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Renovar, crescer e se 

RE   NVENTAR

S
eja na empresa, na universidade ou até 
mesmo no convívio em comunidade, tem 
um ingrediente que é fundamental para a 

manutenção e o crescimento pessoal ou pros-
sional, que é a renovação. Ano a ano, alguns de-
talhes são incorporados a inúmeros produtos e 
serviços a m de que essa “renovação” garanta 
um tempo de vida do produto maior e sua conse-
quente rentabilidade.
Na Associação Empresarial de Fraiburgo (ACI-
AF), a qual presido desde 2017, juntamente com 
uma equipe de empresários que conduzem as 
diretorias da entidade, os desaos que nos mo-
vem são os mesmos. Acreditamos que mais que 
representar os interesses dos associados, a enti-
dade tem um papel fundamental de contribuir pa-
ra o desenvolvimento, crescendo, se reinventan-
do e renovando as formas de estar presente e ser 
presente para seus associados.
A Revista Empresarial, a qual lançamos seu pri-
meiro exemplar em 2018, é um exemplo claro des-
se compromisso e dessa renovação constante 
almejada pela entidade, tendo como foco nal, o 
desenvolvimento da comunidade e dos negócios 
aqui gerados e fomentados. Desde a sua concep-
ção, até os trabalhos iniciais para que esse pro-
jeto fosse a realidade que é hoje, nos deparamos 
com muitos apoios e a conança expelida por 
uma entidade com mais de 20 anos de fundação.
A Associação Empresarial de Fraiburgo consolida 
mais esse importante canal, que juntamente com 
outros já utilizados pela mesma, como site e re-
des sociais, projeta uma aproximação maior com 
o associado e a comunidade, dando visibilidade 
aos fatos e notícias, com o diferencial de ser um 
canal genuinamente Fraiburguense. Aos que con-
aram na proposta, o nosso muito obrigado, e, a 
você desejamos uma ótima leitura!

Wilson Ribeiro Cardoso Junior
Presidente da ACIAF
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ANOS DE ACIAF22 Entidade completa mais de duas décadas 
de trabalho em prol do desenvolvimento local[

Você já deve ter ouvido a máxima que “o trabalho dignica 
o homem”. Se tratando de trabalho voluntário, como o 
realizado há 22 anos pela Associação Empresarial de 
Fraiburgo (ACIAF), ela é verdadeiramente aplicada. Du-
rante mais de duas décadas, uma dúzia de empresários, 
dos mais diferentes segmentos, aceitaram o desao de, 
voluntariamente, conduzir os trabalhos da associação ru-
mo a sua maior prerrogativa: o desenvolvimento local. 
Em fevereiro de 1995, um grupo de empresários se mobi-
lizaram para a criação da ACIAF, com o objetivo de unicar 
o empresariado local, da indústria, comércio, agricultura, 
instituições nanceiras, prestadores de serviços, pros-
sionais liberais, entre outros; e fortalecer a classe bus-
cando o desenvolvimento e a resolução de problemas 
pertinentes as empresas ou a comunidade.
Do ponta pé inicial até os dias de hoje, muitas iniciativas e 
realizações foram concretizadas. Avanços e conquistas 
foram se juntando a uma história sólida e efetiva que se 
entrelaça a própria história dos empresários, da socie-
dade e das pessoas que atuaram incisivamente no pro-
cesso de gestão da entidade. Foram produtos e serviços 
ampliados ao conceito da união e representatividade, 
além de projetos que beneciaram diretamente o empre-
sário. Com desaos diferenciados de acordo com pe-
ríodo de gestão, cada presidente e diretoria da ACIAF tra-
balhou com prioridades e apresentou resultados: pros-
sionalismo na gestão, aplicação do modelo de excelência  
de gestão, implantação do Programa Empreender, ade-

são a novas soluções empresariais; isenção do ICMS na 
maçã; realização da feira multissetorial, melhoria na 
gestão interna e a busca pelo fortalecimento da classe 
empresarial foram algumas das conquistas.
Para o atual presidente foram 22 anos de história, ali-
cerçada no maior compromisso da entidade: você. “To-
das as conquistas, as pessoas, as diretorias foram e 
ainda são muito importantes para a ACIAF. Como presi-
dente, me orgulho da história sólida e de credibilidade 
construída, e, enquanto diretoria, pretendemos também 
dar a nossa contribuição” destacou Wilson Ribeiro Car-
doso Junior, reforçando que nessa gestão já foi implan-
tada uma nova solução: os planos de saúde Pladisa; foi 
lançada uma campanha social em prol do Hospital 
Fraiburgo intitulada Olhar Solidário, além de investido em 
melhorias na programação da Expo ACIAF, fortalecendo 
as parcerias. 
Presidiram a ACIAF, ao longo desse período os seguintes 
presidentes: Heldes Regalin, André Rosera, Osmar 
Soligo, Daniel Dresch,  Celso Vanz, Roland Brandes, Iri-
neu Secchi, Gian Burda, Sonia Lacovicz, Jorge Pederiva, 
Luiz Felipe Torcatto Zanella e atualmente Wilson Ribeiro 
Cardoso Junior.
Você pode conhecer mais a ACIAF agendando uma visita 
por meio do telefone 49 3246 3576, ou pelos canais: no 
facebook e instagran, pelo link @aciaf.fraiburgo; pelo site 
www.aciaf.com.br ou pelo email institucional  aciaf@aci-
af.com.br.  

[



Da Terra da Maçã para a cultura do 

TURISMO
Você conhece Fraiburgo? Não apenas algumas 
 empresas, ruas ou as notícias que, as vezes, 
circulam da cidade. Você realmente conhece o 
município? A Terra da Maçã, como popularmen-
te é identicado Fraiburgo, conta com muitas 
opções, especialmente no âmbito turístico, que 
muitos Fraiburguenses as vezes desconhecem,  
e que, é sonho na cabeça de turistas de plantão,
 que se deslocam de várias cidades do estado
e até mesmo do país para conhecer e explorar
 as opções que Fraiburgo oferece.
Terra da Maçã é um dos grandes títulos que Fraiburgo 
recebe, devido a presença de 1660,4 hectares de ma-
cieiras plantadas nas propriedades rurais da região, que 
caracterizam o município como um dos maiores pro-
dutores nacionais da fruta. Essa atividade desenvolvida 
devido as condições climáticas favoráveis, já é palco de 
inúmeras atrações, em especial, nos meses de colheita, 
onde o turista pode colher na planta a maçã, e, acom-
panhar a produção de muitas indústrias que trabalham 
com essa base.
Mas quem pensa que é somente a maçã que atrai os 
turistas, está muito enganado. Fraiburgo está organizado 
e constantemente se aprimorando para diversicar e 
fortalecer todo o trade turístico. Nas opções que Fraibur-
go apresenta ainda constam lazer, aventura e religio-
sidade, três ingredientes indissolúveis do turismo na Ter-
ra da Maçã.
O Parque Ecológico René Frey, que leva o nome de um 
dos fundadores de Fraiburgo, é outra opção diversicada 
e muito atraente do turismo municipal. No local, diversas 
alternativas são dispostas para os turistas de fora, e 
também, de forma muito especial, para o cidadão Fraibur-
guense que quer passar momentos de lazer e descon-
tração, sem sair muito de casa.
No Parque são disponíveis cavalgadas, passeios eco-
lógicos, trilhas de aventura e medo e, é claro, muita his-
tória. Um mini zoológico também está disponível para os

visitantes. Uma das atrações mais procuradas é o passeio 
de kaigang, nome dado a um veículo rústico, que percorre 
por inúmeros percursos no Parque Ecológico. Piquenique 
musical, cultos ecumênicos e uma aproximação com a 
natureza também são opções que o parque oferece.
Como receptivo, o município conta com inúmeros hotéis 
e uma vasta opção de restaurantes e cafés. Um dos car-
tões postais do município se concentra em um desses 
polos: o Hotel Renar, que possui uma arquitetura diferen-
ciada e uma posição privilegiada, próximo ao Lago das 
Araucárias, outra beleza natural do município.
A Terra da Maçã ainda conta com o Castelinho, cons-
trução inspirada na arquitetura da França, erguida em 
1960. A Casa da Cultura Lydia Frey, primeira residência 
em alvenaria construída na cidade, que foi transformada 
em museu, com documentos e fotos históricas de Frai-
burgo; o Museu do Jagunço, que documenta duas das 
mais importantes batalhas da Guerra do Contestado; a 
Gruta do Monge João Maria e o Santuário Diocesano 
Nossa Senhora de Fátima, também são opções para 
quem busca alternativas.
Seja para qual for a idade ou estilo do turista, inde-
pendente da sua cidade ou estado de origem, uma coisa é 
certa: Fraiburgo tem uma opção para atrair e apaixonar 
quem o frequenta, ao ponto de sempre pedir mais e 
retornar ao município. Então, está esperando o quê? 
Venha conhecer e explorar a Terra da Maçã e todos os 
seus encantos !



FOCO NO DESENVOLVIMENTO 
Cumprindo com a principal meta da ACIAF, 
entidade passa a trabalhar com Agência de 

Prossionais

erir uma empresa nem sempre é uma atividade 

Gfácil. Muitos desaos circundam essa atividade 
que é primordial para o desenvolvimento de qual-

quer região. Seja na gestão nanceira, de custos, no pla-
nejamento estratégico, ou até mesmo, na comunicação 
do produto ou serviço, algumas diculdades surgem e 
acabam comprometendo o crescimento e consequen-
temente a rentabilidade. Uma empresa para crescer pre-
cisa estar constantemente capacitada e antenada no mer-
cado externo. O engajamento dos funcionários e os pers 
de liderança são ingredientes essenciais para o sucesso 
da empresa e as vezes, são nesses critérios, que acabam 
surgindo os principais diferenciais que interferem na 
competitividade do mercado.
Com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento em-
presarial, uma das missões da ACIAF, desde o primeiro 
mês de 2018, a entidade passa a oferecer para todas as 
empresas, associadas ou não, o serviço da Agência de

 Prossionais, que trabalhará no fomento, na capacitação 
e no aprimoramento das empresas.
Atuando em diversas áreas, a Agência de Prossionais, 
disponibilizará nomes altamente capacitados para a rea-
lização de capacitações, cursos, palestras, treinamentos, 
consultorias, enm, para a ação que a empresa neces-
sitar, atendendo as expectativas e suprindo as demandas 
que são apresentadas pela mesma.
As áreas onde a Agência de Prossionais atuará são bem 
amplas e diversicadas, destacando a: comunicação, li-
derança, gestão nanceira, gestão de custos, motivação, 
planejamento estratégico, lean manufacturing, ferra-
mentas de gestão, entre outros assuntos. A adesão a A-
gência de Prossionais é simples, basta entrar em con-
tato com a ACIAF, por meio do telefone 49 3246 3576 ou 
pelo email aciaf@aciaf.com.br, e apresentar a sua de-
manda. Na contrapartida, a entidade apresenta o pros-
sional habilitado para atender as expectativas. 



COMPARTILHE 
BOAS EXPERIÊNCIAS
Coworking já é realidade em Fraiburgo, com espaço adequado 
na Associação Empresarial de Fraiburgo (ACIAF)

Dividir e compar tilhar. Essas são as 
essências do Coworking, termo inglês que 
dene a modalidade de trabalho em que a 
pessoa divide o mesmo ambiente com ou-
tras pessoas. Além de repartir o espaço, a 
ferramenta ainda possibilita que os pros-
sionais, de diferentes áreas, possam traba-
lhar e compartilhar opiniões e ideias, intera-
gindo com os mesmos.
Com o objetivo de oferecer mais esse im-
portante serviço, a Associação Empresarial 
de Fraiburgo (ACIAF), traz essa novidade 
para 2018. Um ambiente 
cuidadosamente proje-
tado foi colocado a dis-
posição, oferecendo i-
números benefícios aos 
usuários, a m de faci-
litar a vida operacional 
dos usuários.
Atualmente no Brasil são 
mais de 240 empresas 
que oferecem espaços 
compar tilhados, e as 
vantagens são muitas. 
Conra algumas aqui:
Serviço de Internet – A ferramenta 
essencial para o trabalho da maioria dos 
prossionais é prioridade no Espaço Com-
partilhado da ACIAF. Com celeridade e ga-
rantia, o acesso é facilitado por meio do sis-
tema wireless.
Estrutura Física - Se você vai sair de casa 
para trabalhar em um escritório que é com-
partilhado com outras pessoas, tem que ser 
um escritório lindo e maravilhoso, essen-
cialmente, concorda? A produtividade au-
menta. Então, por isso, no Espaço Compar-
tilhado da ACIAF, além  de uma decoração 
inspiradora, há ar-condicionado, mesas e 
cadeiras apropriadas, além de um serviço 
diário de limpeza  e manutenção do espaço 
que garantem a tranquilidade e a satisfação 
dos usuários, além da despreocupação de 
ter que providenciar isoladamente esse tipo 
de iniciativa

 Sistema de Telefonia -  Um sistema de tele-
fonia que atenda com agilidade e eciência 
várias pessoas . Além de efetuar ligações , 
no Espaço Compartilhado, a telefonista 
também recebe suas ligações, otimizando 
seu tempo e aumentando sua produtividade. 
Serviços de Impressão – Com impressora 
local, o Espaço Compartilhado da ACIAF 
ainda disponibiliza um relatório mensal de 
impressão, que  dará mais segurança ao 
usuário e controle sob suas demandas
Ambiente de convivência -  Ambiente para 

descontração é es-
sencial em qualquer 
empresa. Sair da 
mesa de trabalho e 
poder tomar um ca-
fé ou conversar com 
alguém é muito im-
portante no dia a dia 
de qualquer pros-
sional. No Espaço 
Compar tilhado da 
ACIAF há um lugar 
pensado com muito 
carinho para os usu-

ários. 
Salas para Reunião – Outra facilidade que o 
usuário do Espaço Compartilhado da ACIAF 
pode contar é com um espaço apropriado 
para reuniões. Com capacidade de atender 
até 25 pessoas, o ambiente é disponibi-
lizado segundo prévia agenda.
Localização – Outra grande vantagem do 
Espaço Compartilhado da ACIAF está na 
localização. Atendendo em uma sala, anexo 
a associação, a mesma funciona na Rua 
Padre Biaggio Simonetti, no Shopping 
Franquel, no centro de Fraiburgo.
Está curioso para saber como é ou para 
entender a funcionalidade e ver de perto as 
vantagens apresentadas para esse Espaço 
Compar tilhado da ACIAF? Então agende 
uma visita ou entre em contato pelo telefone 
49 3246 3576 ou pelo email aciaf@aciaf -
.com.br 
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NO BRASIL SÃO MAIS 
DE 240 EMPRESAS 
QUE  OFERECEM 

DIVERSOS ESPAÇOS 
COMPARTILHADOS, E AS 
VANTAGENS SÃO MUITAS



QUAL A SOLUÇÃO QUE VOCÊ PRECISA?
ACIAF apresenta rol diversicado de soluções que sua empresa precisa.

roblemas, diculdades, mudanças, sistemas. 

PEssas palavras, muitas vezes, acabam sendo 
rotina na vida de uma empresa, seja ela de grande, 

médio ou até mesmo de pequeno porte. Agora, já pensou 
uma solução para cada uma dessas situações, e ainda 
melhor, todas elas concentradas em um único local: na 
casa do empresariado, na ACIAF.
Pensando na otimização de tempo e recursos, na se-
gurança, no melhoramento e na facilidade da vida em-
presarial, a ACIAF concentra uma gama muito vasta de 
soluções empresariais, disponibilizadas, muitas vezes, 
de forma gratuita ao associado. O rol está disponível no 
site da Associação ou diretamente com o consultor de 
soluções da entidade.
Dentre as soluções mais trabalhadas pela ACIAF o des-
taque ca para o SCPC, serviço de proteção ao crédito, e 
também o Util Card, que consiste em um cartão auto-
matizado de adiantamento salarial. Porém, quem pensa 
que é só isso está muito enganado, a associação dispo-
nibiliza de mais de vinte soluções diferenciadas.
Na proteção e segurança da atividade ainda há o Certica-

do Digital que garante a identicação do autor de uma tran-
sação, mensagem e documento, e assegura que nenhu-
ma informação foi alterada, garantindo a sua integridade. 
O Printe é outra solução que protege o capital intelectual da 
empresa ou pessoa física. Na segurança e armazena-
mento das notas scais eletrônicas, a ACIAF ainda conta 
com a solução XML Empresarial.
Para as empresas que buscam oferecer benefícios para 
seus funcionários, a ACIAF ainda conta com soluções 
diversicadas, dentre elas, os Planos de Saúde por meio 
de uma parceria com o Pladisa – Planos de Saúde e 
também com a Unimed, e na área odontológica, com a 
Uniodonto, que oferece assistência aos colaboradores e 
dependentes.
Certicado de origem, Agência de Prossionais, locação 
de salas e equipamentos, Sistema de Estágios e Cursos e 
Capacitações, são outras ferramentas disponibilizadas 
para o associado, que encontra a ferramenta e a assis-
tência para todo o processo. Para conhecer mais as solu-
ções você pode entrar em contato pelo 49 3246 3576 ou 
acessar o site www.aciaf.com.br. 



PESSOAS:

transformação
o poder da

Uma das principais variáveis dentro do universo 
empresarial, as pessoas, serão o diferencial das 
organizações do futuro.

ocê, seja empregado ou empregador, deve saber 

Va importância das pessoas dentro do processo 
empresarial. Seja na tomada de decisões ou na 

execução das atividades mais simples do dia-a-dia, as 
pessoas são destaques nas empresas do futuro.
Segundo a empresária, Sonia Lacowicz, que iniciou 
suas atividades prossionais em 1984 na empresa Po-
magri e atualmente conduz a própria empresa, a Polpa 
Brasil, “colaboradores são elementos essenciais no 
processo empresarial, anal, são eles que garantem o 
suporte a todo desenvolvimento almejado pela orga-
nização”. Com aproximadamente 200 colaboradores, a 
Polpa Brasil é uma empresa especializada em fornecer 
frutas para produtos alimentícios industrializados e que 
atende as maiores empresas do segmento do país. Foi 
viabilizada por um “sonho grande”, além do engajamen-
to de muitos e o poder de superação que propor-cionam 
a manutenção desse constante crescimento.
Para garantir o envolvimento e a capacitação de seus 
colaboradores, a Polpa Brasil lançou em 2016 a UPB - 
Universidade Polpa Brasil, desenvolvida exclusivamente 

 para os colaboradores da empresa, com foco inicial no 
processo de integração de novos colaboradores e na 
segurança de alimentos. Em 2018, a UPB terá um upgra-
de, já denido no planejamento estratégico que foi exe-
cutado em parceria com a Fundação Dom Cabral e que 
colocou seus colaboradores como pilares fundamentais 
para o crescimento da empresa. ‘‘Agora sim podemos 
dizer que a UPB vai passar de sonho grande para uma 
grande realidade’’ disse. 
Dentre as qualidades observadas nos colaboradores e 
prerrogativas na hora da contratação, a empresária desta-
ca o mindset de crescimento do candidato, ou seja, o mo-
delo mental que possibilita incrementar sua própria inteli-
gência e melhorar seu desempenho, buscando alternati-
vas e resolutividade para os problemas, com persistência, 
resiliência e superação.
“Todos nós temos potencial de desenvolvimento e as pes-
soas que querem crescer sabem que não nasceram sa-
bendo e tem a capacidade de aprender, inclusive com 
seus erros, basta tomar esta decisão simples”, destacou 
Sonia, validando a importância das pessoas.

Sonia Lacovicz - empresária da Polpa Brasil



‘‘AS PESSOAS QUE QUEREM
CRESCER SABEM QUE NÃO

NASCERAM SABENDO E TEM 
A CAPACIDADE DE APRENDER,
INCLUSIVE COM SEUS ERROS

    EDUCANDO PARA OS 
CAMINHOS DO PROGRESSO

e as pessoas são as ferramentas essenciais para 

So desenvolvimento da economia, uma iniciativa 
deve ser prioridade, em especial, a todos que 

buscam destaque onde estão atuando: a formação 
pessoal. Essa é a avaliação da pró-reitora da Uniarp - 
Campus de Fraiburgo, Soeni Yamaguchi. Ela que assu-
miu o desao de estar a frente do campus universitário, 
desde outubro de 2015, garante que o único caminho 
para que a comunidade local possa efetivamente se de-
senvolver é por meio da educação.

Soeni enaltece que a educação, além de abrir portas, cria 
oportunidades, que somente uma formação completa 
pode possibilitar. Nesse processo, Soeni destaca que a 
Uniarp, desde 1992, em Fraiburgo, contribui para o desen-
volvimento das pessoas. Nesses mais de 25 anos, diver-
sos cursos foram incorporados na programação do 
campus, disponibilizando uma ampla e vasta área de for-
mação.
Se a formação é voltada para quem está ativo no mercado 
de trabalho, na Uniarp ela também é complementar para 
todos os públicos, em especial, a terceira idade, por meio 
da Universidade Aberta da Maior Idade (UAMI), que aten-
de aproximadamente 80 idosos com programas de inte-
gração, aprendizagem e socialização.
“Nossa missão, enquanto universidade, é colaborar com 
o desenvolvimento das pessoas e organizações, forman-
do prossionais que contribuam para o desenvolvimento 
social, econômico, político e cultural local” armou Soeni.
Atualmente o campus de Fraiburgo conta com mais de 
400 acadêmicos nos cursos de Administração, Ciências 
Contábeis, Direito, Engenharia de Produção, Tecnologia 
de Estética e Cosmética, Enfermagem, Geograa, 
História, Matemática, Letras, Educação Física, Pedagogia
e Psicologia.  
              Ainda estão ativas duas pós-

graduações: gestão de pes-
soas e bussines e outra em -
nanças, controladoria e custos 
Na Uniarp em Caçador, outros 
25 cursos são ofertados, com 
destaque para a recente con-
quista, na implantação do cur-
so de medicina
Com a perspectiva de atender 
um volume cada vez maior de 
alunos, a Uniarp vem se rein-
ventando, renovando e aprimo-
rando. Para a pró-reitora, o de-
sao não é só atender mais, 
mas especialmente, atender 
com primor as necessidades e 
elevar o conhecimento e o pro-
ssionalismo, melhor pre-
parando o jovem para o mer-
cado de trabalho.

Soeni Yamaguchi - pró-reitora da Uniarp Fraiburgo



VEM AÍ MAIS UMA OPORTUNIDADE 
PARA  EMPREENDER E INOVAR

Expo ACIAF 2018 será realizado dos dias 3 a  6 de  maio de 2018

Inovar, inventar, capacitar, promover, desenvolver e 
empreender. Esses são alguns dos verbos que darão a 
vez na Expo ACIAF 2018. O evento, tradicionalmente 
realizado pela Associação Empresarial de Fraiburgo 
(ACIAF), acontecerá de 3 a 6 de maio, no Centro de 
Eventos de Fraiburgo e promete ser mais um grande 
sucesso. Como ingrediente número um estará a ex-
posição da indústria, comércio, agronegócio e servi-
ços. Diversos estandes estarão a disposição dos 
empresários fraiburguenses para a divulgação e promo-
ção dos seus negócios. A feira do Comércio, com des-
contos especial em diversos produtos, também acon-
tecerá, com a promessa de uma estrutura ainda melhor.
Na parte externa do Centro de Eventos, a exposição de 
veículos, máquinas e implementos agrícolas darão a 
vez, trazendo o melhor da região para os quatro dias do 
evento. A expectativa é ampliar a geração de negócios 
diretos realizados na feira, bem como, do nível de clien-
tes prospectados, por meio de uma movimentação ex-
pressiva de público.
E para atrair esse ingrediente número um da Expo 
ACIAF: o público, a entidade já organiza uma série de 
atrações, com foco principal nas capacitações. Serão 
cursos, ocinas e palestras realizadas em estrutura  
apropriada, anexa a Expo ACIAF.  Como inovação para 
esse ano de 2018, a quarta edição da Expo ACIAF, 
estará a estrutura mais adequada as demandas 
apresentadas e o fomento maior as capacitações que 

 frequentemente tem uma procura maior. As iniciativas de 
geração de negócios e prospecção de clientes também 
estarão em evidência em uma programação que está sen-
do cuidadosamente desenhada. A comercialização dos 
espaços já está sendo efetuada pela comissão organiza-
dora da ACIAF. Interessados poderão procurar a entidade 
através do email aciaf@aciaf.com.br, ou pelo telefone 49 
3246 3576

“É digno de todo respeito aquele que se doa por acreditar 
na força do trabalho e do empreendedorismo e que luta 
pelo desenvolvimento de sua região. E são pessoas 
assim que fazem parte deste grande evento. Pessoas 
que aproveitam oportunidades e superam desaos por 
meio da cooperação. A UNIARP é parceira deste evento 
desde sua primeira edição por acreditar que a conju-
gação de forças é a rota para o futuro que nossa região 
almeja e merece”

Auri Marcel Baú, presidente da UNIARP

“A FIESC, através do SESI, SENAI e IEL é parceira de 
Fraiburgo e atua na valorização de pessoas, na 
capacitação prossional e auxilia em causas coletivas, 
que visam promover o desenvolvimento regional. A 
ACIAF faz um evento que une diversos setores da 
economia e a FIESC sempre vai apoiar eventos desta 
magnitude, que traz desenvolvimento e conheci-
*mentos. Estão todos de parabéns. Para 2018, somos 
parceiros novamente. ”

Gilberto Seleme, vice-presidente da Região Centro-Norte da FIESC







UM OLHAR SOLIDÁRIO PARA FRAIBURGO
Campanha arrecadou mais de 50 mil reais em prol do Hospital Fraiburgo

Uma campanha que tem como ingredientes: envol-
vimento, responsabilidade e solidariedade. Assim foi o 
“Olhar Solidário” que teve como foco uma visão dife-
renciada sobre o Hospital Fraiburgo, objetivando, por 
meio deste, arrecadar recursos para manutenção e 
equipamentos que mantiveram o status de referência 
regional em cirurgia de catarata, um problema de saúde 
ocular. Se era uma ação de responsabilidade social, a 
campanha também contou com o envolvimento de di-
versas entidades, associações, empresas, grupos de 
apoio e, é claro, da comunidade. A iniciativa tinha como 
slogan “Não precisamos de muito, precisamos de mui-
tos”, e foi destes que a mesma contou.
Estiveram envolvidos na campanha, além da ACIAF, a  
Prefeitura, Hospital Fraiburgo, Rede Fraiburguense de 
Combate ao Câncer, Rádio Fraiburgo, CDL, OAB, 
Uniarp, Unopar, Sicredi, ABPM, IFC Fraiburgo, Asseaf, 
Lions Clube, Rotary, Fiesc, Senai, Loja Maçonica 
Obreiros da Paz e Cavaleiros Templários.  Toda a iden-

tidade visual da iniciativa foi elaborada gratuitamente pela 
Agência Volle de Fraiburgo.
Com envolvimento e responsabilidade, o outro ingrediente 
que não faltou foi a solidariedade. Durante cerca de três 
meses a campanha ganhou as ruas, com inúmeras ini-
ciativas a m de sensibilizar a comunidade. No mesmo 
ensejo, urnas para depósito das doações solidárias em 
prol da causa foram espalhadas por toda Fraiburgo, con-
tando com a colaboração de diversas pessoas;
A campanha foi encerrada com a arrecadação de R$50. 
766,19, mobilizando um público aproximado de mil doa-
dores. Para o presidente da Associação Fraiburguense de 
Saúde Coletiva, Jorge Pederiva, o momento foi de agrade-
cimento “O Hospital aos poucos, com a colaboração e o 
empenho da comunidade, vem conseguindo avanços 
consideráveis. Queremos agradecer a ACIAF e todas as 
entidades parceiras pela iniciativa e reforçar que a con-
dução desses recursos será efetiva e transparente” na-
lizou  Jorge.



AS VANTAGENS 
DOS BENEFÍCIOS 
EMPRESARIAIS
Util Card mobilizou em 2017 mais de 
um milhão de reais no município de Fraiburgo

Manter os funcionários de uma organização 
satisfeitos e motivados para enfrentar várias 
horas de trabalho diariamentenão é uma 
missão fácil. Vai muito além de um salário 
mensal, é preciso pensar em estratégias, 
não é mesmo? Uma ótima solução para isso 
é adicionar benefícios ao valor da remune-
ração. E quando falamos sobre cartão de 
benefícios, o UTIL Card 
é a melhor opção.
Essa ferramenta, dispo-
nibilizada pela Associa-
ção Empresarial de Frai-
burgo (ACIAF), movi-
mentou em 2017, um 
valor de mais R$1 mi-
lhão. Ela permite, por 
meio de um sistema in-
formatizado, que sejam 
efetuados os repasses 
de adiantamentos sala-
riais e vales.  Por meio 
desse recurso, o em-
presário disponibiliza os 
adiantamentos e o em-
pregado pode fazer uso 
dos valores, por meio 
do cartão Util Card em 
toda a rede credencia-
da, debitando direta-
mente na sua folha de pagamento. O 
sistema de gerenciamento do cartão é 
totalmente on-line facilitando as operações 
de controle pelas áreas de RH e nanceiro.
O balanço do movimento gerado pelo Util 
Card anima os empresários. Segundo rela-
tório a média mensal de recursos movimen-
tados gira em torno de 90 mil reais por mês, 
tendo no mês de novembro o seu maior mo-
vimento, de cerca de R$102 mil. 
Além dos benefícios para a empresa conve-
niada, o cartão promove o desenvolvimento

do comércio local e oferece ao usuário am-
pla rede para opção de compra, limite men-
sal e compras pelo preço à vista e com prazo 
de pagamento. Compras em supermercado, 
farmácias, lojas de conveniências, salões 
de beleza e muito mais, estão dentro dessas 
opções. 
O sistema online facilita as compras nos 

estabelecimentos 
credenciados, sem 
a necessidade do 
dinheiro em papel e 
possibilitando que o 
funcionário faça su-
as compras a hora 
que precisar, não 
necessitando espe-
rar o dia do paga-
mento. Essa opção 
é recebida em mais 
de 100 empresas de 
Fraiburgo. Quem 
pensa que é só la-
boratórios, farmá-
cias e lojas que ofe-
recem essa facili-
dade para o usuário 
do Util Card está 
enganado. O portfó-
lio de empresas par-

ticipantes é bem mais amplo. A rede com-
porta supermercados, relojoarias, padarias 
e confeitarias, salões de beleza e postos de 
combustíveis.
A lista completa com todos os estabeleci-
mentos que recebem esse produto está dis-
ponível a todos no site da ACIAF no www. 
aciaf.com.br, por meio do link de soluções 
empresariais.
Se você é empresário e gostaria de oferecer 
essa solução, basta agendar um horário 
com a ACIAF para a adesão.

QUEM PENSA QUE 
É SÓ  LABORATÓRIOS,
 FARMÁCIAS E LOJAS 
QUE OFERECEM ESSA
 FACILIDADE PARA O 

USUÁRIO DO UTIL CARD
 ESTÁ ENGANADO. O

 PORTFÓLIO DE EMPRESAS 
PARTICIPANTES É  
BEM MAIS AMPLO.

MAIS DE 100
EMPRESAS DE

FRAIBURGO RECEBEM
MENSALMENTE
PELO UTIL CARD
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PROGRAMA 
EMPREENDER 
NA PRÁTICA
Programa Empreender conta com oito 
núcleos empresariais na ACIAF, que 
desenvolvem diversos trabalhos 
conjuntos em prol do 
desenvolvimento empresarial.

A regra do empreendedorismo é simples: Ideia + 
trabalho duro = sucesso. Na Associação Empresarial 
de Fraiburgo (ACIAF), essa receita conta com um 
importante incremento: a socialização. Na entidade, 
oito núcleos empresariais contam com mais de cem 
empresários de diversos segmentos e portes, o objetivo 
é um único: desenvolvimento.
Se no papel a receita parece simples, no dia-a-dia a 
situação não é tão simples assim. Diversos fatores 
acabam interferindo, gerando ações particulares e 
alterando resultados esperados. Se no sentido mais 
simples da palavra, empreender signica pegar uma 
ideia e colocá-la em prática; no cotidiano dos em-
presários, essa fórmula é acrescida de muita dispo-
sição.
Na ACIAF o Programa Empreender, desenvolvido 
segundo modelos do Sebrae, visa multiplicar boas prá-
ticas, fomentar a capacitação e principalmente, pro-
mover a integração e a socialização. A entidade conta 
com o programa desde 1997. De lá para cá foram mui-
tos avanços. Atualmente a entidade conta com oito nú-
cleos empresariais. Um dos primeiros fundados e em 
atividade até os dias de hoje é o Núcleo de Auto Repa-
radores, que conta com empresários atrelados a área de 
mecânica automotiva. 
Outro núcleo da ACIAF é o do Setor Imobiliário, que 
reúne os empresários dos ramos de Construção e Aca-
bamento e Corretores de Imóveis.  Em meio a reu-nião 
desse grupo surgiu a ideia da Expo ACIAF, que posterior- 

mente se tornou o carro chefe dos eventos da entidade, e 
regionalmente a maior feira multissetorial. Outra con-
quista desse grupo foi o Projeto Espelho que visou a des-
burocratização na liberação de informações dos cadas-
tros de imóveis.
O Núcleo de Gestão de Pessoas envolve prossionais do 
setor de Recursos Humanos das empresas associadas. 
Nesse núcleo o foco além das atualizações constantes da 
atividade, está o compromisso na formação de pros-
sionais mais bem preparados para o mercado de trabalho. 
Nesse sentido é realizado o Feirão do Emprego, com ori-
entações sobre como se portar e elaborar o seu cur-
rículo, bem como, desenvolvido o projeto Gente de Bem, 
que conta com palestras nas escolas e unidades de 
estudos.
O Núcleo de Entidades do Terceiro Setor foi lançado re-
centemente e tem a nalidade de contribuir com orien-
tações de gestão e funcionalidade das organizações sem 
ns lucrativos do município. Por meio da expertise da 



 ACIAF são multiplicadas boas práticas, em especial, no 
âmbito do voluntariado. 
A ACIAF ainda conta com o Núcleo de Jovens Empreen-
dedores que reúne empresários de diversos segmentos 
e visa especialmente a socialização, integração e a 
geração de negócios. Nas práticas desenvolvidas pelo 
núcleo o destaque para o show de humor anualmente 
promovido como opção de lazer e entretenimento; Fei-
rão do Imposto que visa despertar a conscientização 
sobre a alta carga tributária brasileira; Inspire que visa 
multiplicar boas práticas de empresários fraiburguen-
ses e da região, bem como o projeto Viva Lendo, que 
estimula a leitura.
No setor gastronômico, a entidade conta com diversos 
empresários, que embora com empreendimentos pró-
prios, se unem para desenvolver ações conjuntas, a 
exemplo do coquetel de posse da diretoria da ACIAF.
Outro núcleo existente é o de Agronegócio que reúne 
empresários do setor primário. A integração possibilita

mais informações aos produtores, bem como, mais de-
senvolvimento. No calendário do núcleo, a Agrofest é uma 
das ações xas, que visa demonstrar a importância do 
segmento, além de promover a socialização. 
No setor territorial, a ACIAF ainda conta com o Núcleo São 
Miguel, que mobiliza empresários localizados no bairro 
São Miguel, um dos maiores de Fraiburgo. O objetivo é 
desenvolver os negócios a m de melhorar o bairro. Nas 
conquistas estão a implantação de uma unidade bancária 
nas imediações, ações de estímulo aos moradores do 
bairro e a grande ação social Amigos do São Miguel que 
visa oferecer produtos e serviços a comunidade carente.
O diretor de núcleos, Fábio Dutra, destaca que já são inú-
meras conquistas e serão ainda muitas outras “Aliando 
empresários empenhados em buscar resultados, a ACIAF 
com todo o know how que possui na área de gestão em-
presarial e a credibilidade do Programa Empreender, te-
mos a certeza de uma contribuição signicativa desse 
modelo a todos os participantes” nalizou.

Empresários participantes do Programa Empreender participaram em 2017 da Conexão de Negócios, um espaço interação e geração de negócios





#AMANHÃ PROJETA 
FUTURO DE JOVENS
Projeto foi desenvolvido com terceiros 
anos da EEB Gonçalves Dias, de Fraiburgo.

Advogar, ser médica veterinária ou agrônoma. Esses 
são os sonhos das estudantes Ana Calorina Oliveira, e, 
Jaqueline Marcondes, respectivamente. Elas que 
possuem 17 anos, eram estudantes do terceiro ano do 
ensino médio da EEB Gonçalves Dias, de Fraiburgo, e 
participaram, em 2017, do projeto #Amanhã, desen-
volvido pela Associação Empresarial (ACIAF), por meio 
da gestão da empresa Inself T&D.
O projeto teve início no segundo semestre e levou a 
conhecimento dos estudantes, noções extraclasses do 
mundo empresarial, explicando sobre modelos e ne-
gócios, ferramentas de gestão, liderança, trabalho em 
equipe, entre outros. O objetivo principal foi preparar es-
ses jovens para o mercado de trabalho e enaltecer a im-
portância da capacitação permanente.
Na oportunidade, além dos conteúdos e conhecimentos 
repassados, ainda surgiu momentos de troca de infor-

imações e socialização. O destaque se concentrou na a-
presentação de exper tises por empresários bem 
sucedidos de Fraiburgo. Cases de sucesso foram moti-
vação para os estudantes.
O projeto foi desenvolvido em seis módulos e encerrou 
com um piquenique musical no Parque Ecológico René 
Frey. Em 2018, a expectativa é que o projeto seja reto-
mado e aprimorado. Segundo a assessora da direção, 
Samanda Frozza, a oportunidade foi única. 

Jaqueline Marcondes e Ana Calorina Oliveira aprovaram a iniciativa
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GARANTIA NA 
HORA DA VENDA

SCPC é uma da soluções empresariais mais procuradas na ACIAF 
para garantir a proteção e efetuar uma venda segura.

Vender em uma época de diculdade na economia, já 
não é uma tarefa muito fácil. Vender e garantir que irá 
receber pela mesma, é outro receio que os empresários 
tem na hora de oferecer o benefício ao cliente que é o 
acesso ao crédito. Para reduzir esses problemas, a As-
sociação Empresarial de Fraiburgo (ACIAF), disponi-
biliza o Serviço de Proteção de Crédito (SCPC).
A ferramenta está conquistando cada vez mais adeptos, 
isso porque, a conabilidade dos dados, bem como sua 
abrangência, estão colaborando para a diminuição dos 
famosos “calotes”. Os empresários estão validando a 
segurança ofertada por tal produto. O principal diferen-
cial do SCPC, mediante outros produtos semelhantes 
no mercado, é a atualização dos dados, que são fre-
qüentes e a abrangência, que não é só local ou estadual, 
segue dados nacionais.

O procedimento da avaliação de crédito é realizada dire-
tamente pelo proprietário ou funcionário da empresa, que 
de posse do CPF ou RG, pesquisa os débitos dos clientes, 
isso no comércio e também nas instituições bancárias. 
Esses dados são nacionais, ou seja, se o comerciante vier 
de São Paulo, por exemplo, com algum débito, o SCPC 
apontará, diferentemente de outros, que trabalham com  
uma área de cobertura bem inferior.
O SCPC é um banco de dados nacional, completo e se-
guro, que oferece informações comerciais para em-
presas que trabalham com operações de crédito e vendas 
a prazo. Com uma trajetória de 57 anos no mercado, o 
SCPC é o maior banco de dados do Brasil. Quem tiver 
interesse nessa ferramenta pode procurar a ACIAF, loca-
lizada na Rua Padre Biagio Simonetti,515, sala 15, em 
cima do Shopping Franquel ou pelo telefone 3246 3576.



stou atrás das minhas histórias!” Essa foi a 

Ecolocação da dona Ivanira Ribeiro, de 54 anos, 
quando questionada o que buscava na geladeira 

do projeto Viva Lendo, que estava disponível no esta-
cionamento do supermercado Big Bom, no centro de  
Fraiburgo. Ela, que embora tenha somente a quarta série 
completa, disse que aprendeu muita coisa e viajou a 
muitos lugares e histórias, por meio dos livros.
Ivanira reside em Fraiburgo desde 2009 e ergue com 
orgulho os livros que pega semanalmente para ler. O 
ritmo é ditado por ela mesma, logo após o almoço, antes 
de dormir e sempre que tem uma horinha de folga. 
Aposentada, ela disse que os livros trazem a ela mo-
mentos únicos de imaginação e que as geladeira do 
projeto Viva Lendo, facilitaram o acesso aos livros para 
muitas pessoas.
O projeto desenvolvido pela Associação Empresarial de 
Fraiburgo, por meio do Núcleo de Jovens Empreen-
dedores, conta com o apoio e a parceria da empresa 
Fischer, que acredita e estimula a iniciativa. O Viva Len-

do, que tem como slogan: “Alimente-se de saber”, está 
disponível em Fraiburgo em dez pontos especícos, que 
são constantemente deslocados para ampliar o acesso do 
público.
Para participar, basta localizar uma das geladeiras, que 
estão recheadas de livros e revistas e escolher aquele de 
sua preferência. O leitor pode levar os livros para casa e 
quando terminar de ler, devolver na geladeira, para que 
outras pessoas também possam ter acesso aos mesmos.
Para ilustrar as geladeiras o Núcleo de Jovens Empreen-
dedores desenvolveu, junto as escolas de Fraiburgo, um 
concurso de desenho. Os vencedores, receberam instru-
ções de gratagem e aplicaram o conhecimento nas  
geladeiras, que foram personalizadas e ganharam a cara 
da campanha.
Depois disso foi a vez de alimentar as geladeiras com os 
títulos arrecadados em campanhas desenvolvidas pelo 
núcleo desde 2016 em Fraiburgo. Nas ruas, a campanha 
já é um sucesso e atrai cada vez mais adeptos, seja pela 
curiosidade, seja pelo apreço pela leitura.
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