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_Bodas de Prata 

 As bandeiras da Aciaf sempre estiveram muito claras: 
proporcionar o desenvolvimento empresarial, através do 
aprimoramento dos empresários e o crescimento do município e 
região, e nesse sentido, muito já foi feito e ainda será. No 
desenvolvimento empresarial, a Aciaf disponibiliza soluções que 
facilitam a vida do empresário e oferecem segurança nas 
operações, aqui destacamos os certicados digitais, o SCPC, os 
cartões Útil, que somente em 2019 movimentaram mais de 8 
milhões, essencialmente no comércio local; além de inúmeros 
outros benefícios.
 

 25 anos é uma marca especial.Para a Associação 
Empresarial de Fraiburgo (ACIAF), que tem sua base no 
associativismo e voluntariado, os 25 anos de trabalhos é mais que 
uma data para se comemorar, é sim, uma data para reverenciar. 
Reverenciar todas as diretorias que passaram e estão, por 
contribuir e construir essa história sólida, bonita e de resultados, 
mas essencialmente, reverenciar cada um dos cerca de 400 
associados, que acredita, incentiva e usufrui dos benefícios 
proporcionados pelo associativismo.

 Se o foco é o aprimoramento do empresário, a entidade 
ao longo dos 25 anos não mediu esforços para contribuir .esse 
processo: ciclo de palestras, ocinas, momentos de capacitação, 
café com Associados, os próprios núcleos empresariais, o 
programa #Amanhã, que prepara o jovem para o mercado de 
trabalho, entre outros.  Recentemente o Programa de Gestão e 
Vivências Empresariais (PGVE) vem atender essa demanda 
também, dando formação superior a empresários, por meio de um 
programa completo, bem fundamentado e que conta com 
professores altamente qualicados da FGV.

 Agora se as ações são com foco no crescimento 
municipal e da região, a Aciaf também tem sua história de 
contribuição, tendo as cadeiras da entidade servindo de base de 
inúmeros pleitos: energia elétrica, melhoria na infraestrutura, 
desenvolvimento do turismo e inovação.  A Incubadora Fraiburgo 
Terra da Maçã, gerida pela Aciaf, é mais um compromisso e uma 
contribuição da Casa do Empresariado.

 Por m é essa mensagem que queremos deixar: da Casa 
do Empresariado. Essa talvez seja uma das grandes missões de 
todos que conduzem com compromisso, seriedade e 
responsabilidade essa instituição, SER UMA CASA que acolhe, 
abriga, mas que oferece toda estrutura necessária, que traz o 
novo, discute as melhorias necessárias e congrega iniciativas, 
resultados e desenvolvimento. Esse ano celebramos os 25 anos é 
o propósito é comemorar outros tantos, sempre com a maior 
certeza, de que é individual a força, que unida transforma. 

Por Jeferson Argenton - Presidente da ACIAF
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_L-Prosp há 15 anos trabalhando 
com comércio e logística de qualidade

Uma história marcada pelo compromisso e pela qualidade no atendimento

 A L-Prosp  Comércio e Transportes iniciou 
assim e visando atender as demandas dos clientes, 
os quais comprava as frutas, adquiriu o primeiro 
caminhão para proceder com a logística. Com as 
demandas aumentando, aumentaram também a 
frota, bem como, se adequaram a necessidade, 
com carreta frigorica, entre outras demandas 
necessárias para atender com segurança a entrega, 
uma vez que a fruta é um produto perecível e precisa 
de refrigeração para sua melhor conservação.

 Gerar negócios, promover contatos e 
viabilizar a logística de tudo isso. Essas são as 
grandes missões da L-Prosp, empresa de comércio 
e transporte de Fraiburgo. Com 15 anos de 
atividades, a empresa se consolida pelo trabalho 
com comércio de frutas e logística de qualidade.

 A história dessa empresa iniciou com o 
empreendedor Oziel Ribeiro. Ele que iniciou sua 
vida como trabalhador da fruticultura, desenvolveu 
inúmeras atividades no segmento, se destacando 
no setor de vendas. Inicialmente como funcionário e 
posteriormente como empresário, passou a operar 
na compra e processamento de frutas.

 Atualmente a empresa conta com 17 
conjuntos: cavalo e carreta frigoríca; para dar 
suporte a logística. Com essa estrutura, além do 
transporte da fruta, realiza também atendimento 
com cargas de frango, carne bovina, queijo, 
sorvete, açaí, entre outras, a m de melhor adequar 
a estrutura e buscar otimizar os resultados. 

 Com faturamento mensal consolidado de 
cerca de um milhão de reais, a L-Prosp quer avançar 
ainda mais, aumentando a sinergia entre a compra 
de produtos, venda e armazenagem. A previsão é 
de implantação de um Centro de Distribuição e 
Logística em Fraiburgo, bem como, prosseguir os 
investimentos em veículos para atender as novas 
demandas geradas pelo setor.

 Segundo Oziel, a história é marcada por 
muito trabalho, seriedade e compromisso. “Nosso 
objetivo é atender com qualidade, ampliando 
nossas parcerias e as possibilidades de atuação, 
por isso, estamos como nossa frota constan-
temente sendo aprimorada, bem como novos 
projetos pela frente” apontou.

Empresa recebe reconhecimento 
por suas atividades da JBS

Com operação direta com a JBS, a L-
PROSP cou com o terceiro lugar no 

ranking de transportadoras por qualidade 
de trabalho. O reconhecimento foi 

emitido a empresa JBS em meio a um rol 
de mais de 45 empresa de transporte de 
cargas. Com um resultado de 88,46, de 
um total de 100, a L- Prosp foi destaque 

na regional 1, a qual se enquadra.
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_ACIAF representa associados nos 
pleitos decorrentes do Covid 19

Série de ações e iniciativas foram tomadas para amenizar transtornos e buscar alternativas.

 Os trabalhos iniciaram em 18 de março, a 
partir do primeiro decreto restritivo do Governo do 
Estado. Diante da situação, a ACIAF realizou 
inúmeras solicitações junto ao Poder Público 
Municipal de prorrogação da cobrança de 
impostos, bem como medidas mais exíveis junto 
ao empresariado. Pleitos como esses também 
foram articulados com o Estado, por meio da 
Federação das Associações Empresariais.

 A entidade ainda criou um Comitê de Crise, 
centralizou informações e divulgou boletins 
sistêmicos com informações para os associados e a 
comunidade. Lives nas redes sociais também

 O Coronavírus trouxe consigo não apenas 
prejuízos para a saúde pública, mas também 
preocupações sobre a crise econômica gerada. 
Nessa compreensão, a Associação Empresarial de 
Fraiburgo (ACIAF) desenvolveu uma série de ações 
e iniciativas a m minimizar os impactos da crise nos 
empresários locais.

 A comunicação com o associado também 
foi estreitada, por meio do telefone e redes sociais. A 
ACIAF procedeu com esclarecimentos de dúvidas 
jurídicas por meio de orientação diária realizada pelo 
assessor da entidade de forma gratuita. Três 
campanhas especicas foram procedidas ou 
apoiadas pela ACIAF: a campanha “Compre em 
Fraiburgo” que visa estimular o consumo local; 
“Fraiburgo mais segura”, que prevê o uso de 
máscara, inclusive com a distribuição gratuita de 
mais de 12 mil unidades a comunidade fraibur-
guense; e, “Troque um teste hoje por um abraço 
amanhã” que visou arrecadar testes rápidos para o 
Covid 19.

também foram realizadas abordando gestão 
nanceira, de pessoas, de crise e alternativas de 
desenvolvimento.

 A ACIAF lançou durante o período o 
aplicativo “Compre em Fraiburgo” que visa 
aproximar o contato de clientes e empresários. 
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_Trombini segue modelo de gestão sustentável
As atividades da Trombini Embalagens S/A baseiam-se no modelo de gestão sustentável, 
onde o tripé da sustentabilidade é mantido em equilíbrio através dos três pilares: 
econômico, social e ambiental

 No aspecto econômico buscamos 
manter um uxo de caixa saudável com boa 
lucratividade e baixo endividamento além de 
honrar com pagamentos nos prazos estabe-
lecidos. No âmbito social desenvolvemos 
nossos negócios sempre com ética e respeito ao 
próximo. Para manter nossa equipe motivada 
prezamos pelas boas condições de trabalho, 
remuneração justa, priorizando a segurança 
com campanhas que ultrapassam os limites da 
empresa e oferecendo o que há de melhor em 
equipamentos de segurança. Proporcionamos 
qualidade de vida com de uma série de 
benefícios, convênios e incentivo às práticas 
esportivas como aulas de ginástica funcional, 
disponibilidade de amplas associações 
recreativas próprias com estruturas completas 
voltadas ao esporte e eventos. 

 A comunidade onde estamos inseridos é 
parte de nós, nela colaboramos com ações nas 
áreas de esportes, cultura e ecologia, as quais 
têm o intuito de estimular a sociedade e criar um 
ambiente produtivo, educativo e de conscien-
tização. Em nossa área de oresta nativa, o 
Parque René Frey, há uma cessão que incentiva 
ao turismo, são mantidas atividades voltadas ao 
bem-estar dos alunos da APAE e da Associação 
de Pais e Amigos dos 

 Na sede da Associação Recreativa da 
empresa, a ART, é mantido um projeto de Escola 
de Esportes voltado às crianças carentes, onde 
são realizadas atividades voltadas ao esporte, 
educação e cidadania. A melhor idade também é 
atendida, por meio do projeto Saúde na Terceira 
Idade.

 O terceiro pilar, sustentando o equilíbrio, 
temos a reponsabilidade ambiental, onde 
começamos pelo básico: identicar e reduzir 

todo e qualquer desperdício. Chegamos atual-
mente ao patamar de 95% de reaproveitamento 
dos resíduos. Geramos energia limpa e susten-
tável por meio de nossas caldeiras que têm como 
combustíveis subprodutos de madeira oriundos 
de diversas empresas da região onde estamos 
inseridos, gerando uma cadeia de valor e 
benefícios. Nossa geração de energia equivale 
ao consumo de mais de 16 mil residências 
brasileiras. Somando ao quesito eciência 
energética, temos em operação uma Caldeira de 
Recuperação Química que reutiliza um resíduo 
do processo como fonte combustível e recupera 
compostos químicos para que retornem à 
produção, mantendo um circuito fechado e 
equilibrado.

 Nosso manejo orestal tem um criterioso 
planejamento desde a escolha das mudas até o 
último corte, respeitando os limites de proprie-
dade, as áreas de preservação e os mananciais 
de água. Entre áreas próprias de plantio e 
arrendo são cerca de 5 mil hectares de orestas 
plantadas em consonância com as orestas na-
turais. Por sermos responsáveis e preocupados 
com nossas próprias atividades, atentos às 
necessidades da comunidade e éticos nos 
negócios, toda matéria-prima adquirida de 
terceiros passa por uma vericação que ateste e 
certique a procedência da mesma. Isso resultou 
em nossa Certicação FSC®, selo internacio-
nalmente reconhecido que atesta o compro-
misso com um manejo orestal ambientalmente 
correto, economicamente viável e socialmente 
justo.

 Todos esses fatores trazem benefícios 
reais aos nossos colaboradores e à comunidade 
no entorno de nossas instalações, gerando 
emprego, renda, promovendo sustentabilidade e 
o desenvolvimento econômico.
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_ACIAF leva conteúdo pelas ondas do rádio
Programa teve início em fevereiro e foi mais uma grande vitrine dos trabalhos e ações 

A divulgação nas ondas da 
rádio começou efetivamente 
no mês de fevereiro, com 
uma programação especial. 
Além das informações sema-
nais da entidade, foram leva-
dos para os ouvintes entre-
vistas especiais com ex-presidentes da ACIAF, 
abordando os 25 anos da associação, marcada 
ocialmente no dia 20 de fevereiro.

Com o objetivo de levar informação para os 
associados e a comunidade fraiburguense, a 
Associação Empresarial de Fraiburgo (ACIAF) 
iniciou neste ano de 2020 um 
programa semanal na Rádio 
Fraiburgo. Intitulado “Aciaf 
em Ação”, o programa conta 
com informações e serviços 
aos ouvintes.

O programa ainda contou com uma grande vitrine 
das soluções empresariais, abordando por meio de 
entrevistas, os principais benefícios que os 

associados podem usufruir. SCPC, 
Certicado Digital, Agisc e o Pro-
grama Empreender também estive-
ram em evidência. Assim como 
informativos periódicos referente a 
pandemia do Covid-19, que afetou 
o estado de Santa Catarina a partir 
março.

Segundo a secretária executiva, 
Suliane Tomazini, o programa se 
soma as inúmeras outras formas de 
comunicação mantidas pela asso-
ciação “Através do nosso site, 

redes sociais, enm, a ACIAF quer chegar aonde 
está seu associado, e o programa na rádio foi um 
espaço bem positivo” nalizou. 
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_Porque qualicar sua equipe
Pró Mais ACIAF é a solução voltada para o empresário que quer
investir na sua empresa.

 Duas máximas abrem 
essa matéria. A frase de Claus 
Moser, estatístico europeu, que 
fala que “Educação custa dinhei-
ro. Mas a ignorância também”. E 
o ditado popular “Pior que 
capacitar um funcionário e ele 
sair, é não capacitar e ele car”. 
Ambas as armações, divididas 
entre dois universos, apresentam 
um único conceito: não é uma 
boa ideia economizar no treina-
mento e desenvolvimento da sua 
equipe.

 Além do aumento da 
produtividade, o funcionário 
capacitado tem a possibilidade 
de atuar como multiplicador do 
conhecimento. A injeção de 
conhecimento também contribui 
para renovação dos ânimos, sen-
sação de reconhecimento e 
motivação.

 Seja para um treinamen-
to, que promove o desenvol-
vimento de habilidades, atitudes 
e conhecimentos em situações 
especícas de aprimoramento 
técnico, geralmente com uma 
proposta de atuação a curto pra-
zo, ou desenvolvimentos especí-
cos, com investimento a longo 
prazo, que promove ampliar e 
aperfeiçoar as capacida-des dos 
funcionários; as necessidades 
são corriqueiras e presentes em 
todas as empresas, de pequeno a 
grande porte.

 Para atender as deman-
das das empresas, há inúmeras 
formas de treinamento: presen-
cial, a distância, em serviço; e 
algumas técnicas. Além disso, al-
gumas técnicas indiretas de 
treinamento podem ajudar muito 
nesse processo, como trabalhos 
em equipe direcionado, feedba-
cks periódicos, metas ousadas e 
desaos

 Para contribuir tanto com 
os treinamentos e as capacita-
ções a ACIAF disponibiliza a 
solução “Pró Mais ACIAF”, que 
disponibiliza prossionais par-
ceiros em diversas áreas a m de 
atender a demanda solicitada. 
Para saber mais acesse www.aci-
af.com.br ou entre em contato 
pelo telefone e whats app da 
Associação Empresarial de 
Fraiburgo (ACIAF), por meio do 
49 3246 3576

 Se por um lado, os novos 
prossionais precisam de treina-
mentos especícos, funcionários 
antigos também precisam ser 
incluídos no processo. Com 
diferenciais bem presentes, os 
funcionários antigos, embora 
com experiência na empresa, 
precisam acompanhar as mudan-
ças constantes e cada vez mais 
velozes do mercado e da socie-
dade.
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Uma história de 
união e voluntariado

 Há 25 anos, a entidade era apenas um 
grupo de meia dúzia de empresários, que busca-
vam a representatividade para pleitos importantes 
da categoria econômica. Os trabalhos iniciaram 
com Heldes Regalin na presidência e um desao: 
congregar novos empresários na causa. Embora 
ainda singela, a entidade teve suas bases ali, na 
dedicação voluntária de pioneiros que tomaram a 
iniciativa, construíram o estatuto e deram os 
primeiros passos para o crescimento.

 União e voluntariado. Esses são os 
princípios que marcam a história da Associação 
Empresarial de Fraiburgo, fundada em 20 de 
fevereiro de 1995. No ano que marca as bodas de 
prata, a entidade resgata a sua história, reveren-
ciando a contribuição de centenas de pessoas, bem 
como, a conança de inúmeros associados que 
hoje integram esse modelo empresarial.

 Na defesa dos interesses de Fraiburgo -  
A ACIAF nasceu assim: buscando defender os 
interesses de Fraiburgo. Essa foi uma das bases e 
está presente como iniciativa atuante até os dias de 
hoje. Energia elétrica, pavimentação asfáltica e 
melhorias na saúde e educação são algumas das 
áreas que tiveram a ação da associação.Daniel 
Dresch, primeiro presidente eleito, e que esteve à 
frente da ACIAF, de 1995 a 1997, destaca que as 
ações da associação têm como foco beneciar a 
comunidade como um todo, não somente a classe 
empresarial. “A representatividade da ACIAF fez 
com que pleitos fossem atendidos, a exemplo da 
revitalização da SC 355 de Fraiburgo à Videira, 
demanda realizada há 20 anos atrás e atendida, e 
recentemente novamente, já deteriorada com o 
tempo, foi cobrado uma nova revitalização, pleito 
que também foi atendido” apontou Dresch.

 Irineu Secchi, segundo presidente eleito, 
destaca que foi na sua gestão que o Programa 
Empreender foi instalado, e o modelo se concre-
tizou como um meio efetivo e ecaz “Não são 
concorrências unidas, são empresários debatendo 
problemas comuns e trabalhando com soluções” 
apontou.

Também estiveram na mesa de discussões da 
ACIAF, a ampliação da subestação de energia 
elétrica de Fraiburgo, a isenção do ICMS da maçã, 
novas pavimentações como Fraiburgo à Frei 
Rogério, entre outros.

 Atualmente a ACIAF conta com sete 
núcleos empresariais: São Miguel, Jovens Empre-
endedores, Gestão de Pessoas, Setor Imobiliário, 
Gastronomia, Auto Reparadores e Fruticultura. São 
cerca de 110 empresários reunidos periodicamente 
debatendo melhorias para o setor.

 A força do coletivo - Já é de conhecimento 
popular que “Sozinhos vamos mais rápido, mas 
juntos vamos mais longe”. Com essa prerrogativa, 
já em 1998 a Associação trouxe à Fraiburgo um 
novo modelo de desenvolvimento empresarial: o 
Programa Empreender. A iniciativa desenvolvida 
por meio dos Núcleos Empresariais, congrega 
empresários de um mesmo setor ou de uma área 
especica para juntos debater problemas comuns e 
trabalham em prol de alternativas.
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_Voluntariado em prol de uma causa

 Que venha os próximos 25 anos - 
Trabalhando com os princípios de continuidade dos 
trabalhos, a nova gestão promete contribuir com a 
associação, abrindo suas portas para o debate dos 
pleitos relevantes para o município. Novidades 
também estão sendo desenvolvidas com foco na 
capacitação e na geração de negócios. Segundo 
Jeferson Argenton, que preside a associação, são 
muitos desaos e o objetivo é um só: o bem de todos 

 A ExpoACIAF também surgiu nesse anseio, 
demonstrando 
a s 
potencialidades 
municipais, for-
t a l e c e n d o  a 
capacitação e 
promovendo o 
networking e a 
geração de ne-
g ó c i o s .  L u i z 
Felipe Torcatto 
Z a n e l a ,  q u e 
esteve à frente 
da entidade no 

ano de 2015, reforça a alegria de poder ter feito 
parte.“O voluntariado é uma força incrível e 
transformadora. Juntos iniciamos projetos tão 
importantes e que com certeza contribuíram para 
que a ACIAF seguisse seu caminho de desenvol-
vimento” disse.

 Carlos Meister Burda, ex-presidente, destaca que 
durante sua gestão, as capacitações estiveram em 
evidência, movimentando centenas de pessoas. 
Esse feito também foi trabalhado durante a Expo-
ACIAF e recentemente com o Ciclo de Palestras, 
desenvolvido pela Pró Mais, uma solução com foco 
na capacitação empresarial da entidade.

 Planejamento estratégico e ExpoACIAF - 
Ano-a-ano a ACIAF também progrediu, melhorando 
sua forma de atuação e suas diretrizes. Os 
planejamentos estratégicos foram ferramentas que 
contribuíram muito com esse feito. Em 2015, um 
Planejamento a médio e longo prazo foi criado, 
traçando metas e objetivos para a associação, que 
intensicou o trabalho em prol da represen-
tatividade.

 A capacitação e o desenvolvimento tam-
bém sempre foram carros chefes da ACIAF, que 
desenvolve palestras, ocinas e cursos para 
capacitar o empresário em diferentes áreas. Gian

 Se o objetivo é trabalhar em prol do 
desenvolvimento de Fraiburgo, alavancando a 
economia como energia propulsora, a ACIAF 
demonstra sua efetividade em inúmeras bandeiras, 
todas elas seguradas por mão voluntárias que se 
dedicam a causa.  Pro je tos e  programas 
fortaleceram os objetivos da Casa do Empresariado 
e fomentaram inúmeras discussões. O programa 
#Amanhã, que tem como foco a preparação do 
jovem para o mercado de trabalho; campanhas 
como Olhar Solidário, que promoveram a 
arrecadação de recursos para  o Hospital Fraiburgo; 
ações de desenvolv imento tecnológico e 
empresarial com a Incubadora Fraiburgo Terra da 
Maçã, a qual a ACIAF é gestora, são exemplos 
efetivos desses processo.

 Soluções para o asso-
ciado- Além da representação em pleitos para o 
desenvolvimento local e regional, a ACIAF sempre 
exerceu grande função na busca por soluções para 
sua classe. Inúmeros produtos e serviços estiveram 
à disposição dos associados a m de contribuir para 
o desenvolvimento das atividades. Em 2006, a 
associação aderiu ao Util Card, ferramenta que 
promove de forma facilitada o adiantamento salarial, 
e proporciona o estímulo ao consumo local. 
Somente em 2019 foram mais de 8 milhões movi-
mentados nos cartões Útil.

 Wilson Ribeiro Cardoso Junior, que esteve 
presidente da ACIAF nos anos de 2018 e 2019, 
destacou que são inúmeros 
voluntários que não medem 
esforços para que as coisas 
aconteçam. “Equipe técnica, 
diretores, conselho superior, e 
cada um dos associados, enm, 
são inúmeras pessoas que 
pensam no conjunto e corro-
boram com a causa” apontou 
Wilson, ressaltando a contribuição 
também do ex-presidente, em 
memória, Jorge Pederiva.
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_Sicoob ameniza impactos do coronavírus
 com tecnologia
Aplicativo facilita o acesso e as transações realizadas pelo cooperado.

Com o objetivo de reduzir o risco de contami-
nação pelo coronavírus, o Sicoob Vale do Vinho 
intensicou o 
i n c e n t i v o  a 
utilização dos 
meios digitais, 
p a r a  q u e  o s 
associados so-
fressem o menor 
impac to  pos -
sível, poupando 
tempo e esforço 
na realização de 
suas operações 
nanceiras.

 O maior Sistema de Cooperativas de 
Crédito do Brasil -  o Sicoob, contribuiu muito 
nesse novo período que o país vem enfrentando: 
o coronavírus. Com o pacote de serviços online, 
o Sicoob facilitou as operações pelos usuários, 
proporcionando comodidade e segurança.

 H o j e  o 
cooperado através do aplicativo Sicoob, conta 
com mais de 200 transações bancárias sem 
precisar sair de casa, com todas as seguranças 
necessárias para tais procedimentos. Segundo o 
presidente do Sicoob Vale do Vinho, Luiz Vicente 
Suzin, o Sicoob é uma instituição que acredita no 
cooperativismo como ferramenta de  valoriza-
ção. “Nossa Cooperativa propõe soluções para 
incentivar o empreendedorismo e o
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desenvolvimento das comunidades onde 
atuamos, investindo no talento das pessoas para 
transformar as ideias em projetos e os sonhos 
em grandes conquistas” apontou destacando 
que o momento é de unir nossas atitudes para 
fazer a diferença. 

 O Sicoob Vale do Vinho vem acom-
panhando o cresci-
mento e a expansão das 
cooperativas de crédito 
no Brasil, e atualmente 
está presente em 15 
municípios de Santa 
Catarina e do Rio Gran-
de do Sul. A rede Sicoob 
é a quinta maior entre as 
instituições nanceiras 
que atuam no país, com 
mais de 2,8 mil pontos 
de atendimento. As 
cooperativas integran-
tes do Sistema ofere-

cem aos cooperados serviços de conta corrente, 
crédito, investimento, cartões, previdência, con-
sórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência 
de meios eletrônicos de pagamento, dentre 
outras soluções nanceiras. O Sicoob conta com 
mais de 4,7 milhões de cooperados no país e está 
presente em todos os estados brasileiros e no 
Distrito Federal.  

EMPRESAS INTEGRANTES DO 
PROGRAMA DE MARKETING DA 

ACIAF PARA PERÍODO 2020/2021
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_Cinco anos levando esporte à 
família fraiburguense

Total Sports comemora cinco anos de atuação no mercado de Fraiburgo

 Atividade física é bem-estar e saúde. Com 
essa prerrogativa, a Total Sports comemorou neste 
dia 26 de maio, cinco anos de atividades no 
município de Fraiburgo. A empresa que trabalha 
com uma ampla área esportiva, destaca que 
abraçou a comunidade fraiburguense e hoje se 
orgulha em fazer parte dela.

 Trabalhando com varejo e atacado, a 
empresa se destaca na revenda de grandes marcas 
esportivas como Nike, Umbro, Penalti, Adidas, Elite, 
Mormaii, Topper, entre outras. Além de calçados, 
toda a linha de confecção esportiva e para passeio, 
natação, academia e balé também podem ser 
encontrados em um único espaço. A Total Sports 
também trabalha na linha de pesca e airsoft e possui 
itens diversos para você ou para presentear com 
grande estilo. 

 Além desse setor, a empresa também 
trabalha com o setor de construção de quadras 

 A empresa está instalada na Rua Otávio 
Moreira de Andrade, 106 – Centro de Fraiburgo, 
próximo a agência do Sicoob. O telefona para 
contato é o 49 32463553. Você também pode 
acompanhar a Total Sports pelas redes sociais no 
@totalsportsfraiburgo 

 A Total Sports ainda organiza eventos. 
Atualmente é a organizadora da Oliza e já trouxe a 
região grandes eventos como vôlei sub 21 seleção 
brasileira, seleção brasileira de futsal, entre outros. A 
equipe também presta serviço de assessoria e 
arbitragem.

 esportivas e playground, com uma linha diversi-
cada de pisos esportivos, para academia, quadras 
de saibro, society, playground e ginásios. Também 
disponibiliza redes e todos os materiais ans para 
essas nalidades. Além dos materiais a empresa 
disponibiliza equipe de engenharia e construção.
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 Para satisfazer este público 
cada vez mais exigente a empresa 
investe aquisição de produtos de 
primeira linha disponibilizando uma 
ampla estrutura para atender 
lanchonetes, restaurantes, hotéis, 
clubes, supermercados, hospitais, 
cozinhas industriais e outros clien-
tes. A Frutlife atua como empresa 
distribuidora, importadora, expor-
tadora, e de logística de produtos 
alimentícios. Fundada em 1994 e, 
no ano de 2012 passando para uma 
nova gestão, a empresa 

 Mais qualidade de vida: É o 
que busca a nova geração de 
consumidores brasileiros, e a 
empresa Frutlife atenta a essa nova 
demanda, oferece um rol de pro-
dutos diversicados que levam 
sabor, praticidade e qualidade. 
Trabalhando na representação de 
empresas reconhecidas pela quali-
dade de seus produtos a Frutlife 
distribui as marcas: Nestlé, Polpa 
Norte, Lamb Weston, Mc Cook, 
Apetito, Mineiraço, Santa Chiara, 
Bemgs, Rafnée, Doce Docê, 
Mucho Gusto, Grano Vegetais, 
Prontinha e Crocante, entre outras.

 Segundo a gestora, Elisa-
bete Zenere, foi necessário muita 
disposição, garra, fé e força de 
vontade para modicar o cenário e 
transformar a Frutlife na empresa que 
ela é hoje “Quando passamos a 
representar a Nestlé nossa mudança 
foi radical. Inicialmente na empresa, 
que passou de seis para mais de 20 
funcionários, e depois na própria 
visão estratégica de empresa” desta-
cando que tudo foi trilhado com os 
pés no chão, se conectando ao 
mercado e observando as opor-
tunidades diretas e indiretas, bem 
como as chances de crescimento.

atua em Fraiburgo e tem como cam-
po de atuação, desde a serra catari-
nense, passando pelo meio-oeste, 
até o extremo oeste do estado de 
Santa Catarina.

 Para conhecer mais a Frutlife 
você pode acessar as redes sociais 
no @frutlife. A empresa tem sede na 
FB 050, s/n°, Bairro São Cristóvão, 
em Fraiburgo. O telefone para 
contato é o (49) 3246-5180 e (49) 9 
9113-1562. Acesse também o site 
www.frutlife.com.br.
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_Madeira é o material do momento quando 
o assunto é construção e acabamento
Material fornece uma innidade de possibilidade para os usuários 

 A história da construção em madeira 
remonta o início da humanidade, quando os 
humanos começaram a usar madeira para 
construir abrigos a partir de pequenas peças. O 
surgimento das primeiras ferramentas de pedra 
polida, como facas e machados, tornou o 
manuseio da madeira mais eciente e preciso, 
aumentando a espessura das seções de madeira 
e sua resistência. 

e outros itens especiais para varanda e área  

 A Rezzadori Madeiras, que trabalha 
intensamente com essa matéria prima, acredita 
no potencial do setor e investe continuamente 
nas novidades para o segmento. Além de atuar 
na linha de materiais de construção, a empresa 
fornece uma ampla variedade de produtos na 
linha de madeiras e portas. Decks, pergolados

 Ao longo das décadas, o seu uso foi 
ampliado, oferecendo inúmeras estéticas e 
novos estilos.Atualmente a madeira está na sua 
era de evolução. Nutridas e fortalecidas pelos 
avanços tecnológicos, novos sistemas de pré-
fabricação e uma série de processos que 
aumentam sua sustentabilidade, segurança e 
eciência, as estruturas de madeira estão 
surgindo nos ambientes das cidades e, por sua 
vez, estão reconectando os espaços interiores à 
natureza através do calor, textura e beleza da 
madeira. 

externa também estão entre os mais procurados. 
Para Sidnei Rezzadori seu estabelecimento vem 
se adaptando as necessidades de mercado 
“Nossa empresa é ampla e com produtos 
diversos para atender a demanda do cliente, seja 
na construção ou na reforma” arma. No setor da 
madeira, da bruta à beneciada para construção, 
bem como materiais diversos para sua obra, 
você  encont ra  na  Rezzador i ,  a lém de 
acabamentos, tintas e itens em geral. 

 Com variedade e um volume expressivo 
de estoque, a empresa atende não somente o 
município de Fraiburgo, como também cidades 
da região. Se o trabalho for no campo, a 
Rezzadori também pode contribuir com madeira 
para cerca e galpão. A Rezzadori também oferece 
madeira tratada, em especial pinus e eucalipto, 
com tratamento próprio.

 Atendendo na Av Rene Frey, 1310, no 
centro de Fraiburgo e na lial na Rodovia Airton 
Senna da Silva, Vila Salete, a Rezzadori é 
associada a Associação Empresarial de 
Fraiburgo (ACIAF) e integrante do núcleo do 
Setor Imobiliário. Para Sidnei essa parceria se dá 
em virtude dos inúmeros benefícios. “Utilizo o 
SCPC, faço parte do núcleo e consigo absorver 
inúmeras vantagens” naliza Rezzadori, 
convidando todos para prestigiarem seu 
estabelecimento.
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_Conheça a nova diretoria da ACIAF
Diretoria foi empossada em cerimônia realizada no dia 14 de março.

 Doze nomes comprometidos com a causa 
associativista, que dedicam seu tempo em prol do 
voluntariado. Com essas prerrogativas, a 
composição da nova diretoria da Associação 
Empresarial de Fraiburgo (ACIAF), empossada em 
cerimônia realizada no dia 14 de março, apresenta 
nomes e funções que congregam sintonia e boas 
expectativas para a gestão 2020/2021.

 São doze funções elencadas na diretoria, 
presidida pelo empresário Jeferson Argenton, que 

destaca a coesão e a dedicação registrada 
“Iniciamos os trabalhos em janeiro e já percebemos 
um grande engajamento por parte dos diretores. 
Ficamos imensamente felizes e ainda mais 
comprometidos com o desenvolvimento da nossa 
comunidade e o fortalecimento da entidade” 
apontou. Se você não conhece a composição da 
nova diretoria, segue um breve descritivo de quem 
estará à frente dos trabalhos da entidade nos 
próximos dois anos.

JEFERSON ARGENTON
 Presidente

Presidindo a casa, 

a entidade nesses dois anos 
a seguir é Jeferson Argenton. 

nharia agrônoma e com MBA em 
Agribusiness Brasileiro e MsC em 
Ciência do Solo, pela Udesc de Lages, 

representa a empresa CMF, que trabalha com o comércio 
de máquinas e equipamentos e está presente no mercado 
desde 1989 e sob a sua gestão desde 2017. Jeferson atua 
na área do agronegócio desde 1990 e já esteve presente 
em outras diretorias, assumindo a pasta do agronegócio e 
também na vice-presidência 

           integra também o núcleo de fruticultura e a 
  da última gestão. Atualmente, além da presidência 

                Comissão de Assessoramento em
                     Turismo.

o empresário que comanda 

Ele que tem formação em enge-

FÁBIO DUTRA 
Vice-presidente

    gestão 2018/2019. Atualmente também contribui 

vimento Empresarial, o empre-
empresa FDutra Desenvol-

                               gestão empresarial e engenharia de 
produção, está presente no mercado desde 2017, 
atuando com consultorias empresariais e treinamentos, 
ambos com foco em Gestão de Negócios e Processos. 
Associado da ACIAF desde 2017, Fábio já ocupou cargo 
na diretoria, atuando com o Programa Empreender, na 

Representando a 

sário Fábio Dutra ocupa a vice-
presidência da casa. Ele que é 
formado em Administração de 
Empresas e possui pós-graduação em 

                Terra da Maçã
           com a gestão da Incubadora Fraiburgo 

SHEILA VARELA
Diretora Adm./Financeira

Na diretoria administrativa 

                                Lugano Chocolataria e Cafeteria, ela 
agrega a composição dessa gestão, acompanhando de 
perto todas as ações administrativas e nanceiras da 
entidade. Associada, pela empresa Lugano há um ano, 
Sheila já integrava a ACIAF, com outras empresas a qual 
atuou, inclusive já fazendo parte de outras diretorias. Em 
  2014 esteve na pasta do SCPC Boa Vista, na gestão  

Sheila Varela, que tem especiali-
zação em gestão bancária e mais de 
dez anos de experiências no sistema 
nanceiro. Representando a empresa 

e nanceira a representante é 

    encabeçada pelo presidente Jorge Pederiva.

TIAGO ZIOLKOWSKI
 Dir. de Tecnologia e Inovação

O empresário Tiago Ziolkowski, 
representante da empresa Posto 
Maçã e EZX Combustíveis, é o diretor 
de tecnologia e inovação da ACIAF. 

                                  Ele que participa da entidade desde 
2012, atuando na diretoria de soluções nas últimas duas 
gestões, também integrou o Núcleo de Jovens 
Empreendedores. Tiago é formado em Administração 
com MBA em Mercado de Capitais.
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SOENI YAMAGUCHI 
Dir. de Educação Empresarial

para uma área especica de 
treinamento e melhorias, que 
conduzirá a diretoria de educação 
empresarial será a empresária Soeni 

Com foco na capacitação dos 
empresários associados e voltado 

       gestões há cerca de doze anos.

                               Aparecida de Barros Yamaguchi, da 
empresa Essenttiah Cursos, presente no mercado desde 
1999, com alteração da razão social ao longo dos anos. 
Associada da ACIAF há mais de 15 anos, Soeni tem 
mestrado em Administração e já atuou em várias 
diretorias, ocupando as áreas de integração, empre-
ender, entre outras. Está ativa como diretora em 

MARCOS W. GONÇALVES 
Diretor de Agronegócio

Fischer, uma das fundadoras da 
Associação Empresarial, o empre-
sário Marcos Westphal Gonçalves está 
atuando na Diretoria de Agronegócio. 
Ele que possui formação em 

                               agronomia e mestre em produção 
vegetal também conta com MBA em negócios. Marcos já 
atuou em outras gestões e atualmente integra também o 
Núcleo de Fruticultura da Aciaf. Como uma das missões 
da diretoria está o desenvolvimento e a busca de 
alternativas para o setor, além da representatividade.

Representando a empresa 

ANGÉLICA TORMEN 
Diretora de Indústria

presa que está no mercado há 80 
anos, sendo quase 50 de atuação em 
Fraiburgo, especicamente no 
mercado de papel e embalagens, 

Representando a empresa 
Trombini Embalagens AS, em-

                               Angélica Tormen é a diretora de 
Indústria da ACIAF. Ela que é formada em engenharia 
orestal e de Segurança no Trabalho, atua na Supervisão 
Administrativa da unidade de Fraiburgo. Angélica assume 
pela primeira vez um cargo na diretoria da ACIAF e tem 
como meta a representação dos pleitos da indústria 
   fraiburguense. 

ELIZABETE ZENERE
Diretora de Integração

Com 25 anos de fundação, a em-
presa Frutlife, que atua na área de 
alimentos congelados e refrigerados, 

                                para o oeste e meio Oeste de SC, 
conta com sua representação na diretoria da Associação 
Empresarial. Ocupando a diretoria de Integração, 
Elizabete Zenere, gestora da Frutlife, também estreia na 
diretoria com o objetivo de contribuir com a gestão, 
propondo e trabalhando em prol de ações coletivas 
       e que fortaleçam o associativismo.

JÚLIO MORIGGI 
Dir. do Programa Empreender

              entidade.
         Videira e integra o Núcleo Jovem daquela 

Júlio Moriggi, da empresa Requinte 
Mármores e Granitos, presente no 
mercado desde 2010 e sob essa nova 
gestão desde 2016. Júlio possui 

                               formação em Administração com pós-
graduação em Empreendedorismo estratégico. Integrante 
também do Núcleo de Jovens Empreendedores da ACIAF, 
Júlio assume o Empreender com o objetivo de 
desenvolver o programa, fortalecer os núcleos 
empresariais e trabalhar em prol de alternativas para o 
segmento. Júlio também é associado da ACIAV de 

Empreender está o empresário 
Na diretoria do Programa 

FERNANDA ROSAR 
Diretora de Eventos

a gestão 2020/2021 é a diretoria 
A nova diretora que integra 

de eventos, coordenada pela ex 
diretora executiva da entidade, 
Fernanda Rosar. Ela que atuou durante 
dez anos na casa, atualmente conduz 

                               a sua própria empresa: a Inself TED, 
voltada a formação e capacitação. O maior objetivo é 
contribuir com o know how na organização de eventos, 
para somar as ações já tradicionais da entidade, como a 
própria ExpoACIAF programada para acontecer em 2021

OZIEL RIBEIRO 
Diretor de Soluções

Com formação superior em 
administração, representando a 
empresa Prospera II Comércio e 
Transporte de Cargas, empresa com 
dez anos de atividades na área de 
logística, comércio de frutas, 

                               transporte e agronegócio Oziel Ribeiro, 
ocupa a vaga de diretor de soluções da ACIAF. Associado 
desde agosto de 2019, Oziel também integra a diretoria 
da Associação de Transportadores de Videira e Região e 
objetiva, em sua pasta, otimizar as soluções empresariais 
e trabalhando para sua melhor efetivação.

RICARDO VANZ 
Diretor de Turismo

Na diretoria de Turismo, o diretor é 
Ricardo Vanz, da empresa Castelo 
Boutique Hotel, um empreendimento 

                                hoteleiro de Fraiburgo que deverá 
iniciar seus trabalhos neste ano de 2020. Ricardo possui 
formação em Contábeis com especialização em 
Administração com área de concentração em agribu-
siness e também estreia na diretoria da casa. Além de 
diretor, Ricardo integra a Comissão de Assessora-   

          Fraiburgo, criando alternativas e capacitando 
  mento do Turismo que visa potencializar o setor em 

               o trade municipal. 
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_Produção menor e preços 
melhores na safra da maçã 
Safra da maçã foi 10% menor no comparativo para safra 2019.

 Uma produção menor, porém preços bons 
ao produtor. Essa é a realidade da safra 2020 da 
maçã. A colheita, encerrada nos meses de abril, 
das variedades mais tradicionais, apresentaram 
uma qualidade boa. A estiagem que afetou a 
quantidade produzida, não foi totalmente negativa, 
uma vez que contribuiu para que a fruta casse 
mais saborosa, com mais açúcar e mais resistente 
a fungos também, devido a menor umidade.

 A relação de produção e preço é uma 
situação especíca. Segundo a Associação 
Brasileira de Produtores de Maçã (ABPM), a 
situação do Covid 19, acabou retraindo um pouco 
o consumo, e como houve uma produção menor, 
essa circunstância se equivaleu. O produtor que 
colheu frutas mais graúdas não está tendo muitas 

diculdades de comercialização, e as de menor 
calibre, estão sendo impulsionadas para consumo, 
em especial com apelo infantil.

 A safra 2020 da fruta deve car em torno de 
470 mil toneladas, 20% menor do que a registrada 
no ano passado. Santa Catarina é o maior produtor 
nacional da fruta, com 53% do total.  No estado são 
cerca de 3 mil produtores concentrados em 
especial, nos municípios de São Joaquim e Frai-
burgo. Em todo o país, o setor tem aproxima-
damente 30 mil trabalhadores xos, número que 
triplica na época da colheita da safra. Além dos 
trabalhadores diretos, mais de 90 mil trabalhadores 
indiretos são movimentados na cadeira produtiva da 
maçã.
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_Como a ACIAF pode te ajudar a 
reduzir a inadimplência
Solução empresarial da entidade trabalha com multi-mecanismos para contribuir com o 
combate a inadimplência.

 Outros meios ecientes para a recuperação 
de dívidas vencidas são, por exemplo: e-mail, SMS e 
os Avisos Eletrônicos de Débitos – AED. Todos eles 

 Todo mundo sabe a importância da 
cobrança para a saúde nanceira de uma empresa. 
Pensando nisso, a Associação Empresarial de 
Fraiburgo (ACIAF), é parceiro da Boa Vista e oferece 
aos associados uma solução na medida da sua 
necessidade: o SCPC. Além de uma cobrança 
inteligente, com acionamentos múltiplos, a ferra-
menta ainda contempla soluções de recuperação 
de crédito, análise de carteira, data plus, entre 
outros.

 O SCPC trabalha com processos digitais, 
que são mais agíeis e seguros, já que não há 
necessidade de manuseio de material e desloca-
mento. Além disso, a cobrança digital também tem 
outra vantagem. Com o isolamento social, muitos 
call centers precisaram reduzir suas equipes, o que 
pode comprometer um importante meio de 
recuperação de receita de seus clientes.
 
 A Boa Vista, por meio de seus produtos 
como o SCPC Comunica, a Cobrança Digital e o 
Negocie SCPC, é capaz de avaliar as réguas de 
cobrança de seus clientes, traçar estratégias 
ecientes de forma automatizada, avaliando os 
melhores canais e formas de cobrança.  

 Segundo o consultor comercial da ACIAF, 
Marcelo Stieven, é importante lembrar que no 
momento de diculdade atual as empresas 
precisam garantir que os pagamentos continuam 
acontecendo, mantendo seu uxo de caixa e 
evitando ter de recorrer a bancos para obter capital 
de giro “Ter um processo de cobrança estruturado e 
eciente é fundamental e a ACIAF disponibiliza aos 
associados essa ferramenta” destaca.

certamente são ótimas formas para se comunicar 
com os clientes com contas em atraso.

 A Carta de Negativação enviada pelos 
Correios está sendo substituída, velozmente, pelos 
meios digitais, por serem muito mais ágeis, seguros 
e com melhor retorno, tanto na recuperação do 
crédito quanto sobre o investimento. O SMS e o e-
mail são mais acessíveis porque chegam no celular, 
que está sempre na palma da mão do consumidor, 
tornando a leitura da informação muito mais rápida, 
e o processo de cobrança muito mais eciente.

A Boa Vista é precursora do Cadastro Positivo, 
banco de dados com informações sobre o 
histórico de pagamentos. Por isso, Cadastro 
Positivo é na Boa Vista.

Criada há mais de 60 anos como SCPC (Serviço 
Central de Proteção ao Crédito), tem contribuído 
signicativamente para o desenvolvimento da 
atividade de crédito no Brasil, ajudando o País a 
estabelecer uma relação de consumo mais 
equilibrada entre empresas e consumidores.

A Boa Vista é uma empresa brasileira que alia 
inteligência analítica à alta tecnologia para 
transformar os dados dos seus clientes em 
soluções para os desaos de empresas e 
consumidores.

Pioneira também em serviços ao consumidor, a 
Boa Vista oferece consulta do CPF com score, 
dicas de educação nanceira e parcerias para 
negociação de dívidas. Tudo disponível de forma 
simples, rápida e segura no site 
www.consumidorpositivo.com.br

Sobre a Boa Vista
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_Incubadora: 
fomentando bons negócios
Empreender e ser uma alternativa para geração de novos negócios, emprego e renda 
são objetivos da Incubadora Fraiburgo Terra da Maçã

ara contribuir com a manutenção dos trabalhos

 Parceiro de Centros de Inovação e outras 
Incubadoras da região e estado, a unidade de 
Fraiburgo tem o foco no incentivo ao empreen-
dedorismo, no apoio a diversicação do desenvol-
vimento regional e tecnológico. Como público alvo, 
estão empreendedores, estudantes e empresários 
que tem alguma ideia inovadora de negócios. 

 Desde março deste ano os empreende-
dores que querem inovar ou até mesmo precisam 
de uma ajuda para se estabelecer no mercado, com 
planejamento e estratégia, podem contar com a 
Incubadora Fraiburgo Terra da Maçã. O empreendi-
mento gerido pela Associação Empresarial de 
Fraiburgo (ACIAF) tem como nalidade o estímulo a 
cultura empreendedora, propondo alternativas para 
a geração de novos negócios, emprego e renda.

 A Incubadora é uma iniciativa que oferece, 
por tempo limitado, estrutura física e logística para a 
instalação de empresas, dispondo de uma equipe 
técnica para dar suporte e consultoria a essas 
empresas. Atreladas a tecnologia ou com alguma 
característica de inovação, as empresas encontram 
na Incubadora o ambiente necessário para seu 
desenvolvimento.

 Gerido pela Associação Empresarial, a 
Incubadora Fraiburgo Terra da Maçã foi constituída 
através de convênio de cooperação técnica, rmado 
entre a Prefeitura e a entidade. A Administração 
Municipal, além de ceder o espaço, disponibiliza de 
um orçamento mensal para contribuir com a 
manutenção dos trabalhos.

A Incubadora Fraiburgo Terra da 
Maçã está instalada na antiga 
sede da Escola Municipal do 

Bairro Jardim América, na Rua 
João Paulo I. No espaço são 

disponibilizadas salas 
mobiliadas; infraestrutura para 

uso compartilhado, acesso a rede 
de internet, impressora, 

banheiros, salas de reuniões, 
salas de coworking, auditório e 

limpeza de áreas comuns

Infraestrutura



#19

_O processo de incubação

 Selecionando empresas a partir de edital 
público, disponível no site da ACIAF, a Incubadora 
recebe as empresas aprovadas nesses processos 
de seleção e disponibiliza assessoria para que se 
possa aprimorar o plano de negócios, de acordo 
com critérios pré-estabelecidos.

 Após esta etapa, a empresa, considerada 
empresa incubada, recebe a atenção e os serviço 
da Incubadora durante o período de trinta e seis 
meses, renováveis por mais doze, quando justi-
cado à comissão.

 Durante o período de incubação a empresa 
recebe um acompanhamento, com o objetivo de 
otimizar o processo de incubação. O acom-
panhamento é realizado periodicamente conforme 
um roteiro de avaliação.

 Atualmente duas empresas estão incu-
badas: Manzanas.com e Wi.city. O empresário da 
Manzanas.com, Gilson Dias, destaca que a 
proposta é progredir com sua ideia de negócio. “A 
Manzanas.com é uma empresa que oferece sua 
plataforma digital de e-commerce a m de facilitar 
os negócios entre produtores, atacadistas e 
distribuidores de frutas. 

 A proposta consiste em tornar seus 
parceiros competitivos na compra e venda, através 
de um novo conceito e método de conexão, 
utilizando para tal, tecnologias modernas da web” 
destacou Gilson ressaltando que a consultoria da 
Incubadora está sendo essencial.

Seleção dos projetos ou empresas se dá por meio de edital público

Além da estrutura e suporte 
interno, a Incubadora Fraiburgo 
Terra da Maçã conta com 
integração com entidades de 
ensino e pesquisa; assessoria 
para elaboração de projetos para 
captação de recursos junto a 
agências de fomento e 
orientações diversas na área de 
gestão, planejamento estratégico, 
registro de marcas e patentes, 
entre outros. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone 
49 3246 3576.

Serviços



_Timeline
No mês de março foi realizada a cerimônia de posse da nova diretoria da ACIAF 

conjuntamente com a festiva alusiva aos 25 anos da entidade. O evento foi realizado na 
antiga sede da Pomifrai e contou com a casa cheia. Homenagem aos ex-presidentes, 

posse da diretoria, conselhos e coordenadores de núcleos e lançamento do selo alusivo 
aos 25 anos marcaram a comemoração.
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Primeiro Presidente (d) Heldes Regalin e presidente empossado 

apresentam selo alusivo aos 25 anos da ACIAF

Equipe técnica da ACIAF trabalhou na organização do evento 

Conselho scal também tomou posse em cerimônia Almoço da posse foi organizada pelo Núcleo de Gastronomia 

Coordenadores dos núcleos empresariais também tomam posse Representantes da Facisc entregam placa à ACIAF

#
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#

#
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      Vania, esposa do ex-presidente Jorge Pederiva (in memoria), 

recebe placa de gratidão por dedicação em prol da diretora da ACIAF

 Irineu Secchi também é homenageado como ex-presidente

Gian Burda também recebe homenagem como ex-presidente

Daniel Dresch, primeiro presidente eleito recebe reconhecimento

Osmar Soligo recebe homenagem por tempo dedicado
em prol da Associação

Ex-presidente Wilson Ribeiro Cardoso Junior recebe 

reconhecimento da entidade

Luiz Felipe Torcatto Zanella recebe homenagem 

Sonia Lacowicz recebe homenagem por dedicação em

prol da causa associativista

#

#
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#
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_Aplicativo amplia 
relacionamento entre 
cliente e empresa

Objetivo o aplicativo é facilitar o acesso e a comunicação dos clientes com as 
empresas associadas da ACIAF.

 Segundo a assessora de comunicação da 
ACIAF, Josiane Zago, a ferramenta vem sendo 
aprimorada e logo contará com novas funciona-
lidades “Ela surgiu para ajudar em um momento 
onde o presencial foi suspenso com as medidas de 
isolamento, mas chegou para car, novas soluções 
serão adicionadas a m de trazer ainda mais uxo de 
pessoas e movimento para dentro do app” 
comentou

 Em meio a pandemia do Coronavírus e a 
determinação legal de isolamento social a 
Associação Empresarial de Fraiburgo lançou uma 
ferramenta para facilitar o acesso entre clientes e 
empresas: o aplicativo Compre em Fraiburgo, 
disponível para android e futuramente também para 
IOS. A proposta é concentrar o maior centro 
comercial e de prestação de serviços de Fraiburgo, 
na palma da mão, com facilidades de acesso e 
conversação entre as partes.

.
 Na plataforma é possível localizar os 
principais contatos das empresas associadas, 
divididos em quatro grupos especícos, os quais 
possui a representação da ACIAF: indústria, 
comércio,  prestação de serviços e agronegócio. 
Em cada um dos grupos é possível vericar os 

contatos das empresas associadas, como endereço, 
telefone, whatsapp, acesso a site e redes sociais. 
Além da disponibilização dos dados, o aplicativo 
também intermedia esse contato, por meio do clique 
nas informações e o direcionamento para a área 
especicada.

 Aplicativo contará com benefícios aos 
associados - A proposta para os próximos dias é o 
que o aplicativo centralize informações do cartão de 
benefícios da ACIAF. Esse cartão é disponibilizado as 
empresas associadas e essas a seus funcionários e 
dependentes, possibilitando benefícios como 
descontos em consultas médicas, laboratórios, entre 
outros.

 O cartão será online, gerado por um QR 
Code e poderá ser utilizado na rede conveniada. 
Além da dispensa do uso do cartão impresso, haverá 
informações centralizadas de quem integra a rede 
conveniada e os percentuais de descontos disponí-
veis em cada um dos estabelecimentos. O cartão 
terá um custo anual de R$ 20 reais por usuário e 
poderá ser solicitado por todos os funcionários e 
dependentes, de empresas associadas a ACIAF.
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PLANOS 
DE SAÚDE

SCPC BOA
VISTA

CARTÕES
ÚTIL 

CAPACITAÇÃO

PROTESTO 
EXPRESSO

CERTIFICADO 
DE ORIGEM

CERTIFICADO 
DIGITAL

CONVÊNIOS

REVISTA 
EMPRESARIAL

AGISC- SISTEMA
DE ESTÁGIO

CONSULTORIA
JURÍDICA GRATUITA

XML EMPRESARIAL

LOCAÇÃO DE SALAS
E EQUIPAMENTOS

COWORKING
ESPAÇO COMPARTILHADO

REGISTRO
DE MARCAS

49 3246 3576 |49 9 8836 6930       @aciaf.fraiburgo       www.aciaf.com.br

Soluções 
para a sua 
EMPRESA


