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Estão sendo mais de 365 dias de uma
realidade muito atípica que todos
viviam, seja empresário ou cidadão
normal. O Coronavírus veio com
muitos desafios, e com eles, muitas
lições que foram forçadas a serem
aprendidas. Na iniciativa privada,
assim como na ACIAF, o foco foi
oferecer soluções que pudessem
atender esse novo cenário.
Readequar-se, talvez essa esteja sendo
a palavra do momento. Novos
cenários, novas visões, novas formas
de fazer as coisas, e, se a pergunta for:
isso é possível? A resposta é certeira:
não tem outra opção! Fácil? Não é!
Mas ser empresário nem sempre é
uma tarefa fácil, em especial no Brasil.
Na ACIAF, os mais de 350 associados
puderam sentir essa readequação. De
forma interna, foram automatizados
muitos processos, assim como, feito
uma avaliação em todos os cantos, a
fim de melhorar ideias e gerar uma
economia possível, sem afetar a
qualidade do ofertado.
De forma externa, além da
readequação das soluções, que
passaram a ter suas funcionalidades
ainda mais avaliadas, foram criadas
novas, a fim de atender os novos
cenários. Migração do presencial para
o online foi um processo único e
efetivo: um caminho sem volta, que
teve inúmeros percalços, mas que
abriu uma série de possibilidades, até
então inimagináveis.
O Programa Empreender, por meio
dos núcleos empresariais, passou a
contar uma série de facilidades até
então pouco utilizáveis. Capacitações
no conforto do lar, networking online
e compartilhamento produtivo de
soluções que funcionaram. Mais uma
vez a União tem se mostrado o melhor
remédio para curar esse período que
estamos enfrentando.
Passamos o primeiro ano da Covid 19
e a única certeza que temos é que
Juntos somos mais fortes, mesmo esse
“Juntos” não seja sinônimo de estar
perto, mas sim de ser próximo!
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Saúde Coletiva (AFSC) que a partir
deste ano retornou a gestão do
Hospital Fraiburgo, e, a mesma
garante: os resultados já são
realidade.
   Com uma média de atendimentos
mensais de 1500 procedimentos,
que integra desde clínica médica e
pronto socorro até especialidades
como pediatria, obstetrícia, ortope-
dia e oftalmologia, neste ano,
incluindo especialmente o atendi-
mento a Covid 19, o Hospital
Fraiburgo vem em uma nova fase,
primando pela melhoria na estru-
tura e consequente atendimento ao
cidadão.
   A unidade, que é administrada por
uma entidade sem fins lucrativos,
trabalha para a obtenção de
recursos para concretizar seus
planejamentos, voltados  exclusiva-
mente para o cuidado com as
pessoas. O atendimento huma-
nizado é o cerne da gestão, que 

articula junto as esferas municipais,
estadual e federal, assim como, com
a comunidade e iniciativa privada,
formas para melhor gerir essa
unidade.
   Em consonância com essa linha
de trabalho, está a transparência. A
AFSC trabalha para que o processo
seja claro e objetivo à comunidade.
O presidente da entidade, Oziel
Ribeiro, destaca que a prestação de
contas é um dos carros chefes, a
fim de que a comunidade possa
confiar, apoiar e incentivar esse
trabalho.   
  “A AFSC é formada por
voluntários que se dedicam a
trabalhar para que Fraiburgo tenha
opção de tratamento de saúde
adequada. Nosso maior objetivo e
satisfação é ver a saúde dos nossos
pacientes e a gratidão pelo
atendimento. Essa é a nossa missão
e alegria diária’ finalizou.

HOSPITAL FRAIBURGO REALIZA
EM MÉDIA 1500
ATENDIMENTOS POR MÊS

Nossa
missão é
cuidar de
pessoas

   Quando se trata de saúde, o cuidado é uma
regra. Pacientes chegam com a saúde debili-
tada e, muitas vezes, o jeito como são aten-
didos, já é um início do tratamento. Essa é a
filosofia da Associação Fraiburguense de 
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ENTREVISTA

  De presidente da ACIAF a prefeito de
Fraiburgo. Conheça um pouco dos bastidores,
desafios e metas de Wilson Ribeiro Cardoso
Junior, à frente da Prefeitura de Fraiburgo.
Depois de aproximadamente nove anos
envolvido com o associativismo, de forma muito
direta, ele conta o que o motivou a ingressar na
vida pública e os principais desafios. 

    Confira a entrevista cedida de forma exclusiva
para a Revista Empresarial da ACIAF.

"Desenvolver
Fraiburgo é

um dos meus
objetivos"

Wilson Ribeiro Cardoso Junior
fala com exclusividade para

Revista Empresarial
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"Percebi que é possível ter uma administração
pública com resultados, mas precisamos de
uma ampla base reestruturada de
administração e governança."

Primeiros meses à frente da
administração municipal? Qual a maior
lição aprendida?

Wilson Ribeiro Cardoso Jr - Acredito que
tivemos um bom trabalho de casa antes
de assumir a prefeitura no dia 1° de
janeiro, fazendo com que tivéssemos a
condição de ter os primeiros 100 dias
com eficiência e boa produtividade.
Percebi que é possível ter uma
administração pública com resultados,
mas precisamos de uma ampla base
reestruturada de administração e
governança. É por isso o foco máximo
do governo na digitalização dos
processos, para que o cidadão, o
empresário, o produtor rural e toda a
sociedade possa ter serviços públicos
mais rápidos. Temos muito trabalho
pela frente, mas hoje tenho certeza que
a população fraiburguense pode
receber muito mais da administração
municipal, assim como já fizemos com a
redução significativa das filas de
exames médicos, mesmo em plena
Pandemia do Coronavírus.

Na iniciativa privada conhecia os
desafios do empresário e cidadão. Te
ajudou a construir uma nova ótica agora
como prefeito?

Wilson Ribeiro Cardoso Jr - Com certeza.
Enquanto empresário eu sinto como o
governo precisa ser mais empático com
quem gera a riqueza do nosso país, ou
seja, o empreendedor e o trabalhador.
Governo não gera riqueza,  quem
produz é a sociedade e a administração
pública tem o dever e a missão de
facilitar isso, criando políticas públicas
que vão de encontro ao incentivo
econômico.  

Como cidadão fraiburguense, sempre
tive o sentimento de que em nossa
cidade, as coisas também podem
acontecer de uma maneira evolutiva,
fazendo a comunidade crescer e
prosperar. Ao fim deste ciclo, espero
fixar uma cultura de inovação,
tecnologia e desenvolvimento,
deixando um legado de prosperidade.

Da iniciativa privada para a pública. Qual
a maior dificuldade sentida nessa
transição?

Wilson Ribeiro Cardoso Jr - Numa
empresa nós temos mais liberdade para
fazer do nosso jeito e na administração
pública existem leis, normas e regras
que chegam a ser inflexíveis, mas que
visam proteger a população de gestores
mal intencionados. O problema é que
isso deixa tudo mais burocrático e
demorado. Embora isso não possa ser
desculpa, pois vejo que com
planejamento podemos articular isso,
acredito que se as coisas pudessem ser
mais rápidas, de uma forma geral, os
resultados já seriam ainda mais
perceptíveis, visto que, internamente,
muita coisa já foi feita, melhorada e,
principalmente, monitorada para que
possa ser melhorada.

Ainda nesse ensejo, depois de muitos
anos colaborando voluntariamente de
forma associada, continua, como pre-
feito, acreditando que a união que fará a
diferença para o desenvolvimento e
crescimento ainda maior de Fraiburgo?

Wilson Ribeiro Cardoso Jr -Tenho plena
convicção disso. Não tem como ser
diferente. Em nossa estrutura de
governo, temos níveis estratégicos,

táticos e operacionais e nenhum deles é
mais importante que o outro. Eles são
interligados em sua importância e toda
a estrutura organizada é feita por
pessoas. Uma empresa sem pessoas é
só parede. Uma prefeitura sem pessoas
é a mesma coisa. Administração é sobre
pessoas para pessoas. Eu quero ser
sempre lembrado por ser uma pessoa
conciliadora e acreditar numa gestão
baseada em valores humanos, com
união e respeito. É assim que teremos a
construção de uma cidade e de um país
mais justo, onde as oportunidades são
iguais para todos, de acordo com suas
limitações e necessidades especiais.
Igualdade é quando respeitamos as
condições de cada um e ajudamos uns
aos outros a superá-las.

Como pretende que sua gestão seja
reconhecida?

Wilson Ribeiro Cardoso Junior- Fraiburgo
precisa crescer, se libertar de algumas
amarras que freiam nosso crescimento
há anos. Precisamos abrir nossa
economia para as empresas crescerem,
para novas empresas se instalarem, para
que empregos de qualidade sejam
gerados e que cada cidadão tenha a
condição de gerar seu sustento com
dignidade. Não acredito num estado
provedor, mas sim num estado
facilitador, que liga os pontos para que
a produção tenha escoamento aos
mercados consumidores, que as ideias
se tornem negócios, que os ne-gócios
se consolidem e tenham prospe-ridade.
Se o povo fraiburguense, ao final do
meu período como prefeito, tiver uma
condição melhor de se prover com
dignidade, tendo em suas vidas uma
visão de futuro com clareza, acredito
que terei cumprido minha missão.
Vimos que essa Pandemia expôs a
fragilidade de muitas áreas e
precisamos agir para que tenhamos uma
condição de vida mais segura, num
aspecto social, econômico e,
principalmente, humano. 
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Saúde do
Colaborador

   Nada impacta tanto nos resultados de
uma empresa que a sua performance e
produtividade, que estão intrinsica-
mente ligadas as pessoas. Funcionários
saudáveis produzem mais e melhor,
geram menos custos com faltas e
afastamentos e são mais leais e
engajados. Por si só, esses já são
motivos suficientes para justificar os
investimentos na área da saúde dos
colaboradores, mas por onde começar
ou como desenvolver ações nesse
sentido?
  Um dos caminhos mais indicados
nesse setor é buscar atender a saúde de
uma forma global, atrelando um
conceito completo de bem-estar: uma
combina-ção entre saúde física, mental,
social e financeira, personalizando
benefícios oferecidos e contemplando
todas as necessidades do seu pessoal.
   Se a alegação do empresário é falta de
verba para esse setor, a justificativa se
sobressai, afinal o custo de não dar
atenção à saúde do trabalhador pesa no
orçamento das empresas: são afasta-
mentos, perda de produtividade e
oportunidades, devido à ausência de
colaboradores, enfim, não param por aí. 
 

Empresas globais tem boas práticas
nesse âmbito e podem estimular o seu
negócio também. A Unilever investe
desde 2014 em abordagem holística de
bem-estar, concentrando seus progra-
mas em uma única plataforma
“Wellbeing”, disponível em seu site.
Nele estão inclusas ações de home
office, horário flexível, licença mater-
nidade e  estendidas, plataforma digital
com dicas de saúde, programa de saúde
mental que identifica gatilhos de estres-
se e ansiedade e muito mais.
   Agora se você quer saber como
desen-volver na sua empresa, seja ela
de pequeno médio ou grande porte,
algumas dicas são importantes, como:
apoiar a saúde mental com orientações
para lidar com ansiedade e estresse no
trabalho, terapias complementares e
sessões de coaching; assessoria e
educação financeira; horários flexíveis e
home office; orientação nutricional e
esportiva, investindo na promoção de
hábitos saudáveis e oferecendo bene-
fícios como planejamento nutricional
profissional, convênios, entre outras
iniciativas. 

Investir em saúde integral dos colaboradores é investir no sucesso do negócio.
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PGVE: Como ele pode
mudar o seu negócio?
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   Um programa que forma e capacita
empresários para o desafio de gerir e
desenvolver seus negócios. Com
conceitos teóricos muito atrelados a
prática e ferramentas efetivas focado
nas necessidades atuais do mercado.
Assim é o Programa de Gestão e
Vivências Empresariais (PGVE), que está
formando, neste ano de 2021, a
primeira turma, por meio de uma
parceria entre Fundação Empreender,
Associação Empresarial de Fraiburgo
(ACIAF), Facisc e Unisociesc.
  Segundo o presidente da ACIAF,
Jeferson Argenton, o programa é

voltado exclusivamente para associados
e pensando em um investimento futuro
das empresas “Chegamos ao final desse
programa com muita satisfação pelo
nível dos professores, qualidade do
conteúdo. Com certeza um programa
que fará a diferença a todos os
participantes” apontou.
   Além do conteúdo, atrelando teoria e
prática, o PGVE é um programa que
contribui para a ampliação da rede de
relacionamentos, troca de experiências,
interesses e apoio com outros empre-
sários. Composto por oito módulos, o
programa apresenta conteúdos volta-
dos para liderança, tomada de decisões,
inteligência comercial, estratégia em-
presarial, gestão de pessoas e finan-
ceira, inovação e sustentabilidade nos
negócios. O empresário João H Douglas
Scharf destacou que foram conheci-

 

mentos que fizeram a diferença "Todos
precisamos nos reciclar, reinventar hoje
e sempre, para a vida e para o mundo
nos negócios. O PVGE veio de encontro
a isto, fazendo-me relembrar de muitas
coisas que aprendi em todos estes anos
de Empresário, como também me
mostrou novos caminhos, novas
maneiras de administrar a empresa, que
podem ser usados a curto e médio
prazo. A ACIAF está de parabéns por
trazer isto a nossa região, como sempre
tem feito, apoiando e auxiliando todos
em seu desenvolvimento pessoal e
corporativo, e, que venham novos
cursos e novos desafios." apontou.
   Para a empresária, Thais de Matos o
programa superou as expectativas. Para
ela, foram vários assuntos debatidos
que impressionaram pela relevância e
assertividade 

Investimento no futuro da
empresa passa pela
capacitação e formação
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Adiantamento
Salarial é com
o Útil Card
  Se você é funcionário de uma
empresa, com certeza já esteve
esperando por aquela cota de
adiantamento salarial no mês, e, se você
é empresa, já deve ter enfrentado
muitas dificuldades para otimizar esse
processo de adiantamento para seus
funcionários. Buscando soluções para
essas duas questões e agregando a
preocupação com o fo-mento e
estímulo a economia local, a Associação
Empresarial de Fraiburgo (ACIAF),
disponibiliza os Cartões Útil. É uma
família que conta com Card,
Alimentação, Prêmio e Natal. Dentre a
principal característica e benefício: a
automatização do processo de adian-
tamento e a ampla rede credenciada.
   Se você pensa que é só supermercado
que recebe os cartões Útil está muito
enganado. Atualmente a rede é muito
ampla, ingressando postos de combus-
tíveis, lojas de departamento, restau-
rantes, padarias e cafeterias, autome-
cânicas, salões de beleza e muito mais.
O processo de utilização é simples,
tanto para o portador do cartão como
para a rede  credenciada: apresentando  

o cartão e com saldo, é efetuada a
compra com valor de a vista.
   Para a supervisora administrativa Ro-
sangela Araldi, as facilidades são imens-
as e o suporte é profissional “Dispomos
para todos os funcionários da Rede
PMX que passaram do período de
experiência e as facilidades de gestão
são muito significativas. Um benefício
que se soma a diversos outros e que
fideliza o nosso funcionário” apontou
Rosangela ressaltando que a Rede PMX
também integra a rede credenciada dos
cartões, oferecendo serviços de posto
de combustível, loja de conveniência,
troca de óleo, entre outros prestados
nos cinco postos da rede: Maçã, Portal
Diesel, São Miguel, Tio Rui e São
Cristóvão do Sul.
 Quer conhecer mais a rede
credenciada dos cartões Útil? Acesse
www.aciaf.com.br. Dúvidas ou
informações sobre como aderir podem
ser sanadas pelo email
aciaf@aciaf.com.br ou através do
telefone/whatsapp 49 3246 3576.

Sistema automatizado facilita para empresas e funcionários

http://www.aciaf.com.br/
mailto:aciaf@aciaf.com.br


acontecerá em novembro

  Mais uma grande oportunidade de
geração de negócios, networking,
conhecimento e entretenimento. A
Expo ACIAF 2021 já tem data para
acontecer e será de 4 a 7 de novembro,
no Centro de Eventos de Fraiburgo. A
programação está sendo finalizada pela
Comissão Organizadora, que promete:
novidades e muitas oportunidades para
todos os visitantes.
   A Expo ACIAF teve início em 2015 

como uma proposta do Programa
Empreender da entidade, a fim de gerar
negócios, em especial para o setor de
construção e acabamento. Com o
passar dos anos, as edições posteriores
foram agregando programação e
oportunidades, formalizando a mesma,
como uma das maiores feiras
multissetoriais de negócios da região.
  Além da exposição das empresas
fraiburguenses, associadas à entidade, a
Expo ACIAF conta com a exposição de
máquinas, implementos agrícolas,
veículos e caminhões na área externa
do Centro de Eventos; feira da
agricultura familiar para incentivar e
valorizar o pequeno produtor, assim
como praça de lazer e gastronomia.
Para esse ano a novidade será na área
da alimentação e da inovação. O
projeto prevê o 
 

primeiro Festival Gastronômico,
apresentando uma culinária típica de
Fraiburgo; assim como um espaço para
socialização de projetos e ideias no
campo da inovação e tecnologia.
    Segundo o presidente da ACIAF,
Jeferson Argenton, se projeta uma
grande edição e os parceiros já estão
formalizados. “Estamos com os nossos
espaços quase totalmente esgotados,
uma demonstração da confiança e boa
expectativa dos empresários. Adiamos a
edição que seria realizada em 2020
devido ao Covid 19, e ao final deste
ano, acreditamos que será um momento
propicio de retomada da economia e
participação popular” finalizou Jeferson
agradecendo aos apoiadores já
formalizados: Prefeitura de Fraiburgo,
Fiesc, Unimed, Rádio Fraiburgo e
Uniarp.

Programação está sendo
finalizada pela Comissão
Organizadora do evento que
garante ser mais uma grande
edição para ficar na memória
da comunidade local  e regional

E X P O A C I A F  2 0 2 1
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COVID 19 : Uma lição
para empresas e pessoas

Mais de 365 dias de uma luta interminável em prol da saúde pessoal, econômica e social.

 

   A pandemia do Coronavírus chegou em terras
Brasileiras em março de 2020 com uma bagagem cheia de
dúvidas, discussões, lições de vida e muita dor. Essa luta
travada pela saúde, seja ela pessoal, econômica ou social,
deixa um legado de aprendizado e reinvenção, para
grandes, médias e pequenas cidades, seja para área
urbana e rural, espaços coletivos, sociais e dentro dos
lares, no íntimo das famílias. Depois de tudo o que já
passamos e ainda estamos passando, uma reflexão vem à
tona: o que aprendemos com tudo isso? Empresas
fraiburguenses destacam: pessoas é o que importam.
   Com mais de 24 anos de mercado e presente em
diversas cidades catarinenses e paranaenses, a empresa
fraiburguense Agrisolo conta com uma equipe de mais de
100 colaboradores e evidencia que nesse período de
pandemia, foram impulsionadas várias ações de
prevenção e saúde do colaborador, pois se o funcionário
está bem a empresa também estará.
  Com uma política de Segurança do Trabalho já
implantada, vários outros programas foram
impulsionados. Ações que já ocorriam tiveram alguns
ajustes, devido às circunstâncias, e outras que se fizeram
necessárias foram criadas. Dentro desse contexto o DDS
– Diálogo Diário de Segurança, foi uma das ações que

ganhou evidência.
   O DDS nada mais é que uma conversa com os
trabalhadores de uma empresa sobre riscos no trabalho e
como evitá-los. É um recurso para conscientizar a equipe
sobre as melhores práticas de segurança, meio ambiente
e saúde física e mental. Se fosse possível afirmar que
acidentes de trabalho podem ser prevenidos utilizando
poucos minutos por dia e com um custo baixo, você
acreditaria? A Agrisolo tem a comprovação: índice
baixíssimo de casos de acidente de trabalho e
afastamento por problemas de saúde.
     Durante esse último ano o DDS teve na pauta, e como
não poderia deixar de ser, as boas práticas de prevenção
ao COVID 19. Uso correto de máscaras, lavagem e
higienização das mãos, evitar aglomerações, enfim, dicas
pontuais foram repassadas diariamente, para que a
prática pudesse atrelar essas iniciativas e colher os
resultados esperados. A saúde emocional dos
funcionários também esteve em foco, para que a
ansiedade e o estresse gerado por essas circunstâncias de
saúde pública não afetassem a saúde de modo geral do
funcionário. Além de oferecer instruções em saúde e
prevenção, a Agrisolo vem investindo em ouvir seu
colaborador. Neste ano foi criado um programa voltado

DDS - Diálogo Diário de Segurança realizado na empresa Agrisolo, em Fraiburgo

RevistaEMPRESARIAL | 11



MEIO DIGITAL
IMPULSIONANDO
AS VENDAS

aos relatos dos funcionários referente às situações que
oferecem risco e possam contar com ações de melhoria.
O foco é estimular o olhar crítico do funcionário,
colaborando com indicações e soluções dos problemas
por eles apresentados. Uma política de incentivo também
foi implantada, com a premiação dos melhores relatos
apresentados.
  Para Andrea Moraes, gestora da empresa, ações
coletivas trazem impactos muitos positivos “Na situação
em que vivemos de enfrentamento a uma pandemia, a
responsabilidade de cada um e de todos é extremamente
importante, e as empresas não podem se eximir desse
compromisso. Como uma doença que vitima pessoas, a
Covid deixa como maior aprendizado a volatilidade do
tempo e como a vida destas são importantes.
Acreditamos que atividade econômica e cuidado com a
saúde devem caminhar juntos, afinal, uma empresa sem
pessoas, é somente estrutura física” apontou.
   Ainda falando em saúde do colaborador e da empresa, a
Agrisolo está em processo de implantação do programa
5S, que visa provocar mudanças comportamentais,
tornando a empresa mais organizada, proporcionando um
ambiente de trabalho mais produtivo, seguro e motivador.

    Se por um lado o cuidado com as pessoas é essencial e
está intrinsicamente ligado ao cuidado com a saúde
econômica, do outro lado, vem a questão: como estimular
a economia e o consumo? A única alternativa possível,
veio mostrando que é exatamente a chave desse enigma:
o meio digital. Investir, estimular e estar presente nunca
foi tão importante, como tem se mostrado essencial.
A Vedani Joalheria e Ótica, de Fraiburgo, também
associada a ACIAF, encontrou nesse, o único caminho
possível para abrir as portas para o mercado. Depois de
cerca de 20 dias de lockdown, e a loja sem atendimento
físico, buscar um canal alternativo não foi uma opção, foi
uma obrigação.
  Dessa nova missão, muitos aprendizados, novas
oportunidades e também bons negócios. Elaine Vedani,
gestora do estabelecimento, conta que a alternativa de
comunicação e aproximação com o cliente foi as redes
sociais “Minha geração não é tão familiarizada com essas
tecnologias, então, optamos por colocar nossos
funcionários mais novos, e nesse sentido, a minha filha
Sabrinna, se dispôs a colaborar e vem fazendo um
trabalho maravilhoso” conta Elaine.
Separar peças, apresentar no formato digital, buscar
interação e fechar bons negócios. 

    Depois de um ano do lockdown e de uma série de
medidas restritivas, hoje é possível confirmar essa
expansão da marca e geração de novos clientes em uma
área de cobertura muita maior. Clientes de Pinheiro
Preto, Tangará e Videira já efetuam suas compras de
modo online, com pagamentos otimizados com as
ferramentas de transferências e PIX e a entrega
providenciada pela empresa.
E quem pensa que para por aí, está muito enganado. A
empresa já providencia live com descontos especiais,
apresentação remota de produtos e muito mais.
Acompanhe as redes sociais no @VedaniJoalheria

"Depois de cerca de 20 dias de
lockdown, e a loja sem atendimento
físico, buscar um canal alternativo
não foi uma opção, foi uma
obrigação"
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TRABALHANDO
IDEIAS E
CONSTRUINDO
O FUTURO

Incubadora Fraiburgo Terra da Maçã
vem trabalhando no fomento ao
empreendedorismo e a inovação. Além
das empresas incubadas, espaço
atende o Cocreation Lab Fraiburgo

    Realizar sonhos, tirar projetos do papel, tudo isso, com
suporte, planejamento e organização. Essa é a missão da
Incubadora Fraiburgo Terra da Maçã, um projeto da
Prefeitura de Fraiburgo, que atualmente é gerida pela
Associação Empresarial de Fraiburgo. Além das ideias e
negócios incubados no modelo tradicional, no mês de
abril, quinze novos empreendedores passaram a ingressar
em um processo de pré-incubação, por meio de uma
parceria com o Cocreation Lab e o Sebrae.
   Segundo a gestora da Incubadora, Aline Sartorel, são
muitos projetos simultâneos que garantem oxigenação ao
empreendedorismo de Fraiburgo “São projetos de
inúmeras áreas que encontram aqui terra fértil para
crescer e quem sabe, em um futuro próximo, poder dar
frutos e amadurecer. Esse é o nosso propósito e aos
poucos a comunidade vai tomando pertencionismo de
tudo isso, afinal é para ela e por ela que trabalhamos”
apontou.
     Na incubação tradicional são três empresas que estão
usufruindo do suporte técnico e profissional da
Incubadora Fraiburgo, assim como, com o espaço físico e
a estrutura disponível. São as empresas Manzanas.com,
Apple Web Rádio e Clean Bag. Outras quatro empresas
estão em modelo de pré-incubação: Calhas Plásticas, IR
Engenharia Assistida, FFW e Loja Online – Ateliê de
Biscuit.
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    Para solucionar esse problema surgiu a possibilidade, por
meio de uma parceria entre a Prefeitura de Fraiburgo e o
Sebrae, da implantação do Cocreation Lab, um modelo de
pré-incubação, que tem como base a metodologia TXM.bu-
siness. Em março foi lançado e em abril selecionado quinze
projetos para iniciar esse modelo de desenvolvimento
prático de ideias em negócios. Com a metodologia própria,
os selecionados passarão por cinco meses intensos de
capacitação, treinamento, discussões e planejamento a fim
de culminar com um pitch, ou seja, 

uma apresentação final da sua ideia de negócio, já
amadurecida e desenvolvida dentro desse projeto.
   Segundo Luiz Salomão Ribaz Gomes, fundador da
metodologia do Cocreation Lab, serão meses de intenso
trabalho “Destaco que o Cocreation Lab Fraiburgo será uma
pré-incubação raiz, que vai trabalhar para fazer acontecer.
Não será somente uma pré-incubação, uma incubadora,
será uma sequência de trabalhos que vão criar esse
ecossistema de inovação que vai transformar Fraiburgo em
referência neste quesito” afirmou Salomão.

A Incubadora Fraiburgo Terra da Maçã completou em março o primeiro ano de atividades e
dentro do planejamento, algumas lacunas foram encontradas, em especial, para conversão

das ideias em negócios efetivamente, ou seja, as pessoas até tinham projetos na cabeça, mas
não sabiam como avançar.

 

Novas ideias no Cocreation Lab Fraiburgo
 



CONHEÇA OS COCREATORES
Com 27 anos de idade e muita

disposição, Guilherme Piassa Ferreira,
engenheiro civil, é um dos pré-

incubados que tem a  expectativa é
alavancar seu negócio 

AgroAI Technologies

Uma família toda em um projeto de
futuro. Esse é o case da família Konkol,
com o projeto Sitio Viva Bem. Marcio,

Elionete, os dois filhos Gustavo e
Marcio, e a nora Luana, entraram juntos

nessa ideia  
 

Sítio Viva Bem

Desenvolver uma ideia de negócio,
tornando funcional e rentável. Essa é a
expectativa da pré-incubada, Cecilia de

Castilho Brandt, que inscreveu o
“Projeto Equilíbrio"

Projeto Equilíbrio

 Com a expectativa real de colocar em
prática a ideia: os pais Amilton Pereira

de Matos e Vera Lucia Ribeiro de
Matos, com a filha Thaís e o marido

Rodrigo estão integrando o programa
de pré-incubação 

Vila Encantada do Frai

Quem acredita que o Cocreation Lab é
somente para projetos tecnológicos

não consegue imaginar as aspirações da
pré-incubada, Caroline Reinaldi. Com

29 anos ela deixou de lado a formação
acadêmica para investir no artesanato. 

Ateliê Carol Groth

Mãe e duas filhas em uma missão de
transformar sonhos em realidade. Clair

Baldissera, juntamente com as filhas
Flávia e Lívia Baldissera são pré

incubadas no Cocreation Lab Fraiburgo

Divina Farinha Café

Conhecimento, profissionalismo e
crescimento. Esses são os ingredientes

do Projeto Tom e Jerry Recreação,
ideia dos amigos Cleiton Oliveira da
Silva e Patrick dos Santos Siqueira,

Tom e Jerry

Culinária e gestão são os dois
ingredientes do projeto Delícias da Tini,

ideia de mãe e filha: Eroni Francisca
Maciel e Luana F. M. Ribeiro,

Delícias da Tini

Um sonho em desenvolvimento. Assim
está o projeto dos empreendedores:
Francieli Bonadiman, Cristina de Biazi;
Roberto Bohnenberger, Lucas Devalieri
e Ariel Bonadiman.

Agroindústria Orgânica

Elisabete Zenere pré-incubou a ideia
"Fazendinha Frutlife” com o objetivo de
trazer algo novo para Fraiburgo, uma
opção diferenciada de lazer e turismo.

Fazendinha Frutlife

Aproveitar as potencialidades de
produção local, investir em produtos
conceituados e ter sucesso nos
negócios são as missões do casal de
amigos: Rosenir Lúcia Dalanhol, Daniel
Soltoski, Marcos Westhal Gonçalves e
Vanir Aparecida Dalanhol Gonçalves,

Presunto Frai

Um projeto voltado para a logística e
distribuição de frutas do empreendedor
Gilson Dias também ganhou espaço no
Cocreation Lab Fraiburgo

Manzanas.com

Oferecer soluções para o mercado no
mundo digital. A oportunidade de
negócio da Fraiburgo WEB está pré-
incubada pelos parceiros Mariana
Pedroso Schurr, Daiane Moreira, Paulo
Vinicius de Oliveira e Lucas Antunes
Gonçalves. 

Fraiburgo Web

Três pessoas e um projeto. Assim é o
Restaurante Fazenda, ideia dos
empreendedores Cleison Camargo,
Christiane Zimmer e Luana Becker. 

Restaurante Fazenda

Uma troca de experiência entre
empresários e produtores gerou uma
ideia de negócio de dois
empreendedores pré-incubados.
Gilberto Medeiro Borges Junior e
Günther Palla Maier. 

Profissionalização da Meliponicultura

Pré-incubação consistirá em cinco meses de trabalhos intensos
para desenvolver as ideias cadastradas em negócios efetivos



Cinco lugares que você precisa
conhecer em Fraiburgo 
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   Natural de Fraiburgo, da região, ou
turista de fora, tem cinco dicas de
passeios em Fraiburgo que não podem
faltar na agenda de ninguém que adora
um bom “role”.
   O município, conhecido como Terra
da Maçã, tem atrativos turísticos para
todos os gostos e estilos, que vão de
roteiros históricos que carregam o
Contestado na sua essência, até trilhas
religiosas, espaços arborizados e muita
paisagem “top” de encher o feed de
qualquer instagram.
   A primeira dica, e que não pode faltar,
é a caminhada pelo Lago das Araucárias. 

  O cartão postal de Fraiburgo é
excelente para a prática de atividades
físicas, além de ser um ponto de
encontro de famílias e amigos com a
natureza. O Lago das Araucárias é um
lago artificial, construído em 1940, para
abastecer a primeira serraria de
Fraiburgo.
  Outra dica para quem gosta de
aventura, natureza e atividade física é a
Floresta René Frey, mantida pela
Associação Empresarial, e que soma
uma área de 50 hectares de floresta
nativa de preservação permanente,
atividades diversas para lazer e
entretenimento de toda família. Serão
trilhas, espaços de meditação, passeios
de jipe, caminhadas ecológicas e muito
mais.
    Agora se você prefere um passeio
mais rico em história e cultura, não
pode deixar de conhecer o Museu do
Jagunço, localizado na comunidade de 

Taquaruçu, onde estão guardadas
inúmeras memórias e histórias
referentes a Guerra do Contestado.
Acervo histórico e cultural para não
desanimar ninguém que adora um bom
passeio regado à conhecimento.
    Os adeptos a religião, encontram na
Terra da Maçã, o Santuário Diocesano
Nossa Senhora de Fátima, local ideal
para a meditação e orações. Com 30 mil
m2 de área total, cercada por mata
nativa, o espaço homenageia Nossa
Senhora de Fátima, com imagens que
simbolizam o momento da aparição. O
espaço é aberto à visitação e uma das
opções é fazer um delicioso piquenique.
  E a última dica, e não menos
importante, para quem quer fechar o
passeio com chave de ouro, é conhecer
as opções de comércio e gastronomia
de Fraiburgo. São cafés, bares, hotéis,
clínicas de estética, casa de artesanato
e muitas outras opções.

Conhecida como Terra da
Maçã, Fraiburgo tem encantos
naturais, roteiros históricos e
muito mais.
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ACIAF faz a gestão
da Floresta René Frey 
Um dos maiores cartões postais de Fraiburgo passa a ser
gerenciado pela Associação Empresarial

    Fomentar o desenvolvimento e
a economia por meio de ações
voltadas para o turismo. Com esse
propósito, a Associação Empre-
sarial de Fraiburgo (ACIAF), passa
a gerir a Floresta René Frey, um
dos cartões postais de Fraiburgo e
uma das áreas mais lindas de
Santa Catarina, com floresta
nativa centenária e um ótimo
destino para quem busca lazer,
diversão e contato com a
natureza.
    A decisão por gerir a Floresta se
deu em reuniões entre a diretoria
da entidade, membros da Asso-
ciação da Floresta René Frey e a
empresa Trombini, proprietária do
espaço. A ideia é que se consolide
uma proposta de condomínio
turístico, ou seja, que a Asso-
ciação possa autorizar a execução
de diversas empresas interessadas
dentro do espaço, dentro de
critérios pré-estabelecidos.
    Para auxiliar a gestão da ACIAF,
a entidade conta com uma comis-
são local, com diversos membros
que avaliam a proposta e servem
de auditores dos trabalhos pres-
tados no espaço. A ideia é oti-
mizar o espaço e oferecer solu-
ções que se complementem e que
possam estimular cada vez mais a
visita e a permanência do turista
na região. A entidade também
tem como foco, intensificar o uso
do espaço pela comunidade

fraiburguense.
    Para as pessoas ou empresas
que desejam prestar algum
serviço na área de turismo, lazer,
entrete-nimento e diversão
dentro do espaço da Floresta
René Frey a indicação é que
apresentem uma proposta do
trabalho junto a ACIAF para
avaliação e conse-quente
liberação. Dúvidas podem ser
sanadas pelo email
aciaf@aciaf.com.br ou através do
contato 49 3246 3576

 

Conheça mais a
Floresta René Frey
   A Floresta René Frey é uma
floresta nativa centenária que
proporciona um verdadeiro
contato direto com a natureza,
sendo composta por gigantescos
pinheiros, araucárias, imbuias e
animais exóticos. A reserva é um
dos locais mais bonitos da região.
São 50 hectares de floresta nativa
de preservação permanente,
localizados a 1,5 do centro, com
trilhas preparadas e ornamen-
tadas com hortênsias. No meio da
floresta tem um refúgio para
meditação. Animais silvestres
podem ser vistos durante o
trajeto. 
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#TIMELINE
COLHEITA DA

MAÇÃ
ACIAF e Facisc estiveram
presentes na abertura da

Colheita da Maçã 2021
realizada pela Prefeitura

de Fraiburgo

FACISC EM FRAIBURGO

O presidente da Facisc,
Sérgio Alves,  esteve
visitando Fraiburgo: se
reunindo com empresários,
conhecendo o trabalho da
ACIAF e discutindo ações
de desenvolvimento. Na
oportunidade recebeu
carta com pleitos locais e
regionais.
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CAFÉ COM
ASSOCIADO
Dificuldades na Sucessão
Familiar foi um dos tema
do Café com Associado,
realizado pela ACIAF. O
professor da FGV, Marcos
Antônio Bonifácio apre-
sentou o tema.

DOAÇÃO PARA O HOSPITAL
O Núcleo de Jovem Empreendedor da ACIAF fez o repasse
de mil reais para o Hospital Fraiburgo.

PROGRAMA EMPREENDER
Os coordenadores dos Núcleos Empresariais da
ACIAF passaram por reunião de alinhamento,
prevendo ações e expectativas para 2021

FORMAÇÃO DE SUCESSORES
A diretora de soluções da ACIAF, Elisabete Zenere
participou do primeiro módulo do programa de
Formação de Sucessores da Facisc
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   A região onde se situa nossa cidade já foi conhecida como Campo da Dúvida,
expressão surgida por constituir-se em área disputada por proprietários de duas
fazendas contíguas. Mantida a denominação, hoje poderíamos ser denominados de
“campodaduvidenses”.
   Depois, por abrigar imensa quantidade de butiás, a pequena localidade que surgiu
nos anos 40 passou a denominar-se Butiá Verde, o que nos remeteria a condição
de “butiaverdanos”.
   Para nossa sorte, no final dos anos 50 a empresa Rene Frey e Irmão S/A, na
época dona de tudo por aqui, contratou um contabilista, João Marques Vieira, que
implicou drasticamente com tais denominações. Observou que, na prática, as
pessoas não se referiam a localidade como Butiá Verde. Provavelmente por tratar-
se da sede da empresa dos Frey, normalmente diziam: “lá no Frai”.
   Pareceu ao “seu” João que a denominação, consagrada pelo povo, era bem
melhor que a oficial. Mas o monossílabo “Frai” não parecia nome de cidade. Faltava
um sufixo que designasse terra ou região. Ocorreu-lhe, a partir desse raciocínio,
três opções sonoramente aceitáveis: Frailândia, Fraivile e Fraiburgo. Esta última,
contudo, ganhou sua preferência, nem ele mesmo sabia explicar bem o porquê.
Talvez, apenas, lhe pareceu mais agradável aos ouvidos.
   Na sequencia, submeteu sua ideia à população do então pequeno lugarejo, o que
tomou logo as feições de um “abaixo-assinado”. A proposta recebeu tamanha
adesão que, no dizer do povo em geral, só não assinou quem era analfabeto.
Concluído o trabalho de coletar assinaturas, encaminhou-se um expediente ao
Prefeito Municipal de Curitibanos, ao qual pertencia a localidade, apresentando a
solicitação, com vasta exposição de motivos e o abaixo-assinado dos moradores.
Destacou-se a importância da soberania da vontade popular, que já havia
consagrado o nome escolhido, através do uso corrente. O então prefeito de
Curitibanos conduziu tal proposta à Câmara Municipal, que a aprovou por
unanimidade. Assim, através da Lei Municipal n° 403, de 27 de maio de 1959, a
localidade de Butiá Verde passou a denominar-se Fraiburgo.
   Por conseguinte, nós fraiburguenses, poderíamos ser “campodaduvidenses”,
“butiaverdanos”, “frailandenses ou fraivilenses. Que gentílico você prefere? De
minha parte, quando me deparo com esse questionamento, me vem logo a mente
um agradecimento: - Obrigado, meu pai.
  

P O R  J O Ã O  M A R Q U E S  V I E I R A  F I L H OO GENTÍLICO 
“FRAIBURGUENSE”

João Marques Vieira Filho, filho de João Marques Vieira, é
advogado, professor universitário, mestre em ciência jurídica e

cidadão honorário de Fraiburgo.

   O mundo está cada vez mais digital e
para os negócios, estar ativo nesse
universo é essencial. Porém, além de
estar presente, precisa seguir alguns
passos para otimizar essa ferramenta e
reverter em benefícios. A primeira dica
é fazer uma análise do cenário no qual
está inserido estudando a forma de
atuação dos concorrentes.
   Promover promoções também é um
chamariz para que a sua loja fique mais
conhecida, assim como integrar sua loja
virtual a marketplaces possibilitando o
aumento do alcance. Talvez um dos
pontos mais importantes seja definir os
meios pelo qual a sua plataforma de
vendas online vai ser divulgada para
aumentar o número de visitantes.
  O tráfego pago é o modo mais
eficiente de conseguir acesso de forma
mais rápida, pois dessa forma as
pesquisas feitas do Google levam os
clientes a outras mídias digitais como o
Facebook ou o Instagram, entretanto o
custo pode ser muito alto não trazendo
recompensas que façam sentido. Por
isso é mais interessante traçar
estratégias para que o tráfego orgânico
aumente por meio de práticas como
SEO ou produzir conteúdos em blogs,
direcionando links para a plataforma.
   Pode-se perceber que no marketing
digital uma coisa é consequência da
outra, pois ao ter o público-alvo
definido é possível oferecer materiais e
informações que interessem visitantes
de outras páginas fazendo com que
esses navegantes entrem em sua
página.

#FICA A DICA
VENDAS ONLINE
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