
1. ORGANIZAÇÃO 

 

A Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, fundada em 22 de junho de 

1938, tem como missão promover o desenvolvimento sustentável do setor 

econômico regional, por meio da representatividade e do associativismo, 

tendo como visão atuar como agente indutor para a excelência da classe 

empresarial que representa. 

 

A entidade exerce forte representatividade junto ao poder público e uma 

ativa participação comunitária em favor do município e região. Entidade 

civil de direito privado sem fins lucrativos, a ACIJS congrega os 

segmentos da indústria, comércio e serviços, pautando sua atuação em 

compromissos renovados a cada gestão e definidos por diretrizes 

estabelecidas pela diretoria. 

 

Por acreditar desde o início de sua história que o associativismo se 

constitui em toda a ação de pessoas, grupos ou entidades que reúne 

esforços, vontade e recursos com o objetivo de superar dificuldades, 

resolver problemas e gerar benefícios comuns, a ACIJS reforça 

permanentemente, de diversas formas, a importância desse 

engajamento. Assim, estimula o desenvolvimento sustentável regional, 

por meio da sua representatividade. A participação de empresas em 

organizações cívicas, desenvolve nelas o espírito de cooperação e o 

senso de responsabilidade comum para com os empreendimentos 

coletivos. 

 

Nas comunidades, a participação, a solidariedade e a cooperação em 

torno de objetivos comuns, têm sido fundamentais para assegurar 

melhores condições de vida. Essa prática, mais do que uma forma de 

organização, é uma construção e uma conquista social para Jaraguá do 

Sul e para todo o estado de Santa Catarina. 

 

 

 



 

 

2. SEGURANÇA E SAÚDE NA ORGANIZAÇÃO 

 

O Núcleo de Segurança e Saúde no Trabalho, fundado em 9 de março de 

2006, tem como propósito aprimorar o conhecimento técnico disseminando 

constantemente a cultura prevencionista na sociedade. 

 

É formado por empresas que são referência na região e que atuam 

fortemente no âmbito associativista. Estão representadas no Núcleo por 

técnicos de Segurança e Saúde no Trabalho, engenheiros de segurança, 

técnicos de segurança, advogados, cipeiros e brigadistas, além de 

Bombeiros Voluntários, entidades do Sistema S, Prefeitura Municipal e 

Hospitais. 

 

Integram o Núcleo: Agricopel Comércio de Derivados de Petróleo; 

Baumann Ind. e Com. de Aços; Bergo Equipamentos de Segurança; 

Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul; Caiman Ind. e Com. de Malhas; 

Carrocerias Argi; Comércio e Indústria Breithaupt; Consistem Sistemas; 

CSM Componentes, Sistemas e Máquinas para Construção; Dalila Têxtil; 

Duas Rodas Industrial; Elian Indústria Têxtil; Estofados Jardim; Figueira 

Indústria de Artefatos de Metais; Hospital São José; Humana Saúde e 

Segurança Ocupacional; Indumak Máquinas; Lunelli Indústria do 

Vestuário; Malhas Menegotti; Metalúrgica Trapp; MMD & Advogados 

Associados; Novacki Industrial; Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul; 

SESI; Soder Engenharia; Sol Paragliders; Unimed Jaraguá; Urbano 

Agroindustrial; WEG S.A. e Grupo Zanotti. 

 

Entre suas principais atividades está a busca continua para disseminar 

uma visão atualizada e sustentável com foco na prevenção por meio de 

aprimoramento técnico, novas tecnologias, capacitar os participantes na 

teoria e na prática sobre as ações de prevenção e legislação da área, 

difundir boas práticas aliando a rotina de trabalho com a preservação da 

vida e o respeito ao meio ambiente, aumentar a segurança e saúde nas 



empresas, por meio de uma maior participação dos empresários, ações 

de conscientização da comunidade, visitas técnicas, missões 

empresariais, troca de informações tendo como premissa fortalecer o 

trabalho prevencionista nas empresas nucleadas e também na 

comunidade. 

 

3. O PROBLEMA 

 

Identificou-se um índice de crescimento em acidentes domésticos na 

cidade e região, percebendo-se a oportunidade de mitigar essa situação 

por meio de iniciativas que integrasse outros núcleos e a entidade em 

torno de ações sociais capazes de levar conteúdo e conhecimento para a 

comunidade. Deste modo, há um ciclo virtuoso de propagação de 

informações e boas práticas, objetivando evitar acidentes que muitas 

vezes ocorrem por falta de atenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. A BOA PRÁTICA 

 

O Programa Sonho de Férias está em sua 15ª edição, se caracterizando 

ao longo do período em que se realiza através de atividades socioeducativas, 

teóricas e práticas. O principal objetivo da ação é propiciar que crianças em idade 

escolar tenham contato com valores morais, éticos e apoiados em propósitos de 

sustentabilidade, tendo como premissas: 

 

 Conscientizar os escolares para a importância da preservação da sua 

saúde e o meio ambiente em que está inserido; 

 Aproximar e fortalecer os laços entre a comunidade, Polícia Militar e 

Bombeiros Voluntários;  

 Promover o desenvolvimento de atividades culturais, educacionais e de 

lazer; 

 Apresentar visões de desenvolvimento profissional, bem como a 

importância da escolaridade. 

 

Em parceria com diversas entidades, associações e empresas, o programa 

é realizado no período de férias escolares de julho. O grupo de 

participantes é indicado pela Secretaria Municipal de Educação, reunindo 

crianças de 9 a 10 anos com maior vulnerabilidade, em que estão expostas 

a algum risco ou que não tenham a oportunidade de frequentar outros 

ambientes, proporcionados no programa. 

 

Por meio de atividades em locais distintos, as crianças poderão conhecer 

e vivenciar a realidade que as cerca. A programação de conteúdo educativo 

e recreativo envolve atividades físicas, ações na área de meio ambiente, 

de conscientização no trânsito, informações para o enfrentamento às 

drogas, noções de cidadania, desenvolvimento profissional, atividades de 

Segurança e Saúde no Trabalho. Junto com as orientações de caráter 

comportamental, os estudantes recebem dos profissionais dicas quanto a 

cuidados domésticos, no trânsito, de primeiros socorros, de incêndios, e 

ainda conhecem o mundo do trabalho em oficinas Mecânicas, oficina do 



padeiro, oficina do chocolate, entre outras atividades que favorecem o 

crescimento, o aprendizado, o lazer, interagindo em um ambiente de 

confraternização e de conquista de novos amigos. 

 

O programa atende anualmente uma média de 100 crianças de escolas 

municipais mais distantes do Centro da Cidade e que não são favorecidas 

com projetos sociais e, assim, podem ser inseridas neste novo ambiente. 

 

Note-se que durante o período de férias estas crianças ficam por muitas 

vezes sozinhas ou acompanhadas por irmãos menores em casa, via de 

regra correndo riscos por não contarem com o mesmo senso de perigo e 

de atenção a ameaças mais comum a adultos. Como consequência, 

acabam se expondo nas ruas e, sem a supervisão de um adulto, tornando-

se mais vulneráveis. 

 

O Núcleo de Saúde e Segurança no Trabalho percebeu a necessidade e 

a oportunidade de levar a experiência e conhecimento de seus integrantes 

para estas crianças, na maior parte delas ávidas por novas experiências. 

 

Por meio de um jogo de tabuleiro, o Núcleo apresentou para as crianças 

os possíveis riscos nos acidentes domésticos e de trânsito. Com 

metodologia que torna a atividade divertida, as crianças puderam 

perceber quais os cuidados que devem ser tomados e com isso podem 

alertar seus familiares. Além deste jogo com ênfase mais recreativa, os 

técnicos apresentaram os tipos de extintores de incêndio e as situações 

em que são usados, e no caso de incêndios ou acidentes com fogo quem 

ou órgão deve ser acionado. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



O Núcleo de Segurança e Saúde no Trabalho participa do programa 

desde 2018, através do envolvimento de seus integrantes como 

voluntários, dividindo experiências e transmitindo conhecimento para que 

essas crianças tenham um ambiente mais seguro e capaz de lhes 

despertar o senso de pertencimento em um mundo melhor.  

 

Além dos jogos, os nucleados também ensinam sobre a profissão que 

exercem, sua importância e o uso do Equipamentos de Proteção, assim 

como quanto são responsáveis por um bom ambiente de trabalho, seguro 

e com a proteção dos colaboradores das empresas em que atuam. 

 

Assim como o programa Sonho de Férias, outra iniciativa para atender a 

comunidade é o ACIJS na Praça. Tem como objetivo disseminar na 

população envolvida informações com vistas à melhoria na qualidade de 

vida. Por meio da ação de abordagem, o Núcleo buscou aproximar e 

conscientizar os pais, as crianças e seus familiares, para os riscos de 

acidentes domésticos, acidentes de percursos  

 

No primeiro ano dessa ação em logradouro público, em setembro de 

2016, o Núcleo montou na principal praça da cidade, na região central de 

Jaraguá do Sul, uma casa de balão onde de forma lúdica mostrou os 

perigos existentes em uma residência. No segundo ano, realizado em 

setembro de 2019, o tema tratado foram os acidentes domésticos com 

eletrodomésticos expostos e o perigo das atividades em altura. Saliente-

se que os riscos com acidentes desta natureza ganham espaço nas 

estatísticas, com atividades exercidas por muitos moradores sem o uso 

de adequados equipamentos de segurança, resultando em diversos 

acidentes que, não raro, deixam graves sequelas e até óbitos. 

 

O Núcleo entende que a conscientização da comunidade por meio de 

informações se faz necessária para que se evite traumas seja para 

indivíduos ou em ambientes coletivos. Isso porque, apesar da tecnologia 

e acesso do acesso cada vez maior à diversas mídias, a informação sobre 

essas situações ainda não é priorizada entre os principais assuntos 



pesquisados. O Núcleo acredita que ao apresentar de maneira prática a 

relevância de se dar importância quanto a esses cuidados para a 

comunidade, além de proporcionar segurança na casa das pessoas, tem 

a oportunidade também demonstrar como a profissão é essencial nas 

empresas onde atuam. 

 

Neste sentido, o Núcleo tem como propósito inserir em seu calendário 

anual agenda para levar conteúdo que proporcione à comunidade maior 

conscientização em relação ao cuidado e a preservação da vida, 

evitando-se acidentes domésticos tão rotineiros. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. OS RESULTADOS 

 

No programa Sonho de Férias, o Núcleo de Segurança e Saúde no 

Trabalho atendeu 189 crianças com idades entre 9 e 10 anos nos anos 

de 2018 e 2019, contando com a participação dos profissionais e ainda 

levando informação para os monitores, estudantes universitários que 

também acompanhavam todas as atividades das crianças. 

 

Na ação ACIJS na Praça, mais de 500 pessoas passaram pelo estande 

do Núcleo em 2016 e 2019, todas sendo atendida por nucleados 

voluntários que explicavam os principais cuidados que deveriam ser 

tomados na sua residência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após cada ação realizada, nota-se a necessidade de sua continuidade e 

na propagação dos conteúdos repassados na programação. Isso porque 

muitas pessoas atendidas não têm acesso a informação ou não se 

preocupam com alguns detalhes que muitas vezes podem ocasionar 

acidentes. 

 

Nesse aspecto, a valorização do profissional de Segurança no Trabalho 

alcança destaque, pois é perceptível o quanto é importante o papel da 

categoria nas empresas, dando a atenção necessária e cuidando de todos 

que podem ser afetados por acidentes de qualquer natureza. 

 

A interação com a comunidade, por sua vez, proporciona uma 

aproximação dos profissionais com a população, gerando empatia e 

despertando o interesse dos cidadãos e cidadãs em conhecerem mais 

sobre o assunto e, assim, ficando mais atentos aos possíveis acidentes. 

 

É propósito do Núcleo, manter as ações em prol da melhoria contínua na 

vida e no bem-estar dos munícipes, levando sempre conteúdo de 

qualidade, seja com informações técnicas ou dicas práticas capazes de 

contribuir para um ambiente seguro, que ajude as pessoas a evitar 

acidentes em seus lares ou em qualquer ambiente do qual façam parte. É 

missão do Núcleo valorizar e preservar a vida, estando seus integrantes 

sempre atentos, percebendo oportunidades e executando ações para 

mostrar às pessoas e a sociedade o quanto é importante cuidar de si e do 

próximo. 


