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Apresentação

  2011, o primeiro ano de uma nova gestão. Mudanças, mas também continuidade, 

na medida em que parte da equipe desta Diretoria já integrava a que sucedemos. Identifi-

cação de novas necessidades e plano de ação para nortear as ações futuras da ACCIE.

 2012, a consolidação de alguns projetos, criação de novas Comissões para melhor 

andamento dos trabalhos. Final de gestão.

 Este Relatório de Gestão apresenta, sucintamente, as atividades desenvolvidas 

neste período - 2011 a 2012 -, com o propósito de atender a sua missão institucional, o 

atendimento aos objetivos precípuos da Entidade e os resultados das suas ações.

 Nesta Gestão foram admitidos 27 novos associados, realizados 14 eventos de for-

maturas, 21 eventos empresariais, dois eventos para Clube de Serviço, 9 eventos sociais 

- casamento, bodas e aniversários, 2 Réveillons da RBS, uma Semana Acadêmica da Fa-

culdade Anglicana de Erechim, um show para gravação do DVD do grupo Os Monarcas 

e um encontro com os deputados federais e estaduais da Região do Alto Uruguai. Tam-

bém foram realizados, no Parque da ACCIE, 6 shows nacionais em parceria com a GDO 

Produções com apoio de diversas organizações. Todos estes eventos foram realizados 

com vistas à manutenção e viabilidade do Complexo da ACCIE.

 Além disso, conforme um de nossos objetivos institucionais, de incentivo e apoio à 

promoção de feiras, eventos técnicos e culturais, foram realizados, no Parque da ACCIE, 

dois Rallys Internacional de Erechim, duas Feiras Construir, dois Simpósios do Leite, um 

Erechim Moda Show, duas Exposições Morfológicas de Criadores de Cavalos Crioulos, 

uma Festa Di Bacco.

 Entre os eventos promovidos pela ACCIE estão 13 Pratas da Casa, um Jantar de 

Posse da nova Diretoria, um jantar de Aniversário da ACCIE, 3 encontros do Grupo de 

RH, três palestras com profissionais de renome e, ainda, uma inovação do último ano de 

gestão: os encontros gastronômicos das etnias: Alemã e Polonesa, Italiana e Gaúcha.

 Considerando-se a síntese aqui transcrita, esta Diretoria sente-se valorizada por 

participar desta exitosa história da ACCIE e aproveita a oportunidade para expressar sua 

gratidão a todos os associados e funcionários, pela dedicação a esta Entidade, que tem 

como objetivo maior a representação e a defesa dos interesses da classe empresarial.

Mário Luiz Cavaletti,

Presidente da ACCIE - Gestão 2011/2012.
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Estrutura Diretiva

Diretoria - Biênio 2011 - 2013

Presidente - Mário Luiz Cavaletti - Cavaletti Cadeiras Profissionais

Vice-presidente - Augusto Skrzypek - Intecnial S/A

Diretor Administrativo - Luís Fernando Rohenkohl - RW Engenharia Ltda 

Diretor de Eventos - Everton Barbieri - Artegianale Indústria de Pedras Ltda

Diretor de Relações Internacionais - Elói Brendler - Brendler Confecções Ltda

Diretor Secretário - Claudionor Mores - Mores, Onofre, Collet Contabilidade Ltda 

Diretor de Indústria - Rogério Meneguzzo - JR Meneguzzo Indústria do Vestuário Ltda

Diretor de Indústria - Paulo Cesar Bicca - Biccaplast Indústria de Plásticos Ltda

Diretor de Comércio - Alexandre Zaffari - Câmara de Dirigentes Lojistas de Erechim

Diretor de Comércio - Élio Darci Barbieri - Soccol, Barbieri & Cia Ltda

Diretor de Agronegócios - Luiz Gonçalves Paraboni Filho - Cooperativa Tritícola Erechim 

Ltda

Diretor de Agronegócios - João Vicente De Bona - Ke Soja Com. de Insumos e Maquinas 

Agrícolas Ltda

Diretor de Serviços - Sideclei Zanella - Wonder Sistemas de Infor Ltda

Diretor de Serviços - Luciano Bettio - Bettio Comercio de Móveis Ltda

Diretor Jurídico - Cláudio Botton - Intecnial S/A

Diretor Jovens Empresários - Marcelo André Olivieck - Labor Encadernações Ltda

Diretora de Cultura - Maria Vanda Groch

Conselho Fiscal - Gestão 2011-2012

Titulares:
Angelo Giaretton - Escritório Giaretton Ltda 

Luis Ferreto - Ferreto e Cia Ltda

Adonis Barbieri  - Comercial de Couros Fasolo S/A

Suplentes:
José Scussel - Cassul Com. De Produtos Agropecuarios Ltda

Adelar Rigoni - Escritório Adelar Rigoni

Eloy Girardello - Construtora Gaúcha Ltda
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Conselho Deliberativo -  Gestão 2011-2012

Empresa        Representante 
Andretta & Cia Ltda     Everton Andretta

Banco do Brasil S/A     Paulo Roberto Rufatto

Banco do Estado do Rio Grande do Sul   Agnaldo Rehfeld

Câmara de Dirigentes Lojistas de Erechim – RS  Alexandre Zaffari

Cartório de Registro de Imóveis de Erechim  Laudete Isabel de Andrade

Cavaletti Cadeiras Profissionais    Gilmar José Cavaletti

Cercena S/A Indústria Metalúrgica   Juarez José Cercena

Comil Ônibus      Deoclécio Corradi

Construtora Viero Ltda     Lino Viero

Cooperativa Central Oeste Catarinense Ltda  Valter De Ré

Cooperativa Regional de Eletrificação Rural do A.U João Alderi do Prado

Cooperativa Tritícola Erechim Ltda   Nelson Girelli

Covena – Comercial de Veículos Nacionais Ltda  Júlio Cezar Brondani

Edelbra Gráfica Ltda     Jaci José De Lazzari

ETG – Empresa de Transportes Gaurama Ltda  João Batistus

Fundação Regional Integrada – Campus de Erechim Paulo José Sponchiado

Hospital de Caridade de Erechim   Edson Luís Dal Lago

Imobiliária Piorezan Ltda.    Clemente Piorezan

Indústria de Balas Finas Munarfrey Ltda   Hilário Munaretto

Intecnial S/A      Jandir Antonio Cantele

JR Meneguzzo Indústria do Vestuário Ltda  Ricardo Meneguzzo

Legião da Cruz de Erechim    Terezinha Schillo Martarello

Master ATS Supermercados Ltda   Terezinha Zaffari Sonda

Menno Equipamentos para Escritórios Ltda  Rogério Rewsaat

Metalúrgica Monte Castelo Ltda   Volmar Hlavac

Mores, Lazzari & Associados Ltda   Leonardo Onofre

Olfar Ind. Com. Óleos Vegetais Ltda   José Carlos Weschenfelder

Ouro Verde Papéis e Embalagens Ltda   Maximino Tormen 

Peccin S/A      Dirceu Gilmar Pezzin

Plaxmetal Ltda      Adalberto Batista Valentini

Printmax Comercio de Cartuchos e Toner Ltda  Cesar Rodrigo Sala

SICREDI – Cooperativa de Crédito Rural Erechim Jovelino José Baldissera

Soccol, Barbieri & Cia Ltda    Roberto Soccol
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Televisão Alto Uruguai S/A    Cristiane Dil

Triel – HT Industrial e Participações S/A   Darlan Dalla Rosa

Unetral S/A      Silvino Zaffari

Unimed Erechim – Coop. de Serviços de Saúde Ltda Alcides Mandelli Stumpf

Bebidas Koller Ltda     Walter Koller

Brastelha Industrial Ltda.    Walmir Badalotti

Cervi & Cia Ltda      Edson Cervi

Clanel Indústria e Comércio de Confecções Ltda. Cladir Dariva

Dal Prá Indústria e Comércio de Móveis Ltda  Luiz Pungan

Eletro Cirúrgica Sotronic Ltda.    Ernesto Amaral

Fazenda Agranionik     Èrcio Agranionik

Fuzipar Comercio de Ferragens Ltda.   Osvaldino Fuzinatto

Instituto de Olhos Santa Luzia Ltda   Fabio Vaccaro

Marcolin Indústria Têxtil Ltda    André Marcolin

S. Zanardo & Cia Ltda Flávio     Cláudio Zanardo

Sementes Estrela Ltda.     Efraim Fischmann

Diretoria Executiva do Conselho Deliberativo

Presidente: Deoclécio Corradi

Vice-presidente: Walter Koller

Secretária: Terezinha Schillo Martarello
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Diretrizes Organizacionais
Missão
“Representar, integrar e fortalecer a classe empresarial para o desenvolvimento socioe-

conômico de Erechim e Região.”

Visão
“Ser referência em liderança empresarial, reconhecida pela ampla participação empre-

endedora e inovadora da entidade e de seus associados no desenvolvimento de Erechim 

e Região.”

Valores
Valorização do Empresário - A ACCIE considera o empresário seu principal foco de atua-

ção e busca reconhecê-lo como um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento 

socioeconômico de Erechim.

Ética - A ACCIE entende que uma entidade representativa deve se alicerçar na trans-

parência e na justiça em todas as suas relações. Para tanto pauta suas ações nos mais 

elevados padrões de ética e integridade.

Empreendedorismo - A ACCIE como entidade de empresários prioriza fortemente em 

suas ações as atividades que fortaleçam e incentivem a atividade empreendedora.

Inovação - A ACCIE prima pela inovação em suas ações e estimula seus associados a 

criar valor pelos investimentos em tecnologia e gestão que garantam competitividade 

empresarial.

Integração - A ACCIE crê que é na integração de seus associados que reside a força da 

classe empresarial.

Sustentabilidade - A ACCIE é comprometida com o futuro das novas gerações e pauta 

suas ações respeitando os limites ambientais e sociais, agindo na orientação e conscien-

tização das atividades empresariais responsáveis.

Liberdade de Expressão - A ACCIE respeita a diversidade, a liberdade de todas as formas, 

incentiva a participação e se opõe a qualquer tipo de segregação.
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Comunicação - A ACCIE valoriza seu associado e crê que na comunicação reside uma das 

principais estratégias de transparência na gestão e comprometimento dos empresários.

Negócio
Liderança Empresarial.

Objetivos Institucionais
Representação e defesa dos interesses empresariais

Realização e apoio à promoção de feiras, eventos técnicos e culturais

Manutenção e viabilidade do Complexo da ACCIE

Participação na condução estratégica das atividades socioeconômicas de Erechim

Macro Objetivos
Identificar as demandas empresariais por setor de atuação

Criar estrutura organizacional para viabilizar o atendimento das demandas empresariais

Ampliar sistema de comunicação com o meio empresarial através da home-page

Alcançar o crescimento de 20% do número de associados no período de 2 anos

Estabelecer relações formais com a Federasul e entidades congêneres

Estabelecer relações institucionais com entes públicos e privados. 

Propor um plano de viabilização permanente da entidade.
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Principais Ações Gestão 2011 – 2012

- Revisão do Planejamento Estratégico da ACCIE.

- Fortalecimento do Grupo RH (elaboração do regulamento interno e reuniões periódi-

cas nas próprias empresas).

- Apresentação Case Grupo RH na Federasul (como empresários estão fortalecendo suas 

equipes de trabalho).

- Representações nos 16 Conselhos Municipais.

- Ajustes nas mensalidades para equilibrar o Fluxo de Caixa da entidade.

- Financiamento BNDS pavilhões pago valor estimado R$ 450.000,00, ficando saldo para 

próxima gestão de R$ 420.000,00 aproximadamente.

- Processos: Uma ação de uso de imagem Frinape 2008 grupo de Teatro Adriano Massaro 

e ACCIE. Outras duas ações relacionadas ao mesmo fato ACCIE contratou uma empresa 

para prestação de Serviços Valmir e Odila Ltda, um dos Funcionários que não estava 

registrado pisou no telhado caiu e veio a falecer uma ação ajuizada pela companheira 

e outra pelas filhas que entraram na justiça comum, foi encaminhada pela Justiça do 

Trabalho. Porém houve recurso e o Tribunal entendeu que há uma responsabilidade en-

tre as partes e condenou de forma solidária, majorar o dano de R$ 90.000,00 dividido 

entre os três. A companheira ajuizou entre a ACCIE e Valmir e Odila foi julgada pela Juíza 

substituta que condenou de forma solidária a pensão mensal 25% de 2/3 do salário até 

completar 70 anos, mais a indenização equivalente a 52.000,00. Valor aproximado depo-

sitado em juízo R$ 26.000,00. 

- Ampliação do quadro de novos Associados. São estes os novos associados da Gestão 

2011-2012: Amevau - Assoc. dos Médicos Veterinários, Atos Jornalismo e Consultoria 

Ltda, AutoKadi Com. de Som Ltda, BHM Assessoria Contábil Ltda, Bonatto Empreendi-

mentos Imobiliários, Botolli Veículos Ltda, Botton Advogados Sociedade Simples, Clube 

do Comércio, Comércio de Materiais Elétricos Borba, Demoliner Assessoria e Constru-

ções Ltda, Eletrônica Erechim Ltda, Ervateira Rei Verde, Egipol Extintores, Express Res-

taurantes Industriais, Gambatto Auto Ltda, Gazda Suprimentos, ICSEC – Inst. De Ciências 

para Educação Corporativa, J.V Cunha Cia Ltda, Kajiwara Engenharia Ltda, Labor enca-
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dernações, Panificadora e Confeitaria Paladar, Pré Vestibular Erechim Ltda – GARRA, Se-

nai, Siscoob Transcredi, Suprema Comunicação Publicitária e Top Formaturas.

- Alteração do Estatuto (realizado em ata) com inclusão de três novas diretorias: Diretor 

Jurídico, Diretoria Cultural e Diretoria Jovem Empresário.

- Ações em parcerias com demais entidades, visando desenvolvimento regional.

- Melhorias Parque ACCIE: investimento de R$32.000,00 na parte elétrica e outros.

- Novos Valores de locação dos Pavilhões - aprovados pelo Conselho Deliberativo.

- Projetos culturais.

- Planejamento Financeiro da Frinape 2013

- Eventos com as etnias: Jantar do Pierogui e Porchetta Romana, Café Colonial Doçuras 

da Oma e Festival da Costela.
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Projetos da Gestão 2011-2012

Projeto Livro: Retratos no Passado Memórias no Presente

Pronac : 108092                   

Valor Captado: R$ 217.416,00

 Situação Projeto: Iniciou na Gestão do Sr. Deoclécio Corradi, teve continuidade na 

gestão Sr. Mario Luiz Cavaletti onde foi captado valor total do Projeto, contamos com o 

patrocínio das empresas: Olfar – Cavaletti – Comil – Master.    

 Tínhamos como objetivo realizar um novo Livro sobre História de Erechim, apre-

sentar a história da colonização do município, resgatando o passado e contextualizando 

o presente, narrar o processo de colonização, através da identificação das etnias que 

vieram no final do século 19 para ocupar e desenvolver a região alto Uruguai e, principal-

mente Erechim, expor imagens, mensagens e registros que demonstrem o crescimento 

e a memória do povo que formou a região e Erechim.  O trabalho foi finalizado, e será 

publicado no ano que se inicia.
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Projeto FENAMATE

 Situação Projeto: Encaminhado para Lei Incentivo Cultura do Estado, no inicio de 

março de 2012. No qual obtivemos o parecer do Conselho de Cultura do Estado somente 

no final de novembro 2012, sugerindo alterações no escopo do Projeto cortando despe-

sas de limpeza, montagem de estrutura e segurança. Será refeito o Projeto e encaminha-

do novamente para LIC no inicio do ano que se inicia. 

 A erva-mate além da importância destacada que teve no decorrer da história, seja 

pela tradição gaúcha ou mesmo pela questão medicinal, no presente é um produto que 

colabora e tem grande relevância para a atividade econômica de muitos municípios do 

Estado. A região do Alto Uruguai figura hoje entre os 10 maiores produtores de Erva-Ma-

te do RS, destacando-se na industrialização do produto sendo que hoje abriga a maior 

indústria do país. Desta forma o Projeto Fenamate 2013 é importante para o desenvol-

vimento cultural do estado uma vez que busca preservar os costumes e tradições do 

cultivo desta árvore tão importante na história da formação do povo gaúcho, ao mesmo 

tempo em que buscará agregar atividades artísticas e culturais como o artesanato, a mú-

sica e a dança tradicionalista, em espaço propício às manifestações regionais, tornando-

-se um evento anual de porte no calendário cultural da região. 

Projeto: Atrações Culturais Frinape 2013

 Situação Projeto: Encaminhado para Ministério da Cultura no dia 31 de novembro 

de 2012.

 A FRINAPE é a maior feira da Região do Alto Uruguai. É um evento multissetorial 

que reúne indústria, comércio, serviços, agropecuária, tecnologia, cultura e artesanato, 

com o objetivo de levar a população momentos de negócios, lazer, arte e entretenimen-

to, expondo o que Erechim e região produzem em termos de indústria, serviço, agrope-

cuária, agricultura familiar, entre outras diversas áreas.  É uma realização da Associação 

Comercial, Cultural e Industrial de Erechim - ACCIE e Prefeitura Municipal de Erechim. O 

local do evento é o Parque da ACCIE. A primeira edição do evento ocorreu em 1966. Des-

de esta data, a Feira tem sido realizada com a participação da comunidade regional, que 

busca, a cada nova edição, maior valorização e divulgação de seus potenciais, e alavan-

car não só negócios, mas, principalmente, motivação para o desenvolvimento regional, 

 A realização da FRINAPE é gerar ambiente de oportunidade para que, através do 

seu portfólio de ações, possa haver capacitação – através de eventos técnicos, venda e 

divulgação – exposição, identificação e encaminhamento de planos de desenvolvimen-
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to regional – ambiente qualificado e convergente.

 A Feira promove ainda espaço para a promoção da cultura e turismo, oferecendo 

atrações variadas para a população durante os dias de realização. Assim, o projeto aqui 

apresentado visa buscar apoio para a promoção de atrações Culturais e Shows durante a 

XIV Frinape a ser realizada no município de Erechim, no Parque da ACCIE, de 09 a 17 de 

novembro de 2013. Acreditamos que um evento como esse servirá como um momen-

to de entretenimento familiar e de promoção cultural, onde as famílias poderão estar 

presentes, para prestigiar artistas regionais e nacionais e para se divertirem de forma 

saudável. Além, disso a participação da comunidade em um evento de promoção cultu-

ral pode servir como um meio de aprendizagem prazerosa e para o desenvolvimento da 

consciência das diversas formas de expressões culturais desenvolvidas em nossa cidade.

 A comunidade terá a oportunidade de receber artistas amadores do Município e 

região, oportunizando que seus trabalhos sejam divulgados, artistas profissionais de di-

versas localidades que virão para engrandecer e abrilhantar a comemoração. 

 Neste sentido a inserção de shows com artistas de renome nacional, no referido 

projeto, tem a finalidade de proporcionar à comunidade regional uma oportunidade 

de prestigiar diferentes estilos de musicalidade. É comum nos grandes centros a oferta 

variada e diversificada, para a população, de opções de lazer e de inclusão cultural, atra-

vés da promoção mensal e muitas vezes semanal de eventos, principalmente shows de 

música que encantam plateias e formam grandes coros embalados por melodias conhe-

cidas por todos mas que muitos só têm a oportunidade de contemplar em programas 

de TV ou Rádio. Existe hoje, nas cidades pequenas, principalmente do interior do Estado, 

uma carência muito grande de atrações culturais. Por estarem fora do circuito turístico 

cultural dos espetáculos, estas cidades geralmente não possuem recursos para contratar 

artistas e shows que proporcionem à população a oportunidade de contemplar ao vivo 

os ídolos da música. Assim a oferta de grandes shows irá atrair turistas que virão con-

templar as atrações. 

 Além disso o evento estará promovendo para a sociedade, a geração de emprego e 

renda através das demandas de produção para a realização da programação favorecen-

do o desenvolvimento econômico, atraindo participantes e turistas, o que movimenta a 

rede hoteleira e o setor de serviços e vendas. Somando-se a isso acreditamos que uma 

festa como esta poderá promover o desenvolvimento regional, principalmente pela 

atração de turistas e pessoas que aqui nasceram e poderão retornar para vivenciar o que 

sua terra natal está produzindo.

 Em resumo, este projeto foi pensado para oportunizar a pessoas de diferentes ní-

veis sociais, econômicos e culturais, participar e vivenciar as nossas raízes, nossas tradi-

ções, o nosso folclore, momentos de arte, dança, teatro, música, literatura entre outras 
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atrações, através de uma extensa programação. Queremos fazer da Frinape 2013 um 

evento congregador, prazeroso, aproximador e um verdadeiro elo de consagração no 

convívio humano.

Projeto Revista ACCIE
 

 Situação Projeto: Iniciou na gestão do Sr. Mario Luiz Cavaletti, no mês de junho de 

2012. Projeto não concluído pois obtivemos pouco retorno dos associados na entrega 

do material para publicarmos. Trabalho esse que está sendo realizado pela Assessora de 

Comunicação da ACCIE, buscando compilar todas as informações das empresas associa-

das. Acreditamos que em meados de abril possamos publicar. 

 O objetivo da publicação é divulgar as atividades desenvolvidas pela ACCIE; e 

apresentar, na forma de um catálogo, todos os associados da Entidade. O público-alvo a 

receber o material é composto por todos os associados da ACCIE, órgãos públicos, auto-

ridades e entidades parceiras. 

Projeto Livro Sobre História da ACCIE
 

 Situação Projeto: Iniciou na Gestão do Sr. Mario Luiz Cavaletti no mês de fevereiro 

de 2012, quando autorizou a contratação de uma estagiária em História pela URI, para 

realizarmos um levantamento e digitalização das principais fontes primárias de estudos 

sobre a história da Entidade, que estavam armazenadas em lugares impróprios. 

 Com o Projeto sobre o Livro de Erechim em andamento, precisávamos informações 

para constatar a veracidade da nossa história junto ao município. Foi dessa maneira que, 

com os mesmos autores, iniciamos um resgate junto às demais fontes utilizadas no Livro 

Erechim, para anexar no Projeto sobre história da ACCIE.  Pretenderemos lançar o Livro 

quando a entidade completar 95 anos de fundação. Recebemos a ilustre visita do Sr. Ro-

meo Madalozzo no dia 16 de novembro de 2012, no qual registramos seu depoimento 

para anexar ao nosso novo Projeto.

Proposta de Trabalho com Etnias no Pólo de Cultura.
 

 Situação Proposta: Iniciou na Gestão do Sr. Mario Cavaletti no dia 29 de maio de 

2012, com a inclusão da Diretoria Cultural.  Foram realizadas reuniões periódicas com os 
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grupos que estão à frente das principais Etnias, possibilitou a realização de três eventos 

gastronômicos: dia 04 de Agosto: Encontro Gastronômico da Etnia Polonesa e Italiana 

Jantar Pierogui e Porchetta Romana, dia 27 de Outubro Café Colonial Doçuras da Oma 

com comercialização de produtos típicos, dia 25 de novembro Festival da Costela com 

Circuito Regional de Tradições Gaúchas realizado pelo MTG.

 Objetivo dessa Proposta era proporcionar um formato de trabalho, envolvendo as 

etnias para resgatar junto com a ACCIE a finalidade da construção Pólo de Cultura. For-

talecer as instituições organizadas que trabalham em prol das diversas culturas étnicas 

da comunidade. Organizar eventos culturais e gastronômicos no Pólo de Cultura, com a 

colaboração da ACCIE na gestão desses eventos para que se tornem viáveis financeira-

mente, e a receita desses eventos fica para as mesmas. Mobilizar as etnias e a comuni-

dade para um benefício maior, buscando um aprimoramento por parte das etnias para 

grandes eventos gastronômicos. Constituir um grupo de pessoas para, numa relação 

harmoniosa e proativa buscar dinamismo, continuidade das atividades afins aos objeti-

vos do Pólo de Cultura.

 Valorizar a nossa história, resgatando os instrumentos, os costumes e a memória 

dos colonizadores que alheios as diversidades enfrentadas, aqui fixaram sua morada, 

levantando a bandeira da coragem, da força, da perseverança, da fé, da humanidade e 

da prosperidade, submetendo esta região ás transformações hoje percebidas. 

Proposta de Trabalho com grupo de Jovens Empresários  
 

 Na proposta de inclusão da Diretoria Jovem Empresário foram realizadas reuniões 

periódicas com um grupo liderado pelo empresário Marcelo Olivieck. A Proposta era 

organizar um grupo que tivesse como objetivo fortalecer e representar a classe empre-

sarial dos Jovens Empresários e Empreendedores de Erechim e Região, visando trabalho 

coletivo em prol da ACCIE e do desenvolvimento regional. No início de dezembro 2012, 

o grupo entregou o Projeto para a ACCIE de como gostariam de trabalhar dentro da en-

tidade.
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Eventos Desenvolvidos em de 2011

JANEIRO  
14   Formatura Ciências da Computação 

15   Formatura Psicologia 

22   Formatura Engenharia Agrícola 

29   Formatura Direito 

FEVEREIRO  
5   Formatura Administração 

11   Show - Luan Santana 

16   Evento Empresarial 

MARÇO  
14   Evento Empresarial 

15   Evento Empresarial

16   Eleição Conselho Deliberativo da ACCIE 

16   Evento Empresarial 

19   Casamento

28   Reunião do Conselho Deliberativo

Eleição

Deoclécio Corradi é empossado como presidente
do Conselho Deliberativo da ACCIE

 O empresário Deoclécio Corradi tomou posse, ontem, 16, na presidência do Con-

selho Deliberativo da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim – ACCIE -. O 

ato aconteceu logo após ser anunciado, pelo então presidente do Conselho, Flávio Za-

nardo, o resultado da eleição, realizada das 12h30min às 13h30min, no Polo de Cultura, 

onde votaram 55 conselheiros de um total de 58 membros. Concorreram duas chapas, 

sendo uma liderada por Jaci Delazeri, acompanhado de Flávio Zanardo e Adalberto Ba-

tista Valentini, que obteve 19 votos, e a vencedora, com 36 votos, que tinha na liderança 
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Deoclécio Corradi, Walter Horst Koller como vice-presidente e Terezinha Schillo Marta-

rello como secretária.

 O processo eleitoral foi conduzido pela Junta Eleitoral integrada por Clemente Pie-

rozan, Hilário Munaretto e Maximino Tormen. Tinham direito a voto os ex-presidentes 

e conselheiros natos e os integrantes do Conselho Deliberativo. A votação iniciou logo 

após a abertura da Assembleia Ordinária, feita por Flávio Zanardo, a leitura do Edital de 

Convocação, do Regulamento da Eleição e da nominata das chapas concorrentes.

 TRABALHAREI PARA TODOS OS ASSOCIADOS

 Logo após ser empossado como presidente do Conselho Deliberativo da ACCIE – 

Gestão 2011/2012 -, Deoclécio Corradi agradeceu o apoio dos seus companheiros de 

chapa, Walter Koller e Terezinha Schillo Martarello, e aos conselheiros presentes pela 

confiança. Ele se comprometeu a trabalhar ainda mais pela Entidade, a atender as de-

mandas da Diretoria Executiva, a ser uma ponte entre a Federasul e a Diretoria e afirmou 

que, a partir deste momento, estará trabalhando para todos os associados da ACCIE. 

Convidou o empresário Jaci Delazeri a acompanhá-lo neste desafio, uma vez que é de-

tentor de um vasto conhecimento e já fez muito pela Entidade, destacando a grandiosa 

obra do Polo de Cultura e do Parque da ACCIE.

 Deoclécio Corradi também convocou todo o Conselho Deliberativo para continuar 

participando das reuniões. Destacou que vai buscar o apoio do Poder Público Municipal 

para que os eventos do município sejam realizados no Parque da ACCIE, que, na sua 

opinião, é o local mais adequado para a realização de eventos como a Feira do Livro e o 

Acampamento Farroupilha.

 O novo presidente do Conselho, que é vice-presidente regional da Federação, 

anunciou que a Federasul estará realizando, neste ano, três reuniões descentralizadas, 

sendo que uma será em Erechim, no dia 12 de agosto. Também convidou os empresá-

rios para participarem do Congresso Anual da Federasul que será realizado nos dias 3 

e 4 de junho, em Bento Gonçalves, destacando o alto nível das palestras do evento, de 

interesse de todos. Ao finalizar, afirmou que “a ACCIE será tão forte quanto maior for a 

participação dos associados na Entidade”.

 PODEM CONTAR COMIGO

 Jaci Delazeri respondeu ao novo presidente do Conselho que poderá contar com 

ele sempre que for chamado. Segundo ele, a eleição é um processo que fortalece a En-

tidade e mostra a sua magnitude. Agradeceu aos conselheiros que votaram nele, afir-

mando que é um defensor da liberdade de escolha. Finalizando, disse que este era “um 

momento de grandeza da entidade, nunca visto antes”.
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Reunião do Conselho

ACCIE reúne Conselho Deliberativo e associados para apresentar 
prestação de contas de 2010 e da Frinape

 O presidente da Frinape 2010, Julio Brondani, apresentou, no final da tarde do dia 

28 de março, a prestação de contas da feira, que aconteceu em Erechim de 13 a 21 de 

novembro de 2010, para membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e associados da 

ACCIE – Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim -. A Assembleia Geral 

também serviu para a prestação de contas do último ano da Gestão do presidente Deo-

clécio Corradi e assuntos gerais.

 Ao iniciar sua apresentação, Julio Brondani falou que estava entregando em for-

mato físico o relatório do que iria apresentar digitalmente, um volume encadernado de 

um relatório contendo informações sobre tudo o que aconteceu na Feira, ilustrado com 

fotos, e dois volumes do Relatório de Imprensa, contendo as mais de 690 notícias publi-

cadas na imprensa e jornais on line sobre o evento. Informou que também estão sendo 

entregues 1.400 documentos contábeis de todas as despesas efetuadas. 

 Fez um relato minucioso de toda a estrutura do planejamento e o desenvolvimen-

to da maior feira multissetorial do Norte do Estado do RS, desde o conceito, calendá-

rio, definição dos shows, estruturas utilizadas – espaços da Comissão Central, Comissão 

Social, Segurança, ACCIE, Prefeitura, Lona do Chimarrão, Praça da Alimentação, Estação 



Relatório de Gestão 2011-2012 - 20

da Cultura, Rádio Feira, pavilhões de exposição e outras -, até os recursos envolvidos e 

a movimentação realizada. Discorreu sobre a estrutura das duas bilheterias montadas 

para o evento, os recursos humanos envolvidos na operação, os valores pagos para cada 

trabalhador, destacando que o coordenador geral não era remunerado, até a movimen-

tação de público que resultou em um total de 137.792 acessos à Feira. 

 Brondani apresentou o número de refeições servidas em cada restaurante étnico 

e no Gaúcho e da Praça de Alimentação. Nesta área de 2 mil metros quadrados estavam 

sete lancherias, duas sorveterias, 400 mesas e 1.600 cadeiras, onde foram comercializa-

dos cerca de R$ 357 mil. Também apresentou o resultado da comercialização de bebidas 

e dos ingressos antecipados do trishow e o volume de negócios de cada área – Pavilhões 

da Indústria e Comércio I e II, da Agricultura Familiar, dos Animais e estandes externos. 

Falou sobre os shows, estacionamentos, arena de rodeios e parque de diversões, tudo 

minuciosamente detalhado. 

 INVESTIMENTOS PERMANENTES 

 Ao apresentar o Relatório Financeiro, Julio Brondani demonstrou, detalhadamen-

te, o orçamento previsto e o realizado de todas as receitas e despesas. Segundo ele, o 

previsto do orçamento indicava um resultado operacional positivo de R$ 405 mil, e o 

orçamento realizado apresentou um resultado operacional positivo de R$ 173.475,48, 

R$ 231.542,52 abaixo do resultado operacional previsto. 

 Tirando deste resultado os investimentos realizados na infraestrutura do Parque 

da ACCIE, que ficarão para outros eventos e feiras, restou uma conta a ser paga de R$ 

295.615,68. Conforme comprovou, os investimentos em prédios e benfeitorias – cons-

trução de dois novos banheiros nos pavilhões da Indústria e Comércio I e II, reforma 

completa do telhado do pavilhão de exposições antigo, reparos e estrutura na rede elé-

trica de todo o Parque, reconstrução do palco de shows – foram de R$ 314.450,00; na 

construção de 4.300 metros quadrados de piso de concreto e asfalto foram investidos R$ 

149.411,15; e na aquisição de computadores R$ 5.230,00, totalizando em investimentos 

R$ 469.091,16. 

 Ao mencionar estes números, Julio Brondani acrescentou que não era este o resul-

tado que queria apresentar, porém ressaltou que todos os fornecedores foram pagos. E 

acrescentou: “não vamos deixar conta para a ACCIE”. Para buscar os recursos que estão 

faltando, anunciou que estará sendo realizado um grande evento, com um conferencista 

renomado, no dia 29 de abril, na URI – Campus de Erechim, com foco na formação de 

novas lideranças, onde todos os empresários de Erechim e Região serão convidados a 

participar. Segundo informou, serão colocados a venda 400 ingressos ao valor de R$ 

800,00. O retorno para cada empresário será um vasto conhecimento que será trazido 

por um grande palestrante. Se, mesmo assim, não se conseguir saldar o que falta, Julio 
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afirmou que a responsabilidade era dele, pessoalmente, e que se for preciso pagará esta 

conta do próprio bolso. 

 UMA EQUIPE GRANDIOSA 

 De acordo com Julio Brondani, a Frinape 2010 foi um grande evento, que teve uma 

avaliação positiva, medida diariamente através de pesquisa de satisfação, superior a 

95%, chegando a 98%. Ressaltou que foi feita uma feira com preços baixos para exposi-

tores e visitantes. Conforme lembrou, foi uma feira para todos, para que todos pudessem 

decidir se viriam ou não ao evento, não tendo o valor do ingresso como um limitador. 

Para o presidente da Frinape 2010, o desafio permanente de quem faz este tipo de even-

to é satisfazer as expectativas do público. 

 Emocionado, Julio Brondani enalteceu o trabalho dos 150 voluntários que traba-

lharam ao seu lado na construção deste evento, que muitas vezes deixaram seus afaze-

res profissionais e suas famílias para se dedicar ao sucesso da Feira e para satisfazer os 

visitantes e expositores. Como já havia dito em outras oportunidades, voltou a repetir 

que nunca havia trabalhado com uma equipe tão competente, séria e comprometida, 

impulsionados por um mesmo objetivo. 

 Ao finalizar, agradeceu a confiança do então presidente da ACCIE, Deoclécio Corra-

di, e do prefeito Paulo Alfredo Polis, na sua pessoa e na sua equipe, para a realização da 

Frinape 2010. 

 Após a explanação do Relatório Final da Frinape 2010, foi feita a apresentação da 

prestação de contas da ACCIE, do ano de 2010. O relato foi feito por Claudionor Mores. 
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ABRIL  
1   Jantar Posse Nova Diretoria

8   Evento Empresarial 

Jantar de Posse

Mario Luiz Cavaletti diz que o espírito de família tem que ser 
restabelecido dentro da sociedade e de todas as entidades

 Uma solenidade realizada no Salão de Eventos do Polo de Cultura marcou, no dia 

1º de abril, a posse oficial do empresário Mario Luiz Cavaletti no cargo de presidente da 

Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim – ACCIE -. No mesmo ato foram 

empossados os novos integrantes da Diretoria Executiva. A posse foi conduzida pelo 

presidente do Conselho Deliberativo da ACCIE, Deoclécio Corradi, que comandou a En-

tidade na gestão 2009-2010. A cerimônia contou com a presença do prefeito Paulo Al-

fredo Polis, do presidente da Câmara de Vereadores Marcelo Demoliner, do deputado 

federal Jerônimo Goergen e grande número de associados. 

 Ao se despedir do cargo de presidente, Deoclécio Corradi se deteve a tecer agra-

decimentos: aos associados, pela oportunidade que lhe deram de presidir a entidade; 

à sua Diretoria, nominando cada integrante; ao professor Júlio Brondani pela brilhante 

Frinape, que todos tiveram a oportunidade de viver em 2010; ao presidente do Conselho 

Deliberativo Flávio Zanardo, ao vice Maximino Tormen e ao secretário Hilário Munaretto, 

afirmando que foi uma tranquilidade tê-los à frente do Conselho. 

 Ao se dirigir ao presidente Mario Cavaletti, o agradeceu por ter aceitado presidir a 

Entidade, o que permitiu que cumprisse a promessa de estar à frente da ACCIE por um 

mandato de dois anos. Deoclécio defendeu que deve haver renovação permanente nas 

entidades, oportunizando que surjam novas lideranças para que possam contribuir com 

a classe e com a comunidade. Agradeceu ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo pe-

los apoios e parcerias e também à imprensa, pela repercussão e visibilidade que sempre 

deu aos assuntos que envolvem a ACCIE. 

 Dirigindo-se diretamente aos associados deixou um recado e uma reflexão: “a AC-

CIE será tão forte quanto maior for a nossa disposição de participar”. Segundo Corradi, 

não há outro caminho que não seja a ACCIE para “aprendermos uns com os outros; bus-

carmos novos conhecimentos que não temos aqui; oportunizarmos o surgimento de 

novas lideranças que sejam comprometidas com nossas causas; defendermos nossas 

ideias e sermos ouvidos; fazermos nossas reivindicações conectados com a Federasul 

para termos mais força e chegar mais longe, e, por fim, contribuirmos com nossa cidade, 



Relatório de Gestão 2011-2012 - 23

através da representatividade e do fortalecimento da classe empresarial”.

 AÇÕES PRECISAM VISAR AO INTERESSE COMUM

 Ao tomar posse oficialmente no cargo de presidente da ACCIE, o empresário Mario 

Luiz Cavaletti disse que era com muita alegria que assumia esta função, acrescentando 

que, juntamente com sua Diretoria, fará todo o esforço necessário para acrescentar mais 

e melhores condições à Entidade e aos associados.

 Lembrou que a trajetória de 92 anos da ACCIE confunde-se com a história da pró-

pria cidade, que vai comemorar 93 anos de emancipação político-administrativa neste 

mês. Destacou que é da competência de cada nova gestão implementar novas ações 

para prosperar sempre mais. Ações que, segundo ele, precisam visar ao interesse co-

mum, pois, assim, a entidade será mais forte e mais respeitada. De acordo com Cavaletti, 

a união e o engajamento do setor privado ao setor público, entre as entidades e a região, 

na defesa destes interesses, fortalecem a ambos e é na soma destes esforços que enfre-

tarão com mais facilidade os desafios dos tempos atuais: de um mundo globalizado e 

interligado a uma rede mundial de comunicação e à velocidade a que todos estão ex-

postos, que impõe, mais do que nunca, ao acerto nas decisões, pois o erro pode ser fatal.

 EXEMPLO DE DIGNIDADE

 Mario Cavaletti argumentou que a busca da melhoria de nossas vidas e de nosso 

mundo tem que ser contínua e diária, revendo a todo tempo a forma como estamos 

praticando nossa trajetória. Ressaltou que devemos olhar para as pessoas que estão à 

nossa volta e abrir os olhos para a dor que nos rodeia. Em seu discurso, palavras que vão 

além do compromisso empresarial e da busca de um cargo perfeito. Falou que a gene-

rosidade, a delicadeza, o amor ao próximo e o respeito às diferenças devem permear as 

ações dos empresários. Segundo Cavaletti, o espírito de família tem que ser restabeleci-

do dentro da sociedade e de todas as entidades, “pois só assim atingiremos o verdadeiro 

objetivo a que nos foi proposto: sermos exemplo de dignidade”. 

 “Precisamos construir sempre um mundo melhor, oportunizando às futuras ge-

rações a continuidade e a superação dos novos desafios que surgem. Trabalharemos 

sempre unidos, partilhando os problemas e as dificuldades e certamente a realização de 

nossos sonhos será gratificante”, sentenciou.

 Dirigindo-se aos associados, afirmou que “esta Entidade só existe com vocês e para 

vocês. Vamos exercer este princípio democrático e certamente seremos exemplo a ser 

seguido. Não é por acaso que hoje, aos 92 anos, damos mais um passo em nossa vida, 

que ficará registrado para sempre. Os meios de comunicação irão se encarregar de divul-

gá-lo como mais um degrau conquistado e que fará parte desta história”, finalizou.

 O prefeito Paulo Polis também destacou que a história da ACCIE e de Erechim se 

confunde, destacando que o maior patrimônio da cidade é o seu capital humano. Falou 
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que não se estava apenas celebrando uma posse, mas o que há de melhor na cidade, 

afirmando que “o que temos de melhor é o nosso patrimônio humano”.  

Nova diretoria da ACCIE - Gestão 2011-2012

Passagem do cargo para o novo presidente 
Mário Luiz Cavaletti

Deoclécio Corradi em seu pronunciamento de 
despedida do cargo de presidente

Pronunciamento de Mário Cavaletti

Mário Cavaletti dando posse ao seu vice-
presidente Augusto Skrzypek

Presença de associados e autoridades na 
cerimônia de posse
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MAIO  
1 a 8    Rally Internacional de Erechim

12   Encontro Grupo RH 

19 a 22  Feira Construir 

JUNHO  
1   Evento Empresarial

3 e 4    9º Congresso das Entidades Filiadas à Federasul - Bento Gonçalves 

6   Prata da Casa 

14   Evento Empresarial 

24   Evento Empresarial 

28 e 29  Simpósio do Leite 

Prata da Casa

Prefeito Paulo Polis apresenta as marcas 
e resultados da Administração 

 O prefeito Paulo Alfredo Polis foi o palestrante do primeiro Prata da Casa de 2011, 

tradicional encontro de lideranças empresariais promovido pela Associação Comercial, 

Cultural e Industrial de Erechim – ACCIE -. O tema da palestra foi “Erechim Construindo 

Resultados”. A reunião-almoço foi realizada dia 6 de junho, no Polo de Cultura – Parque 

da ACCIE e contou com a presença de mais de 140 lideranças empresariais e políticas.

 A abertura do evento foi feita pelo presidente da ACCIE, Mario Luiz Cavaletti, que 

falou sucintamente sobre a participação da Entidade no 9º Congresso das Entidades Fi-

liadas à Federasul, realizado nos dias 3 e 4, em Bento Gonçalves, cujo tema foi a Força 

do Associativismo. Cavaletti aproveitou para chamar a atenção dos empresários, espe-

cialmente associados, da importância de participar de eventos como este, onde foram 

debatidos temas políticos e empresariais de grande importância e que têm consequ-

ências diretas em todos os segmentos e na vida de cada um. Além disso, segundo ele, 

é um momento de troca de experiências que engrandecem o conhecimento. Falou da 

participação da ACCIE com a apresentação do case de sucesso sobre Equipe Técnica de 

Recursos Humanos, que foi apresentado no dia 3 de junho.

 Ainda na abertura, Cavaletti anunciou os novos associados da ACCIE: Autokadi Co-

mércio de Som e Acessórios Ltda., Demoliner Assessoria e Construção Ltda., Eletrônica 
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Mário Luiz Cavaletti e Paulo Alfredo Polis

Prefeito Paulo Polis falou no Prata da Casa

Associados presentes

Erechim Ltda., Express Restaurantes Empresariais Ltda., Kajiwara Engenharia Ltda. e Pa-

nificadora e Confeitaria Paladar Ltda. Ele também destacou a presença de acadêmicos 

dos cursos de Administração da URI – Campus de Erechim e da FAE – Faculdade Anglica-

na de Erechim, assim como anunciou os novos representantes da ACCIE nos Conselhos: 

Cerest, Comdicae e Compam.

 Em sua palestra, o prefeito Paulo Alfredo Polis discorreu sobre diversas áreas es-

tratégicas mostrando os investimentos realizados e apresentou as marcas e resultados 

perenes da atual Administração, destacando que este conjunto de iniciativas faz de Ere-

chim uma das cidades mais prósperas do Estado. Entre as marcas citadas estão o Orça-

mento Público, o Hospital Santa Terezinha, o título do HST de Hospital Amigo da Criança, 

o CEJA, o Instituto Federal, a Universidade Federal Fronteira Sul, as Paralelas da BR 153, 

a parceria Prefeitura/Corsan, a Farmácia Popular, a Agricultura Familiar na Merenda Es-

colar, a Construir, o Cerest, o Projeto Mais Educação, o Projeto Vem Ser, o Centro de Lazer 

Viva Melhor no Parque Longines Malinowski, os pregões eletrônicos presenciais – Trans-

parência Total.  Segundo Polis, Erechim é a bola da vez, se referindo ao atual estágio de 

desenvolvimento do município, destacando que hoje estão em construção na cidade 86 

prédios.
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9º Congresso das Entidades Filiadas à Federasul - Bento Gonçalves

Case da ACCIE foi apresentado no Congresso da Federasul

 O 9º Congresso das Entidades Filiadas à Federasul, que reuniu líderes empresariais 

do Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, trazendo como tema desta edição “A Força 

do Associativismo”, foi valorizado pelos seis cases de sucesso selecionados que mostra-

ram as soluções inovadoras adotadas pelas Associações Comerciais e de Serviços e Cen-

tros de Indústria e Comércio do interior do Estado do RS, que ajudaram as entidades 

resolverem seus problemas com soluções inteligentes e de baixo custo. 

 A ACCIE levou o case sobre a Equipe Técnica de Recursos Humanos, equipe for-

mada por profissionais da área de RH das principais empresas e indústrias da cidade. 

A apresentação foi feita pela gerente de RH da Comil Adriana Menegatti e por Sheila 

Bortolazzo do RH da Aurora Alimentos. 

 O grupo tem como objetivos trocar informações, experiências e buscar soluções 

em conjunto; promover cursos e treinamento de capacitação, seminários, grupos de 

estudos e palestras voltados às necessidades das empresas possibilitando otimização 

de recursos; propor ações em conjunto, sob coordenação e representação da Diretoria 

ACCIE.  As principais frentes de trabalho do grupo são desenvolver ações integradas para 

melhorar ambientes de trabalho; para inclusão de pessoas com deficiência no mercado 

de trabalho; e para tratar problemas de rotatividade e gestão de absenteísmo. Um pú-

blico de 300 pessoas assistiu à apresentação. 

Adriana Menegatti apresentando o case da 
ACCIE e ao lado Sheila Bortolazzo

Adriana Menegatti recebendo uma placa pela 
apresentação do case
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JULHO  
19   Evento Empresarial

28   Reunião do Conselho Deliberativo da ACCIE 

30   Formatura Ciências Contábeis 

Reunião do Conselho Deliberativo

Conselho Deliberativo da ACCIE aprova 
Planejamento Estratégico da Gestão 2011-2012 

 Os membros do Conselho Deliberativo da Associação Comercial, Cultural e Indus-

trial de Erechim – ACCIE – aprovaram, na tarde do dia 28 de julho, o Plano Estratégico 

da Diretoria – Gestão 2011-2012. Também foram aprovados reajustes das mensalidades 

dos associados e dos valores das locações dos espaços do Parque da ACCIE.  A reunião 

foi liderada pelo presidente do Conselho Deliberativo, Deoclécio Corradi, tendo ao seu 

lado vice-presidente do Conselho, Walter Horst Koller, o presidente da ACCIE, Mario Luiz 

Cavaletti, e o vice-presidente da Entidade, Augusto Skrzypek. 

 O Plano Estratégico e de Trabalhos – Gestão 2011/2012 foi apresentado pelo Dire-

tor Secretário Claudionor Mores, que falou sobre Missão, Visão e Valores, fatores críticos 

e tendências relevantes, os sete macro-objetivos que norteiam o futuro da Entidade, 

bem como as estratégias para alcançar as metas e delineou os planos de ação. Mores 

também repassou informações econômicas e financeiras da ACCIE, que justificaram os 

aumentos das mensalidades e dos espaços, uma vez que estes valores vinham sendo 

praticados há mais de três anos, sem nenhum reajuste. 

 Os conselheiros ainda aprovaram alterações na Diretoria Executiva, a implantação 

das Diretorias do Jovem Empresário e da Mulher e a instalação das seguintes comissões 

técnicas: Ciência e Tecnologia, Infraestrutura e Tributária.  Outro assunto da pauta foi a 

intenção de reativação da Fundação Polo de Cultura na forma de Instituto Cultural. 

 Também foi apresentada a proposta para a realização da Frinape 2012, que deverá 

ser realizada em novembro, através de parceria público/privado. O foco do evento será 

regional. De acordo com o apresentado, a execução da Feira será da Diretoria Executiva 

com apoio do Conselho Deliberativo e convite de voluntários experientes em realização 

de feiras. 

 O presidente do Conselho Deliberativo, Deoclécio Corradi, anunciou a vinda da Fe-

derasul a Erechim do presidente José Paulo Dornelles Cairoli, para uma interiorização da 

reunião dos vices-presidentes regionais, que acontece todos os meses em Porto Alegre. 
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AGOSTO  
1   Prata da Casa 

17   Encontro Grupo RH 

20   Formatura Direito 

25 e 26  Encontro Regional Federasul 

29   Evento Empresarial - Grupo RH 

29   Palestra Programa Atitude Ativa

30   Evento Empresarial 

Prata da Casa

Presidente da ACCIE conclama empresários 
a participarem mais da Entidade

 O Prata da Casa realizado no dia 1º de agosto, no Polo de Cultura, versou sobre os 

planos e ações da Gestão 2011/2012 da Associação Comercial, Cultural e Industrial de 

Erechim. A abertura foi feita pelo presidente Mário Luiz Cavaletti, que anunciou o mais 

novo associado da Entidade, Sicoob Transcredi, e apresentou os jovens empresários, 

dentro do programa de aproximação e inserção de jovens nas atividades empresariais 

promovidas pela ACCIE: da FAE – Josimar Cuzma e Eduardo Luis Pitt, e da URI Campus 

de Erechim – Milton Eberhardt e Daiane Truylio. Durante sua manifestação, Cavaletti foi 

Abertura da reunião co Conselho foi feita 
pelo presidente Deoclécio Corradi ao lado 
do presidente da ACCIE Mário Cavaletti e dos 
conselheiros Augusto Skrzypek e Walter Koller

Claudionor Mores apresentou o novo 
Planejamento Estratégico

Presença dos conselheiros
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categórico ao afirmar que os associados precisam participar mais das atividades da En-

tidade. Ele solicitou participação e engajamento de todos, bem como solicitou que cada 

empresário convide uma empresa para se associar à ACCIE. “Só seremos fortes se tiver-

mos representatividade”, destacou Mario Cavaletti.

 O presidente do Conselho Deliberativo da ACCIE e vice-presidente regional da Fe-

derasul, Deoclécio Corradi, convidou a todos para participarem da reunião da Federasul 

a ser realizada no próximo dia 26 de agosto em Erechim, com a presença do presidente 

da Federação José Paulo Dornelles Cairoli. Segundo ele, será uma interiorização da reu-

nião dos vice-presidentes regionais, que acontece todos os meses em Porto Alegre. O 

encontro encerrará com um jantar festivo com uma palestra do presidente Cairoli.

 A apresentação dos planos e ações da Gestão 2011-2012 foi feita pelo diretor se-

cretário Claudionor José Mores, que fez uma síntese das ideias e propostas que foram 

referendadas pelo Conselho Deliberativo, na última reunião realizada no dia 28. Mores 

iniciou relembrando o Negócio, a Missão, os Valores e a Visão, bem como os objetivos 

institucionais da Entidade. Ele também destacou os fatores críticos de sucesso e as ten-

dências relevantes, que são pontos preocupantes da Entidade, dentro de uma análise do 

ambiente externo. O diretor apresentou os sete macro objetivos que norteiam o futuro 

da Entidade, bem como as estratégias para alcançar as metas e delineou os planos de 

ação. Dentre os sete macro objetivos estão: Identificar as demandas empresariais por 

setor de atuação, Criar estrutura organizacional para viabilizar o atendimento das de-

mandas empresariais, Ampliar sistema de comunicação com o meio empresarial através 

da home-page, Alcançar o crescimento de 20% do número de associados no período 

de dois anos, Estabelecer relações formais com a Federasul e entidades congêneres, Es-

tabelecer relações institucionais com entes públicos e privados; e Propor um plano de 

viabilização permanente da entidade.

 DUAS NOVAS DIRETORIAS E QUATRO NOVOS CONSELHOS TEMÁTICOS

 Entre as ações administrativas a serem colocadas em prática nesta Gestão estão 

ampliar linha de serviços cooperativos aos associados - comunicações, saúde, comércio 

exterior, cursos e outros -; fazer a revisão no Estatuto Social; manter as atividades atuais: 

o Conselho de Gestão de Pessoas (RH), a parceria com PGQP, as atividades da secretaria 

e comunicação e a emissão de Certificados de Origem; manter o Prata da Casa; fazer um 

jantar palestra – bimestral – Programa Atitude Ativa, com enfoque técnico / político; 

promover cursos e treinamentos; fazer reuniões de trabalho por segmento socioeconô-

mico; formar novas parcerias com instituições de caráter empresarial; e elaborar projetos 

culturais na área Estadual e Federal.

 Mores ainda falou que estão nas propostas ampliar a utilização do Parque da AC-

CIE, apoiar Eventos de Instituições Públicas e Privadas do Município, como o Rally e a 
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Feira Construir; promover feiras, eventos temáticos e técnicos, como Frinape (bianual), 

Eventos Festivos (Dia do Trabalho), Festa da Colheita e outras que estão em estudo; ati-

var a Fundação Pólo na forma de Instituto Cultural com o objetivo de integrar as ativi-

dades culturais das diversas entidades socioculturais da cidade e região junto ao Pólo 

de Cultura; manter a função social, através da Fundação ACCIE com estágios, formação 

do jovem e apoio a atividades sociais, culturais e filantrópicas; e está em estudo buscar 

parcerias internacionais de interesse empresarial.

 Nesta gestão serão criados quatro Conselhos Temáticos: Conselho Tributário, em 

vista das exigências legais; de Infraestrutura, pela necessidade de integração regional de 

rodovias, energia, comunicações e outros; de Ciência e Tecnologia, integrando Universi-

dades, Escolas Técnicas integradas com as empresas, processos, inovação e mão de obra 

qualificada; e de Meio Ambiente: respeito, sustentabilidade e solução de problemas lo-

cais. O plano estratégico prevê, também, a criação de duas novas diretorias: do Jovem 

Empresário e da Mulher Empresária.

 Também foi apresentada a proposta para a realização da Frinape 2012, que deve-

rá ser realizada em novembro de 2010, através de parceria público/privado. O foco do 

evento será regional. De acordo com o apresentado, a execução da Feira será da Direto-

ria Executiva com apoio do Conselho Deliberativo e convite de voluntários experientes 

em realização de feiras. 

Mário Luiz Cavaletti e Deoclécio CorradiClaudionor Mores explanou sobre as propostas 
da Gestão 2011-2012
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Encontro Regional

Presidente da Federasul em Erechim
 

 Erechim foi sede, no dia 25 de agosto, de mais uma etapa da agenda de interio-

rização da Federasul. Uma comitiva integrada por cerca de 40 pessoas, entre diretores, 

membros da Divisão do Interior, vice-presidentes e o presidente da Federasul, José Paulo 

Dornelles Cairoli, veio à cidade para participar de uma reunião com presidentes de Asso-

ciações Comerciais e Industriais de Erechim, Aratiba, Entre Rios do Sul, Gaurama, Getúlio 

Vargas, Jacutinga e Marcelino Ramos. O encontro iniciou às 14h e foi realizado no Polo 

de Cultura. 

 O objetivo foi promover uma aproximação com o interior do Estado, ampliando 

o relacionamento com as filiadas. Na pauta dos debates estavam o fortalecimento da 

Federasul, substituição tributária e o projeto do Senado que amplia o aviso prévio inde-

nizado. Na oportunidade, será apresentado o plano de ação das filiadas da região Norte.

 Também na agenda do encontro, que foi feita pelo vice-presidente da regional 

Norte da Federasul, Deoclécio Corradi, estava um jantar festivo, a partir das 20h, no Polo 

de Cultura. 

 No dia 26, a partir das 8h30min, aconteceu a reunião dos vice-presidentes da Fe-

derasul, no Polo de Cultura, quando foi elaborada a Carta de Erechim, com as principais 

preocupações e demandas da região. 
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Cairoli enfatiza a importância do associativismo
 A importância e o exercício da representação garante um papel de protagonismo 

das entidades em relação ao seu universo de atuação. Um exemplo prático aconteceu 

em Erechim, na reunião de interiorização da Federasul, na ACCIE, que resultou na Carta 

de Erechim, assinada pelos vice-presidentes e diretores presentes para ser enviada aos 

senadores contra a ampliação do aviso prévio indenizado, porque ele cria mais despesas 

e a favor do substitutivo, do senador Papaléo Paes, que tramita no Senado sobre o mes-

mo assunto. A preocupação da Federasul se refere, basicamente, às micro e pequenas 

empresas que seriam as mais penalizadas com a ampliação do aviso prévio.

 Na palestra que fez no Pólo Cultural da ACCIE, o presidente da Federasul e da Con-

federação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), José Paulo Dor-

nelles Cairoli, disse que as associações comerciais que no Brasil completam 200 anos e 

no Rio Grande do Sul, 153, estão ampliando seu poder de representatividade e fazem 

com que os empresários ganhem força para reivindicar, denunciar e propor soluções 

para seus problemas. 

 No jantar, que reuniu mais de 100 convidados, vice-presidentes e diretores regio-

nais da Federasul que participaram da reunião de interiorização de dois dias em Ere-

chim, Cairoli reforçou a o papel da entidade dizendo que além de mostrar que as ban-

deiras empresariais não correspondem somente aos interesses particulares, mas geram 

benefícios a todos, as entidades precisam acabar com a “terceirização” na defesa de suas 

bandeiras.

 Disse também que a Federasul apoia iniciativas governamentais para reduzir o dé-

ficit público, promover o equilíbrio fiscal e investimentos em infraestrutura e que está 

sempre vigilante para o combate de qualquer proposta de aumento de impostos. “Es-

tamos constantemente atentos e em busca da redução da carga tributária”, reforçou o 

presidente Cairoli.
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 Na reunião na ACCIE, pautada para uma maior aproximação da Federasul com suas 

entidades, que encerrou na manhã do dia 26, pouco antes do meio-dia, os empresários 

discutiram a questão do posicionamento diante da ampliação do aviso prévio indeni-

zado e da substituição tributária para as empresas optantes pelo Simples nacional, e 

aprovaram o envio de uma carta dirigida aos senadores contra a proposta de ampliação 

e a favor da aprovação do substitutivo que tramita no Senado. A Carta foi assinada por 

todos os presentes e enfatiza que ambas as medidas prejudicam diretamente as micro e 

pequenas empresas, responsáveis pela maior geração de empregos no País.
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Palestra Atitude Ativa

Cenários econômicos e os desafios da mão de obra no 
RS foi tema de palestra promovida pela ACCIE

 Dentro do seu programa Atitude Ativa, a Associação Comercial, Cultural e Indus-

trial de Erechim promoveu, no dia 29 e agosto, uma palestra com o economista-chefe da 

Unidade de Estudos Econômicos da Fiergs, Igor Alexandre C. de Morais, sobre Cenários 

Econômicos e os Desafios da mão de obra no RS. O evento foi acompanhado pelo presi-

dente da ACCIE, Mario Luiz Cavaletti.

 De forma didática, o palestrante abordou temas como o mercado de trabalho no 

Rio Grande do Sul em comparativo com os demais estados brasileiros, o problema da 

falta de mão de obra e de trabalhador qualificado, índices de desemprego e indicadores 

econômicos, além dos impactos para as empresas e para a área de recursos humanos. 

 Segundo Igor Alexandre de Morais, a falta de trabalhador qualificado atinge de um 

modo geral todas as empresas do Rio Grande do Sul, porém mais intensamente na indús-

tria, na construção civil e na administração pública. A relevância do problema motivou 

a realização de uma pesquisa especialmente voltada ao tema. Segundo o palestrante, o 

crescimento do emprego, nos últimos 12 meses, até julho, foi de 4,4%, ultrapassando a 

marca de 4,2% de 2008. Em 2010 foi de 1,6% e em 2009 de 1,1%. A taxa de desemprego 
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neste mesmo período foi 4,7%, sendo que em 2008 foi de 6,0%, em 2009 de 5,8% e em 

2010 de 4,8%. 

 Atualmente, estão sendo procuradas pessoas com mais de 11 anos de estudos. Na 

indústria, a falta de trabalhador qualificado atinge mais as empresas no chão de fábrica, 

nas áreas de operadores, e também técnicos e engenheiros. Na construção civil é na área 

de encarregados e engenheiros. Conforme explicou, o problema é mais grave no que 

tange às funções intimamente relacionadas à produção.

 Para o especialista em economia, o problema configura-se de forma estrutural e 

tende a prior na próxima década, pela dificuldade em educação, características culturais, 

além do envelhecimento da população e migração para outros estados. Igor Alexandre 

mostrou pesquisas realizadas nos últimos anos que retratam o crescimento da econo-

mia, o contexto social e a situação dos setores e empresas que demandam capital huma-

no para o trabalho. 

 PROBLEMA SÓ SE RESOLVERÁ EM LONGO PRAZO

 Para ele, a solução para o problema da falta de trabalhador qualificado não é de 

curto prazo, é um sinal de desequilíbrio no crescimento dos últimos anos, que certamen-

te irá limitar o crescimento da economia no médio e longo prazo e, com o desaqueci-

mento da economia, o tema tende a ser colocado em segundo plano.

 Outro diagnóstico do palestrante é que há uma dificuldade de qualificar trabalha-

dores podendo ser uma falha no modelo de ensino escolhido pelo país e uma questão 

cultural - há menos interesse em se qualificar, há acomodação com a situação atual e 

sensação de menor risco de perda de emprego, provocadas pelo seguro desemprego e 

pelo bolsa-família.

 De acordo com o Economista-chefe da Unidade de Estudos Econômicos da Fiergs, 

a produção industrial encontra-se abaixo do nível pré-crise e praticamente estagnada 

desde abril de 2010 e a desaceleração na economia do RS é a mesma do Brasil. Estamos 

produzindo menos que em outubro de 2008 e há um menor crescimento do consumo 

interno, sendo que o índice de demanda para os próximos seis meses vai cair. 

Mário Cavaletti e o palestrante Igor Alexandre de 
Morais
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SETEMBRO  
5   Prata da Casa 

12   Evento Empresarial

13   Manifesto Público contra a alta Carga Tributária 

17   Evento Empresarial

Prata da Casa

Anunciada a criação da Plataforma Empresarial 
do Banco do Brasil em Erechim

 Durante a realização de mais uma edição do Prata da Casa foi anunciada a criação 

da Plataforma Empresarial do Banco do Brasil em Erechim, atendendo a uma reivindi-

cação da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim. O comunicado foi feito 

pelo Superintendente Regional Empresarial do Rio Grande do Sul, Günther Knak, duran-

te o almoço-palestra promovido pela ACCIE, dia 5 de setembro, no Polo de Cultura. O 

tema do evento foi “Segmento Atacado do Banco do Brasil, Modelo de Atendimento e 

Comércio Exterior”.

 A abertura do Prata da Casa foi feita pelo presidente da ACCIE, Mario Luiz Cavaletti, 

que anunciou dois novos associados, o Senai e a Labor Encadernações, e apresentou os 

acadêmicos da Faculdade Anglicana de Erechim e da URI – Campus de Erechim que se 

integram às atividades da Entidade. O presidente do Conselho Deliberativo da ACCIE, 

Deoclécio Corradi, aproveitou para convidar os conselheiros e associados para partici-

parem de uma reunião do Conselho, a ser realizada nesta terça-feira, 6, às 18h, no Polo 

de Cultura, tendo como temas o acordo do Governo Municipal com a Corsan, aporte 

financeiro da ACCIE para a Frinape 2012, a Carta de Erechim – produzida durante a Inte-

riorização da Federasul, ponto eletrônico e impostômetro.

 A apresentação do Banco do Brasil iniciou pelo Gerente Geral da Agência Empresa-

rial de Bento Gonçalves, Carlos Eduardo Reichel Machado, que explanou, sucintamente 

sobre a maior instituição financeira da América Latina e sua atuação no desenvolvimen-

to do País, afirmando ser a maior operadora de fundos e de linha de crédito do Brasil. 

Apresentou a estrutura de atendimento do Banco, formado por três pilares – Varejo, Ata-

cado e Governo, através das Agências Empresariais, Corporate e Large Corporate.

 O BRASIL ESTÁ PREPARADO PARA A CRISE

 Em seguida, o economista de Private Bank do Banco do Brasil, Denísio Liberato, 

fez uma análise sobre o cenário econômico atual abordando a complexidade do cenário 

internacional, a armadilha da liquidez dos Estados Unidos, a crise de dívida soberana da 
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Europa e as diversas oportunidades para o Brasil no médio prazo. 

 Segundo o palestrante, o Brasil está preparado para a crise. Denísio mostrou os moti-

vos pelos quais o país se torna estrategicamente relevante no cenário mundial. De acordo 

com ele, os problemas de inflação e de câmbio são pequenos obstáculos de curto prazo. 

Para o economista, a inflação corrente é alta no mundo todo no atual cenário, incluindo 

países que, assim como o Brasil, adotam regime de metas inflacionárias, como é o caso dos 

países da zona do euro, que estão com seus índices bem acima das projeções. 

 Outro fator tido como problema, o câmbio, recebeu atenção e o especialista disse 

que devemos nos acostumar com uma moeda valorizada. “O Efeito China é um grande 

gatilho desse crescimento brasileiro, pois aquele país importa grande quantidade de 

commodities, elevando seu preço, e oferece produtos industrializados a preços mais bai-

xos, derrubando muitos países desenvolvidos”. Como a crise nos Estados Unidos ainda 

reverbera e a Europa está com graves problemas de endividamento, os países emergen-

tes é que puxam a economia mundial. “Entre eles, o Brasil, que se torna o grande foco de 

investimento da década”, afirmou Liberato.

 O palestrante comentou ainda, que a médio e longo prazo as perspectivas para o 

Brasil são extremamente favoráveis, afirmando que a renda per capita do brasileiro de-

verá dobrar em 10 anos. Liberato também considerou os impactos da Copa do Mundo e 

das Olimpíadas sobre a economia brasileira como positivos, destacando os investimen-

tos em infraestrutura, turismo, geração de empregos, consumo e total de arrecadação 

de tributos. Porém, destacou que ainda há pontos negativos que devem ser melhorados 

no país como o excesso de burocracia, alta carga tributária, custos trabalhistas, portos 

deficientes, falta de regras claras, Judiciário eficiente, falta de mão-de-obra qualificada, 

custo do capital ainda é alto e o problema da previdência e da educação.

Denísio Liberato, Mário Cavaletti e Günther Knak

Economista de Private Bank do Banco do Brasil, 
Denísio Liberato

Equipe do Banco do Brasil com direção da ACCIE
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Manifesto público contra a excessiva carga tributária do país 

Empresários fizeram carreata e caminhadas quando o se 
atingiu a cifra de R$ 1 trilhão de arrecadação de impostos

 Representantes de diversas entidades representativas da cidade, empresários, lo-

jistas e população em geral realizaram, na manhã do dia 13 de setembro, uma marcha 

contra a excessiva carga tributária do país. O ato foi marcado por uma carreata que saiu 

do Colosso da Lagoa e duas caminhadas vindas da Maurício Cardoso e da Praça Jayme 

Lago convergindo todas  na Praça da Bandeira, onde foi realizado um ato público e um 

apitaço. Quando o telão com a imagem do Impostômetro, medido pela Associação Co-

mercial de São Paulo e pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, instalado na 

Praça atingiu, por volta das 11h20min, a marca de R$ 1 trilhão de arrecadação em todas 

as esferas públicas no ano de 2011, houve um momento de silêncio, seguido da uma 

marcha fúnebre. O valor foi arrecadado um mês antes, em relação ao mesmo período do 

ano passado.

 Antes que todos os olhares se voltassem para o telão, para acompanhar a chegada 

da cifra, foi lido um Manifesto Público emitido pelas entidades organizadoras da mani-

festação: a Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim – ACCIE -, a Câmara de 

Dirigentes Lojistas de Erechim – CDL -, o Sindilojas do Alto Uruguai Gaúcho, o Sindivest 

– Sindicato das Indústrias do Vestuário do Alto Uruguai –, o Sindicato Rural de Erechim, a 

Rede Metal Mecânica, a OAB, a Associação de Micro e Pequenas Empresas do Norte do RS.

 A ação fez parte do Movimento Hora de Agir, que nasceu da indignação com o 

excesso de impostos. Trata-se de uma iniciativa da Associação Comercial de São Paulo e 

da FACESP (Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo) que surgiu 

num momento oportuno e alarmante: a virada do Impostômetro para 1 trilhão de reais. 

O objetivo do movimento é engajar pessoas de todas as camadas da sociedade e cons-

cientizar cada uma delas sobre a gravidade deste problema.

 MANIFESTO PÚBLICO CONTRA A ALTA CARGA TRIBUTÁRIA DO PAÍS

 “As entidades organizadoras da manifestação pública realizada neste dia 13 de se-

tembro de 2011: a Federasul e sua filiada a Associação Comercial, Cultural e Industrial 

de Erechim – ACCIE -, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Erechim – CDL -, o Sindilojas 

do Alto Uruguai Gaúcho, o Sindivest – Sindicato das Indústrias do Vestuário do Alto Uru-

guai –, o Sindicato Rural de Erechim, a Rede Metal Mecânica, a OAB e a Associação de 

Micro e Pequenas Empresas do Norte do RS, cumprindo com seu papel de representar 

e conscientizar seus associados e consumidores em geral, vêm a público manifestar sua 

posição contrária à excessiva carga tributária que é imposta às empresas e à população 

em geral no País.
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 Neste dia 13 de setembro, estamos chegando à cifra de 1 trilhão de reais de im-

postos recolhidos, conforme vai marcar o Impostômetro, uma ferramenta que registra 

quanto o brasileiro paga de imposto aos governos federal, estadual e municipal.

 Por isso, fazemos aqui um alerta aos gestores públicos para a necessidade urgente 

da melhoria da gestão pública. Precisamos de um Estado mais profissional e mais efi-

ciente. Mais transparente e responsável pelas suas atribuições. Precisamos que os gastos 

públicos sejam contidos e os impostos arrecadados melhor aplicados. 

 Queremos dar transparência aos impostos, por isso é necessária a aprovação do 

Projeto de Lei 1472/2007, que determina que se destaque na nota fiscal o percentual 

de impostos embutido nos preços dos produtos e serviços. Só assim a população estará 

consciente de quanto paga de imposto sobre cada produto.

 O que vemos hoje é uma arrecadação crescente e os serviços essenciais – saúde, 

educação e segurança - com retorno cada vez menores e cada vez mais deficitários.

 Alertamos que, se não houver mudanças urgentes que tornem o Brasil mais com-

petitivo, o país vai envelhecer antes de se tornar uma país de 1ª mundo. 

 Os países emergentes, nossos concorrentes com os quais disputamos o mercado 

global, têm juros e carga tributária muito menores que os nossos, tornando-se, assim, 

impossível competir em igualdade com eles. Esta situação vem se agravando ano a ano 

e é a causa da nossa indústria de manufatura ter crescido somente 1% nos últimos três 

anos.

 Também entendemos que tudo que pode ser feito pela iniciativa privada, através 

de concessões ou PPPs - Parcerias Público Privadas – deve ser incentivado e deixar para 

o Estado apenas o que lhe compete, que são os serviços essenciais e investimentos em 

áreas estratégicas, diminuindo, assim, as despesas com pessoal e encargos sociais.

 Teríamos, assim, os recursos necessários para investimentos em infraestrutura para 

suportar o crescimento contínuo que tanto almejamos.

 Finalizando, alertamos para a necessidade urgente das reformas estruturais, come-

çando pela reforma política, visando aproximar o candidato do seu eleitor, fazendo com 

que este possa saber pelo histórico do seu candidato se o que fala condiz com o que faz. 

A partir daí as outras reformas, Trabalhista, da Previdência e Tributária, serão feitas para 

atender a grande maioria dos brasileiros e preparar o País para o futuro.

 Erechim, 13 de setembro de 2011.”
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OUTUBRO  
3   Prata da Casa 

4   Reunião do Conselho Deliberativo

14   Evento Empresarial 

15   Casamento 

19 e 20  Erechim Moda Show - Sindivest 

22   Casamento

Prata da Casa

Os 10 anos da Kajiwara Engenharia:  
Uma História de Coragem, Ousadia, Superação e Confiança 

 Em mais uma edição da tradicional reunião-almoço promovida pela Associação 

Comercial, Cultural e Industrial de Erechim, empresários, associados e convidados co-

nheceram a trajetória de 10 anos da empresa erechinense Kajiwara Engenharia. O pa-

lestrante foi o Gestor de Negócios, Jackson Winter, que falou sobre a coragem, ousadia, 

superação e confiança da empresa nesta década atuando na área de projetos e execução 

de obras industriais e comerciais. O evento foi aberto pelo presidente da ACCIE, Mario 

Luiz Cavaletti, que repassou informações importantes para os associados de eventos 

que serão realizados neste mês com o apoio da Entidade e fez o convite para conselhei-

ros e associados participarem de mais uma reunião do Conselho Deliberativo.

 Durante sua palestra, Jackson Winter contou que a Kajiwara Engenharia  foi criada 

por três amigos, com o objetivo de juntar seus interesses profissionais: Rafael Costa Pe-

drosa, engenheiro civil orçamentista, Amauri José da Silva, gerente administrativo e fi-

nanceiro, e o engenheiro civil Marcelo Kajiwara, que deu nome à empresa, mas que hoje 

não integra mais a sociedade, tendo sido sucedido pelo engenheiro Edson Luiz Viccari. 

Conforme o palestrante, os três estavam contaminados pelo vírus do empreendedoris-

mo, porém sem sonhos, apenas visão, ação, a cara e a coragem. No início, a empresa 

estava com suas instalações na Rua Pernambuco.  

 Com as atividades em pleno vigor, a empresa adquire espaço e prestígio com 

execução de obras do meio industrial, mais especificamente organizações dos ramos 

agroindustrial e alimentício, aumentando sua lista de clientes, e automaticamente o 

seu quadro de colaboradores, a fim de aumentar sua capacidade produtiva e atender a 

crescente demanda de serviços. O crescimento da empresa fez surgir a necessidade de 

instalações maiores para a execução de suas atividades, suprida pela locação de um ter-

reno com um prédio em dois pavimentos, localizada na Rua Artêmio Stefano Zordan. No 

ano de 2010, muda para sua sede própria no Distrito Industrial, em modernas e amplas 
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instalações contemplando 3 mil metros quadrados de área construída em um terreno de 

5.800 m2.

 Suas principais obras estão na área de frigoríficos, fábrica de embalagens, pada-

rias, fábrica de sucos, centrais de recebimento, sistemas de efluentes industriais e de 

tratamento de água, indústria biodiesel. Grande parte de seus clientes são do ramo ali-

mentício, entre eles, Nutriza, Nestlé, Sadia, BRF Alimentos, Elegê Alimentos, Doux Fran-

gosul, Perdigão, Zin Pão, Minuano. Também tem parceiros como Gerdau, Intecnial, Olfar, 

Unesul, Caixa, Bunge e outros. Segundo Jackson Winter, não trabalham com obras públi-

cas. Falando sobre a evolução do faturamento da empresa nestes 10 anos, o palestrante 

relatou que no primeiro ano foi R$ 200 mil, em 2006 chegou a R$ 16 milhões, em 2008 

alcançou R$ 42 milhões, no ano passado foi de R$ 25 milhões e, este ano, a previsão é 

chegar entre R$ 30 e 40 milhões. Hoje é responsável por mais de mil empregos diretos e 

indiretos.

 Ao mesmo tempo em que falou sobre o sucesso da empresa, destacou que não é 

fácil se manter no mercado com a excessiva carga tributária do país. Também destacou 

a dificuldade de mão de  obra qualificada, informando que a rotatividade do pessoal na 

construção civil, segundo dados oficiais, é de 90% ao ano. “Como as nossas obras levam 

em média 6 meses para ficarem prontas, a nossa rotatividade é superior a 100% ao ano”, 

sentenciou.

 Jackson enalteceu, entretanto, que a valorização dos colaboradores é uma marca 

da filosofia da Kajiwara Engenharia, pois acredita que seja este o bem mais valioso e 

importante que existe em uma empresa. Segundo ele, é por isso que contam com um 

corpo técnico, administrativo e de obra especializado e experiente nas mais diferentes 

situações.

 

Jackson Winter falou sobre a trajetória da 
Kajiwara Engenharia

Mário Cavaletti e Jackson Winter
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Encontro de Conselheiros

AIESEC foi tema de reunião
do Conselho Deliberativo da ACCIE

 A AIESEC foi um dos temas da última reunião do Conselho Deliberativo da AC-

CIE, realizada no dia 4 de outubro, no Polo de Cultura. O encontro foi coordenado pelo 

presidente do Conselho Deliberativo da Associação Comercial, Cultural e Industrial de 

Erechim, Deoclécio Corradi, tendo ao seu lado o presidente da Entidade, Mario Luiz Ca-

valetti.

 Na pauta do evento estavam a avaliação do Movimento Impostômetro; estágio 

internacional de jovens formandos; visita da equipe de RH da ACCIE às empresas Weg 

(Jaraguá do Sul) e Hering (Blumenau), no dia 11 de outubro, com o objetivo de troca 

de informações de Gestão de Recursos Humanos e Processo Produtivo; encargos sobre 

folha de pagamento e assuntos gerais.

 O representante da AIESEC Chapecó explicou que a entidade é uma organização 

sem fins lucrativos, gerida por jovens universitários com idades entre 18 a 30 anos, com 

o objetivo de desenvolver o potencial de liderança, através do trabalho e intercâmbio. 

“Nosso foco é desenvolver líderes e aumentar nossa parceria com instituições de ensino 

e empresas. Aqui em Erechim já somos parceiros da Comil e temos convênio com a FAE, 

que irá facilitar nosso trabalho, pois será essa instituição de ensino que irá supervisionar 

os estágios.” 

 A proposta da AIESEC foi apresentada para os empresários para estudarem o in-

teresse e ser firmado um convênio com a ACCIE para estudantes e profissionais recém-

-formados de outros países possam fazer intercâmbio trabalhando nas empresas erechi-

nenses.
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NOVEMBRO  
5   Casamento 

7   Prata da Casa 

12   Formatura São José 

12   Gravação DVD dos Monarcas 

18 e 19  Evento Cavalo Crioulo 

24   Show - Gustavo Lima 

25   Encontro com deputados região 

Prata da Casa

Presidente do Banrisul fala em Erechim

 O presidente do Banrisul – Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Túlio Zamin, foi o 

palestrante da edição deste mês da Prata da Casa – reunião-almoço promovida pela AC-

CIE – Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim, com o objetivo de difundir 

e valorizar os líderes locais, por meio da divulgação de seus projetos, metas e conquistas. 

 Ciceroneado pelo presidente da Accie, empresário Mario Cavaletti, e pelo presi-

dente do Conselho Deliberativo da entidade e também vice-presidente regional da Fe-

derasul, Deoclécio Corradi, Zamin discorreu sobre a economia no cenário internacional 

e nacional, destacando o Brasil como grande fornecedor de commodities. 

 Ao comentar sobre a queda no nível da atividade industrial, elogiou o sistema de 

metas adotado pelo governo federal, assegurando que o crescimento do país passa pelo 

fortalecimento da economia, especialmente, do mercado interno. 

 Ao afirmar que o ambiente está aquecido de investimentos, disse que ele continu-

ará sendo disputado pelos Estados em meio à guerra fiscal, que seguirá enquanto a Re-

forma Tributária não sair do papel. Para o dirigente, as ações são de ordem logística, com 

locações próximas a grandes centros, onde estão os fornecedores da matéria-prima. 

 Zamin também falou sobre perspectivas para 2012, afirmando que a expectativa é 

de o consumo interno seja mantido e a queda no crescimento do PIB seja menor do que 

nos últimos trimestres de 2011, lembrando que a queda da dívida também foi motivada 

pelo superávit primário e o sistema de metas adotadas pela presidente Dilma. 

 O presidente do Banrisul discorreu ainda sobre o PIB do Brasil, que é o sétimo do 

planeta. Ao comentar sobre o Rio Grande do Sul, Zamin destacou o ambiente institu-

cional e político mais sereno das últimas décadas, também motivado pelo avanço do 

emprego. Segundo ele, a perspectiva acerca da economia gaúcha é positiva pelos inves-

timentos na agricultura, no agronegócio e em obras de infraestrutura, que vão alavancar 

diversos movimentos, citando resultados já vistos como o momento de pleno emprego 
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e a elevação do poder de compra do gaúcho.

 Sobre o crédito no Estado, disse que no primeiro semestre de 2011 houve um equi-

líbrio no volume de crédito alocado entre empreendedores e pessoa física, PIB crescente 

e inadimplência controlada. Acerca das vendas no varejo destacou a organização, ten-

dências e perspectivas dos canais de venda, defendendo coletividade, mobilidade, do-

mínio de línguas e atenção à globalização.

 Zamin revelou que as transações em meio plástico entre cartões de débito e cré-

dito já somam R$ 8 bilhões e devem responder por R$ 642 bilhões em 2011. Para ele, a 

agropecuária deve continuar alavancando o desenvolvimento da economia do RS, gran-

de produtora de grãos, que será consolidada com investimentos em portos, rodovias e 

banda larga, entre outros. 

 Ao falar sobre o Banrisul, cuja presidência assumiu em março, Zamin disse que a 

carteira de crédito do Banco totalizou R$ 19,6 bilhões em setembro de 2011, saldo que 

ultrapassa em 21% a posição alcançada no mesmo mês de 2010. Ele declarou que entre 

os desafios de sua gestão está recuperar agências e canais de atendimento, melhorando 

equipes e também a aproximação com os clientes, além de trabalhar para que a institui-

ção volte a ser a grande financiadora do agronegócio no Estado, apostando também na 

área da construção civil com vistas sendo mais uma alternativa de negócios. “O resultado 

do nosso Banco retorna ao Estado porque 60% do nosso capital é do Governo Gaúcho, 

que realimenta o orçamento do Estado auxiliando no desenvolvimento com obras de 

infraestrutura”, finalizou.

Presidente da Accie, Mário Luiz Cavaletti, e 
presidente do Banrisul, Túlio Zamin
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DEZEMBRO  
2   Réveillon da RBSTV 

5   Prata da Casa 

11   Evento Empresarial

20   Reunião do Conselho Deliberativo 

Prata da Casa

Desafio da Peccin é continuar crescendo

 Os 55 anos da Peccin foi o tema da Prata da Casa – reunião-almoço com palestra 

de interesse dos associados – promovida pela ACCIE – Associação Comercial, Cultural e 

Industrial de Erechim, e realizada no dia 5 de dezembro. O assunto foi abordado pelo 

diretor presidente, Dirceu Gilmar Pezzin, que contou a história e recordou a trajetória da 

sexta maior empresa do Brasil no segmento de balas, que produz hoje 190 toneladas/dia 

e tem, aproximadamente, 750 colaboradores.

 Ao discorrer sobre o mercado internacional, Pezzin observou que o produto bala é 

considerado alimento, informando que o Brasil é o terceiro maior produtor mundial do 

setor, perdendo apenas para os EUA e Alemanha.

 Ao comentar sobre o consumo per capita do brasileiro, o empresário falou que o 

mercado nacional, comparado ao internacional, ainda pode crescer muito, aproveitando 

para defender além de bom produto, qualidade no serviço. Segundo ele, entre os diferen-

ciais da Peccin estão marca forte e distribuição em todo o cenário nacional, portfólio com 

mais de 150 produtos, CD em Maceió (Alagoas) e amplo investimento em tecnologia. 

 De acordo com o empresário, a Peccin vende 70% da sua produção para o mercado 

interno e 30% para o mercado externo. De acordo com Pezzin, a exportação é a menina 

dos olhos da empresa, que exporta para 70 países espalhados pelos cinco continentes. 

“Nossos diferenciais são parque fabril com tecnologia e equipamentos europeus de últi-

ma geração, flexibilidade e qualidade para desenvolvimento e personalização de produ-

tos (mercados judeu, árabe e europeu) e participação em feiras internacionais”, disse.  

 Para o empresário, a inovação, que faz parte do dia a dia da Peccin, é a responsável 

pela longevidade da empresa familiar, que iniciou sua história com foco na bala masti-

gável, produto que a tornou a fabricante desta bala no país. A parceria com a Itália, que 

resultou na primeira bala mastigável recheada do mundo, também foi destacada por 

Pezzin.  Para ele, a receita do sucesso é crescer com inovação, agregando valor aos pro-

dutos e revendo processos. “Se manter no topo exige reestruturação e busca constante 

de novos produtos”, observou, assegurando que o case Chocolate é o novo desafio da 

empresa. A decisão de entrar neste nicho, conforme o dirigente, foi motivada pelo forte 
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crescimento do mercado, valor agregado e sazonalidade diferente de balas. “Batemos o 

martelo depois de dois anos de pesquisa e mais de 200 testes. A tecnologia e o padrão 

são europeus e os diferenciais do nosso produto são nicho de mercado inovador, altís-

sima qualidade de refino e fórmula com 38% de sólidos de cacau”, informou, revelando 

que Erechim é hoje o maior consumidor per capita do novo produto.

 Ao definir gestão como a alma do negócio, Pezzin declarou que o crescimento de 

qualquer empresa passa por ela. “Acabamos de implantar a governança corporativa com 

regras de sucessão definidas e que vão garantir a continuidade da Peccin. Inovação, bus-

ca de novos produtos com valor agregado, união, saber o momento certo de delegar 

com empreendedorismo aos jovens apoiados na experiência colocam a Peccin no rumo 

de seu centenário, preparando a empresa para a terceira e quarta gerações”, disse. 

 Entre os Programas desenvolvidos pela Peccin, ele citou o Café com o Presidente, 

que objetiva aproximar a direção dos funcionários, e o Doce Visita, que estimula fami-

liares a conhecerem o ambiente de trabalho do colaborador Peccin. “Nosso desafio é 

continuar crescendo o que deve acontecer de forma ainda mais forte a partir de 2012”, 

completou. A história dos 55 anos da Peccin foi elogiada pelos empresários que se ma-

nifestaram após a palestra, entre eles, o presidente da ACCIE, Mário Cavaletti, que citou 

esta como um dos exemplos de empresa familiar que deram certo em Erechim, pela 

profissionalização da gestão, união e foco da família no negócio definido.

Diretor-presidente Dirceu Pezzin foi o palestrante 
da Prata da Casa
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Conselho Deliberativo da ACCIE aprova
Plano de Ação e Orçamento para 2012
 

 O Conselho Deliberativo e os associados da Associação Comercial, Cultural e Indus-

trial de Erechim – ACCIE – aprovaram, no dia 20 de dezembro, durante Reunião Extraor-

dinária do Conselho e Assembleia Geral Extraordinária de Associados, o Plano de Ação e 

o Orçamento da Entidade para 2012. Também foi aprovada alteração do Estatuto Social, 

com a criação de três Diretorias: Jurídica, Cultural e Jovem Empresário. As assembleias 

foram coordenadas pela presidente do Conselho Deliberativo da ACCIE, Deoclécio Cor-

radi, que teve ao seu lado o presidente da ACCIE, Mario Luiz Cavaletti.

 Para as novas diretorias foram aprovados os nomes de Cláudio Botton para a Ju-

rídica e Marcelo Oliviecki para a de Jovens Empresários. Houve, também, alteração em 

dois cargos da Diretoria, sendo que o Diretor de Serviços, Luiz Fernando Rohenkohl as-

sumiu o cargo de Diretor Administrativo e Sidiclei Zanella assumiu o cargo de Diretor de 

Serviços.

 Dentro do Plano de Ação para 2012, que foi explanado pelo Diretor Secretário, 

Claudionor Mores, as principais ações são manter as atividades atuais, entre elas o Con-

selho de Gestão de Pessoas (RH) e a emissão de Certificados de Origem; formar novas 

parcerias com entidades de caráter empresarial e elaborar projetos culturais nas esferas 

estadual e federal; manter o Prata da Casa, um jantar palestra a cada dois meses, dentro 

do Programa Atitude Ativa, cursos e treinamentos e reuniões de trabalho por segmento 

socioeconômico. Também dentro das estratégias para 2012 estão ampliar a utilização 

do Parque da ACCIE, apoiar eventos de instituições públicas e privadas, promover feiras 

e eventos temáticos e técnicos e realizar a Frinape, a cada dois anos, assim como outras 

feiras setoriais anualmente.

 A proposta orçamentária para 2012 foi apresentada pelo Diretor de Serviços, Luiz 

Fernando Rohenkohl, que foi aprovada por unanimidade. Dentro da pauta das assem-

bleias, foi explanado sobre as principais ações da Federasul e da sua aproximação com 

as filiadas, bem como abertura para incluir vice-presidentes regionais e novos diretores 

regionais integrando a Diretoria da Federação.

Claudionor Mores apresentou o Plano de Ação 
2012

Luiz Fernando Rohenckohl apresentou o 
Orçamento para 2012
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Eventos Desenvolvidos em 2012
JANEIRO  
14   Formatura Farmácia 

20 a 22  Festa Di Bacco 

21   Formatura Direito 

27   Formatura Psicologia 

FEVEREIRO  
4   Formatura Administração 

11   Casamento 

MARÇO  
3   Casamento - Bodas 

15   Evento Empresarial 

16   Show - Paula Fernandes

Novidade

Informativo ACCIE
 Foi lançado, no mês de março de 2012, o Informativo da ACCIE, enviado on-line aos 

associados, contando notícias sobre a entidade.

 

ACCIE comemora

A Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim comemora, no próximo dia 2 de abril, 93 anos de fundação. Para marcar a data, vai realizar, no dia 13 de abril, o Jantar de Aniversário, no Salão de Eventos do Polo de Cultura, Parque da ACCIE, com início previsto para as 20 horas. Estão convidados para participar desta festa todos 

HISTÓRIA
Na vila de Boa Vista - hoje, Erechim - , o ini-

cio do século XX foi marcado pela necessidade 
de receber e comercializar os produtos agrícolas 
e ao mesmo tempo abastecer a área rural da 
localidade com todos os tipos de artigos indus-
trializados, o que resultou na criação de casas 
comerciais diversificadas onde se encontrava de 
tudo. Com o tempo, foram se consolidando, 
tornando-se prósperas empresas.Neste contexto, em 2 de abril de 1919, sur-

giu a Associação Comercial de Erechim -  ACE -, 
entidade representativa da comunidade empre-
sarial erechinense, que se construiu ao longo 
deste quase um século de história uma trajetó-
ria identificada com o desenvolvimento regional 
e bem-estar comunitário.Em 1963, a entidade sofreu a primeira alte-

ração estatutária e passou a denominar-se Asso-

ciação Comercial e Industrial de Erechim – ACIE 
- com os fins de congregar e promover a mais 
perfeita união e solidariedade entre todas as 
pessoas; representar e defender os interesses de 
seus associados; promover estudos dos proble-
mas de interesse das classes produtoras, nota-
damente do comércio e da indústria e fomentar 
seu intercâmbio com as demais associações de 
classe; promover a intransigente defesa das ele-
vadas finalidades das organizações comerciais e 
industriais e a difusão de conhecimentos úteis a 
sua missão.

A segunda grande alteração aconteceu em 
30 de abril de 1998, oportunidade na qual fo-
ram enaltecidos os objetivos culturais e incluso 
o termo “Cultural” à razão social, passando 
então a figurar como Associação Comercial, 
Cultural e Industrial de Erechim, ACCIE.

os associados da Entidade. O jantar é por adesão. Confirme sua presença!
Show da dupla Jorge & Mateus

Também integra a programa-ção de aniversário o show da dupla Jorge e Mateus, no dia 8 de abril, domingo, no Parque da ACCIE. Este evento está sendo realizado em parceria com a RBS 

93 anos

INFORMATIVO

TV, Quallita e GDO Produções. Os ingressos estão à venda na Secretaria.

M
ar

ço
 d

e 
20

12
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ABRIL  
8   Show - Jorge e Mateus 

13   Jantar Aniversário ACCIE 

21   Aniversário 

26   Palestra Rotary 

28   Jantar Rotary 

Aniversário

ACCIE comemora 93 anos com homenagens
e inauguração da Galeria de Presidentes

 A Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim comemorou, em jantar 

festivo, no dia 13 de abril, seus 93 anos de fundação. A solenidade, realizada no Salão de 

Eventos do Polo de Cultura, contou com a participação do prefeito Paulo Alfredo Polis, 

da presidente da Câmara de Vereadores, Vânia Miola, da vice-presidente da Federasul 

e Presidente da Associação Comercial de Canoas, Simone Diefenthaeler Leite; do vice-

-presidente da Federasul, Paulo Ricardo Fritzen; ex-presidentes da entidade, associados, 

convidados e imprensa. A ACCIE foi fundada no dia 2 de abril de 1919, quando a cidade 

ainda se chamava Boa Vista.

 A senadora Ana Amélia Lemos prestigiou o evento fazendo uma rápida palestra 

que teve como tema O Brasil de Amanhã, as Reformas de Hoje. Além de parabenizar 

a ACCIE e destacar o papel importante desenvolvido pela entidade no município, Ana 

Amélia falou sobre temas importantes, como a necessidade da redução da carga tribu-

tária, investimentos em logística e a revisão do Pacto Federativo. A senadora aproveitou 

para lembrar que em Erechim teve início uma das suas principais iniciativas no Con-

gresso Nacional: o lançamento do Manual de Cidadania do Paciente com Câncer, que 

aborda os direitos das pessoas com a doença. A ideia surgiu a partir da participação da 

parlamentar ainda antes de ser empossada, no final de 2010, em evento promovido pela 

Câmara de Vereadores.

 PARCERIA NO DESENVOLVIMENTO

 Em sua manifestação, o presidente Mário Luiz Cavaletti lembrou que a ACCIE nas-

ceu apenas um ano após a criação de Erechim, estando, assim, juntas desde o primeiro 

momento. Segundo ele, ao longo destas mais de nove décadas, a ACCIE sempre esteve 

alinhada com o desenvolvimento de Erechim e Região, defendendo interesses comuns, 

marcando sua posição de liderança pela livre iniciativa, empreendedorismo, sustenta-

bilidade e responsabilidade social empresarial. “Portanto, senhoras e senhores, são 93 

anos de história construtiva, de lutas e permanente presença junto aos empreendedores 
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de Erechim, apontando caminhos, oferecendo suporte para o desenvolvimento susten-

tável”, destacou.

 Cavaletti também lembrou alguns fatos que demonstram a participação ativa da 

Entidade no desenvolvimento da cidade, através de suas reivindicações. Entre elas citou 

a criação de uma Estação do Telégrafo Nacional em Erechim, em 1931; no ano de 1933 

solicitava ao prefeito Amintas Maciel que coibisse o comércio clandestino; já no ano de 

1936, a Associação Comercial brigava pela BR 480, que somente há poucos anos foi con-

cluída; no ano de 1944 se mobilizou pela dificuldade do embarque de cargas na viação 

férrea. O presidente da ACCIE destacou, ainda, que, se Erechim hoje conta com um meio 

de comunicação como a TV Erechim, a ACCIE tem a maior parcela de contribuição. Isso 

foi no ano de 1963. “A entidade criou a Frinape, promoveu Micropens, Peagros, Mostras 

Calçadistas e abriu portas para outras feiras e para este espaço espetacular que é o Polo 

de Cultura. Teve sucessos em muitas iniciativas e, em algumas, temos que reconhecer, 

enfrentou dificuldades e até fracassou”.

 Ressaltou, ainda, que ao longo de sua história levou inúmeras sugestões aos pre-

feitos e foi atendida em muitas reivindicações. Enfim, destacou que é inegável a contri-

buição da ACCIE no desenvolvimento de Erechim e da região. “E tudo isso só foi possível 

porque à frente desta Entidade estiveram pessoas empreendedoras, com visão de futu-

ro, que acreditaram que era possível fazer e que levavam Erechim no coração e continu-

am levando”, concluiu.

 HOMENAGEM

 Para marcar a passagem dos 93 anos da ACCIE foi inaugurada, no Salão de Eventos 

do Polo de Cultura, a Galeria de Presidentes. Participaram da solenidade de descerra-

mento da Galeria os ex-presidentes Deoclécio Corradi, Nilton Miguel Groch, Maximino 

Tormen, Flávio Zanardo e Jandir Antônio Cantele. Estiveram representados Romeo Ma-

dalozzo, através de seu filho Cláudio Madalozzo; e Mauro Gotler, através de seu pai, Mi-

guel Gotler. Após, o ex-presidentes receberam uma placa das mãos do presidente Mário 

Luiz Cavaletti e as esposas receberam flores das mãos de Rose Cavaletti. Finalizando o 

evento, Jandir Cantele se manifestou em nome dos homenageados.
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Homenagem a Flávio Zanardo Homenagem a Jandir Cantele

Homenagem a Maximino Tormen Homenagem a Romeo Madalozzo, recebida pelo 
filho Claudio

Mário e Nilton Gorch Mário e Rose Cavaletti com Jussara e Deoclécio 
Corradi
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Presidentes da ACCIE homenageados

Vice-presidente da Federasul e Presidente da 
Associação Comercial de Canoas, Simone 
Diefenthaeler Leite Jandir Cantele falou em nome dos homenageados

Cavaletti e Miguel Gotler
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MAIO  
3 a 6   Feira Construir 

7   Prata da Casa

7   Posse na Federasul

11   Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo

14   Reunião de Diretoria  

18 a 22  Rally Internacional de Erechim 

Prata da Casa

Prefeito Paulo Polis fala sobre o desafio para
um crescimento sustentável no Prata da Casa

 O prefeito de Erechim, Paulo Alfredo Polis, foi o palestrante do primeiro Prata da 

Casa de 2012. O evento foi realizado dia 7 de maio, ao meio dia, no Salão de Eventos do 

Polo de Cultura, com a participação de mais de 180 empresários associados da Entidade, 

convidados e imprensa. O tema da palestra foi “Desafio para um crescimento sustentá-

vel” e foi centrado nas necessidades permanentes para o desenvolvimento do municí-

pio, nos investimentos feitos até agora e os desafios para o futuro.

 A abertura da palestra foi feita pelo presidente da ACCIE, Mário Luiz Cavaletti, que 

iniciou anunciando o nome de seis novos associados: Associação dos Médicos Veteriná-

rios do Alto Uruguai, Boccato Lanches, Clube do Comércio, Egipol Extintores, Ervateira 

Rei Verde e Gazda Suprimentos para Escritório. Ele informou, também, as atividades do 

Grupo de Recursos Humanos da ACCIE, que no próximo dia 16 de maio realiza mais uma 

reunião. Segundo Cavaletti, esta equipe é formada por profissionais da área de RH das 

principais empresas e indústrias da cidade, tendo como objetivos trocar informações, 

experiências e buscar soluções em conjunto para as necessidades das empresas nesta 

área de gestão de pessoas.

Prefeito Paulo Alfredo Polis Presidente da ACCIE e o Prefeito Paulo Alfredo 
Polis
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Posse na Federasul

Ricardo Russowsky destaca educação 
e inovação em sua gestão
 

 Educação e inovação foram os temas escolhidos pelo novo presidente da Federa-

ção das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul (Federasul) e Asso-

ciação Comercial de Porto Alegre (ACPA), Ricardo Russowsky, como destaques para sua 

gestão à frente das entidades até 2014. Também será prioridade a integração com o 

interior do Estado, mantendo a grande união entre Federasul e filiadas consolidada pela 

gestão de José Paulo Dornelles Cairoli. 

 Russowsky, que tomou posse dia 07 de maio, com sua diretoria renovada em um 

terço, disse que é preciso incentivar o círculo virtuoso do crescimento dando apoio e 

reais contribuições às iniciativas que envolvam o tema educação. A meta da Federasul, 

neste sentido, é ser parceira de todas as iniciativas que sirvam para melhorar a qualida-

de do ensino e também desenvolver instrumentos de formação de novas gerações de 

empreendedores, difundindo não só tecnologia, mas os valores do empreendedorismo. 

 A ACCIE também está representada nesta nova diretoria da Federação através do 

vice-presidente regional Deoclécio Corradi, que segue no cargo, e com os novos direto-

res regionais Valdecir Moschetta e Leonardo Onofre. 

 

Deoclécio Corradi permanece no cargo de vice-
presidente regional da Federasul - gestão 2012-
2014

Posse de Russowsky na Federasul
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Reunião do Conselho Deliberativo

Tema do encontro foi a realização da Frinape em 2012

 O Presidente do Conselho Deliberativo, Deoclécio Corradio, no uso de suas atribui-

ções, de acordo com artigo 15, 18, 19 e 30, incisos II e IV, do Estatuto da Associação, e 

por solicitação do Presidente da ACCIE, Mario Luiz Cavaletti, e sua Diretoria, convocou os 

membros do Conselho Deliberativo para Reunião Extraordinária, que se realizou no dia 

22 de maio de 2012,  às 18 horas, na sede da ACCIEpara deliberar sobre o tema a realiza-

ção da Frinape 2012. 

Reunião de Diretoria

Frinape sai em 2013

 A ACCIE, após reunião do Conselho Deliberativo realizada no dia 11, e reunião da 

Diretoria Executiva que aconteceu dia 14, decidiu marcar a data da Frinape 2013: de 9 

a 17 de novembro. Os motivos que levaram os conselheiros e dirigentes a tomarem tal 

decisão estão relacionados a ser este um ano de eleições municipais; à estiagem e às 

perdas causadas à economia de toda a região, gerando redução nas vendas do comér-

cio, na indústria e nos serviços, bem como ao longo período de racionamento de água 

que o município está enfrentando.

 O presidente da ACCIE, assim como sua diretoria, tem certeza que a feira do pró-

ximo ano será uma grande mostra do potencial econômico e cultural de toda região, 

pois um dos objetivos é que o evento mantenha o caráter regional, envolvendo todos os 

municípios do Alto Uruguai. 
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JUNHO   
4   Prata da Casa 

8   Evento Empresarial 

9   Aniversário 

19 e 20  Simpósio do Leite 

Prata da Casa

Diretor regional do Senai/RS, José Zortea, anuncia que as obras 
da nova escola do Senai iniciam no mês de junho

 O diretor regional do Senai/RS, José Zortea, anunciou, dia 4, o início, neste mês de 

junho, das obras da nova unidade Senai Erechim, a Escola José Oscar Salazar. A informa-

ção foi dada durante a sua palestra no Prata da Casa, evento promovido pela Associa-

ção Comercial, Cultural e Industrial de Erechim, no Polo de Cultura. Presentes o prefeito 

Paulo Alfredo Polis, o diretor do Senai de Erechim, Delnei Cunha Fialho, autoridades e 

mais de 130 empresários. O evento foi coordenado pelo presidente da ACCIE, Mário Luiz 

Cavaletti, que foi anunciado, pelo diretor do Senai, como o novo presidente do Conselho 

Deliberativo do Senai Erechim, em substituição ao empresário Rogério Maneguzzo.

 Ao dar início a sua palestra, o diretor regional do Senai/RS, José Zortea, falou rapi-

damente sobre o Senai, sua missão e sua composição, integrado, no Estado, por mais de 

120 sindicatos patronais da área da indústria. Segundo ele, o Senai é uma entidade de 

direito privado, que tem como objetivo promover o desenvolvimento e o aprimoramen-

to da indústria nacional. Atua na capacitação de profissionais e no aperfeiçoamento dos 

produtos e processos das indústrias, por meio de cursos e serviços técnicos e tecnológi-

cos. “O Senai não é uma escola para formação geral, mas para as pessoas que vão traba-

lhar na indústria”, ressaltou. Neste ano de 2012, o Senai comemora 70 anos de atuação.

 A nova escola do Senai será instalada no Bairro Linho, em uma área de 20 mil me-

tros quadrados que foi doada pela Prefeitura de Erechim, parceira do Senai no empreen-

dimento. A primeira fase, que tem como meta atender a 480 alunos, será integrada por 

um prédio de cerca de 2.500 metros quadrados de área construída, sendo um subsolo de 

770 metros quadrados e parte térrea de cerca de 1.800 metros quadrados. Neste espaço 

serão instaladas as áreas administrativa e técnica, salas de aula, laboratórios e oficinas, 

área de apoio e de tecnologias. Haverá climatização na área administrativa, salas de aula 

e auditório. O custo da obra está estimado em R$ 5.966.229,95. Ainda está estimado um 

valor de R$ 3.890.480,00 para investimentos com equipamentos e materiais para a área 

interna do prédio. O total da obra está estimado em R$ 9.856.709,95. Este valor será dis-
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ponibilizado pelo Senai/RS, 40%, e o restante, 60%, pela CNI (Confederação nacional das 

Indústrias) 

 Conforme anunciou Zortea, o processo de licitação da obra da nova escola do Senai 

já foi concluído, o contrato assinado e, ainda neste mês de junho, a empresa vencedora, 

Kupinsk Engenharia, de Porto Alegre, deverá iniciar a construção. O prazo de término é 

abril de 2013. De acordo com o diretor, quando as duas fases da nova escola estiverem 

concluídas, serão 5.800 metros quadrados de área construída. 

 Antes de encerrar, José Zortea fez questão de prestar uma homenagem a Jandir 

Cantele, que, segundo ele, foi um dos primeiros a lutar pela construção da nova escola. 

“Ele batalhou muito por isso”, destacou Zortea, que também agradeceu às lideranças 

empresariais de Erechim pelo incentivo e apoio na instalação da nova Escola.

JULHO
2 Prata da Casa 

Prata da Casa

Diretor do Grupo RBS fala no Prata da Casa sobre a transformação da 
cultura da organização

 O Prata da Casa, do dia 2 de julho, teve como palestrante o diretor geral do Grupo 

RBS, Antônio Augusto Pinet Tigre, que falou sobre a Transformação da Cultura Organi-

zacional do Grupo RBS ocorrida nos três últimos anos. Apresentou o contexto onde essa 

mudança ocorreu, lembrando a crise superada dos difíceis anos de 2003 a 2009, e o que 

fez uma empresa familiar extremamente rentável e vencedora, voltar seus olhos para o 

José Zortea anunciiou o início das obras da nova 
escola Senai

Diretor Regional do Senai-RS, José Zortea, e o 
presidente da ACCIE, Mario Luiz Cavaletti
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futuro e se lançar em um projeto ambicioso, com foco nas pessoas e na busca da perpe-

tuidade.

 Segundo ele, foi um projeto super ousado, que passou por uma avaliação de quais 

pessoas precisariam para colocar em prática a proposta, que passou por uma atualiza-

ção estratégica, por um novo modelo mental e a busca de um novo estilo de liderança. 

Isto demandou uma reflexão sobre “que empresa somos e que empresa queremos ser”, 

destacou. Antônio Augusto Tigre explicou as ações emergenciais adotadas, a repactua-

ção de valores, o fortalecimento das lideranças e os projetos implementados a partir das 

recomendações do diagnóstico levantado.

 De acordo com o palestrante, o novo modelo de gestão foi embasado em três pi-

lares: encontrar pessoas, gerir pessoas e desenvolver pessoas. Tigre falou sobre o atual 

estágio do projeto que resultou em maior autonomia dos gestores, empresa mais leve 

e mais ágil, colaboradores alinhados à nova estratégia, processos consistentes e foco na 

excelência. Conforme explicou, os próximos passos são a construção de um modelo sus-

tentável e o processo sucessório saindo das mãos da família. Hoje, o grande gargalo da 

empresa é gente qualificada, por isso, há um ano e meio foi adotado um novo processo 

de gestão. “O desafio do grupo é encontrar as pessoas certas e adequadas para cada 

função”, destacou. Tigre informou, ainda, que existem 450 vagas de trabalho abertas no 

Grupo RBS.

 A tradicional reunião-almoço promovida mensalmente pela Associação Comercial, 

Cultural e Industrial de Erechim – ACCIE – foi aberta pelo presidente Mário Luiz Cavaletti, 

que aproveitou o momento para anunciar que, no dia 4 de agosto, sábado, será realiza-

do, no Polo de Cultura, o jantar das etnias italiana e polonesa, para o qual associados e 

comunidade em geral estão convidados a participar.

Palestrante Antônio Augusto Tigre com o 
presidente da ACCIE Mário Luiz Cavaletti

Diretor geral da RBS TV, Antônio Augusto Pinet 
Tigre
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Correspondências para autoridades

 Foram enviadas, no mês de julho de 2012, correspondências ao Diretor Geral do 

DNIT (Brasília), ao Superintendente Regional do DNIT/RS (Porto Alegre) e ao Secretário 

de Estado de Infraestrutura e Logística, Beto Albuquerque, solicitando esclarecimento e 

manifestação relativo:

 • EVTEA da BR 153, trecho entre Erechim e Passo Fundo;

 • Adequações da BR 480, trecho entre Erechim e Barão de Cotegipe;

 • Transporte ferroviário pela ALL, trecho entre (Erval do Oeste/SC) Marcelino Ra-

mos e Passo Fundo.

 As correspondências levaram as assinaturas das seguintes entidasdes: Associação 

Comercial Cultural e Industrial de Erechim, Agência de Desenvolvimento do Alto Uru-

guai,  Associação de Municípios do Alto Uruguai, Conselho Regional de Desenvolvimen-

to do Norte - RS e SRE – Comissão Pró Transbrasiliana.
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AGOSTO  
4   Evento Gastronônico Etnias 

10   Palestra - Carolina Bahia 

20   Prata da Casa - Candidatos 

21   Palestra - TCE 

23   Palestra  

24   Show - Sorriso Maroto 

25   Formatura de Biologia 

Evento Gastronômico das Etnidas

Encontro das etnias Polonesa e Italiana foi um grande sucesso

 Cerca de 400 pessoas participaram, no sábado, 4 de agosto, do encontro das etnias 

Polonesa e Italiana com o melhor da gastronomia, promovido pela Associação Comer-

cial, Cultural e Industrial de Erechim em parceria com as etnias. O evento foi realizado no 

Pólo de Cultura e foram servidas comidas típicas da Polônia e da Itália. 

 Em seu pronunciamento, na abertura do evento, o presidente da ACCIE, Mario Luiz 

Cavaletti, falou que o objetivo da iniciativa é envolver, cada vez mais, as etnias para res-

gatar uma das principais finalidades da construção do Pólo de Cultura. Segundo ele, 

desde o início do ano, a ACCIE vem promovendo reuniões com todas as etnias da cidade, 

visando o fortalecimento do relacionamento entre a Entidade e as instituições organiza-

das que trabalham em prol das diversas culturas étnicas da comunidade. “A proposta da 

ACCIE é oportunizar a utilização dos restaurantes para realização de um calendário de 

eventos gastronômicos contemplando todas as etnias, promovendo eventos culturais 

e gastronômicos no Pólo de Cultura”, destacou. Ao finalizar, agradeceu a presença de 

todos e das pessoas que se envolveram na organização do jantar, e já anunciou, para 

outubro, a realização de mais um evento com as etnias Alemã e Israelita.

 Também se pronunciaram os representantes das etnias Italiana, Laurindo Lucion, e 

Polonesa, Nilton Groch, que, enalteceram a importância do evento e agradeceram a pre-

sença de todos. O cardápio foi composto por Pierogi salgado, Pierogi de batata, Pierogi 

doce, costelinha suína e salada polonesa; Porchetta romana, Arroz branco, Arroz à grega, 

Batata ao forno, Salada e pão. 
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Grande número de pessoas participou do evento Presidente da ACCIE, Mário Luiz Cavaletti

Nilton Groch, da Etnia Polonesa Laurindo Lucion, da Etnia Italiana

Porchetta, da Etnia Italiana - Pierogis, do cardápio da Etnia Polônia -
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Evento

Jornalista Carolina Bahia palestra para 
empresários sobre o cenário econômico do país

 A jornalista Carolina Bahia, da RBS, palestrou no dia 10, no auditório do Polo de 

Cultura, para mais de 400 empresários e estudantes. O assunto abordado foi o cenário 

econômico do país. Carolina ocupa o espaço que era de Ana Amélia Lemos e faz comen-

tários no Jornal do Almoço, apresentação do Gaúcha Atualidade e a coluna Brasília em 

Zero Hora. A palestra foi promovida pela  Associação Comercial, Cultural e Industrial de 

Erechim dentro do seu Programa Atitude Ativa.

 Carolina Bahia, com o tema “Os Rumos da Economia e o Governo Federal”, durante 

mais de uma hora e meia, traçou um panorama da atual situação do país, no qual abor-

dou os efeitos da crise econômica internacional de 2008, da Europa neste ano, especial-

mente da Grécia, Espanha e Portugal, e o embargo russo com a carne suína. Segundo 

ela, a maior conquista brasileira foi a estabilidade da economia, o que assegura um am-

biente para investimentos internos e externos. Discorreu sobre as crises do Governo Lula 

e como ele reagiu, e a herança de Dilma, de um governo com saldo a pagar. Segundo ela, 

diferentemente de Dilma, o Governo Lula só enfrentou uma crise, em 2008.

 Na sua avaliação, o Governo Federal teve ousadia e agiu de maneira correta, apos-

tando na redução de juros, apesar da ameaça de  inflação. Falou sobre a previsão da taxa 

Selic chegar ao final do ano entre 7,75% e 6%, da briga com os bancos pela redução do 

Spread e afirmou que ainda estamos pagando um juro de mercado altíssimo. Abordou 

os pacotes baixados de redução de impostos e anunciou que não acredita que o cresci-

mento do país chegue a 2% até o final do ano.  Comentou sobre a desindustrialização, 

a dependência das importações e disse que o culpado não é o câmbio. Para ela, câmbio 

flutuante é tendência mundial. Afirmou que a nossa carga tributária é altíssima, chegan-

do a 37% do PIB.  Após discorrer sobre diversos outros temas importantes do cenário na-

cional, Carolina Bahia respondeu diversas perguntas dos presentes e foi homenageada 

pelo presidente da ACCIE, Mario Luiz Cavaletti.
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Prata da Casa - Eleições 2012

Prefeito Paulo Alfredo Polis falou no Prata da Casa sobre suas 
propostas para o desenvolvimento de Erechim

 O prefeito Paulo Alfredo Polis, candidato ao cargo de prefeito pela Coligação Sim, 

Vamos Adiante, foi o palestrante do Prata da Casa da Associação Comercial, Cultural e 

Industrial de Erechim no dia 20 de agosto. Ele foi o primeiro a falar para os associados da 

Entidade sobre o tema Eleições 2012, apresentando suas propostas para o desenvolvi-

mento de Erechim. A abertura do evento, exclusivo para associados, foi do presidente da 

ACCIE, Mario Luiz Cavaletti.

 A definição da data apresentação de cada candidato foi feita por sorteio, realizado 

na sede da ACCIE, dia 13 de agosto, na presença do presidente da ACCIE, Mario Luiz Ca-

valetti, e de um representante de cada Coligação. A ordem de apresentação ficou assim 

definida, conforme sorteio: dia 20 de agosto, Paulo Alfredo Polis, e, no dia 10 de setem-

bro, fará a sua explanação o candidato da Coligação AME - Aliança Mais Erechim -, José 

Rodolfo Mantovani. No dia do sorteio, foram entregues aos candidatos perguntas que 

foram formuladas pelos diretores da ACCIE, com diversos temas de interesse da Entida-

de, para serem respondidas pelos candidatos.

 Durante uma hora, Paulo Polis apresentou suas propostas de incentivo ao empre-

endedorismo; de desenvolvimento econômico; de atração de investimentos; sobre fei-

ras setoriais, eventos e Frinape; de desenvolvimento regional; de revitalização do centro 

comercial; para a área tributária; folha de pagamento; nota fiscal eletrônica; educação; 

saúde; de controle das metas do milênio; mobilidade urbana e segurança pública. Polis 

também apresentou as obras estratégicas que estão em desenvolvimento em Erechim, 

as obras do Orçamento Público e a situação financeira do município.
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Palestra do Tribunal de Contas do RS

Gastos públicos podem ser monitorados pela comunidade

 O diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), Valtuir Pereira Nunes, foi 

o palestrante, no dia 21 de agosto, do evento promovido pela ACCIE em conjunto com a 

Federasul. O tema da sua abordagem foi “Educação para a Cidadania e Controle Social: 

receita e despesas dos municípios pelo Portal do Tribunal de Contas do Estado”. 

 Durante a palestra, o representante do Tribunal de Contas falou sobre a atuação 

institucional da Corte e defendeu uma parceria com todas as entidades e a população 

para incentivar o controle social em todo o Estado. O diretor-geral afirmou que todos po-

dem exercer o papel de fiscal, mas, para tanto, devem ter acesso às informações.  “Quere-

mos divulgar o portal do TCE e os instrumentos de controle para que a comunidade local 

possa fiscalizar in loco o que está acontecendo em seu município”, enfatizou.

 De acordo com o vice-presidente regional da Federasul e presidente do Conselho 

Deliberativo da ACCIE, Deoclécio Corradi, as Associações Comerciais, Industriais e de Ser-

viços passarão a atuar de forma efetiva no controle dos gastos públicos das prefeituras 

gaúchas. Convênio, neste sentido, foi assinado dia 15 de agosto, entre a Federasul e o 

Tribunal de Contas do Estado, prevendo que as entidades assumirão o papel de difu-

soras dos instrumentos de controle social para incentivar o cidadão a acompanhar de 

perto os investimentos e as obras realizadas em suas comunidades. As ações abrangerão 

uma série de seminários regionais nas sedes das associações comerciais e industriais. A 

primeira cidade a receber o evento foi Erechim. 

 De acordo com Valtuir Pereira Nunes, é importante a integração entre as institui-

ções no combate à corrupção e, por isso, é relevante o fomento ao controle social. Des-

tacou que o TCE tem uma visão ampla do funcionamento das instituições públicas, no 

âmbito do Estado, porque faz auditoria “in loco” em todos os municípios, no mínimo 

uma vez por ano. Afirmou que é o único Tribunal de Contas do país que faz este trabalho 

em 100% dos municípios do Estado.

 Durante sua manifestação explicou como o TCE atua, suas competências, como 

faz o exame e o julgamento das contas estaduais e municipais, a imposição de multas 

e débito, como são descobertas as fraudes e as medidas que devem ser adotadas para 

diminuir os problemas. Destacou que, hoje, o melhor meio é a melhoria dos controles 

internos, defendendo uma atuação pró-ativa dos gestores públicos. Também destacou 

que é preciso profissionalizar a gestão pública e afirmou: “Não é brinquedo ser adminis-

trador público. É coisa para profissionais”. Ao declarar que a sociedade brasileira convive 

com a corrupção e a tolera, ressaltou que ela somente será abolida através do efetivo 

controle social. Para isso, além da informação, enalteceu que é preciso investir fortemen-
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te em educação. 

 Ao final de sua palestra, Valtuir demonstrou para os presentes, através do site do 

TCE – www.tce.rs.gov.br, como qualquer pessoa pode exercer a sua cidadania e fiscalizar 

as contas do seu município. No site, a porta de entrada para isso é no controle social.

Diretor Geral do TCE RS, Valtuir Pereira Nunes

SETEMBRO  
10   Prata da Casa - Candidatos 

11   Evento Empresarial 

12   Encontro Grupo RH 

27   Evento Empresarial

Prata da Casa

Candidato a prefeito Mantovani  falou sobre suas propostas para o 
desenvolvimento de Erechim

 O candidato a prefeito da Coligação AME - Aliança Mais Erechim -, José Rodolfo 

Mantovani, foi o palestrante do Prata da Casa da Associação Comercial, Cultural e Indus-

trial de Erechim do dia 10 de setembro. Ele foi o segundo a falar para os associados da 

Entidade sobre o tema Eleições 2012, apresentando suas propostas para o desenvolvi-

mento de Erechim. A abertura do evento, exclusivo para associados, foi do presidente da 
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ACCIE, Mario Luiz Cavaletti. Assim como o candidato da Coligação Sim, Vamos Adiante, 

Paulo Alfredo Polis, que se apresentou no dia 20 de agosto, Mantovani respondeu as 17 

perguntas que foram formuladas pelos diretores da ACCIE, que versaram sobre diversos 

temas de interesse da Entidade.

 Durante uma hora, o candidato Mantovani apresentou suas propostas que agrupa-

ram as perguntas formuladas em sete eixos: gestão pública, desenvolvimento sustentá-

vel, cultura e preservação, feiras e eventos, saúde e meio ambiente, mobilidade urbana 

e considerações finais, onde abordou itens do Plano de Governo nas áreas de Saúde, 

Educação, Segurança e Desenvolvimento Econômico.  Mantovani também falou sobre 

os principais eixos da sua campanha que são realizar uma gestão com desenvolvimento 

sustentável, eficiência na geração e aplicação dos recursos públicos, tendo como princi-

pais diretrizes a qualidade de vida (educação – saúde – segurança e meio ambiente), de-

senvolvimento econômico e social (trabalho e renda), e qualidade dos serviços públicos. 

Ao finalizar, afirmou que irá governar Erechim com base nos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, combatendo, de forma implacá-

vel, o desperdício, a má utilização dos recursos públicos e os desvios de conduta. Disse, 

ainda, que o maior investimento de sua Administração será nas pessoas, aplicando re-

cursos principalmente na Educação, Saúde e Cidadania.
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OUTUBRO  
1   Prata da casa 

18   Evento Empresarial 

22 a 25  Semana Acadêmica FAE 

27   Evento Gastronônico Etnias 

Prata da Casa

Unimed Erechim apresenta sua trajetória 
de inovação no gerenciamento da saúde

 A trajetória de inovação para a excelência da Unimed Erechim foi o tema, no dia 1º 

de outubro, de mais uma edição do Prata da Casa promovida pela Associação Comercial, 

Cultural e Industrial de Erechim – ACCIE. O palestrante foi o presidente da cooperativa 

de médicos erechinense, Alcides Mandelli Stumpf, que apresentou, para mais de 160 

empresários, como a organização quebrou paradigmas e deixou de gerenciar a doença 

para gerenciar a saúde. Segundo ele, isto foi feito com inovação na gestão e no modelo 

mental de administração, transformando o produto em valor e deixando de oferecer o 

tangível para oferecer o intangível. “O nosso principal produto, o Plano de Saúde, passou 

a oferecer saúde integral, qualidade de vida, segurança e integração com a comunida-

de”, afirmou. A abertura da reunião-almoço foi feita pelo presidente da ACCIE, Mario Luiz 

Cavaletti. O evento contou com a presença do prefeito Paulo Alfredo Polis.

 Stumpf iniciou falando sobre a evolução tecnológica desde a década de 70, época 

em que a Unimed foi fundada, fato que ocorreu no dia 5 de outubro de 1971, passou 

pelos anos 2000 e fez uma previsão para 2050, quando o foco será engenharia genética, 

robótica, cirurgias e procedimentos não invasivos e avanços na área de imunologia (cân-

cer e doenças autoimunes). O presidente da Unimed Erechim também explanou sobre 

a expectativa de vida no Brasil, quando em 1970 era de apenas 60 anos e, em 2050, está 

prevista para 81,29 anos. Atualmente, está por volta dos 73 anos.

 Dando prosseguimento, apresentou o cenário legal da ANS – Agência Nacional 

de Saúde -, antes de 1999 com os planos não regulamentados e as atuais exigências, 

e todo o cenário que levou a Unimed a inovar e mudar a sua forma de gestão, desde 

a sua adesão ao PGQP (Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade), iniciado em 

1999; em 2000, com a elaboração do primeiro Planejamento Estratégico; em 2002, com 

a construção do Mapa Estratégico com a ferramenta BSC; em 2006, com a contratação 

de Consultoria Especializada em Gestão Organizacional, em 2008, com o início de práti-

cas de Governança Corporativa; em 2009, com o alinhamento da gestão por processos, 

e, em 2012, com a Acreditação da ANS.
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 De acordo com Alcides Stumpf, o resultado disso tudo foi que o paradigma mudou 

e a cooperativa passou a ter foco na promoção à saúde e prevenção de doenças, através 

de programas e projetos desenvolvidos nos Serviços Próprios e por meio de parcerias. 

Apresentou os serviços da Unimed Erechim, entre eles o Programa de Medicina Preven-

tiva, atendimento domiciliar, academia, Clínica de Fisioterapia, Laboratório de Análises 

Clínica, Farmácias próprias, Uniclínica, serviços de remoção através da Uniair e ambu-

lâncias UTIs, e Saúde Ocupacional. Stumpf destacou que 80% dos planos de saúde são 

empresariais. “Vocês são nossos grandes clientes”, sentenciou.

 Antes de finalizar, enalteceu as grandes parcerias da cooperativa como a imple-

mentação do serviço de Hemodinâmica, em parceria com médicos cooperados, e com 

o Hospital de Caridade, onde foram investidos R$ 80 mil em reforma de leitos. O médico 

ainda citou os canais de relacionamento com as partes interessadas e as ações de res-

ponsabilidade social desenvolvidas na comunidade. Afirmou que 98,12% dos clientes 

dizem estar satisfeitos ou muito satisfeitos com o atendimento da Unimed Erechim, con-

forme pesquisa realizada. Apresentou os prêmios e reconhecimentos conquistados pela 

cooperativa, entre eles o Troféu Prata no Prêmio Qualidade RS 2011 do PGQP, o Troféu 

de Responsabilidade Social 2011, da Assembleia Legislativa do RS, e, o mais recente, de 

2012, o Certificado Questão do Consumidor, da Editora Expressão, estando entre as três 

empresas do Sul do Brasil com melhor desempenho no trato com seu consumidor. 

 Para finalizar, informou que hoje a Unimed Erechim conta com 50 mil clientes, 22 

mil atendimentos ambulatorial e hospitalar, 226 médicos cooperados que produzem 

150 mil consultas por ano e ressaltou que o todo os recursos financeiros que são gerados 

ficam no município, auxiliando no desenvolvimento da cidade. Após sua explanação, 

respondeu a questionamentos dos presentes.

Mário Cavaletti e Alcides Mandelli Stumpf
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NOVEMBRO  
5   Prata da casa 

9 e 10   Evento Cavalo Crioulo 

10   Formatura São José 

14   Show Victor e Leo 

17   Casamento 

25   Evento Gastronônico Etnias 

25   Circuito Artistico MTG 

29   Fórum sobre Clima e Agronegócios 

30   Réveillon RBS 

Prata da Casa

Doutor em Economia Internacional 
afirma que o Brasil é o país do futuro

 “O Brasil é que vai mandar no mundo”. Com esta afirmação, o Professor da Univer-

sidade de Aveiro há mais de 20 anos e Doutor em Economia Internacional e Desenvolvi-

mento pela Universidade de Barcelona-Espanha, Antônio Jorge Fernandes, sintetizou a 

posição do Brasil no futuro. Ele afirmou que não se faz nada no mundo sem se consultar 

o Brasil, China e Índia. Segundo o economista, há muitas empresas importantes que 

querem se instalar no Brasil de todos os continentes. “O potencial de crescimento da 

economia brasileira, com destaque para setores com vantagem comparativa e aqueles 

associados à energia, tem atraído o interesse de muitos investidores estrangeiros”, reve-

lou.

 O Professor Doutor Antônio Jorge Fernandes foi o palestrante do Prata da Casa, 

promovido pela Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim, dia 5 de novem-

bro, tendo sua palestra o título: Economia Internacional e o Impacto na Economia Bra-

sileira. Ele explicou para os mais de 180 empresários associados da ACCIE, o que é uma 

crise e como nasceu a atual crise econômica global. Iniciou seu relato em 2001, quando o 

mercado imobiliário dos Estados Unidos passou por uma expansão acelerada, seja atra-

vés da aquisição de imóveis ou através da hipoteca para pagar as dívidas ou consumir; 

passou por 2006, quando os juros, que vinham subindo desde 2004, encareceram o cré-

dito e afastaram os compradores de imóveis, assim como aumentou a inadimplência; 

até o desaquecimento da economia americana, com o mercado imobiliário entrando 

em pânico e dando início aos pedidos de concordata, afetando o sistema bancário. Com 

isso, instalou-se uma crise de desconfiança. “E se descobriu que, com a globalização, o 

sistema financeiro internacional estava contaminado e sofreria graves consequências, 
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fazendo com que muitos países entrassem em recessão”, comentou.

 Continuando sua explanação, Fernandes falou que no plano econômico mundial, 

o ano de 2011 foi marcado pela crise econômica na União Europeia. Também em fun-

ção da globalização econômica que vivemos na atualidade, a crise se espalhou pelos 

quatro cantos do mundo, derrubando índices das bolsas de valores e criando um clima 

de pessimismo na esfera econômica mundial. As causas, apontadas pelo palestrante, fo-

ram endividamento público elevado, principalmente em países como Grécia, Portugal, 

Espanha, Itália e Irlanda e falta de coordenação política da União Europeia para resolver 

questões de endividamentos público das nações do bloco.  

 Como consequências da crise ele apontou fuga de capitais investidores, escassez 

de crédito, aumento do desemprego, descontentamento popular com medidas de re-

dução de gastos adotadas pelos países como forma de conter a crise; diminuição dos 

ratings (notas dadas por agências de risco) das nações e bancos dos países envolvidos na 

crise; queda ou baixo crescimento do PIB dos países da União Europeia em função do de-

saquecimento da economia dos países do bloco; e contaminação da crise para países de 

fora do bloco, que mantêm relações comerciais com a União Europeia. Fernandes ainda 

falou das medidas adotadas para enfrentar a crise como a implementação de um pacote 

econômico anticrise – lançado em 27/10/2011 -; maior participação do FMI e Banco Cen-

tral Europeu; ajuda financeira aos países com mais dificuldades como a Grécia, Irlanda e 

Portugal; e definição de um pacto fiscal.  De acordo com o professor, as ações de comba-

te à crise são coordenadas, principalmente, por França e Alemanha. Aliás, uma de suas 

maiores preocupações está na ajuda da Alemanha: se um dia ela cansar de financiar as 

economias periféricas da União Europeia e der um basta. “Isto seria o pior”, sentenciou. 

Para Fernandes, esta é a maior crise da Europa, porém, na sua avaliação, já está passando 

e deverá se amenizar no ano que vem. 

 Para o professor, o maior problema foi que os governos endividados começaram a 

gastar maior quantidade de dinheiro público, achando que isso resolveria a crise. Hoje, 

Portugal tem um dívida pública de 124% do PIB. “Não sei quanto anos vamos levar para 

reduzir este índice”, declarou Fernandes. O índice de desemprego é de 15%. Ele contou 

que até seis meses atrás, quem ficava desempregado ganhava auxílio desemprego por 

24 meses, hoje conseguiram reduzir para 18 meses. O que ele avaliou como negativo e 

afirmou que “o estado social, como conhecemos, está terminando, tem poucos seguido-

res, a não ser a esquerda radical”.

 ECONOMIA BRASILEIRA

 Sobre a economia brasileira, ele confirmou que terá um crescimento, já pratica-

mente assegurado, de 3% a 4%, em 2013. Revelou que a economia está em aquecimen-

to neste 4º trimestre de 2012, o que estabelecerá um novo patamar para as atividades 
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econômicas. “No entanto, os desafios estruturais que o país não consegue superar im-

põem um teto neste crescimento. As expectativas de um desempenho mais dinâmico, 

que existiam em 2009 e em 2010, tornaram-se altamente improváveis. Mesmo o cres-

cimento ainda baixo que se espera no Brasil para 2013 é vulnerável à possibilidade de 

agravamento da crise da zona do euro, de uma piora na economia americana ou de um 

pouso forçado do crescimento chinês”, explanou. Segundo ele, para ter um crescimento 

mais dinâmico e sustentável, o governo terá que melhorar a qualidade dos seus gastos, 

criar condições para o aumento de produtividade, aprimorar os marcos regulatórios, 

promover uma reforma tributária, investir na educação e na qualificação da mão de obra 

e criar condições para a efetiva eliminação de gargalos de infraestrutura – como falta de 

portos e ferrovias –.

 No entanto, o palestrante argumentou que é provável que a partir do próximo ano, 

com a recuperação da economia, o governo brasileiro terá que fazer uma escolha: man-

ter a taxa básica de juros (Selic) no patamar historicamente baixo em que se encontra ou 

manter o câmbio tabelado, sem flutuar, em torno de R$ 2,00. “Hoje só é possível manter 

esses dois objetivos porque a atividade econômica está desaquecida”, esclareceu o Pro-

fessor Doutor António Jorge Fernandes.

 Para concluir, sintetizou que o mundo está prestes a mudar com esta grande cri-

se global; as economias com as características de “Estados Sociais” estão a caminho da 

extinção; cada vez mais o Estado se afastará da presença importante na economia; e o 

mundo, sobretudo a Europa, passará por um ciclo de recessão que se poderá estender 

por mais de 10 anos.

Presidente da ACCIE Mário Luiz Cavaletti, e o 
Professor Doutor António Jorge Fernandes
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Evento Gastronômico das Etnias

Pólo de Cultura foi palco do 1º Festival da Costela Assada 
e da Final do Circuito Artístico da 19ª RT 
           

            Dando continuidade aos eventos gastronômicos promovidos pela Associação 

Comercial, Cultural e Industrial de Erechim, em parceria com as Etnias, foi realizado no 

domingo, 25 de novembro, o 1º Festival da Costela Assada, em parceria com o Movimen-

to Tradicionalista Gaúcho. O local do evento foi o Pólo de Cultura que abrigou, ainda, 

durante todo o dia, a Final do Circuito Artístico 2012 da 19ª Região Tradicionalista. 

Esta foi a 3ª edição do evento, que iniciou em 2010, tendo por finalidade a preservação, 

valorização e divulgação das artes, da tradição e da cultura popular do Rio Grande do 

Sul, além de integrar e valorizar os grupos que mais participaram dos rodeios artísticos 

regionais. 

 Participaram 39 grupos de Danças Tracionais e 180 artistas nas modalidades indivi-

duais, de 20 entidades de 14 municípios da região. O evento envolveu mais de 800 pes-

soas entre competidores, pais, visitantes e torcidas. As modalidades disputadas foram 

Danças Tradicionais, Danças de Salão, Chula, Intérprete Solista Masculino e Feminino, 

Declamação Masculino e Feminino das categorias Pré-Mirim, Mirim, Juvenil, Adulta e 

Veterana.  A premiação foi Troféus, nas categorias Danças Tradicionais do 1º  ao 3º lugar 

e nas modalidades individuais para o 1º  e o 2º lugar.

 Os assados do 1º Festival da Costela Assada foram retirados para levar para casa. 

No local, almoçaram somente os participantes do Circuito Artístico da 19ª RT.
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DEZEMBRO  
9   Evento Empresarial 

17   Eleições da ACCIE

Eleições da ACCIE

Apresentada a chapa de consenso para a Diretoria da 
Accie 

 Uma entrevista coletiva, realizada no início da tarde do dia 11, marcou a entrega 

da nominata dos associados, que concorrerem à Diretoria Executiva da Associação Co-

mercial, Cultural e Industrial de Erechim – ACCIE, para o mandato de 1º janeiro de 2013 

até 31 de dezembro de 2014, conforme o previsto nos artigos 18 e 24 e seus respectivos 

parágrafos do Estatuto Social. A eleição será na próxima segunda-feira, 17 de dezembro, 

das 13h30min às 17h30min, com urnas localizadas na sede, no Polo de Cultura, e na sede 

da Fundação ACCIE, localizada no Edifício Durli. A chapa de consenso é encabeçada por 

Claudionor Mores, sendo seu vice-presidente Gilmar Cavaletti. No mesmo momento, 

também foi entregue a nominata para o Conselho Fiscal. O registro das chapas foi feito 

dentro do período regulamentar, que encerrou dia 7 de dezembro. 



Relatório de Gestão 2011-2012 - 77

 A entrega da relação de nomes que integram a Chapa de Consenso foi feita pelo 

presidente do Conselho Deliberativo, Deoclécio Corradi, aos integrantes da Comissão 

Eleitoral Claudio Botton e Flavio Claudio Zanardo, na presença do presidente da ACCIE, 

Mário Luiz Cavaletti, do ex-presidente da ACCIE, Jaci De Lazzari, e representantes da im-

prensa.

 A reunião foi aberta pelo presidente da ACCIE, Mário Luiz Cavaletti, que informou 

que o resultado da eleição será anunciado imediatamente após e a votação. A nova dire-

toria assume a partir de 1º de janeiro de 2013, porém a posse oficial será feita em abril, 

juntamente com o aniversário da ACCIE, como tradicionalmente ocorre.

 O presidente do Conselho Deliberativo, Deoclécio Corradi, explicou que a Chapa 

era de consenso, até porque, segundo Estatuto Social, há obrigatoriedade de a mesma 

ser integrada por 2/3 de sócios mantenedores, o que inviabiliza a existência de uma 

segunda chapa. Deoclécio aproveitou para conclamar a todos associados para que exer-

çam seu direito de voto, pois quanto mais participação, maior é a representatividade 

da Entidade. Ele também explicou aos jornalistas que uma das exigências do empre-

sário Claudionor Mores para aceitar presidir a ACCIE foi a permanência, no Conselho 

Deliberativo, dos três últimos presidentes: Deoclécio Corradi, Mário Cavaletti e Jaci De 

Lazzari, ocupando os cargos de presidente, vice e secretário. Os cargos serão definidos 

em eleição após a posse, porém Deoclécio afirmou não ter intenção de permanecer na 

presidência.

 Jaci José De Lazzari, que presidiu a ACCIE de 1997 a 2008, falou que não estava em 

seus planos assumir tal responsabilidade, porém o fazia levando em consideração três 

fatores: o consenso, a amizade e a solidariedade. Jaci aproveitou para elogiar a atuação 

do vice-presidente regional da Federasul, Deoclécio Corradi, que conseguiu modificar 

o estatuto da Federação, abrindo oportunidade para que um presidente de Associação 

Comercial do interior do Estado possa assumir a presidência da Federasul. Jaci falou que 

Deoclécio é o seu candidato para este cargo e se colocou à disposição para trabalhar 

para que isso se concretize. De acordo com De Lazzari, é possível, com a união de todos, 

elaborar uma Proposta de Emenda Constitucional com mais de 10 milhões de assina-

turas pela redução da excessiva carga tributária do país. Ao finalizar, lembrou do seu 

slogan quando assumiu a Entidade, em 1997, que era “Só depende de nós”, enaltecendo 

que, hoje, a frase poderia ser reformulada para “Juntos nós podemos fazer mais e melhor 

para o desenvolvimento regional”.

 O futuro presidente da ACCIE, Claudionor Mores, agradeceu o apoio que estava 

recebendo dos três presidentes, Jaci, Deoclécio e Mário, e afirmou que não será fácil a 

missão de conduzir uma entidade tão importante e representativa no município como a 

ACCIE. Afirmou que a palavra chave de sua gestão será união, enfatizando que a entida-
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de não é de apenas uma pessoa, mas de todo empresariado. Aproveitou para conclamar 

a todos para se unirem e trabalharem em prol da Entidade, acrescentando que haverá 

uma grande integração entre Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo.

 

Momento do anúncio da nominata da Diretoria 
da ACCIE - 2013-2014

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

Claudionor Mores

Eleições

Claudionor Mores é eleito presidente 
da ACCIE para a gestão 2013-2014

 O empresário Claudionor Mores foi eleito, no dia 17 de dezembro de 2012, pre-

sidente da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim – ACCIE. Ele sucede 

Mário Luiz Cavaletti, que comandou a Entidade de 2011 a 2012. Também foram eleitos 

os novos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. A chapa encabeçada por Clau-

dionor Mores era de consenso e teve aprovação da maioria dos votantes. Dos 67 votos, 

a Diretoria Executiva recebeu 65 votos, o Conselho Deliberativo 66 votos e o Conselho 

Fiscal 67 votos. A contagem dos votos foi feita pela Junta Eleitoral, integrada por  Clau-

dio Botton, Hilário Munaretto e Flavio Claudio Zanardo,  logo após o encerramento da 

votação  e o resultado anunciado em seguida ao presidente do Conselho Deliberativo, 

Deoclécio Corradi, na presença da Diretoria da ACCIE. 
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 O presidente eleito disse que sua primeira ação será reunir a Diretoria para traçar 

um plano para o biênio, que será discutido e implementado de forma integrada com o 

Conselho Deliberativo. Ao lado de seu vice-presidente eleito, Gilmar Cavaletti, Mores 

assegurou que o foco dessa gestão será a defesa e a valorização do empresário e suas 

necessidades. Segundo o dirigente, entre os desafios do mandato estão reestruturação 

e profissionalização da gestão administrativa da ACCIE, com a contratação de mais duas 

pessoas; saldar a dívida da construção dos dois novos pavilhões, que é de, aproximada-

mente, R$ 400 mil; manter o rol de eventos com qualidade na ocupação do espaço do 

Parque da ACCIE; seguir a discussão com a comissão criada nesta gestão do presidente 

Mario Cavaletti e redesenhar a Frinape; e tornar a Entidade representativa perante os 

órgãos públicos e privados do país.

 Os eleitos assumem a partir de 1º de janeiro de 2013, mas tomam posse, oficial-

mente, em abril, quando a Entidade vai festejar seus 94 anos de presença marcante no 

município e na vida dos empresários.

Mário Luiz Cavaletti e Claudionor Mores Mário Luiz Cavaletti, Claudionor Mores, Gilmar 
Cavaletti e Deoclécio Corradi
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DIRETORIA 2013 - 2014

Função    Representante  Empresa
Presidente   Claudionor José Mores Mores, Onofre, Collet Contabilidade Ltda
Vice-Presidente   Gilmar Cavaletti  Cavaletti S/A - Cadeiras Profissionais
Diretor Administrativo  Luiz Fernando Rohenkohl R & W  Engenharia Ltda
Diretor de Eventos   Gilberto Pezzin  Peccin S/A
Diretor de Relações Internacionais Darlan Dalla Roza  Triel HT Industrial e Participações S/A
Diretor Secretário   Alexandre Zaffari  Unetral S/A
Diretor de Indústria  Rogério Meneguzzo JR Meneguzzo Ind. do Vestuário Ltda
Diretor de Indústria  José Carlos Weschenfelder Olfar S/A – Alimento e Energia
Diretor de Comércio  Luciano Bettio  Bettio Comercio de Móveis Ltda
Diretor de Comércio  Cladir João Dariva  Clanel Com. Ind. De Confeções Ltda
Diretor de Agronegócios  Luiz G. Paraboni Filho Cotrel – Coop. Tritícola Erechim Ltda
Diretor de Agronegócios  Valter De Ré  Aurora – Coop. Central Oeste Cat. Ltda 
Diretor de Serviços  Paulo José Sponchiado URI -  Campus Erechim
Diretor de Serviços  Alcides Mandelli Stumpf Unimed  Erechim.
Diretor Jurídico   Claudio Botton   Botton Advogados SS
Diretora Cultural   Vanda Groch  Benemérito Milton Groch
Diretor Jovens Empresários  Sidiclei Zanella  Wonder Sistemas de informações Ltda

Conselho Fiscal 2013 - 2014

Função   Representante 
Titular    Angelo Giareton 
Suplente   Luiz Carlos Ferreto 
Titular    Adelar Rigoni 
Suplente   Paulo Cesar Bicca 
Titular    Adonis Barbieri 
Suplente   Augusto Ovidio Skrzypek
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