


MENSAGEM
DO PRESIDENTE

O ano de 2020 marcou as bodas de prata da

Associação Empresarial de Fraiburgo (ACIAF).

Os 25 anos foram marcados por inúmeras ações

a fim de marcar essa data histórica para a

entidade. Embora com um cenário público e

econômico conturbado, em virtude do

Coronavirus, a ACIAF trabalhou no sentido de

contribuir para amenizar os transtornos e criar

alternativas para seus associados e a

comunidade.

Acreditamos que no meio das dificuldades que

se criam alternativas, e a ACIAF soube

demonstrar a força e competência que têm

criando, liderando e participando de inúmeras

ações a fim de contribuir para o

desenvolvimento econômico, a prevenção e a

qualidade de vida do cidadão fraiburguense.

O ano iniciou com três marcos importantes: a

posse da nova diretoria, a inauguração da

Incubadora Fraiburgo Terra da Maçã, que tem a

ACIAF como gestora, e o lançamento dos 25

anos da entidade, com um selo comemorativo.

Os preparativos para mais uma edição da Expo

ACIAF também embalaram o início do ano,

porém com a chegada da pandemia, uma nova

postura foi tomada.

Referente a ExpoACIAF 2020 a mesma foi

adiada para 2021, e sequencialmente a essa

atitude, inúmeras ações foram tomadas para

adequar as realidades que a pandemia exigia e

criar alternativas. Na primeira frente de

trabalho se concentrou a informação e

orientação ao associado e a comunidade, por

meio de lives abordando economia, alternativas

de marketing, administração, entre outros. Um

canal de comunicação no site da ACIAF

também foi divulgado para orientar com clareza

sobre cada novidade que surgia.

Nesse mesmo ensejo, a ACIAF protagonizou e

participou de importantes campanhas como a

“Fraiburgo mais segura”, que distribuiu mais de JEFERSON 
ARGENTON

de 15 mil máscaras de forma gratuita; a

“Compre em Fraiburgo” que visou valorizar o

comércio local e a “Troque um teste hoje por

um abraço amanhã” que objetivou arrecadar

recursos para compra de testes rápidos do

Covid.

No cenário de portas fechadas, economia com

dificuldades, a ACIAF lançou de forma inédita

um aplicativo: “Compre em Fraiburgo” que

visou divulgar os contatos de todos os

estabelecimentos das empresas associadas, a

fim de facilitar o acesso do cliente a empresa. A

comunicação também não parou, com o

lançamento da primeira edição online da

Revista Empresarial, com notícias e

informações sobre os 25 anos da entidade.

Se tratando de soluções aos associados, a

ACIAF aprimorou seu conjunto de produtos e

serviços, bem como, lançou outros. A novidade

ficou para a modificação do Cartão de

Benefícios, que passou a ser 100% online. O

certificado digital também inovou com

possibilidade de emissão por videoconferência

e renovação online.

A ACIAF também deu segmento ao seu

compromisso em formar e capacitar o

associado, por meio do Programa de Gestão e

Vivências Empresariais (PGVE), palestras e

cursos online disponibilizados. No Programa

Empreender o foco foi em se reinventar e

inúmeras iniciativas online ganharam espaço

Foram e estão sendo muitos desafios, mas a

vontade de superar é maior. Acreditamos que

2021 será de muitas oportunidades, e enquanto

entidade, nossa meta é aproveitar e

potencializar cada uma delas aos nossos

associados e a comunidade local.



25 anos de uma entidade
REPRESENTATIVA
25 anos de história não poderia passar em branco.
Essa trajetória foi marcada, em 2020 pelo
lançamento de um selo comemorativo a data. Com
símbolos que enaltecem Fraiburgo, como a Terra da
Maçã, o selo esteve presente em todas as publicações
e eventos da instituição neste ano de 2020.
A ACIAF foi fundada em 20 de fevereiro de 1995,
resultado da mobilização de um grupo de
empresários de visão estratégica. Reconhecida no
cenário estadual pela sua forte atuação, o trabalho da
entidade vai além de dar voz aos interesses da classe
produtiva e da prestação de serviços aos associados.
Ao longo de quase três décadas, a ACIAF contribuiu
para o fomento de inúmeros projetos capazes de
trazer mais investimentos e novas perspectivas para
a região. Em prol do progresso coletivo, apoiou
inúmeras ações comunitárias e se consolidou como

entidade representativa, sempre com o intuito de
facilitar a troca de informações e promover um
ambiente mais próspero para os negócios e o
desenvolvimento econômico e social.

SELO COMEMORATIVO – O marco também foi
enaltecido pelos Correios, que lançaram um selo
comemorativo das bodas de prata da entidade.
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EX-PRESIDENTES
Já contribuíram muito em suas gestões e atualmente integram o Conselho Superior

Wilson R. C. Junior Luiz F. T. Zanella Jorge Pederiva Roland Brandes Sônia Ap. L. Lacowicz Celso Vanz

Irineu Sechi Heldes Regalin Gian Burda Daniel Dresch André Rosera Osmar Soligo

EQUIPE TÉCNICA

Suliane Tomazini Sec. Executiva

Marcelo Stieven Consultor Soluções

Elais Ferreira do 

Amaral

Consultora de 

Núcleos

Cristiane Rezzadori Agente de Registro

Fabio Solonynska Auxiliar 

Administrativo

Josiane Zago Assessora de 

Comunicação

Alisson Soligo Assessor Jurídico

Marcia dos Santos Aux. De Serviços 

Gerais

A ACIAF ainda conta com os Conselheiros fiscais: 

Cleiton Odorizzi Betineli, Rafael Benincá, Sidnei 

Rezzadori, Guilherme Techio, Ismael Conte e Ivete 

Odorizze

CONSELHO FISCAL

NÚMEROS EM AÇÃO

SERVIÇOS
48%

COMÉRCIO
40%

INDÚSTRIA
6%

AGRONEGÓCIO
3%

TERCEIRO SETOR
3%



INSTITUCIONAL
Dentro do Planejamento Estratégico da Associação Empresarial 

de Fraiburgo algumas metas institucionais foram atingidas

JANEIRO A DEZEMBRO 
DE 2020



MOÇÃO

A moção foi entregue pelo 

presidente do legislativo 

Angelo Sadi Rodrigues e 

pelo vereador Oracir

Ferreira de Deus. 

Antecedendo a entrega da 

placa, o vereador Oracir

procedeu com algumas falas 

da história da entidade e as 

conquistas obtidas ao longo 

dos anos

Moção entregue pelo Legislativo 

Fraiburguense foi alusivo aos 25 anos da 

Associação Empresarial de Fraiburgo 

celebrado neste ano de 2020

Por indicação do vereador Oracir

Ferreira de Deus, e sugestão do

nucleado Nilson Soberano, a Associação

Empresarial de Fraiburgo (ACIAF),

recebeu do Legislativo Fraiburguense,

uma moção de reconhecimento e

parabenizando a entidade pela passagem

dos 25 anos da mesma. A sessão contou

com a participação de diretores, equipe

técnica e a comunidade.

O presidente da ACIAF em seu discurso

também agradeceu o reconhecimento e

falou da contribuição que a associação

vem dando ao desenvolvimento

empresarial e da região.

Com cerca de 400 associados, a ACIAF

é uma entidade que trabalha em prol da

representatividade, bem como, possui

inúmeras soluções para contribuir com o

desenvolvimento empresarial. São

produtos trabalhados pela entidade os

cartões Útil, Certificado Digital, SCPC

Boa Vista, Planos de Saúde, Cartão de

Benefícios, Programas de Formação e

Capacitação e muito mais.

A entidade também conta com sete

núcleos empresariais: Gestão de

Pessoas, Jovens Empreendedores,

Gastronomia, São Miguel, Auto

Reparadores, Corretores de Imóveis e

Fruticultura. Os núcleos consistem na

reunião de empresários a fim de debater

e trabalhar em prol de melhorias

coletivas de cada setor ou território.



INCUBADORA
Inauguração da Incubadora Fraiburgo Terra da Maçã, gerida pela 

ACIAF, aconteceu em março, na sede da unidade, no bairro Jardim 

América

Um novo local para empreender e inovar.

Com esse objetivo, a Associação Empresarial

de Fraiburgo, em parceria com a Prefeitura e

entidades como Senai, IFC Fraiburgo,

Uniarp, Sebrae e CDL, inauguraram em

março, a Incubadora Fraiburgo Terra da

Maçã. O evento contou com a participação

de diversas autoridades locais e regionais e a

presença do presidente da Federação das

Associações Empresariais de Santa Catarina

– Facisc, Jonny Zulauf.

A Incubadora Fraiburgo Terra da Maçã tem

como foco o estímulo ao empreendedorismo,

por meio de iniciativas que fortalecem e

preparam as pequenas empresas com o

objetivo de fazê-las sobreviver no mercado.

No local, negócios encontraram uma

infraestrutura capaz de estimular, fortalecer

e agilizar a transferência de resultados de

pesquisa em atividades voltadas a produção.

A Incubadora Fraiburgo é uma proposta da

Administração Municipal que será gerida

pela Associação Empresarial de Fraiburgo.

No ambiente planejado e protegido, os

empreendimentos poderão desenvolver-se e

progredir. O local disponibilizará apoios

gerenciais e técnicos com serviços de

internet, salas de reunião, e, toda a estrutura

necessária para o desenvolvimento dos

negócios. Atualmente a Incubadora conta

com quatro empresas incubadas: Wificity,

Manzanas.com, Web Rádio Fraiburgo e

Clean Bag. Outras quatro empresas estão em

modelo de pré-incubação: Calhas Plásticas,

IR Engenharia Assistida, FFW e Loja Online

– Ateliê de Biscuit



POSSE DA 
DIRETORIA
Cerimônia foi realizada em março e 

contou com casa cheia

A nova diretoria da ACIAF é

encabeçada pelo presidente Jeferson

Argenton e ainda conta com a

colaboração de Fábio Dutra, como vice-

presidente; Sheila Varela como Diretora

Administrativa e Financeira; na

Diretoria de Educação Empresarial,

Soeni Yamaguchi; Ricardo Vanz como

diretor de turismo; Tiago Ziolkowski

com diretor de Tecnologia e Inovação;

Angélica Tormen como diretora da

Indústria; na Diretoria de Eventos,

Fernanda Rosar; Julio Moriggi na

diretoria do Programa Empreender; na

diretoria de Soluções o empresário Oziel

Ribeiro; Marcos W. Gonçalves na

diretoria de agronegócio e Elizabete

Zenere na diretoria de integração.

Os conselheiros superiores: Ismael

Conte, Ivete Odorizze, Rafael Benincá,

Cleiton Betinelli e Sidnei Rezzadori

também foram empossados, assim como

os coordenadores dos Núcleos

Empresariais: Ramon Lacowiski do

núcleo de Jovens Empreendedores;

Jackson Ogliari do núcleo de Gestão de

Pessoas; Edivani Pradela do núcleo São

Miguel; Cleiton Odorizzi Betinelli do

Setor Imobiliário; Adelino Dias do

Núcleo de Gastronomia e Valdecir

Perazzoli do núcleo de Fruticultura.

Anderson Sartori representou o

coordenador Carlos Henrique Gatti do

núcleo de Auto Reparadores.



A Associação Empresarial de Fraiburgo

aproveitou o momento da posse da diretoria

para também celebrar os 25 anos da entidade.

Para marcar a data foi lançado, de forma

oficial um selo alusivo a data. Durante o

evento, uma placa com o selo foi apresentada

pelo primeiro presidente Heldes Regalin e o

presidente empossado Jeferson Argenton.

Ex-presidentes da associação também foram

reconhecidos. Uma homenagem especial foi

organizada e entregue aos empresários que

ocuparam função de presidente da casa

durante esses 25 anos. Heldes Regalin,

Daniel Dresch, Irineu Sechi, Luiz Felipe

T. Zanela, Wilson Ribeiro C. Jr, Sonia

Lacowicz, Osmar Soligo e Gian Carlos

Burda estiveram presentes e foram

homenageados. A família do ex-presidente,

in memoria, Jorge Pederiva, também recebeu

uma placa em homenagem ao trabalho

prestado. O presidente Jeferson Argenton

encerrou o evento destacando o desafio que

será gerir a entidade nos próximos anos, e o

compromisso obtido pela sua diretoria para

assumir de forma conjunta esses trabalhos.

A cerimônia contou com uma feijoada

organizada e servida pelo Núcleo de

Gastronomia Terra da Maçã.

Comemoração dos 25 anos



ELEIÇÕES

A ACIAF, como entidade pública que 

tem como sua missão o 

desenvolvimento de Fraiburgo, definiu 

pela realização de um debate político. A 

inciativa aconteceria no Auditório da 

Câmara de Vereadores de Fraiburgo e 

seria aberto exclusivamente para 

empresários associados. A iniciativa 

tinha como foco colocar a disposição da 

comunidade e associados um debate de 

ideias em prol de uma Fraiburgo cada 

vez melhor, visando seu crescimento e 

desenvolvimento. No entanto, depois de 

semanas organizando regras, didática 

do evento e os recursos físicos para 

tamanha inciativa, a entidade se 

manifestou pelo cancelamento do 

Debate, devido a desistência de mais de 

2/3 dos candidatos convidados. Embora 

legalmente o debate poderia acontecer, 

o mesmo já não cumpria com o objetivo 

proposto, de explorar todas as 

possibilidades disponíveis para o pleito 

municipal.

ACIAF apresenta propostas para 

desenvolvimento à candidatos a 

prefeito. Quatro dos cinco candidatos 

estiveram participando na 

oportunidade

A ACIAF realizou uma apresentação

das principais propostas para o

desenvolvimento de Fraiburgo para os

candidatos a prefeito do município. A

ordem das apresentações foi sorteada e

dos cinco nomes, quatro estiveram

participando do encontro.

A reunião contou com a mesma

sistemática: apresentação institucional

da ACIAF, seguido das propostas

elencadas pela instituição nas áreas de

comércio e serviços, tecnologia,

educação, saúde, turismo, agronegócio,

sustentabilidade e indústria. No final

dos encontros, a fala ficou aberta para

os candidatos exporem suas

colocações.

O encontro foi realizado no auditório

da ACIAF e contou com a participação

da diretoria e conselho superior da

entidade. Por parte dos candidatos, foi

autorizado os candidatos a prefeito e

vice e dois assessores. A reunião não

foi aberta a comunidade e aos

associados, devido as restrições de

aglomeração decorrentes do Covid 19.

Participaram da reunião: Wilson

Ribeiro Cardoso Junior e Julio Santos ;

Tatiane Bartolomeu e Antonio Vaz;

Claudete Gheller Mathias e Gerson de

Matia; Sighard Egon Seidel e Roque

Pereira. Os candidatos Edi Luiz de

Lemos e Odenir Nunes Pires, não

participaram do encontro.

Debate



SEGURANÇA
PÚBLICA

Entidades também abordam 

segurança pública
Ainda abordando o tema, a ACIAF reuniu 

entidades de classe do município e 

representantes de comunidades. O objetivo 

é multiplicar os esforços em prol das pautas 

para a melhoria do segmento. Participaram 

do encontro representantes do Núcleo São 

Miguel, Lions, OAB, ABPM, Asseaf, 

Prefeitura, CDL, além dos delegados Igor 

Siqueira de Araujo e o delegado e diretor de 

Polícia do Interior, Fabiano Rizzatti

Toniazzo.

Fala da ACIAF no Legislativo 

também tem essa pauta
Para complementar a ação, o presidente da 

ACIAF, Jeferson Argenton, esteve 

representando as demais entidades do 

município em uma fala abordando a 

segurança pública na sessão do Legislativo 

Fraiburguense. Na pauta as ações e o 

movimento que vem acontecendo para 

melhorar esse setor em Fraiburgo. A fala no 

Legislativo teve como objetivo mobilizar 

toda a classe política para que o pleito do 

aumento do efetivo policial fosse de todos a 

fim de que essa demanda pudesse chegar até 

o Estado e que haja posicionamento 

favorável.

Segurança Pública é destaque em reuniões. Objetivo 

foi buscar alternativas para o crescimento acelerado 

nos casos de polícia no município

A ACIAF esteve reunida, conjunta-

mente com o CDL, Prefeitura e

representantes da Polícia Militar e Civil

de Fraiburgo, com o objetivo de discutir

a segurança pública no município. Após

as crescentes ondas de assaltos,

arrombamentos e furtos, a reunião

tentou buscar soluções para a situação.

Durante o encontro foram apresentadas

as realidades dos setores de segurança

pública, com ênfase a estrutura física e

de pessoal, bem com os índices de

criminalidades e dados de prisões

ocorridas nos últimos 50 dias. Segundo

o comandante da Polícia Militar, Marcos

Tarniovicz, foram mais de 85 prisões

realizadas e diversas operações em

andamento e programadas.

O efetivo policial foi uma das

preocupações apresentadas, sendo que

pelo menos 10 policiais militares, um

delegado, dois escrivães e quatro

agentes são necessários para suprir a

demanda local. A fragilidade do sistema

de segurança particular também foi

abordada, como câmeras antigas, travas

das portas menos resistentes e outras

questões individuais, e por fim, as

chamadas de ocorrência tardia,

ocorrendo muitas horas após a fato.

Como resolutiva do encontro, a Polícia

Militar e Civil reforçou que intensificará

as operações policiais, principalmente as

realizadas em conjunto. O canal de

comunicação da Polícia Militar,

disponível para smartphone: PMSC

Cidadão, disponível na loja de

aplicativos de forma gratuita, também

estimula o comunicado de forma mais

ágil.

No que se refere ao efetivo, um oficio

coletivo, de todas as entidades partici-

pantes, será direcionada ao Governo do

Estado e deputados eleitos para solicitar

a disponibilidade de pessoal para

atender as Polícias Civil e Militar.



ENERGIA

O Gerente comercial da 

Celesc, Evandro de Paula 

Santos, reforçou que as 

sugestões serão estudadas 

e também sugeriu o 

contato com a gerente do 

núcleo da região que 

poderá auxiliar os 

empresários em casos 

mais específicos

ACIAF cobra melhorias no sistema de 

energia elétrica no município, por meio 

de reunião conjunta entre ACIAF e 

Facisc, com a estatal.

O presidente da ACIAF, Jeferson

Argenton, acompanhado do presidente

da Facisc, Jonny Zulauf, e do diretor de

infraestrutura, André Gaidzinski, reuniu-

se virtualmente com representantes da

Celesc para discutir sobre as

dificuldades manifestadas pelos

empresários da região no atendimento

da Celesc nos casos de falta de energia,

em especial para as empresas que

trabalham com três turnos de produção.

Segundo o Argenton, a falta de

previsibilidade de retorno e a

dificuldade no acesso aos canais de

solicitação, causam muitos transtornos

como produção e colaboradores

parados, entregas não cumpridas,

onerando os custos, perdas de clientes e

muitos outros. Por isso, ter uma previsão

estimada já ajudaria para a tomada de

decisões internas.

De acordo com o diretor de distribuição

da Celesc, Sandro Ricardo Levandoski,

as solicitações certamente serão

estudadas. Além disso, com a conclusão

das obras na região também haverá um

grande avanço na qualidade da

transmissão.

Argenton argumentou que os canais

disponibilizados hoje não atendem as

necessidades dos empresários e seria

necessário criar um canal específico,

como por exemplo, um 0800 para

pessoa jurídica.

.



VISITA
TÉCNICA

Aciaf realiza visita técnica a ACIL Lages. 

Na oportunidade também foi conhecido o 

Órion Parque Tecnológico

A ACIAF realizou uma visita técnica a

Associação Empresarial de Lages – ACIL. Na

oportunidade foram conhecidas as estruturas e

linhas de trabalho da entidade irmã, bem como,

conhecido o Órion, o Parque Tecnológico de

Lages. Na ACIL Lages, o receptivo ficou por

conta do presidente da entidade, Carlos Eduardo

da Liz e da vice-presidente, Janalise Royer dos

Santos, ainda esteve presente o secretário

executivo Alberto Angel. O objetivo foi

aproximar as entidades, trocar informações e

firmar parcerias. A comitiva da ACIAF percorreu

as instalações da ACIL Lages e aproveitou a visita

a Lages para conhecer o parque tecnológico

Órion, um complexo que abriga empresas de

tecnologia,serviços e produtos inovadores.



PLENÁRIA
REGIONAL

Aciaf participa de Plenária Regional da 

Facisc. Plenária aconteceu em Joaçaba e 

contou com a participação do novo 

presidente da Federação

A ACIAF, por meio do presidente, Jeferson

Argenton, esteve participando, da Plenária

Regional da Federação das Associações

Empresariais de Santa Catarina (Facisc). O

evento aconteceu em Joaçaba e foi sediado pela

ACIOC – Associação Comercial e Industrial do

Oeste Catarinense (ACIOC). O objetivo foi

organizar as demandas de região que serão

trabalhadas no ano de 2021.

Participaram da reunião, representantes do

Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva

da ACIOC, bem como o presidente eleito da

Facisc, Sérgio Alves, o vice-presidente da

Regional da Facisc, Henrique Basso, a Gerente

Regional do Sebrae Meio-Oeste, Sueli

Bernardi, e ainda, representantes das

associações comerciais e industriais da região

meio-oeste de Santa Catarina.



PÁTRIA
BRASIL
ACIAF realiza campanha a fim de 

estimular o patriotismo em períodos de 

Covid 19

A pandemia causada pelo Coronavírus ocasionou

uma mudança geral de posturas e programações.

Diferente do que anualmente vinha acontecendo:

os tradicionais desfiles de sete de setembro, esse

ano, em virtude do pedido pela não aglomeração,

ações como essas tiveram que ser canceladas.

Com a finalidade de estimular o patriotismo e

marcar essa data importante para todos os

brasileiros, que a ACIAF lançou uma ação,

especifico nas redes sociais, estimulando as

pessoas a demonstrarem seu amor à Pátria. Fotos

e vídeos de dezenas de associados e a comunidade

local foram vinculadas por conta da ação, que

aconteceu durante toda a semana da pátria.



ACIAF EM 
AÇÃO
Programa na rádio Fraiburgo 

objetivou dar visibilidade as ações 

e iniciativas da entidade

Durante os primeiros seis meses de

2020 a ACIAF contou com um

espaço nobre na programação da

Rádio Fraiburgo. Durante os

sábados, pela manhã, foi ao ar o

programa ACIAF em Ação, que

visou divulgar aos associados e a

comunidade as principais iniciativas,

ações e acontecimentos protago-

nizados pela associação.

A programação teve início em

fevereiro com um resgate histórico

dos 25 anos da ACIAF e a entrevista

com alguns dos ex-presidentes da

casa. Março foi a vez de falar sobre

a posse da nova diretoria,

inauguração da Incubadora Fraibur-

go Terra da Maçã e iniciativas com o

Programa de Gestão e Vivências

Empresariais (PGVE).

Com o início da pandemia, o espaço

também foi utilizado para orientar os

associados, falar das campanhas e

ações realizadas com essa finalidade,

além de abordar produtos internos,

como o programa de marketing da

ACIAF e as soluções empresariais.

Programa foi ao ar 

todos os sábados, a 

partir das s8 horas, 

apresentado pela 

assessora de 

comunicação da 

entidade, e levando 

entrevistas de diretores, 

associados e a 

comunidade local.



COVID 19
No enfrentamento a uma das maiores pandemias dos 

últimos anos, a ACIAF realizou uma série de ações
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CARTA AOS ASSOCIADOS
Objetivo foi orientar aos associados os trabalhos desenvolvidos pela entidade

O CORONAVÍRUS (COVID-19) trouxe

consigo não apenas prejuízos para a saúde

pública, mas também preocupações sobre a

potencial crise econômica. Assim sendo, nós,

da Associação Empresarial de Fraiburgo

(ACIAF), gostaríamos de prestar contas de

todo o trabalho que tem sido desempenhado

para minimizar os impactos da crise nos

empresários fraiburguenses.

Até o presente momento, a ACIAF tomou as

seguintes providências:

– Solicitação para que o poder público

municipal prorrogue a cobrança de impostos

municipais para o período posterior a crise, de

maneira parcelada.

– Criação de um comitê de crise que está

atendendo os empresários sobre dúvidas na

esfera Jurídica e de Marketing

– Divulgação de boletins sistêmicos com

orientações aos Associados sobre as medidas

que podem ser tomadas para preservar os

empreendimentos e empregos;

– Atendimento diário por telefone aos

associados para esclarecimento de dúvidas

sobre os decretos municipais, estadual e

federal;

- Foram realizadas lives nas redes sociais

abordando gestão de crise, canvas, gestão

financeira, gestão de pessoas e alternativas na

crise. A ACIAF também integrou uma live

realizada pela Facisc, por meio da

participação do presidente Jeferson Argenton.

– Orientação jurídica diária via whatsapp e via

telefone, para dar direcionamento caso a caso,

para que as empresas associadas decidissem o

que fazer quanto aos funcionários, reduções

de custos, negociações com fornecedores, etc;

Serviço totalmente gratuito para os associados

– Fornecimento de informações sobre os

devidos cuidados para estabelecimentos que

estão funcionando;

– Campanha publicitária incentivando o

consumo no comércio local, intitulada

“Compre em Fraiburgo”. Campanha conta

com inserções na rádio, outdoor e redes

sociais. Campanha teve o apoio do CDL e

Rádio Fraiburgo

– Articulação, atuação e apoio junto a

Federação das Associações Empresariais

(FACISC) para apoiar os anseios dos

empresários junto a Estado e União

– Lançamos, de forma gratuita para os

associados, um aplicativo com todos os

contatos das empresas associadas, a fim de

otimizar o acesso do cliente às empresas.

– Ligação direta com o Poder Público para

esclarecimentos e orientações precisas para

que o empresário associado não sofresse

qualquer penalização, por descumprimento

legal ou desconhecimento das exigências;

– Lançamento da campanha “Fraiburgo mais

segura” que distribui gratuitamente mais de

15 mil máscaras. Campanha essa que conta

com o apoio do CDL, Lions e Rotary.

Estamos trabalhando intensamente para que

nossos associados passem por essa crise com

as menores sequelas possíveis, pensando

também em todas as questões de saúde que

envolvem o atual cenário. Infelizmente temos

que entender que a COVID-19 não é culpa de

ninguém e vencer essa ameaça comum é

dever de todos individualmente e de nós

empresários, E QUE O ASSOCIATIVISMO,

ou seja, estarmos unidos nesse momento,

como classe empresarial, que sentem as

mesmas dificuldades e necessidades,

certamente nos ajudará mais do que agirmos

separados e sozinhos.

Assim, caro associado, ATÉ AQUI a ACIAF

fez tudo o que lhe era possível nesse período

atípico, e CONTINUARÁ FAZENDO E

LUTANDO pelos direitos de todos os seus

associados, e pela volta da estabilidade do

setor produtivo de nossa cidade, e certamente

conta com o seu apoio e efetiva participação

nesse processo.



SENSIBI
LIZAÇÃO

Diversos empresários 

associados estamparam a 

campanha de estimulo as 

ações de prevenção e 

combate ao COVID 19.

O objetivo principal foi 

gerar interesse local e 

atenção dos associados e 

da comunidade com os 

temas mencionados 

durante a iniciativa,

Aciaf realiza campanha de 

sensibilização com o objetivo é 

estimular as pessoas a aderirem as 

ações de prevenção ao Covid 19

A ACIAF apresentou a comunidade

uma ação com o objetivo de sensibilizar

sobre a importância da prevenção ao

Covid-19. Em várias peças, nas redes

sociais, foram divulgadas as práticas que

não devem ser deixadas de lado, como:

o uso da máscara, álcool em gel e o

distanciamento social.

As campanhas foi desenvolvidas a fim

de sensibilizar a comunidade

fraiburguense, devido ao grande número

de casos que vem sendo confirmado dia-

a-dia. Com o receio de novas medidas

de restrição, impostas para tentar frear a

pandemia, a Associação se antecipou e

tenta demonstrar a importância que

gestos simples podem trazer para a

economia e bem-estar de todos.

Além da abordagem, a campanha

também ganha a cara de empresários

locais. O objetivo é aproximar e

identificar o pedido pela colaboração. A

campanha é uma iniciativa da

Associação Empresarial.



REPRESENTAÇÃO
ESTADUAL

ACIAF vem sendo representada por sua federação nos pleitos junto ao Estado

Desde o início do isolamento social no

Estado de Santa Catarina os pleitos da classe

empresarial de Fraiburgo, estiveram sendo

representadas no estado pela Federação a

qual a Associação Empresarial de Fraiburgo

faz parte. A Facisc vem integrando a

Comissão de Gestão de Crise e junto a outras

entidades de classe de Santa Catarina, vem

trabalhando em prol da flexibilização do

decreto, atrelando o cuidado com a saúde

com o desenvolvimento da economia.

Entre os pleitos de maior evidencia, que

estiveram sendo pauta de trabalho da

ACIAF, esteve a flexibilização e a liberação

das atividades pontuais. Inicialmente a

liberação das atividades para suporte das

empresas de transporte de carga, como

restaurantes e borracharias as margens da

rodovia, bem como, oficinas mecânicas. Na

sequência, outras atividades tão essenciais

como as liberadas inicialmente no decreto. O

funcionamento das indústrias também foram

discutidas. Outra batalha da Facisc que

contou com as pautas da ACIAF consistiu no

apoio, com medidas emergenciais na área

econômica: prorrogação de impostos,

liberação de linhas de crédito, diminuição de

encargos, entre outras iniciativas.



AÇÕES
MUNICIPAIS

A desburocratização também foi um dos

apontamentos do ofício. No mesmo, há uma

demanda para a inclusão de outros serviços

de interesse das Micro e Pequenas

Empresas e Empreendedores Individuais em

plataforma digital, como parcelamento,

baixa de empresas, cancelamento de

tributos, reconsiderações, certidões diversas.

Também é solicitado que se permita que

processos de liberação de acesso a Notas

Fiscais sejam realizados com assinatura

digital.

A ACIAF ainda solicita que se inicie ações

que visem melhoria no Programa De

Desenvolvimento Local (DEL),

continuando aplicando tratamento

diferenciado no atendimento aos

empresários e empreendedores do segmento

(formalização e alvarás); adotando medidas

que permitam que o microempresário

compareça apenas uma vez a Secretaria de

Desenvolvimento Econômico para obter

suas licenças de funcionamento , bem

como, que se crie um canal de atendimento

virtual para os contribuintes, contadores,

advogados e outros responsáveis por

empresas no município junto a diretoria de

fiscalização tributária do município de

Fraiburgo, de forma a agilizar o

atendimento, recepção de documentos e

aplicação de diretrizes que possam melhorar

o ambiente de negócios.

ACIAF oficializa prefeitura em busca de 

alternativas econômicas. Ofício foi remetido no 

sentido de buscar alternativas para empresários 

locais

Diante da crise que se instalou em todo

o território nacional e que culminou com

o Decreto de Situação de Emergência

como medida de prevenção e combate

ao contágio do Coronavírus (Covid-19),

a Associação Empresarial de Fraiburgo,

compreendendo ser necessária algumas

ações para a retomada do crescimento

econômico do município, oficializou a

prefeitura, apresentando algumas

solicitações com foco na diminuição do

impacto financeiro, garantias legais e

sustentação jurídica, diminuição da

burocracia e aumento do dinamismo na

instalação de empreendimentos, bem

como, prorrogação de alguns tributos.

Entre as propostas apresentadas esteve a

prorrogação do prazo para pagamento

da taxa anual de alvará de

funcionamento que venceria no final do

mês de abril deste ano, para 31 de

outubro de 2020, bem como, a opção de

parcelamento em seis parcelas mensais e

sucessivas sem qualquer acréscimo, com

vencimento da parcela inicial em 30 de

abril de 2020.

Também foi solicitado que fosse

deferido o pagamento do ISS das

empresas optantes pelo Simples

Nacional por três meses, em

consonância com as iniciativas já

adotadas pelo governo federal e

estadual, assim como, alterar a data de

vencimento do ISS das demais empresas

para o 20º dia subsequente ao mês de

referência, pelo período em que perdurar

o decreto de calamidade pública

municipal

O oficio ainda pediu que se adote

medidas de suspensão por 90 dias da

inscrição em dívida ativa de débitos

municipais; prorrogação por 90 dias a

validade das certidões de regularidade

fiscal emitidas pelo município de

Fraiburgo e prorrogação das

fiscalizações e seus prazos pelo mesmo

prazo de vigência do decreto de

calamidade pública municipal.



LIVES
Os diretores da ACIAF contribuíram 

de forma muito relevante com 

conteúdos abordados em live nas 

redes sociais da ACIAF

Os diretores: Fernanda Rosar, da Inself TED, e

Fábio Dutra, da FDutra Consultoria

Empresarial, estiveram protagonizando a

primeira live da Associação Empresarial de

Fraiburgo. No tema abordado, esteve:

Coronavírus: como sua empresa vai ficar?

Durante cerca de 50 minutos, foram abordadas

estratégias de gestão de crise, retenção de

talentos e alternativas diante do cenário de

crise resultante da pandemia do Covid-19.

Com a participação da profissional Ilisangela

Mais e a mediação do vice-presidente da

ACIAF, Fábio Dutra, a segunda live abordou

as linhas de crédito abertas exclusivamente

pela situação enfrentada pela economia no que

se refere ao Covid. A profissional além de

explanar sobre as linhas disponíveis, ainda

comentou sobre a efetividade, vantagens e as

possíveis manobras econômicas que o país

enfrentará.

Gestão de Pessoas e Atitudes em tempos de

crise foi outro tema abordado em live, dessa

vez com os diretores: de educação empresarial,

Soeni Yamaguchi e de tecnologia e inovação,

Tiago Zolkowski. A palestra deu dica para

empresários e empregados de como se

comportar nesse momento de crise, que

alternativas seguir e os caminhos legais para

evitar uma crise maior.

O presidente da Federação das Associações

Empresariais de Santa Catarina – Facisc,

Jonny Zulauf, esteve participando, de uma live

transmitida diretamente no facebook da

ACIAF, sob a mediação do presidente da

entidade, Jeferson Argenton. Na pauta, as

ações e decisões para o setor empresarial

nesse cenário de Coronavírus. Durante

cerca de uma hora, a fala dos presidentes

concentrou-se em explicar a metodologia

de trabalho que vem sendo adotada nessas

últimas semanas de paralisação das

atividades empresariais do Estado. A

representação junto ao Comitê técnico de

Gestão de Crise, a flexibilização na

liberação das atividades e a importância da

conscientização sobre a prevenção foram

algumas das linhas abordadas.



EU TE PROTEJO,
VOCÊ ME PROTEGE

Mais de 15 mil máscaras 

foram confeccionadas e  

distribuídas gratuitamente 

para a comunidade 

fraiburguense

Fraiburgo mais segura é objetivo de campanha para estimulo ao uso de máscaras de 

proteção. Eu te protejo! Você me protege! Use máscara é o slogan da campanha

Por recomendação do Ministério da

Saúde, a ACIAF, através do

engajamento de seus associados,

juntamente com as entidades Rotary,

CDL e Lions Clube Fraiburgo, lançaram

a campanha “Fraiburgo mais segura”,

que objetiva estimular o uso de máscara

de proteção.

As máscaras são reutilizáveis e

estiveram sendo produzidas em tecido

lavável. As mesmas estiveram

disponíveis, de forma gratuita para a

comunidade, em diversos pontos do

município. Além da máscara, um

manual simples de instruções também

estará sendo entregue.

Segundo o presidente da ACIAF,

Jeferson Argenton, cerca de 12 mil

máscaras de proteção foram distribuídas.

Pela entidade, foram cerca de quatro mil

unidades, entregues aos associados, para

seus funcionários e clientes.

A distribuição também aconteceu com o

Lions, entregando cerca de duas mil

mascaras, o Rotary com mais 1500

máscaras e o CDL com outras mil

máscaras. Além da entrega feita pelas

entidades, a Corporação do Corpo de

Bombeiros também auxiliou nessa

atividade.



COMPRE EM
FRAIBURGO

Campanha foi encabeçada 

pela ACIAF e contou com 

os apoios do CDL, e Rádio 

Fraiburgo. Além das redes 

sociais também foi 

investido em outdoor e 

spots na rádio.

Entidades se unem em prol de campanha para 

estímulo ao consumo local.  Rádio Fraiburgo, CDL e 

ACIAF estão unidos na campanha social: Compre em 

Fraiburgo.

Uma campanha que foi divulgada nas

redes sociais e também ganhou as ruas

de Fraiburgo foi encabeçada por três

importantes instituições e empresas do

município: a Associação Empresarial de

Fraiburgo (ACIAF), a Câmara de

Dirigentes Lojista (CDL) e a Rádio

Fraiburgo. Intitulada “Compre em

Fraiburgo”, a mesma objetiva estimular

o consumo local, valorizando o

comércio e os prestadores de serviço do

município.

A campanha está sendo divulgada nas

redes sociais, com foco especial para o

facebook e o instagram. O whatsapp e as

ferramentas de e-mails de cada entidade

ou empresa também estão sendo

utilizados. Os empresários estão sendo

convidados a compartilhar a campanha.

Além do campo digital, a campanha foi

divulgada na Rádio Fraiburgo,

importante veículo de comunicação do

município. Spots durante a programação

enalteceram que há muitas

oportunidades de bons negócios em

Fraiburgo e que devem ser exploradas.

O eixo central da campanha foi a

valorização da iniciativa do consumidor

em comprar ou contratar seus serviços

no município. A prática, além de

estimular a economia, garante a

manutenção dos empregos e renda e

gera desenvolvimento.



TESTES RÁPIDOS 

Cerca de 10 mil máscaras 

foram confeccionadas e  

distribuídas gratuitamente 

para a comunidade 

fraiburguense

ACIAF apoia campanha para compra de testes rápidos. Objetivo é disponibilizar os 

testes para o Fundo Municipal da Saúde

. Do total de testes: 180 foram oriundos do

Ministério da Saúde; outros 158 da

Secretaria de Saúde; 360 foram adquiridos

por meios de Doações em dinheiro e 420

foram de doações de empresas

fraiburguenses.

A campanha foi desenvolvida pelo Rotary

e Rotaract Clubs de Fraiburgo, em apoio

das entidades: AFSC, CDL, Lions, Rádio

Fraiburgo e OAB. A ACIAF também

integrou a campanha por acreditar na

importância de tal ato

A ACIAF é apoiadora da campanha “Troque

um teste hoje, por um abraço amanhã”. A

ideia é arrecadar recursos para a compra de

testes rápidos para detecção do Covid-19.

Cada teste custa R$ 135 reais. Os itens serão

repassados para o Fundo Municipal de Saúde

para que possam ser testadas as pessoas que

apresentem sintomas do Coronavírus.

Ao todo foram 1118 testes rápidos

repassados à Vigilância Epidemiológica do

município de Fraiburgo, através do Fundo

Municipal de Saúde. Os testes deverão ser

aplicados em pessoas com indicação médica



APLICATIVO

Aplicativo hoje converge 

também a disponibilidade do 

Cartão de Benefícios da ACIAF 

que passou a ser totalmente 

online. Ferramenta já está 

disponível para Android e IOS

ACIAF lança aplicativo gratuito para auxiliar 

associados. Compre em Fraiburgo ajudou a 

divulgar as empresas associadas da ACIAF

Em momentos de isolamento social, ter

informação é ter uma vantagem

competitiva. Com essa finalidade, a

ACIAF lançou o aplicativo “Compre em

Fraiburgo”, com o objetivo de divulgar

os contatos das empresas associadas à

comunidade em geral.

O aplicativo traz para conhecimento de

todos os interessados em baixar a

ferramenta gratuita, os contatos das

empresas associadas da ACIAF. A ideia

é fornecer com todos os contatos para,

caso haja necessidade, o consumidor

possa encontrar o fornecedor, em

especial nesse período de isolamento

social.

O aplicativo está subdividido em quatro

categorias, as quais contam com a

representação da entidade: indústria,

comércio, serviços e agronegócio. Para

baixar o app basta procurar em sua loja

de aplicativos no seu smartphone.



SOLUÇÕES
EMPRESARIAIS
Um conjunto de soluções para melhorar e desenvolver os 

seus negócios
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SOLUÇÕES
Nosso rol de soluções conta com diversos 

estilos a fim de atender uma variada área de 

associados. São voltados a proteção, saúde e 

capacitação do empresariado associado

Com parceiros e soluções estratégicas você

tem tranquilidade para desenvolver o seu

negócio.

Com essa finalidade, a ACIAF oferece uma

gama diversificada de soluções que

contemplam áreas com saúde, segurança,

serviços, capacitações e muito mais



ENSEC
Lembrança foi 

entregue a todas 

as participantes 

do Ensec

realizado no 

ano de 2019

Dia da Secretária é comemorado com 

lembrança as participantes do Ensec 2019

Sem a realização do tradicional Encontro 

de Secretárias, Atendentes e Telefonistas 

(ENSEC), participantes da última edição 

receberam uma lembrança da ACIAF.

Como forma de parabenizar e

agradecer a participação anual de

secretarias, atendentes e telegonistas,

no principal Encontro da categoria,

desenvolvido pela Associação

Empresarial – o Ensec, a entidade

comemorou a edição 2020, por meio

da entrega de singelas lembrancinhas

as participantes da edição 2019 do

evento.

Segundo a secretaria executiva,

Suliane Tomazini, a lembrança é

uma forma de não deixar a data

passar em branco. Entre as parcerias

para as lembrancinhas esteve a Ana

Bella Estética, que ofereceu vale

descontos para todos os

participantes. O presente ainda

contou com álcool em gel, uma flor

e um cartão de agradecimento.

Brindes institucionais da ACIAF

também foram entregues.



MARKETING

Sicoob, Frutilife, 

Total Sports e 

Rezzadori

Madeiras estão 

participando do 

programa

Quatro empresas integram 

programa de marketing da 

ACIAF. Sicoob, Frutilife, Total 

Sports e Rezzadori Madeiras 

estão participando do programa

Uma parceria onde todos saem

ganhando. Assim é o plano de

marketing da ACIAF, que na gestão

2020/2021 conta com o apoio e a

participação das empresas Frutilife,

Sicoob, Rezzadori Madeiras e Total

Sports.

Por meio da parceria, as empresas

participantes angariam os

diferenciais de estarem presente em

ações de divulgação estratégica da

ACIAF. Nas salas na entidade, há

disposto a identidade visual dos

parceiros, bem como, no veículo

institucional.

A comunicação das ações e

iniciativas das empresas parceiras

também são destaques do Plano de

Marketing assim como diferenciais

na escolha de espaços da Expo

ACIAF, locação de espaços e

disponibilização de ingressos para

eventos institucionais.



REVISTA 
Revista Empresarial lança edição 

online com comemoração dos 25 

anos da entidade

De forma inédita, a ACIAF lançou

em 2020 a primeira edição

totalmente online. O objetivo foi dar

continuidade a ferramenta de

comunicação, bem como, se

adequando a nova realidade imposta

pela pandemia do Covid 19.

A edição contou com matérias

especiais falando sobre gestão de

crise e desenvolvimento, bem como

enalteceu os 25 anos da Associação

Empresarial. Ações fatuais como a

posse da nova diretoria e a

inauguração da Incubadora

Fraiburgo Terra da Maçã também

estiveram em evidência.

Para ampliar o acesso e a

divulgação, um QRCode da revista

foi divulgado em vários

estabelecimentos, clínicas médicas e

laboratórios. A ferramenta

direcionava um link direto para a

Revista.



PGVE

Inovação é foco do sexto módulo

No sexto módulo do PGVE, 

realizado em novembro, o tema 

abordado foi inovação e 

empreendedorismo. O professor 

Fernando Arbache, abordou de 

forma dinâmica um conteúdo que 

bate na porta de todos os 

empresários: como inovar nas suas 

empresas e fazer uma gestão 

eficiente. O módulo, realizado em 

dois dias, abordou também a 

relação com os funcionários nesse 

novo cenário e as perspectivas para 

o futuro. Como case de sucesso 

esteve o empresário fraiburguense, 

proprietário da Castelo 

Represetanções Ltda e do Castelo 

Boutique Hotel, Ricardo Vanz

Programa De Gestão e Vivências 

Empresariais foi interrompido durante 

proibição de eventos coletivos, e 

contou com duas edições realizada 

durante pandemia

Gestão de Pessoas, Comportamento,

Liderança e envolvimento com a equipe.

Esses foram alguns dos tópicos abordados

pela professora Jacqueline Christine

Rezende Guedes no quinto módulo do

Programa de Gestão e Vivências

Empresariais desenvolvido pela

Associação Empresarial de Fraiburgo, em

parceria com a Fundação Empreender. O

evento aconteceu no Auditório da Escola

do Bairro Nações, devido as regras de

distanciamento social instituídas para

combater o Covid 19.

Segundo a professora foram abordadas as

condutas de empregadores, empregados

em cenários do dia-a-dia, atrelando a

corresponsabilidade de ambos com essas

mudanças, novas formas de gerir, entre

outros “Independente do porte da empresa,

a gestão de pessoas é essencial, afinal, se

trata da ferramenta crucial para o

desenvolvimento de todo negócio: as

pessoas” apontou.

Durante o módulo, os empresários

participantes puderam colocar em prática o

conhecimento por meio de discussões,

dinâmicas de equipes e na apresentação de

ferramentas práticas que podem ser

aplicadas as realidades de cada

participante, dentre elas matriz de clima,

diagnóstico de equipe, entre outros.

Durante o encontro, os empresários

também conheceram um case de sucesso

regional, através da participação de Keila

Angelico, da empresa Adami de Caçador.



CAFÉ COM 
ASSOCIADO

Eventos contam 

com a presença de 

professores da 

Fundação Getúlio 

Vargas, ambos que 

ministram o PGVE

Café traz bate-papo para associados. 

Três iniciativas com essa finalidade 

foram realizadas neste ano de 2020

Em fevereiro, outubro e novembro, três

“Café com Associados” foram realizados,

atendendo a prerrogativa de atender aos

associados. Com a participação de

professores da Fundação Getúlio Vargas,

os eventos abordaram inúmeros assuntos.

Com a professora Jacqueline Christine

Rezende Guedes a pauta foi Gestão de

Pessoas, com foco na liderança, trabalho

em equipe e engajamento. Na

oportunidade, cerca de 30 empresários

puderam debater sobre o conceito de

liderança e como ela é importante dentro do

universo empresarial. O cenário constante

de mudanças e estar preparado para elas

também foi pauta do encontro. A

professora ainda abordou o endomarketing

e a relação de pertencionismo da equipe e

como lidar com as novas gerações e os

pensamentos e atitudes desse público.

Com o tema RH 4.0 e a Inovação, o

professor Fernando Arbache abordou a

mudança do perfil das pessoas ao longo dos

anos e a busca pela essência das mesmas,

colocando o ser humano como protagonista

da sua história.

Durante o bate-papo foi abordado a relação

passado e futuro, resgatando no passado a

formação das pessoas para esse novo

futuro. “Uma relação muito curiosa que

precisa amadurecer nas pessoas para que as

relações de trabalho sejam mais

harmoniosas e com maior resultado”

finalizou o professor.



DATA 
DEFINIDA

Expo ACIAF já tem data definida. Adiada a 

edição de 2020 em virtude do Covid 19, a 

próxima edição já está definida.

A nova data para a realização da Expo

ACIAF já esta definida. A edição de 2020

que seria realizada em maio, foi adiada em

virtude do Coronavírus. A nova data

definida pela Comissão Organizadora será

os dias 04 a 07 de novembro de 2021. A

data foi definida após uma série de

previsões favoráveis quanto ao cenário do

Covid 19.

Assim como a nova data, também estão

sendo alinhados os detalhes da

programação e estrutura para o evento. As

parcerias para a realização também vêm

sendo fortalecidas, sendo que a Rádio

Fraiburgo, Unimed, Fiesc e Uniarp já

sinalizaram quanto ao apoio em mais essa

edição. Os estandes que já estavam

comercializados estão sendo revistos e

readaptados as necessidades. Segundo a

secretária executiva Suliane Tomazini, a

expectativa está sendo muito positiva dos

expositores “Todos estão querendo

recuperar o tempo perdido, e acreditamos

que a Expo ACIAF será uma grande

oportunidade para isso, reaquecendo a

economia e fortalecendo as empresas

locais e regionais” finalizou.

Rádio Fraiburgo, 

Unimed, Fiesc e 

Uniarp já 

sinalizaram quanto 

ao apoio em mais 

essa edição



BATE PAPO
SOBRE O PIX

7 dias da semana, nas 24 horas do dia”

apontou Mike Allan Pellin.

Marcio Zonta ainda reforçou a questão da

segurança. Segundo ele, é normal que as

pessoas tenham receio no início de uma

nova operação, porém, o Pix conta com

vários sistemas para evitar fraudes. “Uma

ferramenta relativamente bem segura e que

precisa contar com a atenção do usuário”

afirmou.

Como oportunidade e inovação a serviço do

desenvolvimento da economia, a diretora

administrativa/financeira da ACIAF, Sheila

Varela, também participou do debate e

destacou que a procura já vem sendo grande

e que a ferramenta vai revolucionar,

especialmente as vendas de Natal “Os

empresários devem estar atentos a essa nova

ferramenta e cientes da importância da sua

utilização” destacou.

Participaram também do bate-papo os

gerentes do Sicoob e Sicredi, Geovani Zago

e Anderson Bandieria. Ambos apresentaram

as ações que vem sendo realizadas no

sentido de dar publicidade e incentivar o

uso do Pix, bem como, as delimitações

internas quanto ao funcionamento, limites,

entre outras questões.

Nova ferramenta de pagamento instantâneo foi o 

tema de bate-papo organizado pela ACIAF e 

Incubadora Fraiburgo Terra da Maçã

Antecipar pagamento e recebimento de

seguros. Iniciar cursos online logo na

sequência do pagamento. Receber em

menos de dez segundos transferências

monetárias. Essas são algumas das

vantagens apontadas durante a live

promovida pela Aciaf e a Incubadora

Fraiburgo Terra da Maçã, que abordou o

funcionamento do Pix, nova ferramenta

de pagamento instantânea. O evento,

realizado nas páginas do facebook das

entidades, tirou dúvidas, deu

explicações e abriu horizontes para

muitos empreendedores e empresários

que estavam sintonizados.

A live teve início às 20 horas com uma

explicação detalhada do Pix e seu

funcionamento, realizado pelos

profissionais Marcio Zonta, da área de

TI, e Mike Allan Pellin, da Atar B2B.

Na oportunidade eles explanaram que a

ferramenta foi lançada pelo Banco

Central e que está em vigor desde o dia

16 de novembro, porém desde o dia 5 de

outubro, com o cadastramento das

chaves.

Como ferramenta de pagamento

instantâneo, o Pix tem diferenciais

muito interessantes como: agilidade,

menos de dez segundos os recursos

estão em conta; custo – até o momento é

gratuito para pessoas físicas e jurídicas;

praticidade – sendo realizada pelo

próprio aplicativo do seu banco.

Para receber e realizar transferências é

necessário cadastrar uma chave, que está

autorizado até cinco chaves pessoa física

e até 20 chaves pessoa jurídica.

“São custos relativamente alto deixados

de lado. Antes uma transferência

acontecia via DOC, que creditava na

conta somente no dia útil seguinte, ou

TED, que poderia ser realizado até as 17

horas, e creditava no mesmo dia. Isso

tudo, com custo para os operantes. Com

o Pix, a transferência pode acontecer



SEGURANÇA
DE DADOS

Segurança de dados é tema de palestra conduzida 

pela advogada especializada em direito empresarial, 

Daniela Anselmo Machry

A ACIAF ofereceu a

comunidade local e regional

mais uma opção de

formação e capacitação.

Trata-se da palestra sobre

Segurança de Dados,

realizada pela advogada

especializada em Direito

Empresarial, Contratual e

Digital, Daniela Anselmo

Machry. O evento aconteceu

de forma online.

A informação é um dos bens

mais valiosos que uma

pessoa ou empresa pode ter.

E hoje em dia grande parte

de tudo o que somos, temos

e queremos se encontra no

meio virtual. É por isso que

a segurança de dados é tão

importante, pois ela

resguarda a informação que

circula pelos computadores.

Segundo a secretária

executiva da ACIAF,

Suliane Tomazini, em um

mundo cada vez mais

competitivo, é fundamental

proteger os dados pessoais e

corporativos. “A palestra é

pontual e necessária, em

especial nesse momento que

o mundo vive uma migração

quase que 70% online, os

cuidados devem ser

redobrados, e não estamos

falando apenas de guardar as

informações, mas de tê-las à

disposição sempre que

necessário de forma segura”

apontou.



CURSOS
ONLINE

Cursos apresentam 

certificação e 

podem ser 

realizados 

totalmente online, 

direto da sua casa.

ACIAF disponibiliza cursos que 

podem ser adquiridos e realizados de 

forma totalmente online

As pessoas que buscam a capacitação e

preferem a comodidade do online, podem

contar com mais uma importante parceria da

ACIAF com foco no desenvolvimento pessoal.

Integrante do Programa Pró Mais, com foco na

qualificação, a entidade é parceira da empresa

SA Kollet, e está disponibilizando diversos

cursos online na área de atendimento,

liderança, gestão de pessoas, entre outros.

Os cursos são realizados online e ficam

disponíveis para que o cursando acesse por 90

dias após o encerramento do mesmo. Com

valores acessíveis, o objetivo é contribuir para

a formação e a qualificação, independente do

grau de escolaridade do interessado. Para

participar do curso basta fazer a inscrição e

dispor de acesso a internet.

Entre os cursos disponíveis está o “Dicas e

técnicas de Liderança”, que tem como foco

ensinar os quatro passos importantes e certeiros

para preparar as pessoas para a liderança. No

mesmo ensejo, tem o curso “Dicas e técnicas

para melhorar a postura profissional” que

relaciona a postura com o comportamento no

ambiente de trabalho, ampliando a visão e os

cuidados com diversos fatos de higiene pessoal

e vestimentas.

Com foco na Programação Neurolinguística,

um dos cursos disponibilizados fala sobre essa

abordagem destacando que todas as pessoas

têm diferentes formas de percepção, como as

cinestésicas, visuais, auditivas tonais e as

digitais. O curso dará dicas de como agir de

uma forma ampla e que agrada a todos os tipos

de pessoas.

“Dicas e técnicas de Feedback Profissional” é

outro curso disponível que tem o foco de

demonstrar a importância dessa prática dentro

do universo empresarial, bem como, aponta

sugestões das melhores formas de executar

esses feedbacks. A ACIAF ainda disponibiliza

cursos voltado para “Ângulos de Visão para

conquistar pessoas” e “Como melhorar seus

relacionamentos afetivos”.

Para efetuar as inscrições ou saber mais acesse

o site da ACIAF . O investimentos nos cursos

varia de R$20 a R$ 40 reais.



VAGAS DE
EMPREGO

Serviço não tem nenhum 

custo para o associado

Vagas de emprego são divulgadas pela 

ACIAF. Objetivo é contribuir com o 

processo de seleção das empresas 

associadas.

A ACIAF disponibiliza mais um serviço

gratuito a comunidade associada: a

publicação de vagas de emprego. O

objetivo e contribuir com o processo de

seleção por parte das empresas. A

sistemática é simples: a empresa manifesta

à ACIAF a vaga desejada, a entidade

publica essas vagas, seleciona os

currículos dos interessados e direciona

para a empresa que solicitou.

Durante o ano de 2020 foram mais de 50

vagas publicadas nas redes sociais da

ACIAF que movimentou a contratação de

profissionais de diversas áreas: da

indústria, comércio e serviços.

As vagas publicadas ficam para seleção

por um período de 48 horas. Além do

envio imediato, a entidade também

disponibiliza de um banco de currículos,

para contratações mais urgentes, fato que

otimiza muito o processo nas empresas.



CERTIFICADO
DIGITAL

escolha de um horário e data, e por fim a

emissão do documento. Essa possibilidade

esta disponível para Certificado tipo A1,

valido ou expirado, e do tipo A3, expirado

com dados biométricos cadastrados,

inclusive para certificados de outras

autoridades certificadoras.

Por videoconferência, no dia e horas

agendados, é disponibilizado um link para o

cliente se conectar com um dos Agentes de

Registro que fará a conferência da sua

identidade. Tudo é on-line e, portanto, o

cliente precisará de conexão à internet e

acesso a um dispositivo (celular ou

computador) com câmera. Todas as

instruções serão encaminhadas previamente

ao e-mail cadastrado.

Para renovação por videoconferência é

importante que os dados do emissor não

tenham mudado, como o nome, estado civil,

entre outros. E no caso de empresa, que não

haja troca do responsável pelo Certificado

Digital ou a Razão social. Em caso de

mudança dos dados, de não haver o cadastro

biométrico ou ser a primeira emissão, a

orientação permanece para a presença na

ACIAF para o registro pessoalmente

Certisign amplia serviço de renovação por 

videoconferência dos Certificados Digitais

Com o intuito de desacelerar e reduzir

os índices de infecção do novo

Coronavírus no país e respeitando as

determinações de quarentena e

isolamento social, a Certising, maior

autoridade certificadora do país, e que

tem sua representação através do ponto

de atendimento na ACIAF, inovou,

lançando novidades para os clientes:

atualização online e por

videoconferência.

A novidade foi lançada no início da

pandemia e está disponível tanto os

titulares dos Certificados Digitais de

Pessoa Física, como Jurídica, desde que

o Certificado Digital deles seja elegível

a este processo. Além do uso habitual, o

isolamento social, chamou a atenção

para outro benefício do Certificado

Digital, que consiste na assinatura de

documentos à distância. Ele funciona

como uma assinatura de próprio punho

com valor jurídico previsto na

legislação, mas, para isso, ele precisa

estar válido. “Ou seja: negócios podem

continuar sendo fechados mesmo sem a

presença física e sem vai e vem de

documentos. Com o uso do Certificado,

tudo é realizado on-line” apontou

Cristiane Rezadori, agente de registro da

ACIAF.

Renovação online

Como qualquer outro documento de

identificação, o Certificado Digital

também precisa ser atualizado. O

processo consiste na conferência de

informações, e se tudo estiver ok, um

novo certificado é emitido. Para o

Certificado Digital tipo A3 a renovação

pode ser online, todo processo sendo

feito no site da Certisign.

Já para a renovação por

videoconferência, o processo começa

pelo site, passar por uma

videoconferência, onde é exigível a.



SCPC
SCPC Boa Vista oferece vantagem aos 

associados ACIAF.  Três novos produtos 

estiveram disponíveis, oferecendo 

possibilidade de aumento de caixa para 

os associados.

O SCPC Boa Vista, solução empresarial

trabalhada pela ACIAF, inovou seu

portfólio de produtos, lançando

novidades com foco no estímulo a

economia e a geração de caixa ao

empresário. A frente do mercado, o

SCPC Boa Vista, vem analisando o

cenário atual e trabalhando com

soluções efetivas para contribuir com o

empresariado.

As novidades preparadas pelo SCPC

Boa Vista se baseiam em três pilares:

geração de novos negócios, recuperação

de cobrança e carteira e diminuição de

custo em todos esses processos. Dentre

as ferramentas está o Data Plus que

analisa o banco de dados do empresário,

atualizando todos os contatos dos

clientes.

Além do Data Plus, o SCPC Boa Vista

também disponibiliza a Análise de

Crédito, verificando na carta de clientes

do empresário, a situação de crédito dos

mesmos, dispondo um painel de

controle com informações precisas,

contribuindo de sobremaneira com a

tomada de decisões na liberação de

crédito ou não.

Com a finalidade de diminuição de

custo, o SCPC Boa Vista disponibiliza o

Gerenciamento de Carteira, que otimiza

o tempo do empresário, informando

quais clientes estão regularizando suas

situações, dando maior efetividade ao

trabalho de recuperação de débitos

existentes.

Essas ferramentas já estão disponíveis

ao associado que pode contatar a

ACIAF para mais detalhes. O contato é

o 49 3246 3576



NÚCLEOS 
EMPRESARIAIS
Conjunto de empresários do mesmo segmento ou diferentes reunidos 

para tratar de melhorias pontuais

JANEIRO A DEZEMBRO 
DE 2019

Núcleo de 
Gestão de Pessoas



SEMANA
DE NÚCLEOS

Semana dos núcleos encerra de forma 

positiva com saldos de palestras, bate-papo e 

troca de informações.

Cinco programações em três dias. A ação

movimentou a Semana de Núcleos da

Associação Empresarial de Fraiburgo

(ACIAF) e contou com palestras,

capacitações, bate-papo e troca de

informações.

A programação iniciou com a ação do

Núcleo de Gestão de Pessoas, que contou

com um bate-papo com a empresária

fraiburguense, Elisabete Zenere, da empresa

Frutlife. Na oportunidade foram abordadas

ações de empreendedorismo e também

marketing digital. A ação seguirá como

programação fixa do núcleo, valorizando

empresários locais em outras iniciativas

durante esse segundo semestre.

Outra programação foi a palestra online do

empresário Fábio Dutra. Os participantes

puderam ter mais informação sobre gestão

simples, inovação descomplicada e

estratégia eficaz. A ação englobou os

Núcleos Empresariais dos municípios de

Fraiburgo, Campos Novos, Curitibanos e

Capinzal.

A programação também atendeu

coordenadores e vice-coordenadores dos

Núcleos Empresariais da ACIAF, que

estiveram reunidos em uma conversa sobre

engajamento. Na abertura falaram o

presidente da ACIAF, Jeferson Argenton e o

diretor de núcleos, Julio Moriggi. Na

sequência a fala foi com a consultora

regional do Empreender Facisc/Sebrae,

Eliane Lopes, que abordou os objetivos de

cada coordenador frente aos seus núcleos O

supervisor do Programa Empreender .

Sebrae, Nilmar Paul, também participou da

conversa falando sobre comportamentos

empreendedores. A Semana dos Núcleos

encerrou com uma palestra sobre

alimentação saudável com a nutricionista e

nucleada Gisele Pereira para o Núcleo de

Gastronomia Terra da Maçã. Durante a

noite, o Núcleo de Fruticultura realizou a

palestra sobre Minor Crops, desenvolvida

pelo entomologista agrícola, Alexandre C.

Menezes Netto.

Durante a programação, mais de 200

pessoas foram envolvidas e capacitadas. O

diretor de núcleos, Julio Moriggi, enalteceu

que o engajamento dos empresários nesse

programa traz resultados diretos para os

negócios “Unidos são debatidos problemas

comuns, abordadas boas práticas e

multiplicado bons conhecimentos. Todos os

empresários participantes ganham muito

com sua integração” finalizou.



CAPACITAÇÃO

Formação e troca de 

ideias foram foco das 

ações do Núcleo de 

Gastronomia

Formação voltada a garçons e atendentes, 

marketing e outros assuntos foram abordados

O Núcleo de Gastronomia Terra da

Maçã, da ACIAF, esteve promovendo

momentos de capacitação e formação,

um deles foi voltado para atendentes e

garçons. A iniciativa aconteceu no

auditório da entidade e contou com cerca

de 50 pessoas. O professor, foi o

empresário e garçom, com mais de 30

anos de experiência, José Wanderley

Pereira, de Lages.

A capacitação teve início com uma fala

sobre postura e apresentação pessoal,

seguido de tipos de serviço na Hotelaria.

O atendimento personalizado e técnicas

para exercer um bom trabalho também

estiveram na pauta, assim como o

serviço de vinhos e bebidas.

De forma online, o Núcleo de

Gastronomia Terra da Maçã participou,

por meio do google meet, de uma

capacitação sobre boas práticas dentro do

setor.

A iniciativa contou com a participação do

empresário lajeano, Ruan Rangel, da Associação

Empresarial de Lages (ACIL).

O evento teve início com a fala da consultora

regional do Programa Empreender

Facisc/Sebrae, Eliane Lopes. Na oportunidade

ela abordou a força do associativismo e os

resultados positivos colhidos por meio do

Programa Empreender na busca de soluções

coletivas para o setor.

Na sequência, o empresário e administrador,

Ruan Rangel, proprietário do Restaurante Bom

Apetite e Bistrô Garden, coordenador do Núcleo

de Gastronomia da ACIL Lages e CDL, destacou

as ações realizadas e as alternativas que vem

sendo seguidas para driblar a crise ocasionada

pela pandemia do Coronavírus. Iniciativas e

planejamentos futuros também estiveram na

pauta.



REUNIÃO
ONLINE

Coronavírus exigiu 

uma postura 

diferenciada. Núcleo 

buscou alternativas 

durante todo o período

Na pauta esteve o Programa de Manutenção do 

Emprego e Renda e ações de marketing para o 

segmento

Durante cerca de duas horas os

empresários integrantes do Núcleo

de Gastronomia Terra da Maçã,

debateram ações pontuais para o

desenvolvimento das suas

atividades. Com a participação do

consultor jurídico da Associação

Empresarial de Fraiburgo

(ACIAF), Alisson Soligo, foi

debatido o Programa de

Manutenção do Emprego e Renda

do Governo Federal. O marketing

para o segmento também foi pauta

com a assessora de comunicação,

Josiane Zago.

A reunião teve início com o

esclarecimento de dúvidas acerca

do Programa do Governo Federal.

O objetivo foi tirar dúvidas sobre o

funcionamento, as possibilidades

de redução do salário dos

funcionários, com contrapartida do

Governo Federal, entre outras

ações, como redução da carga

horária, férias coletivas entre

outras.

Na oportunidade o Núcleo

demonstrou preocupação com a

decisão da não abertura de

restaurantes, bares e lanchonetes

para atendimento presencial,

somente autorização para

atendimento em balcão e delivery.

O objetivo dos empresários é

buscar união e fortalecimento a fim

de reverter essa decisão junto ao

Governo do Estado.

Em um segundo momento, a

assessora de comunicação, Josiane

Zago, apresentou algumas

sugestões para as empresas se

destacarem nesse período.

Incremento do delivery, parcerias e

promoções pontuais estiveram em

evidencia, juntamente com projetos

nacionais desenvolvidos para

atender o segmento.



AÇÕES DE
MARKETING

Dia das Mães e dos Namorados contaram com 

ação especial do Núcleo de Gastronomia

O Dia das Mães teve um sabor

especial de comida típica de

Fraiburgo. Esse foi o objetivo do

Núcleo de Gastronomia Terra da

Maçã, da ACIAF. O núcleo

organizou o 1º GastronoMãe, uma

ação que mobilizou empresas

nucleadas que estiveram atendendo

com ações específicas e gastronomia

para o dia das mães.

Além do atendimento delivery,

entrega no balcão, as empresas

também estiveram atendendo

presencialmente, cumprindo com

todos os requisitos de prevenção e

proteção exigidos durante essa

pandemia do Coronovírus. A ação

teve foco a divulgação dos

estabelecimentos em atividade no

Domingo do Dia das Mães, bem

como reforço ao consumo local com

responsabilidade.

Já no dia dos Namorados a ação foi a

“Marque Presença” que reuniu

empresas nucleados em uma ação

que premiou com uma super prêmio:

uma diária com café da manhã no

Hotel Renar. Para participar, bastava

consumir nas empresas nucleadas. A

cada R$ 30 reais em consumo, in

loco, nos estabelecimentos, valia um

cupom. O sorteio foi realizado no dia

11 de junho, véspera do dia dos

namorados.

As empresas nucleadas são:

Restaurante das Estações no Hotel

Renar, Aromas Restaurante, Cantina

Nono Vito, Zezitos Restaurantes,

Padaria Pão Quente, Tuti Bom,

Restaurante Fraiburguense,

Sorveteria Moresco e Meg Lanches.

Em todos os estabelecimentos houve

uma urna onde os cupons puderão ser

depositados.



VISITA
TÉCNICA

Núcleo de Gastronomia da ACIAF realiza visita 

técnica em local turístico de Videira, localizado 

na propriedade de Renato e Vicente Vieceli

Além dos filhos, os nucleados ainda

conheçam os progenitores: Anselmo e Maria

Vieceli e ouviram seus relatos da história da

família na vitivinicultura. Ao final, cada

visitante pode levar para casa alguns quilos

da uva produzida no local. O roteiro foi uma

sugestão da Secretaria de Turismo do

Município de Videira.

O Núcleo de Gastronomia Terra da

Maçã, da ACIAF, realizou uma visita

técnica em um local turístico de

Videira. O destino foi a propriedade de

uva da família Vieceli, do senhor

Anselmo e os filhos Renato e Vicente.

A propriedade fica localizada na

comunidade de Anta Gorda, no

interior de Videira.

A visita técnica teve como objetivo

socializar o núcleo, bem como,

conhecer mais os locais turísticos e o

atendimento voltado para o público.

No local, o núcleo foi recepcionado

pelos irmãos Vicente e Renato que

contaram um pouco da história do

cultivo e da atividade familiar na

vitivinicultura.

Desfrutando da uva direto do pé, os

empresários nucleados e seus

familiares degustaram variedades

produzidas no local, com abundancia

em sabor, qualidade e beleza.



ANTI
GRANIZO

Núcleo de Fruticultura oficializa Estado com 

referência Antigranizo. Objetivo foi cobrar 

uma postura referente aos investimentos 

nesse sistema

O Núcleo de Fruticultura da

Associação Empresarial de Fraiburgo

(ACIAF), encaminhou ofício para o

Governo do Estado solicitando

informações, bem como, uma atenção

especial, ao repasse de recursos para o

programa Antigranizo. A preocupação

dos produtores integrantes do Núcleo,

é que com a falta de cobertura do

sistema, o setor fique prejudicado.

No ofício endereçado ao Governo do

Estado e a Secretária da Agricultura é

apresentado os principais indicadores

do setor agrícola do município, em

especial, da área da fruticultura, entre

os dados está a da produção de maçã,

contando com mais de 1500 hectares e

uma produtividade superior a cem mil

toneladas, assim como, os fatos de:

Fraiburgo tem o posto de maior

produtor de pêssego do Estado, maior

produtor de kiwi do Brasil e ainda é

destaque na produção de diversas

outras fruteiras, como ameixa,

nectarina, caqui e uva. O documento

ainda enaltece que o agronegócio é o

responsável por 30% de toda a

arrecadação municipal, sendo que uma

boa parte desse percentual é oriundo

da fruticultura.

Resgatando prejuízos passados,

decorrentes de fortes granizos que

atingiram a área rural e urbana do

município, o ofício tem como objetivo

sensibilizar os órgãos estaduais, com

referência ao repasse de recursos para

o sistema antigranizo, que por hora,

vem se mostrando um método bastante

eficiente para prevenção.

Importância de 

Fraiburgo no cenário 

da fruticultura foi 

evidenciado em 

documento



COLHEITA
DA MAÇÃ

Núcleo de Fruticultura representado na 

abertura da colheita da maçã, realizado na 

propriedade da Panho Frutas, em Fraiburgo.

A ACIAF, através do Núcleo de Fruticultura

da entidade, esteve representada na

cerimônia de Abertura da Colheita da Maçã.

O evento que ocorreu na propriedade da

Panho Frutas e contou com a fala do

coordenador, Valdecir Perazzoli.

A Abertura da Colheita da Maçã é um

evento tradicional, desenvolvido pela

Prefeitura de Fraiburgo, com o apoio de

diversas entidades e empresas. O objetivo é

divulgar o município como Terra da Maçã.

Na oportunidade, além de imprensa,

autoridades regionais e estaduais marcaram

presença.

Na fala, o coordenador do Núcleo de

Fruticultura, Valdecir Perazzoli, destacou a

importância do evento, motivo de orgulho

para todos os produtores, trabalhadores,

profissionais e autoridades que contribuem

para o desenvolvimento e o

aperfeiçoamento dessa cadeia produtiva. Na

função de coordenador do Núcleo, enalteceu

ainda que a missão é fortalecer essa

atividade, uma vez que o agronegócio é o

responsável por 30% de toda a arrecadação

municipal, sendo que uma boa parte desse

percentual é oriundo da fruticultura.

Coordenador do 

Núcleo de Fruticultura 

da ACIAF esteve 

representando a 

instituição durante 

evento



PREVISÕES
CLIMÁTICAS
Palestra online mobiliza cerca de 50 pessoas 

e aborda o tema “Previsões climáticas para 

os próximos três meses”

O Núcleo de Fruticultura da

ACIAF, realizou uma palestra

online com o metereologista da

AGF Anti-granizo, João Rolim,

sobre as previsões climáticas para

o próximo trimestre. Na

oportunidade, foi abordado os

riscos de temporal, como se

comportará a temperatura e as

previsões de chuva.

A demanda do Núcleo visou

atender as expectativas dos

produtores, a fim de que os

mesmos possam se precaver com

processos de irrigação ou outras

práticas para enfrentar as

dificuldades que as previsões

podem acarretar.

Na oportunidade também foi

abordado a influência de

fenômenos climáticos como El

Nino e La Nina e as indicações

para o período, com grandes

instabilidades, oscilando períodos

de muito sol, com chuvas e risco

de temporal.

Palestra foi 

ministrada pelo 

nucleado João 

Rolim, da AGF 

Antigranizo

Fraiburgo



LIVES
NÚCLEO

JOVEM
Duas ações online foram realizadas: uma 

atendendo setor da indústria e outro de 

entidades representativas

Troca de informações e conhecimento. Esses

foram os grandes resultados das lives

promovidas pelo Núcleo de Jovens

Empreendedores da ACIAF. Com o tema:

Indústria – Como se organizar e planejar em

cenários de pós pandemia; o bate-papo levou

conhecimento, realidade e boas ideias para

empresários de todos os setores da economia.

Participaram da iniciativa o empresário Paulo

Lacowicz, da empresa Polpa Brasil; Roberto

Frey da Renar Móveis e Angelica Tormen da

Trombini. A mediação foi da nucleada,

Fernanda Rosar, da Inself Ted.

O bate papo iniciou apresentando como as

empresas vem enfrentando a pandemia do

Coronavírus e quais as iniciativas que tiveram

que ser realizadas para atender a esse novo

cenário. Reinvenção nos processos, melhorias

em várias áreas e desenvolvimento online

foram apontamentos realizados durante o

encontro.

As oportunidades que o cenário abriu também

foram discutidas levando em conta

principalmente o cenário online e como as

vendas acabaram convergindo para esses

canais, e, consequentemente, como é

importante para as empresas estarem atentas a

esse nicho de mercado.

Já a segunda live abordou o ponto de vista de

entidades do município. Os convidados foram:

Jeferson Argenton, presidente da ACIAF,

Guilherme Techio, presidente do CDL e os

irmãos Rafael e João Kirchhoff, da Cervejaria

Holzbier. No bate-papo sobre as soluções nesse

período de pandemia, o consenso foi de que o

“Amor” por Fraiburgo será o ingrediente

decisivo para o desenvolvimento econômico e

social e a superação desse momento de crise.

Durante cerca de uma hora, foram abordados

as táticas desenvolvidas por cada empresa e

setor da economia a fim de otimizar os

processos e superar os momentos mais difíceis.

As vendas online e a presença digital estiveram

em evidência, assim como a necessidade de

equilíbrio financeiro. As oportunidades que o

período abriu também estiveram em destaque,

em especial, no aprimoramento, melhoramento

e desenvolvimento interno das empresas



INSPEÇÃO
VEICULAR

Ação foi realizada durante todo o mês de 

setembro  e foi diferente de todos os anos

A Edição da Inspeção Veicular Gratuita

promovida pelo Núcleo Estadual das Auto

Mecânicas, e realizada em Fraiburgo, por

meio do Núcleo de Auto Reparadores da

Associação Empresarial de Fraiburgo

(ACIAF) aconteceu durante todo o mês de

setembro. O foco da iniciativa foi a

manutenção preventiva e a orientação dos

motoristas. A iniciativa no estado acontece

desde 1998 e neste ano ocorrerá de uma

forma diferente.

A IVG que normalmente é feita em local

público, neste ano aconteceu dentro das

oficinas participantes durante todo o mês de

setembro. O objetivo da mudança é evitar

aglomerações e permitir que as oficinas

avaliem diariamente os carros de clientes e

interessados em realizar um check list

completo no seu veículo.

Além da avaliação de mais de 90 itens em

algumas oficinas, os motoristas receberam

orientação sobre cuidados com o carro,

detalhes que precisam ficar atentos no dia a

dia e dicas para aumentar a vida útil do

veículo. Os primeiros 20 clientes de cada

oficina receberam um kit com Alcool em

Gel 70% e um lixocar preparado para o

evento.

Devido ao 

Coronavírus iniciativa 

foi diferente de todos 

os anos, no entanto, 

objetivos foram 

atendidos 



DICAS
VEICULARES

Dicas preventivas sobre prevenção veicular 

são emitidas pelos nucleados

Durante os dias que antecederam o mês de

setembro, mês da realização da Inspeção

Veicular Gratuita (IVG), os empresários

integrantes do Núcleo de Auto

Reparadores da ACIAF protagonizaram

um quadro, nas redes sociais da entidade,

voltado para Dicas Preventivas. Vários

temas foram abordados.

Em posts, assinados pelas mecânicas

integrantes, foram abordados assuntos

como: sistema de freios, amortecedores,

pneus, sistema de iluminação,

abastecimento, ar condicionado, entre

outros. Os posts simples tinham como

objetivo informar e dar dicas de segurança

e manutenção preventiva.

Nucleados 

disponibilizaram 

sugestões para a 

comunidade por meio 

de posts publicados 

nas redes sociais



PALESTRA
PRESENCIAL

Primeira palestra do ano abordou cuidados 

com seu veículo e foi desenvolvida pelo 

Núcleo de Auto Reparadores da ACIAF

A primeira palestra do ano de 2020 da

Associação Empresarial de Fraiburgo, foi

uma promoção do Núcleo de Auto

Reparadores, em parceria com a empresa

Motortech. com a presença do diretor e

presidente da empresa Militec,1. O tema

do encontro foi “Como melhorar o

desempenho e a economia do seu

veículo”.

Durante cerca de duas horas, os

palestrantes abordaram diversas questões

veiculares, enaltecendo a importância do

rendimento. Também foi apresentado

produtos da empresa disponíveis para

melhorar o desempenho.

Além do conhecimento teórico sobre os

produtos, também foi abordado na prática

a aplicabilidade do mesmo e os pontos

positivos registrados com tal iniciativa.

Ao final foi realizado o sorteio de brinde

aos participantes. o coordenador do

núcleo, Carlos Henrique Gatti,

parabenizou o núcleo e agradeceu a

parceria com a empresa “Foi um tema

muito relevante e que o Núcleo teve

sucesso na realização. Agradecemos todos

que estiveram engajados na causa e

especialmente a empresa pela

participação” finalizou.

Palestra foi uma 

parceria entre o 

Núcleo de Auto 

Reparadores da 

ACIAF e a Motortech



GESTÃO
DE GENTE

Iniciativa foi do Núcleo de Gestão de 

Pessoas da ACIAF e contou com dicas 

pontuais para a comunidade empresarial

Informar, orientar e multiplicar boas

práticas. Com essas finalidades, o núcleo

de Gestão de Pessoas da ACIAF,

desenvolveu neste ano de 2020, um

programa, divulgado nas redes sociais da

entidade, abordando Dicas Diárias de

Prevenção (DDP). A iniciativa se deu por

meio de vídeo gravado pelas próprias

nucleadas.

A iniciativa surgiu em meio a pandemia,

como uma forma de multiplicar

conhecimento com a equipe de trabalho.

Orientado, em primeira instancia, os

cuidados com a transmissão do Covid, o

programa “Gestão de Gente” contou

também com outros assuntos pontuais,

como orientações de saúde, segurança no

trabalho, entre outros.

Vídeos foram 

gravados pelos 

próprios nucleados 

com o objetivo de 

multiplicar 

conhecimento

Núcleo de 
Gestão de Pessoas



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
Núcleo São Miguel esteve reunido com 

Vigilância Sanitária municipal a fim de tirar 

dúvidas e esclarecer procedimentos

A fim de ficar a par do que rege a

Legislação Municipal e se adequar as

diretrizes do setor, o Núcleo São Miguel

realizou uma reunião com o coordenação

da Vigilância Sanitária Municipal. Na

oportunidade foram trocadas informações

e sanado dúvidas dos presentes.

A reunião oi solicitada pelos próprios

nucleados que objetivavam ficar a par do

que rege a Vigilância Sanitária, no que

tange aos cuidados com a prevenção e

transmissão do Covid 19, assim como as

regras de funcionamento.

A reunião aconteceu no próprio bairro e

contou com a presença dos nucleados e

seus colaboradores. Por parte da

Vigilância Sanitária a reunião foi muito

produtiva porque conseguiu reunir

empresários e debater o assunto de forma

única, além de abrir espaço para

comunicação entre as partes.

Troca de informações, 

momento para sanar 

dúvidas e 

esclarecimento da 

legislação estiveram 

em pauta



CORPO DE
BOMBEIROS
Setor Imobiliário esteve reunido com Corpo 

de Bombeiros

O Núcleo do Setor Imobiliário da

ACIAF, que conta com empresários

do setor imobiliário e de construção

e acabamento esteve realizando, em

2020, uma reunião com o Corpo de

Bombeiros do Município. Na pauta,

uma série de assuntos relevantes

para ambas as partes.

A reunião aconteceu na própria sede

dos bombeiros e tratou

especialmente da regularização de

imóveis com até 200 m² no sistema

e-SCI e solicitação de Atestado de

Funcionamento de áreas de

condomínio.

A iniciativa visa apresentar a

importância da prevenção contra

acidentes e incêndio e contou com a

participação maciça dos nucleados

que puderam tirar dúvidas, bem

como estreitar a comunicação com o

órgão regulamentador e fiscalizador.

Momento foi de 

aproximação do Núcleo 

com órgão regulador



NÚMEROS
Confira os principais indicadores da Associação, no que se 

refere ao Programa Empreender, soluções e o associativismo

JANEIRO A DEZEMBRO 
DE 2020



GESTÃO DE PESSOAS

Empresários
nucleados

Ações 
realizadas

Reuniões 
realizadas

Empresários
nucleados

Ações 
realizadas

Reuniões 
realizadas

Empresários
nucleados

Ações 
realizadas

Reuniões 
realizadas

JOVENS EMPREENDEDORES

SETOR IMOBILIÁRIO

Empresários
nucleados

Ações 
realizadas

Reuniões 
realizadas

AUTO REPARADORES



SÃO MIGUEL

Empresários
nucleados

Ações 
realizadas

Reuniões 
realizadas

Empresários
nucleados

Ações 
realizadas

Reuniões 
realizadas

Empresários
nucleados

Ações 
realizadas

Reuniões 
realizadas

FRUTICULTURA

GASTRONOMIA



DADOS
Acompanhe os principais números da entidade em 2020 e os 

balancetes anuais da Associação Empresarial de Fraiburgo.

JANEIRO A DEZEMBRO 
DE 2020



Número de 
ASSOCIADOS

340
349

390

366

2017 218 2019 2020

Número de 
PESSOAS IMPACTADAS

2895

3895
4887

2454

2017 2018 2019 2020



76%

24%
O movimento financeiro registrado 

pela Associação Empresarial de 

Fraiburgo em 2019 correspondeu a 

24% oriundos das mensalidades das 

empresas associadas

Já a receita obtida a partir da 

implantação e manutenção das 

Soluções Empresariais da ACIAF 

correspondeu a cerca de 76% do 

movimento total da entidade.



R$275.274,44 285.097,91 279.501,51
343.549,77

R$182.682,96 

R$412.715,04 

R$679.504,45 

R$1.270.044,65 

2017 2018 2019 2020

MENSALIDADE SOLUÇÕES

VOLUME DA
RECEITA

RESULTADO

93.436,24

21.151,59

52.763,57

110.771,78

2017 2018 2019 2020



Parecer do
CONSELHO FISCAL



RELATÓRIO DE GESTÃO 2020


