
Empossada a nova Diretoria Executiva da ACCIE 
e comemorado aniversário de 94 anos
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Em clima de festa e com a presença 

de autoridades representativas, como o 

Governador do Estado do RS, em exer-

cício, Beto Grill, e a vice-presidente da 

Federasul, Simone Leite, foi realizada, 

na noite de sexta-feira, 26 de abril, a 

solenidade de posse da nova Diretoria 

Executiva da Associação Comercial, 

Cultural e Industrial de Erechim. O em-

presário Claudionor Mores assumiu a 

presidência para a Gestão 2013-2014, 

das mãos de Mário Luiz Cavaletti, que 

comandou a entidade nos dois últimos 

anos. Na ocasião, também foi realizada 

a posse do presidente do Conselho De-

liberativo da ACCIE. O empresário Jaci 

De Lazzari, eleito na Assembleia Geral 

do dia 18 de março, recebeu o cargo 

de Deoclécio Corradi. 

O prefeito de Erechim Paulo Alfredo 

Polis, o presidente do Poder Legislati-

vo José da Cruz, o Bispo da Diocese de 

Erechim, Dom José Gislon, o deputa-

do estadual Altemir Tortelli, o prefeito 

de Ipiranga do Sul Mário Luiz Ceron, 

representando a AMAU, secretários 

municipais, vereadores, presidentes 

das Associações Comerciais de Getúlio 

Vargas, Marcelino Ramos, Jacutinga e 

Gaurama, convidados e imprensa tam-

bém marcaram presença no evento.

Em seu pronunciamento, o presi-

dente Claudionor Mores destacou que 

a ACCIE tem uma historia reconhecida 

e alicerçada no trabalho, na união de 

esforços, na solidez de princípios, nas 

parcerias público/privadas, na neces-

sidade de construir sempre, crescer, 

desenvolver entre outros valores perce-

bidos na dedicação de lideranças que 

aqui passaram; nos seus associados, 

que representam hoje mais de 90% do 

nosso PIB, prova de que aqui o talento 

empreendedor de homens e mulheres 

faz a diferença.

Ao agradecer a presença das au-

toridades, destacou que “a vinda do 

governo estadual é para nós um sinal 

de respeito, de aproximação e valoriza-

ção pelo que fizemos e nos propomos 

a fazer em prol do desenvolvimento de 

nosso estado, assim como a vinda da 

vice-presidente da nossa entidade fe-

derativa, a Federasul”. Porém Mores 

aproveitou o momento para reivin-

dicar mais infraestrutura, melhorias 

de estradas, acessos, ampliação do 

aeroporto, energia, comunicações, 

para que possamos continuar ge-

rando cada vez mais empregos e 

renda. 

A vice-presidente da Federa-

sul, Simone Leite, ao se manifestar, 

parabenizou a ACCIE pelo seu 94º 

aniversário e destacou que a classe 

Solenidade contou com a presença do Governador do Estado em Exercício, Beto Grill

Diretores da ACCIE que também tomaram posse

Governador do Estado em Exercício, Beto Grill, com  
o presidente da ACCIE, Claudionor Mores



Ao final, ex-presidentes e autoridades subiram ao palco para cantar parabéns a você para a ACCIE. Em seguida, o Quinteto Musi Art, formado por músicos erechinen-
ses, prestou uma homenagem à ACCIE pelos seus 94 anos, com uma apresentação musical, com algumas músicas de autoria do compositor Arnaldo Savenagno

Lançamento do livro Erechim - Retratos do Passado, 
Memórias no Presente

Na manhã do dia 26 de abril, 

a ACCIE promoveu, durante um 

café da manhã, o lançamento do 

livro Erechim – Retratos do Passado, 

Memórias no Presente, que resgata 

os costumes e a memória dos colo-

nizadores, que, alheios às adversi-

dades enfrentadas, aqui fixaram sua 

morada, levantando a bandeira da 

coragem, da força, da perseverança, 

da fé, da humanidade e da prospe-

ridade, submetendo esta região às 

transformações hoje percebidas. A 

obra foi possível de ser concretizada 

através do Programa Nacional de 

Apoio à Cultura – Pronac –,na mo-

dalidade Mecenato. São patrocina-

dores do livro a Cavaletti, a Comil, o 

Master Supermercados e a Olfar. 

Momento da entrega do livro ao prefeito Paulo Polis Patrocinadores: Cavaletti, Comil e Master

Mário Luiz Cavaletti, Deoclécio Corradi, Jaci De 
Lazzari, Cláudio Madalozzo e Claudionor Mores

Os autores: publicitário e fotógrafo Roberto Hach-
mann, jornalista Maria Lúcia Carraro Smaniotto, his-
toriador e pesquisador Enori Chiaparini e historiador 
Neivo Fabris

empresarial precisa cada vez mais 

estar mais unida. Segundo ela, a re-

presentação empresarial deve estar 

embasada na liderança, na ética, na 

informação e destacou, ainda, que a 

parceria público privada deve acon-

tecer também no campo das ideais 

e que ela caminhe sempre junto em 

prol do desenvolvimento.

O prefeito de Erechim, Paulo Al-

fredo Polis, ao destacar o aniversário 

da ACCIE, aproveitou para fazer um 

breve relato dos investimentos que 

estão sendo aportados pelo Gover-

no Federal e Estadual no município, 

afirmando que as parcerias público 

privado já acontecem em Erechim 

O governador em exercício Beto 

Grill falou que o aniversário da AC-

CIE representa o compromisso com 

o desenvolvimento e a capacidade 

de organização do empresariado 

local. “A associação cresceu junto 

com a comunidade, o que contri-

buiu muito para que Erechim seja 

um dos mais importantes polos in-

dustriais do Rio Grande”, disse Grill.  



Entidades esportivas apresentam seus projetos para 
2013 no Prata da Casa

O primeiro Prata da Casa de 

2013 trouxe à pauta os projetos 

esportivos para 2013 do Erechim 

Auto Esporte Clube, do Ypiranga 

Futebol Clube e do Clube Esportivo 

e Recreativo Atlântico. 

orçamentários. Folador apresentou 

o calendário de eventos dos depar-

tamentos: Social, Futsal, Natação, 

Tênis, Basquete, Bochas. 

O plano de captação de novos 

associados também foi foco da apre-

sentação, os investimentos a serem 

feitos neste ano e as ferramentas 

utilizadas para a gestão do clube. 

Folador encerrou falando da grande 

conquista do Futsal do Atlântico, 

campeão da XI Taça Brasil Correios de 

Futsal, neste final de semana. Segun-

do ele, a equipe de Futsal do Clube é 

uma das mais tradicionais do Brasil, 

em atividade há 13 anos. Destacou 

os títulos da equipe desde 2003, 

quando apresentou a todos as taças 

conquistadas no doa 7 de abril.

Claudio Pagliosa falou pelo Erechim Auto Esporte 
Clube Presidente do CER Atlântico, Airton Folador

João Aleixo Bruschi e Tales Tomaluski 
falaram pelo Ypiranga Futebol Clube

A primeira apresentação foi do 

Erechim Auto Esporte Clube 

feita por Cláudio Pagliosa que mos-

trou como se dá a construção do 

maior evento que leva o nome da 

cidade, considerado o melhor Rally 

velocidade do Brasil e a melhor pro-

va de rally da América na avaliação 

da Fia-Codasur por 5 anos con-

secutivos. Pagliosa apresentou os 

números do Rally de 2012: público 

de 70 mil pessoas, 72 competidores, 

12 toneladas de alimentos arrecada-

dos e 1.200 voluntários trabalhando 

pela competição, através de comis-

sões descentralizadas. Mostrou a 

visibilidade na imprensa e internet e 

o retorno de mídia que foi estimado 

em mais de R$ 7 milhões. Segundo 

ele, os custos da competição em 

2012 foram de R$ 600 mil.

Em seguida, foi a vez da apre-

sentação do Ypiranga Futebol 
Clube. Falaram em nome do Clube 

o presidente João Aleixo Bruschi e 

Tales Tomaluski. Bruschi destacou a 

importância da parceria com o po-

der público e com os empresários 

para o Clube, ressaltando a neces-

sidade de planejamento para que 

as coisas possam acontecer. Tales 

Tomaluski focou sua fala em quatro 

temas: o planejamento de 2013 

– como será o segundo semestre, 

viabilidade financeira, necessidades, 

objetivos e tabela de jogos -; quan-

to custa fazer futebol, de onde vêm 

as receitas e o retorno de mídia que 

o Ypiranga consegue para a cidade 

e para seus patrocinadores. 

Ele apresentou ainda como 

os empresários podem contribuir, 

através de patrocínios de camise-

tas, publicidades no campo e fora 

e a proposta de se buscar 1.000 

novos sócios. Também falou sobre o 

potencial imobiliário, que pode ser 

consolidado através de parcerias, o 

potencial para realização de shows 

e os projetos futuros de Incentivo 

Fiscal e Condomínio de Investido-

res, além do retorno da marca para 

os investidores. A grande meta, 

segundo Tales, é o retorno à 1º 

Divisão.

Já o presidente do CER Atlân-
tico, Airton Folador, fez um 

explanação desde a fundação do 

Clube, sua história, conquistas, evo-

lução do quadro de associados, de 

receita, funcionários e apresentou 

toda a estrutura organizacional da 

entidade, assim como os princípios 



ACCIE recebe a visita do deputado Gilmar Sossella
A ACCIE recebeu, no dia 8 de abril, a visita do depu-

tado estadual Gilmar Sossella (PDT). Acompanhado de 

seus assessores, foi recebido pelo presidente Claudionor 

José Mores na sede da Entidade, no Polo de Cultura. 

Naquele dia, atendendo a uma demanda da ACCIE, 

Agência de Desenvolvimento do Alto Uruguai, Coredes 

Norte e da Associação dos Municípios do Alto Uruguai, 

Sossella participou de uma reunião com o diretor do 

Daer, Carlos Eduardo Vieira, prefeitos e lideranças da 

região, na sede da Amau. A conversa na sede da ACCIE 

foi de comprometimento do deputado com as causas 

da cidade e região e às principais reivindicações da Enti-

dade, no sentido de melhorar a infraestrutura regional.

Entregue solicitação de apoio ao Deputado Marco Maia

O presidente da ACCIE, Claudio-

nor José Mores, entregou, no dia 13 

de abril, durante a inauguração das 

vias paralelas da BR 153, ao ex-pre-

sidente da Câmara dos Deputados, 

Marco Maia (PT/RS), um documento 

solicitando apoio e comprometimen-

to do Deputado com as causas da 

cidade e região. 

No documento, foi solicitado o 

seu apoio no sentido de viabilizar 

recursos para ampliação da pista de 

pouso do Aeroporto de Erechim, 

conforme tratativas preliminares 

com o prefeito Paulo Alfredo Polis, 

para que se possa ter, na Região, 

no mínimo um voo com aeronave 

de maior porte e em horários mais 

adequados às necessidades dos 

empresários, seus clientes e fornece-

dores, bem como aos cidadãos que 

hoje precisam se deslocar para Passo 

Fundo (RS), Chapecó (SC) e Porto 

Alegre (RS) para suas viagens, com 

grande perda de tempo, maiores 

riscos e outras dificuldades.

Outra reivindicação feita ao de-

putado Marco Maia foi de seu apoio 

e influência para viabilizar recursos 

para o asfaltamento do trecho da BR 

153, entre Erechim e Passo Fundo, 

conhecido como Transbrasiliana.

Claudionor ainda solicitou apoio 

para o deputado no sentido de agi-

lizar a aprovação do projeto “Atra-

ções Culturais para a Frinape 2013”, 

em tramitação no Ministério da 

Cultura – MIC, Pronac nº 130999, 

pois a Festa/Feira irá se realizar de 9 

a 17 de novembro e a ACCIE ainda 

tem que captar o recurso.

Construir 2013 se realiza no Parque da ACCIE
O Parque da ACCIE é mais uma vez palco da 4ª 

edição da Feira Construir e o 9º Feirão da Caixa, que 

apresentam em 2013 diversas opções do que há de mais 

moderno em projetos, construções e decoração susten-

tável e qualificada, além de ótimas oportunidades de 

negócio para quem busca concretizar o sonho da casa 

própria. Ao todo, 130 expositores apresentarão seus pro-

dutos e soluções num ambiente ampliado, uma vez que 

a expectativa da organização é receber pelo menos 40 

mil visitantes durante todo o evento, de 2 a 5 de maio.


