar 

informações da ACIAF. A assessoria de 

comunicação, que desenvolveu conteúdo para todas 

as plataformas, passou a demandar conteúdo 

também para os meios de comunicação locais e 

regionais. Sites, rádios e jornais regionais passaram 

a replicar as informações geradas pela associação.

Informativo Diário

Os informativos diários foram outro 

elo de comunicação da ACIAF. Por 

meio dele, diretoria, equipe técnico 

e nucleados recebiam em seu 

email, informativos diários. Foram 

mais 340 informativos nesses 

últimos dois anos



ASSOCIATIVISMO NA PRÁTICA 
Em tempos de planejamento, a estratégia adotada 

por pequenas e médias empresas para crescer é a 

união. Ao deixar de lado a competição, elas 

começam a prosperar em seus negócios. Juntas, 

elas buscam certicações para os seus produtos, 

promovem compras de equipamentos, aproveitam as 

boas oportunidades que surgem nessas horas e se 

tornam fonte de motivação.  Isso é Empreender! E a 

ACIAF está a par dessa iniciativa. Desde 2010 a 

Associação Empresarial de Fraiburgo desenvolve esse 

programa que visa agregar o empresariado nos 

chamados Núcleos Empresariais. Atualmente a ACIAF 

possui nove Núcleos com atividades em andamento: 

Núcleo de Gestão de Pessoas, Gastronomia, Jovens 

Empreendedores, Auto Mecânicas, Corretores de 

Imóveis, Agronegócio, Materiais de Construção, 

Estética e Beleza e São Miguel . O projeto benecia 

mais de 100 associados

SISTEMATIZAÇÃO DE NÚCLEOS:

SETORIAIS - São núcleos formados por empresas do 

mesmo segmento. Têm como objetivo aumentar a 

competitividade e melhorar o posicionamento das 

empresas no mercado de atuação, com foco na 

melhoria na gestão, na produtividade, no 

posicionamento do mercado, na tecnologia e nos 

processos. Na ACIAF integram os núcleos setoriais de 

Auto Reparadores, Estética e Beleza, Agronegócio, 

Corretores de Imóveis, Construção e Acabamento, 

Gastronomia

MULTISSETORIAIS - São núcleos formados por 

empresas de diversos setores da economia. Têm 

como objetivo ampliar o posicionamento e o 

conhecimento das empresas. Seu foco está voltado 

para integração, capacitação, fomento de negócios, 

formação de redes e contatos. Na Associação 

Empresarial de Fraiburgo integram esse sistema o 

Núcleo de Jovens Empreendedores. 

TEMÁTICOS - São grupos formados por empresas de 

diferentes setores, segmentos e portes. Entre os 

objetivos destes núcleos estão a promoção de 

atividades que contribuam para a melhoria do 

desempenho das empresas em determinados temas. 

Na ACIAF integra esse sistema o Núcleo de Gestão 

de Pessoas

TERRITORIAL - Formados por empresas localizadas 

em territórios pré-determinados. Eles têm objetivos 

bem denidos quanto a sua localização, como a 

promoção do associativismo através da união de 

forças locais para pleitos regionais, compartilhando 

boas práticas de gestão. Compartilhar competências 

em gestão e liderança, fortalecer a imagem da 

associação empresarial e buscar soluções na área de 

infraestrutura são o foco destes núcleos. Neste 

sistema, na ACIAF, integra o Núcleo São Miguel. 

PROGRAMA EMPREENDER 
EM NÚMEROS 

Fonte: Relatório Gestão de Núcleos 2015

Reuniões realizadas



PROGRAMA EMPREENDER



CONSELHO DE NÚCLEOS 
Os coordenadores dos Núcleos da Associação 

Empresarial de Fraiburgo (ACIAF) é realizado na sala de 

reuniões da ACIAF e conta com a presença do diretor de 

Núcleos Luiz Zanella, da secretária executiva, Fernanda 

Rosar e das consultoras SulianeTomazini e Patricia 

Zimmermann. Os coordenadores dos núcleos de Jovens 

Empreendedores, Auto Reparadores, Corretores de 

Imóveis,Construção e Acabamento, Gestão de 

Pessoas, Estética e Beleza, São Miguel, 

Agronegócio e Gastronomia. A reunião conta com 

a explanação dos coordenadores dos Núcleos. As 

ações de intensicação e divulgação do 

cumprimento das metas do plano estratégico foram 

enaltecidas pelos coordenadores. 

Integrantes do Conselho

FORTALECIMENTO DO SISTEMA
PLENÁRIAS REGIONAIS 

MISSÕES EMPRESARIAIS

VISITAS DO DEL EM FRAIBURGO 

CONGRESSO –
ENCONTRO DE EXECUTIVOS 

MOVIMENTO BRASIL EFICIENTE 

VISITAS TÉCNICAS 

Reunião de presidentes 

para discutir andamento 

dos trabalhos

A ACIAF recebeu diversos

grupos interessados em

conhecer mais de Fraiburgo

O Programa de Desenvolvi-

mento é referência e recebeu 

diversos grupos interessados

Alinhamento das ações,

propostas e projetos desen-

volvidos em todo o Estado

Iniciativa que visa coletar assi-

naturas para reduzir impostos

A ACIAF se deslocou para

vários locais buscando 

conhecimento



NÚCLEOS EMPRESARIAIS



NÚCLEO GESTÃO DE
ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR
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Ação inédita realizada no dia 01 de setembro com a abertura de três novos núcleos 

simultaneamente. Núcleos de Entidades Benecentes, Núcleo de Gestão Financeira e Núcleo de 

Microempreendedores Individuais (MEI). De forma diferenciada, a ACIAF promoveu a união das 

entidades benecentes de Fraiburgo, a m de convergir as agendas em prol de debates coletivos 

sobre o melhor para a região. O objetivo também se dá para buscar contribuir com o 

melhoramento da gestão das entidades participantes. O grande diferencial é que os integrantes 

não precisam ser associados da ACIAF, tendo em vista, que não será cobrada adesão das 

entidades participantes

Realizado brainstorming, 

levantando os principais 

problemas e desaos 

enfrentados pelas 

empresas. Com base 

nesses dados foi criado 

um plano de ações para 

o núcleo, formatando em 

iniciativas que poderão 

contribuir com a 

resolutividade ou 

ampliação de benefícios.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICOREUNIÃO DE ALINHAMENTO REUNIÃO COM JURÍDICO

Na oportunidade foram 

agrupadas algumas 

ideias semelhantes bem 

como realizada uma 

avaliação de prioridades 

na execução. Na 

ocasião foram 

diagnosticados os 

principais desaos 

coletivos a m de que 

surtam ideias para 

procedimento 

Participou da reunião 

Alisson Soligo que 

esclareceu dúvidas 

referente a questões 

legais de entidades civis 

organizadas e/ou 

instituições sem 

nalidade lucrativa, 

estatuto, etc; Explanou 

também sobre a 

legislação do 

voluntariado.



NÚCLEO GESTÃO 
DE PESSOAS
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O Núcleo de Gestão de Pessoas teve efetiva participação na feira de negócios da Aciaf, em maio de 

2015, no qual as empresas nucleadas realizaram o Feirão do Emprego e Palestra de Legislação 

Trabalhista. A empresa Videplast foi patrocinadora do núcleo e a empresa BRF doou 12 cestas 

básicas. Também como forma de patrocínio as empresas nucleadas, Assecon, Polpa Brasil, 

Copercon contribuíram monetariamente com a ação. Essa foi apenas algumas das ações 

desenvolvidas nos anos de 2014/2015. Outras tantas aliaram: prestação de serviço, capacitação, 

informações, responsabilidade social, integração e melhoramento do público alvo, por meio de 

treinamento para a mão de obra das empresas.

No ano de 2014 o 

Núcleo de Gestão de 

Pessoas realizou o 

Workshop de Gestão 

de Pessoas que 

aconteceu nos dia 5 

e 6 de novembro de 

2014, na Câmara de 

Vereadores de 

Fraiburgo.  Com o 

tema “Transformando 

e Reinventando 

Prossionais”o 

workshop e contou 

com os palestrantes 

Paulo Amorim e 

Alexandre Acosta.

WORKSHOP DE GESTÃOPALESTRA SOBRE LEGISLAÇÃO REUNIÃO COM JURÍDICO

Palestra ministrada 

por Nilson Feliciano 

do Araújo no dia 16 

de maio, com um

público presente de 

48 pessoas. O evento 

foi realizado pelo 

Núcleo de Gestão de 

Pessoas durante as 

festividades da Expo 

ACIAF. A ocina foi 

gratuita e 

surpreendeu o 

público presente pela 

qualidade e o 

conteúdo do 

apresentado 

Realização de 

reunião com Joaquim 

Tadeu Borges 

Secretario de 

Desenvolvimento

Econômico de 

Fraiburgo no dia 11 

de junho, o núcleo 

falou sobre 

problemas que

as empresas 

Fraiburguenses vem 

enfrentando em 

diversos aspectos, 

como saúde,

educação, mão de 

obra e incentivo 

REUNIÃO COM JURÍDICO

Reunião com as 

diretoras das escola 

municipais para 

apresentar a ideia do  

projeto Gente de 

Bem – Resgatando 

Valores. As nucleadas 

puderam explanar

as intenções do 

projeto a ser 

aplicado. Essa 

reunião se deu após 

outra realizada com a 

presença da 

secretária de 

educação, Claudete 

Gheller de Matias



NÚCLEO DE ESTÉTICA 
E BELEZA
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Iniciado no mês de setembro, o Núcleo de Estética e Beleza surgiu com inúmeras propostas e 

desaos. Com o objetivo de melhorar a gestão, as primeiras iniciativas do núcleo se concentraram 

na realização interna de troca de informações e recebimento de capacitação especica, com foco 

principalmente na gestão nanceira e também em programas e sistema de gerenciamento. Durante 

a Expo ACIAF realizaram inúmeras ocinas de capacitação, gratuitas a comunidade

Curso de Gestão 

Financeira 

personalizado para o 

setor, realizada no 

mês de julho,

ministrado por 

Salézio da empresa 

Paradigma.

O objetivo da 

capacitação foi 

melhorar a gestão 

das empresas, por 

meio de sugestões 

aplicadas para cada 

empresa. Além da 

noção teórica, houve 

também a prática

GESTÃO FINANCEIRAPALESTRA ABORDOU VENDAS AÇÃO SOCIAL IFC

O Núcleo de Estética 

e Beleza em parceria 

com o SENAC 

realizaram uma 

palestra com o 

professor Deivid 

Anselmo Leandro de 

Rio do Sul. O evento 

aconteceu dia

01 de setembro de 

forma gratuita e 

aberta para 

associados. O 

público foi de 61

pessoas, que 

prestigiaram a 

iniciativa

As empresas nuclea-

das participaram da 

ação social 

promovida pelo 

Instituto Federal 

Catarinense no dia 11 

de abril de 2015, com 

ações voltadas a 

comunidade de 

Fraiburgo gratuita-

mente. O núcleo 

contribuiu com cortes 

de cabelo, pintura de 

unha e massagens 

de forma voluntária 

com atendimento 

para 140 pessoas.

REUNIÃO COM FISCAL

O núcleo reuniu-se 

com scais da 

prefeitura, Georges 

dos Reis Santos e 

Diego

Michelin Ferreira para 

tirar dúvidas 

referentes à emissão 

de notas scais, as 

quais passaram  a ser 

obrigatórias para o 

setor. O objetivo, 

além de 

esclarecimento, é 

buscar a 

normatização das 

empresas



NÚCLEO SÃO MIGUEL
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Fundado no dia 28 de outubro, o Núcleo territorial São Miguel prima pelo desenvolvimento das 

empresas e tem-se a convicção que o a melhoria de uma comunidade, inicia pela ação direta nas 

empresas ali instaladas. Com aproximadamente 20 integrantes preocupados com o 

desenvolvimento do bairro, a primeira iniciativa do grupo, no ano de 2014, se concentrou na ação 

de valorização do bairro São Miguel, com um pedágio de panetagem no próprio bairro. 

Elaborada pelo 

Núcleo São Miguel, 

foram entregues, ao 

prefeito, secretário 

regional e deputados 

presentes na Expo 

ACIAF, uma carta de 

intenções. Na carta 

consta os principais 

pleitos

requisitados pelos 

empresários que 

integram o núcleo, 

dentre eles: agência 

bancária, unidade 

dos bombeiros e 

polícia entre outros

CARTA DE INTENÇÕESPARTICIPAÇÃO NA EXPO ACIAF REUNIÃO COM A 9ª SDR

Participação na feira 

de negócios da Aciaf, 

em maio de 2015, 

onde as empresas

nucleadas realizaram 

no stand a campanha 

de valorização do 

bairro e sorteio de

vale compras, 

entrega da carta de 

intenções as 

autoridades 

presentes, bem como

caram responsáveis 

pelos brinquedos 

ináveis na parte 

externa

As empresas nuclea-

das participaram da 

ação social 

promovida pelo 

Instituto Federal 

Catarinense no dia 11 

de abril de 2015, com 

ações voltadas a 

comunidade de 

Fraiburgo gratuita-

mente. O núcleo 

contribuiu com cortes 

de cabelo, pintura de 

unha e massagens 

de forma voluntária 

com atendimento 

para 140 pessoas.

CAMPANHA NOME LIMPO

Campanha 

promovida pelo 

núcleo incentivando a 

população a quitar 

suas dívidas, onde os 

estabelecimentos 

renegociam com 

clientes a juro zero. A 

campanha foi 

lançada em 

novembro de 2015 e 

visou colaborar com 

o cliente, que no 

recebimento do 13º 

salário pode quitar as 

dívidas, e da mesma 

forma o empresário



NÚCLEO DE CORRETORES
DE IMÓVEIS
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O Núcleo de Corretores de Imóveis que reúne empresários do segmento, esteve participando em 2015 

da Expo ACIAF, As empresas nucleadas tiverem três standes na ExpoACIAF e participaram em 

conjunto mostrando a força da união da classe para comunidade de Fraiburgo. Além da presença o 

grupo esteve evidenciando a importância do prossionalismo no setor de corretor de imóveis

O núcleo realizou uma  

visita técnica  no dia 17 

de setembro de 2015, 

em Caçador, em 

parceria com o núcleo 

de corretores daquele 

município. O objetivo foi 

conhecer a sistemática 

de trabalho e aprimorar 

o desenvolvimento de 

boas práticas. Além da 

integração, a visita 

possibilitou uma troca 

de informações entre os 

núcleados

VISITA TÉCNICACONFRATERNIZAÇÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Os nucleados realizaram 

um jantar de 

confraternização no dia 

10 de novembro  para 

encerrar as atividades 

do núcleo e para que 

haja maior anidade 

entre o grupo.  O jantar 

se deu como um 

momento de integração, 

onde cada um pode 

abordar as boas práticas 

desenvolvidas e os 

desaos que ainda 

seguem o núcleo

Com metas focadas na 

divulgação da atividade 

do corretor de imóveis, 

com a conscientização 

coletiva sobre sua 

importância na 

sociedade, os 

integrantes idealizaram 

as ações para enaltecer 

esse propósito. A 

organização os tornou 

referência, sendo 

visitados por outros 

grupos regionais de 

corretores



NÚCLEO DE AUTO
REPARADORES
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O Núcleo de Auto Reparadores da ACIAF foi criado no ano de 2010, e tem como objetivo o apri-

moramento técnico, administrativo, nanceiro e jurídico, no que concerne à atividade empresarial, 

buscando sempre atender as necessidades de aprimoramento do setor. Dentre uma das programações 

tradicionais do núcleo está a Inspeção Veicular Gratuita (IVG),  que em 2015, foi realizada no dia 16 de 

maio, durante a Expo ACIAF. Foram inspecionados 48 veículos, e sorteadas 6 trocas de óleo e um 

polimento oferecidos pelos nucleados

Realização de 

reunião para 

conscientização 

quanto a data de 

vencimento dos 

laudos dos 

compressores. 

Destacando a 

necessidade da 

contratação de um 

engenheiro mecânico 

para fazer o laudo 

conforme legalidade. 

O evento reuniu 

empresários 

nucleados e teve viés 

de orientação

REGULAMENTAÇÃOCURSO DE DIESEL ENFAUTO

Realização do curso 

de Diesel em parceria 

com a empresa GMT, 

Global Master 

Treinamento, 

ministrado por 

Marcelo Liebl, de São 

Bento do Sul, nos 

dias 14,15 e 16 de 

agosto, na mecânica 

nucleada Ceregatti 

Motor´s, com a 

participação de 13 

pessoas.  Na 

oportunidade o curso 

também contemplou 

não nucleados.

Empresários 

integrantes do Núcleo 

de Auto Reparadores 

estiveram 

participando nos dias 

21 e 22 de agosto, do 

ENFAUTO 2015, um 

evento tradicional, o 

qual reúne 

empresários, 

colaboradores e 

fornecedores do 

Núcleo Estadual de 

Auto Reparadores - 

NEA. O evento foi 

avaliado 

positivamente

OFICINAS GRATUITAS

Durante a Expo 

ACIAF o Núcleo 

realizou duas ocinas 

gratuitas: Ocina de 

Mecânica Básica 

ministrada pelo 

nucleado Anderson 

Sartori, com um 

público presente de 

36 pessoas, e Ocina 

de Conhecimentos 

Técnicos em Bateria 

realizada pela 

empresa parceira 

Viabat, com um 

público presente de 

43 pessoas.



NÚCLEO DE CONSTRUÇÃO 
E ACABAMENTO
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O Núcleo de Construção e Acabamento também teve seu início em 2014 e seus trabalhos no primeiro 

ano se concentraram na realização de troca de informação e alinhamentos sobre capacitações e cursos 

que os integrantes teriam interesse em participar. Como iniciativa esteve a atitude do recolhimento de 

lixo reciclável, em especial para cacos de vidros, especícos para vidraçarias e empresas 

especializadas nos trabalhos com produtos desta natureza.

Cumprindo uma das 

metas do 

Planejamento 

Estratégico, o Núcleo 

de Construção e 

Acabamento esteve 

realizando uma 

reunião com a 

empresa Sanefrai, 

Autarquia Municipal 

de Saneamento. O 

encontro foi o 

primeiro contato com 

a autarquia visando 

outras ações inclusas 

no plano de ações do 

núcleo.

REUNIÃO SANEFRAICURSO CASTRANS MISSÃO EMPRESARIAL

24 pessoas, que 

integram as 

empresas associadas 

a ACIAF e que fazem 

parte do Núcleo de 

Construção e 

Acabamento, 

participaram, de um 

curso gratuito, 

oferecido pela 

Castrans, com foco 

nos motoristas e 

entregadores. O 

curso de 

aperfeiçoamento tem 

como conteúdo: 

entre outros

Os integrantes do 

Núcleo da ACIAF 

estiveram  

participando de uma 

missão empresarial 

em Jaraguá do Sul. A 

visita foi a empresa 

Breithaupt, do ramo 

de construção, 

acabamento, móveis 

e eletrodomésticos, 

que possui 12 liais 

em Santa Catarina. A 

visita partiu de uma 

ideia do núcleo que 

visou conhecer novas 

gestões do segmento.

FEIRÃO CASA E CONSTRUÇÃO

Desmisticar a ideia 

de muitas pessoas 

que para encontrar 

produtos de 

qualidade na área da 

construção é 

necessário procurar 

fora de Fraiburgo. 

Esse também foi o 

objetivo do Feirão da 

Casa e Construção, 

que aconteceu 

durante a Expo 

ACIAF, dos dias 15 a 

17 de maio, no 

Centro de Eventos de 

Fraiburgo.



NÚCLEO DE AGRONEGÓCIO
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As ações do Núcleo de Agronegócio se concentram especicamente na prossionalização do setor. 

Ações de capacitação foram realizadas a exemplo da palestra que mobilizou mais de 50 produtores 

rurais, técnicos agrícolas e engenheiros abordando o tema “Manejo de doenças da parte aérea nas 

plantações de milho e soja”. O Grupo realizou encontro com Sindicatos e outras ações especicas 

como encontros com o legislativo e o executivo municipal a m de alinhar alternativas para a 

manutenção das estradas vicinais

A Expo ACIAF sediou o 

Fórum de Políticas 

Públicas para a 

Agricultura. Na ocasião 

os deputados 

estaduais: Natalino 

Lazare e Romildo 

Titon, o secretário de 

desenvolvimento 

regional Dorival Carlos 

Borga e o prefeito de 

Fraiburgo Ivo Biazzolo 

estiveram respon-

dendo os principais 

pleitos do 

agronegócio. Diversos 

assuntos foram 

abordados

FÓRUM DE POLÍTICAS PÚBLICAS PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO REUNIÃO CLIMASEG

Todos os anos o 

núcleo de 

Agronegócio realiza 

uma reunião de 

alinhamento. Nela, 

além dos 

apontamentos sobre 

os trabalhos 

executados, são 

apresentadas as 

propostas de 

realização para o ano 

seguinte. Eventos de 

capacitação, visitas 

técnicas, campanhas 

de marketing, entre 

outras iniciativas são 

elencadas

A empresa Empresa 

Climaseg esteve, a 

convite do Núcleo de 

Agronegócios da 

ACIAF, participando 

da reunião e 

esclarecendo sobre 

legislação trabalhista 

e a exigência do uso 

de equipamentos de 

proteção individual 

(EPI). O encontro  

abordou a Norma 

Regimental do 

Ministério do 

Trabalho, que trata da 

atividade no meio 

rural.

PALESTRA GRATUITA

Se manter informado 

é uma das 

ferramentas que 

propicia o sucesso 

em qualquer 

atividade. Por isso, o 

Núcleo de 

Agronegócios da 

ACIAF, desenvolveu 

uma palestra com o 

tema “Manejo na 

cultura do milho”. O 

evento contou com o 

apoio da empresa 

Pioneer. O engenhei-

ro agrônomo Thiago 

Salvador proferiu a 

palestra



NÚCLEO DE MICRO 
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
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Abertura foi efetuada na manhã desta terça-feira, dia 1º de setembro. No dia 1º de setembro, foi 

aberto ocialmente três novos núcleos da Associação Empresarial de Fraiburgo (ACIAF): Núcleos de 

Entidades Benecentes, Núcleo de Gestão Financeiro e Núcleo de Microempreendedores Individuais 

(MEI). A abertura vem de encontro com um propósito da entidade de estender os benefícios do 

Programa Empreender a mais empresários.  Aproximadamente dez MEIS participaram

Participação em reunião 

do contador Osmar 

Soligo, no dia 08 de 

outubro onde os 

nucleados esclareceram 

dúvidas relacionadas ao 

cruzamento de 

informações entre o CPF 

e CNPJ do MEI, 

tributação, inclusão de 

novos ramos de 

atividade, benefícios do 

MEI referente a 

instituições nanceiras e 

demais dúvidas.

REUNIÃO CONTADORSEI PLANEJAR COMPRE DO PEQUENO

Participação na 

capacitação oferecida 

gratuitamente pelo 

SEBRAE para MEI´s no 

dia 10 de novembro DE 

2015, com a 

participação de 9 

empresários.

O evento foi o primeiro 

realizado exclusivamente 

para o núcleo recém-

criado e impressionou 

pela qualidade e pelo 

conteúdo abordado. Os 

nucleados aprovaram

A primeira iniciativa do 

Núcleo de Micro 

Empreendedores 

Individuais se 

concentrou na área de 

marketing, com o 

engajamento na  

campanha do Sebrae 

para divulgação de 

pequenas empresas. 

Intitulada Compre do 

Pequeno, a campanha 

visa estimular que o 

consumidor valorize o 

pequeno negócio



NÚCLEO DE GESTÃO
FINANCEIRA
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O Núcleo de Corretores de Imóveis que reúne empresários do segmento, esteve participando em 2015 

da Expo ACIAF, As empresas nucleadas tiverem três standes na ExpoACIAF e participaram em conjunto 

mostrando a força da união da classe para comunidade de Fraiburgo. Além da presença o grupo esteve 

evidenciando a importância do prossionalismo no setor de corretor de imóveis

Depois da abertura do núcleo, foram 

realizadas reuniões de alinhamento. O 

Núcleo de Gestão Financeira realizou o 

brainstorming, levantando os principais 

problemas e desaos enfrentados pelas 

empresas. Com base nesses dados foi 

criado um plano de ações para o núcleo, 

formatando em iniciativas que poderão 

contribuir com a resolutividade ou 

ampliação de benefícios. O grupo, que 

teve início em grande número, se manteve 

fortemente representado

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TEMPESTADE DE IDEIAS

Na segunda reunião do Núcleo de Gestão 

Financeira foi denido como foco para o 

Planejamento Estratégico o planejamento 

orçamentário, sistemas de controle, análise 

e liberação de crédito e outros temas 

referentes a contabilidade empresarial. O 

primeiro evento do grupo está programado 

para o dia 1º de outubro, onde serão 

repassadas informações sobre 

procedimento operacional padrão, como 

elaborar procedimentos para o setor 

nanceiro dentro das empresas.



NÚCLEO DE GASTRONOMIA
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Boas experiências, bons pratos e credibilidade. Esses são as três conquistas fortalecidas no ano de 

2014 do Núcleo de Gastronomia da Associação Empresarial de Fraiburgo (ACIAF).  Com missões 

empresariais, engajamento em promoções e visitas técnicas os integrantes avaliaram de forma positiva 

os trabalhos desenvolvidos no ano. Para 2015 a ideia é realizar capacitações, especialmente voltadas 

para cozinheiros e atendentes de balcão de padaria. A tecnologia também será buscada pelos 

prossionais que pretendem instalar comanda eletrônica nos seus estabelecimentos.

Desde 2011 o Núcleo de 

Gastronomia se 

preocupa com as 

questões ambientais e 

faz o recolhimento do 

óleo de cozinha 

quinzenalmente dando a 

destinação correta. 

Empresas nucleadas 

deram o start nesta 

proposta que além de 

ajudá-los, contribui, e 

muito com o meio 

ambiente, evitando a 

poluição e a 

contaminação gerada

COLETA DE ÓLEO DE COZINHAFESTIVAL GASTRONÔMICO OFICINAS GRATUITAS

Dois estabelecimentos 

comerciais de Fraiburgo 

integram o 2ª Festival 

Gastronômico, 

desenvolvido pelo 

Sebrae e que conta com 

a parceria da Rota da 

Amizade. A iniciativa, 

iniciada em 2014, visa 

fortalecer bares e 

restaurantes.  A 

panicadora Pão 

Quenteé uma das 

participantes e a outra é 

o Restaurante Buffet do 

tradicional Hotel Renal

Durante a Expo ACIAF o 

Núcleo de Gastronomia 

proveu várias ocinas 

gratuitas. O nucleado 

Adelino Dias e sua 

colaboradora 

ministraram a ocina de 

Cupcake na feira, onde a 

mesma foi prestigiada 

por 48 pessoas. O 

nucleado Jancarlo 

Marcon ministrou a 

ocina de Drinks e 

Coquetéis na feira, onde 

a mesma foi prestigiada 

por 46 pessoas.



NÚCLEO DE JOVENS 
EMPREENDEDORES
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Stand UpComedy, Feirão do Imposto, Inspire e Sessão de Negócios. Essas são algumas ações que o 

Núcleo de Jovens Empreendedores pretende realizar no ano de 2015.  Com a avaliação do ano de 2014 

e 2015 , os jovens integrantes do núcleo passaram a desenhar o plano de ação para 2015. O primeiro 

momento surgiu como uma tempestade de ideias, onde todos puderam opinar sobre a linha de atuação 

do grupo. Além das promoções já tradicionais do Núcleo, foi ainda constituído novas propostas como: 

visitas técnicas, troca de informações entre os próprios nucleados e cursos de capacitação com focos 

O coordenador do 

Núcleo de Jovens 

Empreendedores, 

Rodrigo dos Santos 

esteve participando 

da reunião da 

diretoria com o 

objetivo de repassar 

informações sobre o 

núcleo e o plano de 

ações organizado 

pelo mesmo. As 

ações propostas 

foram diversicadas e 

abordaram desde 

opções de lazer até 

momentos de 

capacitação e 

orientação

REUNIÃO DA DIRETORIA  PROJETO ONE NORTH INSPIRE FRAIBURGO

O fraiburguense, 

Ramon Lacowicz, 

que esteve viajando, 

com o seu curso de 

adminis-tração, à 

Cingapura, onde 

conheceu o projeto 

One North, que 

consiste em um 

Centro Industrial 

integrado, voltado 

para um único setor, 

que em Cingapura é 

o de Biotecnologia, 

esteve apresentando 

um panorama geral 

do que foi observado, 

para os demais 

jovens nucleados

Um momento de 

interação e troca de 

ideias. Assim é 

desenvolvido o 

INSPIRE FRAIBURGO, 

que nesses dois 

últimos anos contou 

com a participação do 

empresário: Pierre 

Nicolas Pérès, gerente 

da empresa Pomagri 

e o então gerente da 

Trombini, Fernando 

Volpato. Os eventos 

são gratuitos, tendo 

apenas uma 

contribuição espon-

tânea de alimentos 

não pereciveis

SESSÃO DE NEGÓCIO

Mais de 75 

empresários de 

Fraiburgo e região 

puderam interagir na 

Sessão de Negócios, 

desenvolvida pelo 

Sebrae e pelo Núcleo 

de Jovens 

Empreendedores da 

Associação 

Empresarial de 

Fraiburgo (ACIAF). O 

evento aconteceu no 

Centro de Eventos 

durante a Expo 

ACIAF. Essa foi a 

Segunda sessão 

promovida pelo 

Núcleo



BALANÇO PATRIMONIAL



B
a

la
n

ç
o
 

P
a

tr
im

o
n

ia
l 

2014



B
a

la
n

ç
o
 

P
a

tr
im

o
n

ia
l 

2015


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55

