
O primeiro Prata da Casa da 
gestão do presidente Claudio-
nor Mores será realizado na se-
gunda-feira, 8 de abril, e o tema 
será a “Apresentação do Projeto 
Esportivo para Ano de 2013.” 
Serão palestrantes os dirigentes 
das entidades esportivas: Clube 
Esportivo e Recreativo Atlântico, 
Erechim Auto Esporte Clube e 
Ypiranga Futebol Clube 

Confirmada a realização da
Frinape de 9 a 17 de novembro
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Prata da Casa 
será dia 8 de abril

Os membros do Conselho 
Deliberativo e da Diretoria 
Executiva aprovaram a realiza-
ção da Frinape 2013, de 9 a 17 
de novembro. A proposta foi 
apresentada dia 18 de março. 
Na oportunidade, foi eleita a 
nova diretoria do Conselho 
Deliberativo da Entidade. O 
empresário Jaci José De Lazzari 
foi aclamado presidente, acom-
panhado de Deoclécio Corradi 
na vice-presidência e Mário Luiz 
Cavaletti como secretário. 

Em sua primeira manifes-
tação como presidente eleito 
do Conselho Deliberativo da 
ACCIE, Jaci De Lazzari afirmou 
que sempre se colocou como 
um voluntário da Entidade para 
os presidentes que o ante-
cederam e assim continuará 
sendo. Afirmou que todas as 
decisões da Entidade cabem ao 
presidente Claudionor Mores, 

que serão respaldadas por este 
colegiado que é o Conselho 
Deliberativo. Segundo ele, sua 
missão será integrar e apoiar as 
propostas da Diretoria Execu-
tiva, cumprindo com os pre-
ceitos estatutários e a missão 
da Entidade. O presidente do 
Conselho Deliberativo que dei-
xou o cargo, Deoclécio Corradi, 
agradeceu a todos os integran-
tes do Conselho pelo apoio 
recebido durante a sua gestão.

Durante o encontro, o pre-
sidente da gestão 2011-2012, 
Mário Luiz Cavaletti, apresen-
tou o relatório de atividades 
de sua gestão, bem como a 
prestação de contas do seu 
período à frente da Entida-
de. Em seguida, o presidente 
Claudionor Mores apresentou 
o Plano Estratégico e o Plano 
de Ação para o período 2013-
2014, assim como a previsão 
orçamentária para 2013.

Empresário Jaci De Lazzari é aclamado presidente do Conselho Deliberativo 

Mario Cavaletti, Jaci De Lazzari, Deoclécio Corradi e Claudionor Mores

Equipe Técnica de Recursos Humanos promove 1º encontro de 2013

Com o tema RH com foco 
em Resultados, a Equipe Téc-
nica de Recursos Humanos da 
ACCIE promoveu, no dia 20 
de março, o primeiro encontro 
do ano. O evento foi realiza-
do na Comil e reuniu grande 
número de profissionais da 
área de Recursos Humanos 
das empresas associadas à As-
sociação Comercial, Cultural e 
Industrial de Erechim. 

O palestrante foi José 
Antonio de Freitas, da empre-
sa de consultoria na área de 
recrutamento de executivos e 
gestão de RH Kienbaum - Zant 
& Keseberg. Segundo ele, o 
fator humano é valorizado e 
reconhecido a cada dia como o 
grande diferencial nas empre-
sas. Agora é a vez de gente, 
capital humano, pessoas pre-
paradas à frente dos negócios.

Jantar de Aniversário e Posse da Diretoria Gestão 2013-2014

Dia: 26 de abril de 2013
Horário: 19h30min
Local: Salão de Eventos do Polo de Cultura


