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Apresentação

 Chegar aos 99 anos com a vitalidade e o respeito que a ACCIE detém é, seguramente, 

uma prova inequívoca de que os acertos que todos os seus dirigentes, ao longo deste tem-

po, trilharam um caminho vitorioso, que se funde e por vezes se confunde com a história 

do crescimento e desenvolvimento de Erechim, que completa seus 100 anos de emancipa-

ção político-administrativa, como a gente diz carinhosamente o nosso irmão mais velho.

 Não poderia deixar de registrar, com o mais profundo sentimento de gratidão a to-

dos aqueles que estiveram junto, nos ajudando a construir mais um pedacinho dessa enti-

dade, assim como a todos os associados através das suas participações nos nossos eventos 

e reuniões. Todos deixaram e deixam em nossas marcas, nossas obras, um legado de ideais, 

de espirito trabalhador, de perseverança, de dedicação, de solidariedade, de incansável 

união e representatividade em defesa dos interesses e necessidades empresariais,  sempre 

alicerçados nas raízes da nossa cultura local e regional, e por muitas vezes subtraindo horas 

importantes de seu tempo. Tudo isso para deixar um legado histórico de realizações.

 É um princípio desta entidade fazer todo o possível para realizar, sempre em con-

junto, sem bandeiras, sem cor, sem qualquer preconceito, um trabalho em prol do desen-

volvimento da cidade, região, das organizações, instituições públicas e privadas, para as 

empresas, empresários, nossos associados e, sobretudo, para as pessoas.

 É para as pessoas que tudo deve ser feito, a geração de empregos e renda, os espaços 

físicos, como nosso Polo de Cultura e nosso Parque, eventos técnicos, eventos de capacita-

ções, eventos festivos, esportivos, feiras, movimentos de reivindicações e representativida-

de, etc…etc…enfim, tudo e sempre, para o bem-estar e maior justiça social.

 Muito já foi feito, mas sei que ainda há muito por fazer. Mantemos nossa esperança 

no futuro. Nós acreditamos na força dos nossos empresários para sair desta crise e alavan-

car o desenvolvimento de toda a nossa região.

CLAUDIONOR J. MORES

Presidente 2013/2017.
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Estrutura Diretiva

Diretoria - Biênio 2013 - 2014

Função    Representante  Empresa
Presidente   Claudionor J. Mores Mores, Onofre, Collet 
        Contabilidade Ltda
Vice-Presidente   Gilmar Cavaletti Cavaletti S/A - Cadeiras 
        Profissionais
Diretor Administrativo  Luiz F. Rohenkohl R & W  Engenharia Ltda
Diretor de Eventos  Gilberto Pezzin  Peccin S/A
Diretor 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 C.  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 J. Sponchiado URI -  Campus Erechim
Diretor de Serviços  Alcides M. 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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Conselho Deliberativo -  Gestão 2013-2014

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

  



Relatório de Gestão 2013-2017 - 8

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.”

Negócio
Liderança Empresarial.

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

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

sócio-econômico 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.
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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.

Comunicação – A ACCIE valoriza seu associado e crê que na comunicação reside uma das 

principais estratégias de transparência na gestão e comprometimento dos empresários.
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Projetos da Gestão 2013-2017

Projeto Livro: Retratos no Passado Memórias no Presente (2013)
Valor Captado: R$ 217.416,59

Atrações Culturais da Frinape 2013
Valor Captado: R$ 530.000,00

Fenamate 2013        
Valor Captado: R$ 309.326,20

Atrações Culturais da Frinape e Fenamate 2015                          
Valor Captado: R$ 582.000,00

Fenamate 2015                                                                      
Valor Captado: R$ 839.000,00
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Eventos Desenvolvidos em de 2013

JANEIRO  
11   Formatura Nutrição 

FEVEREIRO  
01   Formatura Administração

01 a 03  Festa Di Bacco

07   Encontro com candidatos a prefeito e vice-prefeito de Erechim 

16   Casamento

23    Casamento 

ACCIE promove encontro com os candidatos a prefeito de Erechim

Evento exclusivo para associados foi realizado no dia 7 de fevereiro

 

 A Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim promoveu, no dia 7 de 

fevereiro de 2013, um encontro com os candidatos a prefeito e vice de Erechim, Anacleto 

Zanella e Edgar Marmentini – da Coligação Erechim no Rumo Certo – PT, PMDB, PC do 

B, PSB, PSC, PPS e PT do B; e Luiz Francisco Schmidt e Ernani Mello da Coligação União 

Democrática Popular – DEM, PDT, PP, PTB, PSDB, PHS e PV. O evento, que foi realizado no 

Centro Empresarial Imigrantes Quantum – Centro de Eventos, teve como objetivo pro-

porcionar que os associados da Entidade conhecessem as principais propostas de cada 

candidato para o desenvolvimento de Erechim, em especial à classe empresarial. 

 A conversa com os candidatos foi exclusiva para associados. Cada candidato teve 

uma hora para a sua explanação e, dentro do espaço de cada candidato, foi aberto para 

debate com seis perguntas direcionadas ao interesse comum dos empresários.

 

 PROGRAMAÇÃO:

 19h às 20h – Candidatos Anacleto Zanella e Edgar Marmentini – pela Coligação 

Erechim no Rumo Certo – PT, PMDB, PC do B, PSB, PSC, PPS e PT do B

 20h às 20h30min – Coffe

 20h30min às 21h30min – Candidatos Luiz Francisco Schmidt e Ernani Mello pela 

Coligação União Democrática Popular – DEM, PDT, PP, PTB, PSDB, PHS e PV.
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MARÇO  
18   Eleição do Conselho Deliberativo da ACCIE

20   Encontro do Grupo de RH

22   Evento Empresarial - Sicredi

Empresário Jaci De Lazzari é aclamado presidente do Conselho 
Deliberativo da ACCIE

 No dia 18 de março, foi eleita a nova diretoria do Conselho Deliberativo da ACCIE. 

O empresário Jaci José De Lazzari foi aclamado presidente, acompanhado de Deoclécio 

Corradi na vice-presidência e Mário Luiz Cavaletti como secretário. 

 Em sua primeira manifestação como presidente eleito do Conselho Deliberativo da 

ACCIE, Jaci De Lazzari afirmou que sempre se colocou como um voluntário da Entidade 

para os presidentes que o antecederam e assim continuará sendo. Afirmou que todas as 

decisões da Entidade cabem ao presidente Claudionor Mores, que serão respaldadas por 

este colegiado que é o Conselho Deliberativo. Segundo ele, sua missão será integrar e 

apoiar as propostas da Diretoria Executiva, cumprindo com os preceitos estatutários e a 

missão da Entidade. O presidente do Conselho Deliberativo que deixou o cargo, Deoclé-

cio Corradi, agradeceu a todos os integrantes do Conselho pelo apoio recebido durante 

a sua gestão.

 Durante o encontro, o presidente da gestão 2011-2012, Mário Luiz Cavaletti, apre-

sentou o relatório de atividades de sua gestão, bem como a prestação de contas do seu 

período à frente da Entidade. Em seguida, o presidente Claudionor Mores apresentou o 

Plano Estratégico e o Plano de Ação para o período 2013-2014, assim como a previsão 

orçamentária para 2013. 

  Segundo ele, o Plano de Ação foi longamente discutido com sua diretoria, porém 

estava aberto a sugestões e ajustes. Entre as principais propostas estão ampliar a re-

presentatividade da Entidade, atuando nas grandes decisões e diretrizes do município; 

ampliar a aproximação da Diretoria com o Conselho Deliberativo; fortalecer a união dos 

empresários com a Diretoria, Conselho Deliberativo e associados; aumentar o número 

de associados; implantar Conselhos Temáticos na Entidade – Tributário, Tecnológico, 

Cultural, Étnico e Turístico, Processos Empresariais e Financeiro -. Nesta questão, o pre-

sidente do Conselho Deliberativo Jaci De Lazzari aproveitou para sugerir a criação do 

Conselho de Infraestrutura para se envolver, especialmente, na adequação do Aeroporto 

para ampliar as companhias e linhas aéreas do município. 
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 Claudionor Mores confirmou a manutenção do tradicional evento Prata da Casa, 

assim como o Programa Atitude Ativa que tem como objetivo a realização de palestras, 

encontros, seminários; ampliar o número de eventos técnicos; promover um missão em-

presarial para o exterior; e iniciar a construção da sede administrativa junto ao pórtico 

do Parque da ACCIE.

 No Plano de Ação também está a proposta de promover feiras técnicas segmenta-

das e feiras festas, a exemplo da Frinape, que teve confirmada a sua realização durante a 

reunião e marcada para 9 a 17 de novembro, sendo sua execução ficando sob a respon-

sabilidade da Diretoria Executiva da ACCIE com o apoio de profissionais voluntários e con-

tratados. Ao final do encontro, ficou definido a Diretoria Executiva apresentará orçamento 

detalhado do evento para aprovação do Conselho Deliberativo. De acordo com Claudionor 

Mores, no conceito da Frinape deverá estar ampliado o caráter regional da Feira.

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

Presidente do Conselho Deliberativo Jaci De 
Lazzari e presidente da ACCIE Claudionor Mores

Presidente do Conselho Deliberativo Jaci De 
Lazzari, junto ao secretário Mario Cavaletti e 
vice-presidente do Conselho Deoclécio Corradi

Membros da Diretoria Executiva e Conselheiros da 
ACCIE assistindo apresentação de Claudionor Mores

Presidente da ACCIE, Claudionor Mores, 
apresentou o Plano de Ação para 2013-2014
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Equipe Técnica de Recursos Humanos da ACCIE promove 
1º encontro de 2013

 Com o tema RH com foco em Resultados, a Equipe Técnica de Recursos Humanos 

da ACCIE promoveu, no dia 20 de março, o primeiro encontro do ano. O evento foi rea-

lizado na Comil e reuniu grande número de profissionais da área de Recursos Humanos 

das empresas associadas à Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim. 

  O palestrante foi José Antonio de Freitas, sócio-diretor da empresa de consulto-

ria na área de recrutamento de executivos e gestão de recursos humanos Kienbaum 

- Zant & Keseberg. Segundo ele, a globalização dos negócios, a evolução tecnológica e 

a busca incessante por qualidade e produtividade nas organizações, contribuem para 

um cenário mundial cada vez mais competitivo. Desta forma, as empresas devem passar 

constantemente por mudanças e transformações em seus processos para ampliar e con-

quistar mais espaço no mercado. “As mudanças são aceleradas e as expectativas são de 

grandes saltos e resultados”, reforçou. Ele falou que em cinco anos, as empresas querem 

dobrar de tamanho e ter mais rentabilidade, o que vai provocar um ambiente de grande 

hostilidade e competitividade.

 Essas mudanças e transformações, aliadas à gestão de pessoas, têm sido as respon-

sáveis pela excelência das organizações bem sucedidas. Conforma falou, o fator humano 

é valorizado e reconhecido a cada dia como o grande diferencial nas empresas, Segundo 

ele, agora é a vez de gente, capital humano, pessoas preparadas à frente dos negócios. 

Para Freitas, existe uma relação direta entre o crescimento das empresas e a geração 

de líderes. “Hoje, a metade das lideranças dentro das empresas não está apta a ser pro-

movida. As empresas estão crescendo rapidamente, mas as pessoas não estão prontas 

para assumir funções de liderança. Muito se tem investido em qualidade de processos e 

quase nada em pessoas”, aponta o consultor.

 

 

Grupo de RH da Comil atentos às explanações do 
consultor José Freitas

José Freitas falando para o Grupo Técnico de RH 
da ACCIE
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ABRIL  
08   Prata da Casa

   Visita do Deputado Gilmar Sossella

13    Formatura Ulbra

   Entregue documento ao Deputado Marco Maia

18   Pré-lançamento do Rally Internacional de Erechim

26   Jantar Posse Nova Diretoria e Aniversário da ACCIE

   Lançamento do Livro Erechim - Retratos do Passado, Memórias 

   no Presente 

Entidades esportivas apresentam seus projetos para 2013 no Prata 
da Casa

 O primeiro Prata da Casa de 2013 trouxe à pauta os projetos esportivos para 2013 

do Erechim Auto Esporte Clube, do Ypiranga Futebol Clube e do Clube Esportivo e Recre-

ativo Atlântico. 

 A primeira apresentação foi do Erechim Auto Esporte Clube feita por Cláudio Pa-

gliosa que mostrou como se dá a construção do maior evento que leva o nome da cida-

de, considerado o melhor Rally velocidade do Brasil e a melhor prova de rally da América 

na avaliação da Fia-Codasur por 5 anos consecutivos. Pagliosa apresentou os números 

do Rally de 2012: público de 70 mil pessoas, 72 competidores, 12 toneladas de alimen-

tos arrecadados e 1.200 voluntários trabalhando pela competição, através de comissões 

descentralizadas. Mostrou a visibilidade na imprensa e internet e o retorno de mídia que 

foi estimado em mais de R$ 7 milhões. Segundo ele, os custos da competição em 2012 

foram de R$ 600 mil.

 Em seguida, foi a vez da apresentação do Ypiranga Futebol Clube. Falaram em 

nome do Clube o presidente João Aleixo Bruschi e Tales Tomaluski. Bruschi destacou a 

importância da parceria com o poder público e com os empresários para o Clube, ressal-

tando a necessidade de planejamento para que as coisas possam acontecer. Tales Toma-

luski focou sua fala em quatro temas: o planejamento de 2013 – como será o segundo 

semestre, viabilidade financeira, necessidades, objetivos e tabela de jogos -; quanto cus-

ta fazer futebol, de onde vêm as receitas e o retorno de mídia que o Ypiranga consegue 

para a cidade e para seus patrocinadores. 

 Ele apresentou ainda como os empresários podem contribuir, através de patrocí-

nios de camisetas, publicidades no campo e fora e a proposta de se buscar 1.000 novos 

sócios. Também falou sobre o potencial imobiliário, que pode ser consolidado através de 



Relatório de Gestão 2013-2017 - 16

parcerias, o potencial para realização de shows e os projetos futuros de Incentivo Fiscal 

e Condomínio de Investidores, além do retorno da marca para os investidores. A grande 

meta, segundo Tales, é o retorno à 1º Divisão.

Já o presidente do CER Atlântico, Airton Folador, fez um explanação desde a fundação do 

Clube, sua história, conquistas, evolução do quadro de associados, de receita, funcioná-

rios e apresentou toda a estrutura organizacional da entidade, assim como os princípios 

orçamentários. Folador apresentou o calendário de eventos dos departamentos: Social, 

Futsal, Natação, Tênis, Basquete, Bochas. 

 O plano de captação de novos associados também foi foco da apresentação, os 

investimentos a serem feitos neste ano e as ferramentas utilizadas para a gestão do clu-

be. Folador encerrou falando da grande conquista do Futsal do Atlântico, campeão da 

XI Taça Brasil Correios de Futsal, neste final de semana. Segundo ele, a equipe de Futsal 

do Clube é uma das mais tradicionais do Brasil, em atividade há 13 anos. Destacou os 

títulos da equipe desde 2003, quando apresentou a todos as taças conquistadas no dia 

7 de abril.

Claudio Pagliosa falou pelo Erechim Auto Esporte 
Clube

Presidente do CER Atlântico, Airton Folador

João Aleixo Bruschi e Tales Tomaluski 
falaram pelo Ypiranga Futebol Clube

Autoridades presentes
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ACCIE recebe a visita do deputado Gilmar Sossella

 A ACCIE recebeu, no dia 8 de abril, a visita do deputado estadual Gilmar Sossella 

(PDT). Acompanhado de seus assessores, foi recebido pelo presidente Claudionor José 

Mores na sede da Entidade, no Polo de Cultura. Naquele dia, atendendo a uma demanda 

da ACCIE, Agência de Desenvolvimento do Alto Uruguai, Coredes Norte e da Associação 

dos Municípios do Alto Uruguai, Sossella participou de uma reunião com o diretor do 

Daer, Carlos Eduardo Vieira, prefeitos e lideranças da região, na sede da Amau. A conver-

sa na sede da ACCIE foi de comprometimento do deputado com as causas da cidade e 

região e às principais reivindicações da Entidade, no sentido de melhorar a infraestrutu-

ra regional.

Entregue solicitação de aoio ao Deputado Marco Maia

 O presidente da ACCIE, Claudionor 

José Mores, entregou, no dia 13 de abril, 

durante a inauguração das vias paralelas 

da BR 153, ao Deputados, Marco Maia, um 

documento solicitando apoio e compro-

metimento do Deputado com as causas da 

cidade e região. 

 No documento, foi solicitado o seu 

apoio no sentido de viabilizar recursos 

para ampliação da pista de pouso do Aeroporto de Erechim, conforme tratativas prelimi-

nares com o prefeito Paulo Alfredo Polis, para que se possa ter, na Região, no mínimo um 

voo com aeronave de maior porte e em horários mais adequados às necessidades dos 

empresários, seus clientes e fornecedores, bem como aos cidadãos que hoje precisam se 

deslocar para Passo Fundo (RS), Chapecó (SC) e Porto Alegre (RS) para suas viagens, com 

grande perda de tempo, maiores riscos e outras dificuldades.

 Outra reivindicação feita ao deputado Marco Maia foi de seu apoio e influência 

para viabilizar recursos para o asfaltamento do trecho da BR 153, entre Erechim e Passo 

ACCIE recebeu a visita do deputado Gilmar Sossella
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Fundo, conhecido como Transbrasiliana.

 Claudionor ainda solicitou apoio para o deputado no sentido de agilizar a aprova-

ção do projeto “Atrações Culturais para a Frinape 2013”, em tramitação no Ministério da 

Cultura – MIC, Pronac nº 130999, pois a Festa/Feira irá se realizar de 9 a 17 de novembro 

e a ACCIE ainda tem que captar o recurso.

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

 Na manhã do dia 26 de abril, a ACCIE promoveu, durante um café da manhã, o 

lançamento do livro Erechim – Retratos do Passado, Memórias no Presente, que resgata 

os costumes e a memória dos colonizadores, que, alheios às adversidades enfrentadas, 

aqui fixaram sua morada, levantando a bandeira da coragem, da força, da perseverança, 

da fé, da humanidade e da prosperidade, submetendo esta região às transformações 

hoje percebidas. A obra foi possível de ser concretizada através do Programa Nacional 

de Apoio à Cultura – Pronac –,na modalidade Mecenato. São patrocinadores do livro a 

Cavaletti, a Comil, o Master Supermercados e a Olfar.

Momento da entrega do livro ao prefeito Paulo 
Polis

Patrocinadores: Cavaletti, Comil e Master

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

Os autores: publicitário e fotógrafo Roberto 
Hachmann, jornalista Maria Lúcia Carraro 
Smaniotto, historiador e pesquisador Enori 
Chiaparini e historiador Neivo Fabris
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Empossada a nova Diretoria Executiva da ACCIE e comemorado 
aniversário de 94 anos

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

Diretores da ACCIE que também tomaram posse

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

 Em clima de festa e com a presença 

de autoridades representativas, como o 

Governador do Estado do RS, em exercí-

cio, Beto Grill, e a vice-presidente da Fede-

rasul, Simone Leite, foi realizada, na noite 

de sexta-feira, 26 de abril, a solenidade de 

posse da nova Diretoria Executiva da ACCIE. 

O empresário Claudionor Mores assumiu a 

presidência para a Gestão 2013-2014, das 

mãos de Mário Luiz Cavaletti, que coman-

dou a entidade nos dois últimos anos. Na 

ocasião, também foi realizada a posse do 

presidente do Conselho Deliberativo da 

ACCIE. O empresário Jaci De Lazzari, eleito na Assembleia Geral do dia 18 de março, rece-

beu o cargo de Deoclécio Corradi. 

 O prefeito de Erechim Paulo Alfredo Polis, o presidente do Poder Legislativo José da 

Cruz, o Bispo da Diocese de Erechim, Dom José Gislon, o deputado estadual Altemir Tortelli, o 

prefeito de Ipiranga do Sul Mário Luiz Ceron, representando a AMAU, secretários municipais, 

vereadores, presidentes das Associações Comerciais de Getúlio Vargas, Marcelino Ramos, Ja-

cutinga e Gaurama, convidados e imprensa também marcaram presença no evento.

 Em seu pronunciamento, o presidente Claudionor Mores destacou que a ACCIE tem 

uma historia reconhecida e alicerçada no trabalho, na união de esforços, na solidez de 

princípios, nas parcerias público/privadas, na necessidade de construir sempre, crescer, 
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desenvolver entre outros valores percebidos na dedicação de lideranças que aqui passa-

ram; nos seus associados, que representam hoje mais de 90% do nosso PIB, prova de que 

aqui o talento empreendedor de homens e mulheres faz a diferença.

 Ao agradecer a presença das autoridades, destacou que “a vinda do governo esta-

dual é para nós um sinal de respeito, de aproximação e valorização pelo que fizemos e 

nos propomos a fazer em prol do desenvolvimento de nosso estado, assim como a vinda 

da vice-presidente da nossa entidade federativa, a Federasul”. Porém Mores aproveitou o 

momento para reivindicar mais infraestrutura, melhorias de estradas, acessos, ampliação 

do aeroporto, energia, comunicações, para que possamos continuar gerando cada vez 

mais empregos e renda. 

 A vice-presidente da Federasul, Simone Leite, ao se manifestar, parabenizou a ACCIE 

pelo seu 94º aniversário e destacou que a classe empresarial precisa cada vez mais estar 

mais unida. Segundo ela, a representação empresarial deve estar embasada na liderança, 

na ética, na informação e destacou, ainda, que a parceria público privada deve acontecer 

também no campo das ideais e que ela caminhe sempre junto em prol do desenvolvimento.

 O prefeito de Erechim, Paulo Alfredo Polis, ao destacar o aniversário da ACCIE, apro-

veitou para fazer um breve relato dos investimentos que estão sendo aportados pelo Go-

verno Federal e Estadual no município, afirmando que as parcerias público privado já 

acontecem em Erechim.

 O governador em exercício Beto Grill falou que o aniversário da ACCIE representa o 

compromisso com o desenvolvimento e a capacidade de organização do empresariado 

local. “A associação cresceu junto com a comunidade, o que contribuiu muito para que 

Erechim seja um dos mais importantes polos industriais do Rio Grande”, disse Grill. 

Ao final, ex-presidentes e autoridades subiram ao palco para cantar parabéns a você para a ACCIE. Em 
seguida, o Quinteto Musi Art, formado por músicos erechinenses, prestou uma homenagem à ACCIE 
pelos seus 94 anos, com uma apresentação musical, com algumas músicas de autoria do compositor 
Arnaldo Savenagno
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MAIO  
2 a 5    Feira Construir 

10 a 22  Rally Internacional de Erechim

13   Lançamento Livro Erechim - Retratos do Passado Memórias no Presente  

   em Getúlio Vargas

31   Evento Empresarial - Claramax 

Construir 2013 se realizou no Parque da ACCIE

 O Parque da ACCIE foi mais uma vez palco da 4ª edição da Feira Construir e o 9º 

Feirão da Caixa, que apresentaram em 2013 diversas opções do que há de mais moderno 

em projetos, construções e decoração sustentável e qualificada, além de ótimas oportu-

nidades de negócio para quem busca concretizar o sonho da casa própria. 

 Ao todo, 130 expositores apresentaram seus produtos e soluções num ambiente 

ampliado. O evento foi realizado de 2 a 5 de maio.
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ACCIE, ACCIAS e IHGGV promovem evento de lançamento do livro 
Erechim - Retratos do Passado, Memórias no Presente

Evento foi realizado em Getúlio Vargas

  

 A ACCIE, através de uma parceria com a Associação Comercial, Cultural, Industrial, 

de Agropecuária e Serviços de Getúlio Vargas – ACCIAS – e o Instituto Histórico e Geo-

gráfico de Getúlio Vargas – IHGGV -, promoveu, na tarde do dia 13 de maio, a segunda 

sessão de lançamento do livro “Erechim - Relatos do Passado, Memórias no Presente”.   

 O evento foi realizado no auditório da ACCIAS, em Getúlio Vargas, e reuniu asso-

ciados das entidades parceiras e convidados. Dentre os presentes, o prefeito de Getúlio 

Vargas, Pedro Paulo Prezzotto, o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Dinarte 

Farias, e a secretária de Educação, professora Eliane Granella. De igual modo, diretores 

de educandários, representantes de entidades culturais e imprensa.

 Na abertura dos trabalhos, o ex-presidente da ACCIE, Gestão 2011-2012, Mário Luiz 

Cavaletti, entregou um exemplar do livro ao prefeito de Getúlio Vargas. Pedro Paulo Pre-

zzotto destacou a importância do trabalho de pesquisa, que originou uma obra que será 

de consulta permanente. Segundo ele, “um povo sem memória é um povo sem história”. 

 A iniciativa, que resultou na edição de uma obra com mais de 300 páginas, com 

texto, fotos e mapas, recebeu os elogios de Alceu Enricone, presidente da ACCIAS. Ele 

também destacou a presença de um historiador de Getúlio Vargas entre os autores do 

livro. Em nome do IHGGV falou o professor Neivo A. T. Fabris, presidente da entidade. A 

secretária de Educação, Eliane Granella, ressaltou a importância do investimento tam-

bém na área cultural. Comentou sobre um livro didático que a Smecd pretende lançar 

no próximo ano, quando o município estará completando 80 anos.

Mário Cavaletti e Prefeito de Getulio Vargas Pedro 
Paulo Prezzotto

A solenidade foi realizada no Auditório José 
Vespasiano Predebon, na ACCIAS
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Vereador Dinarte Farias, presidente da Câmara 
de Getúlio Vargas, recebe exemplar do livro

Professora Liane Granella recebendo exemplar 
da obra das mãos de Mario Luiz Cavaletti

Os autores com a Secretaria de Educação de 
Getúlio Vargas e os dirigentes da ACCIAS e ACCIE

O empresario Alceu Enricone, presidente da 
ACCIAS e Mário Cavaletti, da ACCIE
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JUNHO  
15 a 19  Simpósio do Leite

21 e 22   11º Congresso de Entidades Filiadas à Federasul

24   Prata da Casa

27   Apresentação das Comissões da Frinape 2013

Accie apresenta case do livro “Erechim Retratos do Passado, 
Memórias no Presente” no 11º Congresso da Federasul

 A Accie participou da apresentação dos cases de sucesso que abriram a tarde do 

segundo dia do 11º Congresso das Entidades Filiadas à Federasul, no dia 22 de junho, em 

Canela. A Entidade apresentou o case do livro “Erechim Retratos do Passado, Memórias 

no Presente”, projeto desenvolvido através da Lei de Incentivo à Cultura, aprovado pelo 

Ministério da Cultura (MinC), que relata a história do município. 

 O case foi apresentado pelo Presidente da Accie, Claudionor Mores, e pela Secre-

tária Executiva, Giovana Dalla Rosa Dariva, que relataram aos presentes as diversas fases 

de desenvolvimento, desde a elaboração do projeto, a aprovação pelo Ministério da Cul-

tura, as diligências solicitadas, a captação dos recursos, os patrocinadores, a produção 

do livro até o lançamento, realizado no dia 26 de abril, no Polo de Cultura, em Erechim, 

assim como o lançamento realizado no município vizinho de Getúlio Vargas.

 Também participaram das apresentações de cases de sucesso as Acis de Alvorada, 

Carazinho, Caxias do Sul e Canela, também porque tiveram suas ideias inovadoras sele-

cionadas para o evento. As propostas mostraram como simples decisões modificam a 

gestão e ajudam as entidades ganhar em produtividade. Os cases foram apresentados 

por representantes das associações comerciais e também servem de incentivo para ou-

tros projetos.

Entrega de placas de reconhecimento e troféus
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Entrega de troféus aos destaques nos cases de sucsso

Presidente da ACCIE, Claudionor Mores, 
apresentou o case 

Claudionor Mores e Giovana Dala Rosa Dariva 
apresentando o case

Presidente da Federasul Ricardo Russowsky , Giovana Dariva, vice-presidente da Federasul, Simone 
Leite, e Claudionor Mores
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Secretários Municipais falam no Prata da Casa sobre dengue, novos 
distritos industriais, mobilidade urbana e PPA
 

Plínio Costa Júnior, Edgar Paulo Marmentini e Anacleto Zanella foram os palestrantes 

            Os secretários municipais de Saúde, Desenvolvimento Econômico e Coordenação 

e Planejamento falaram para os empresários associados na ACCIE no Prata da Casa, re-

alizado no dia 24 de junho, no Polo de Cultura. Plínio Costa Júnior, Edgar Marmentini e 

Anacleto Zanella explanaram sobre dengue, implantação dos novos distritos industriais, 

mobilidade urbana e Plano Plurianual – PPA – 2014-2017 – Planejando Erechim para o 

Centenário. O evento contou com a presença do prefeito Paulo Alfredo Polis, da vice Ana 

Lúcia de Oliveira, de secretários municipais, do vice-presidente da Federasul, Deoclécio 

Corradi, de ex-presidentes da ACCIE e mais de 160 associados. 

 

Momento em que os secretários responderam perguntas dos empresarios, sob a coordenação do 
presidente Claudionor Mores

Presidente da ACCIE Claudionor Mores Prefeito Paulo Polis, vice Ana de Oliveira e 
secretario Anacleto Zanella entregaram o PPA 
2014-2017 ao presidente da ACCIE Claudionor 
Mores
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Apresentadas as comissões que serão responsáveis pela organização 
da Frinape 2013

 Uma reunião, realizada no final da tarde do dia 27 de junho de 2013, marcou ofi-

cialmente o início dos trabalhos das comissões organizadoras da Frinape 2013, que se 

realizou de 9 a 17 de novembro. Mais de 150 voluntários foram responsáveis por fazer 

uma grande feira unindo as várias cidades da Região do Alto Uruguai em um só lugar, 

reunindo suas qualidades, capacidades e conquistas, suas belezas e suas forças, reve-

lando seu espírito empreendedor e as suas vocações para o desenvolvimento. A Frinape 

tem como organizadores a ACCIE, a Prefeitura de Erechim e a AMAU.

 O evento teve como proposta a integração regional. A frase “A Feira que nos une” 

englobou o conceito inicial do evento. O objetivo era marcar a integração de toda região. 

“Temos que unir esta região, sem nos atermos a cores, bandeiras, partidos, mas com um 

único objetivo: fazer uma festa que agrade a todos”, enalteceu Claudionor Mores. 

 O Coordenador Geral das Comissões, Gilberto Pezzin, também reforçou o conceito 

da feira, falando da necessidade de trabalho de união e respeito à diversidade de ideias. 

Agradeceu a todos por terem aceitado o convite de fazer parte desta construção da Fri-

nape 2013, reforçando que a feira precisa da experiência de cada um. “Contamos com 

vocês”, finalizou Gilberto.

 De acordo com a Presidente da AMAU, Adriana Tozzo, “a região já perdeu muito 

com as nossas diferenças”. Afirmou que as 32 prefeituras da Região estão engajadas para 

superar as Frinapes passadas, porque, na sua avaliação, sempre que se lança um novo 

desafio sempre se quer fazer mais. A prefeita de Itatiba do Sul, Adriana Tozzo, reafirmou 

o compromisso da Amau com o desenvolvimento regional e com esta parceria para a 

realização da Frinape 2013. 

 O Presidente de Honra da Frinape 2013 é o Prefeito Paulo Alfredo Polis, que elogiou 

a ACCIE pela sua disposição de estar permanentemente em transformação, buscando 

sempre o melhor caminho para o desenvolvimento. Enalteceu a importância desta rede 

colaborativa formada por pessoas talentosas, que irão fazer uma Feira de união com 

objetivos convergindo para um mesmo lugar.

 As Comissões, uma a uma, foram apresentadas por Claudionor Mores, com seus 

integrantes, os coordenadores, suas funções e algumas inovações que poderão ser in-

troduzidas nesta edição da feira. São elas: Assessoria Jurídica, Secretaria Geral, Adminis-

trativa e Financeira, Comercialização, Comunicação e Relações Institucionais, Promoção 

e Divulgação, Infraestrutura, Segurança, Saúde, Alimentação, Social, Cidade da Cultura, 

Grande Shows, Fenamate, Agropecuária, Patrocínios, Esporte e Turismo. A próxima reu-

nião de trabalho ficou marcada para o dia 9 de julho, às 18 horas, no Polo de Cultura.
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Prefeito Paulo Alfredo Polis é o Presidente de 
Honra da Frinape 2013

Presidente da Amau, Adriana Tozzo

Coordenador das Comissões, Gilberto PezzinPresidente Executivo da Firnape 2013, Claudionor 
Mores

Comissões reunidasComissões deram início aos trabalhos
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JULHO  
11   Reunião das Comissões da Frinape 2013

20   Formatura Direito

22   Lançamento da Frinape 2013 

Reunião das Comissões da Frinape decidem lançamento da feira

 O Presidente da ACCIE e Presidente Executivo da Frinape 2013, Claudionor Mores, 

e o Coordenador Geral das Comissões, Gilberto Pezzin, anunciaram, no final da tarde do 

dia 11, a data do lançamento da Frinape 2013: dia 22 de julho, às 16 horas, no Polo de 

Cultura. A informação foi dada para os integrantes das diversas comissões que são res-

ponsáveis pela realização da Feira. Neste dia serão apresentados a comunicação visual 

da Feira, o jingle e já estará no ar o site e ingresso nas redes sociais.

 Durante a reunião, que iniciou às 18h e se prolongou até depois das 19h, cada 

coordenador de comissão fez um breve relato dos trabalhos que vêm sendo realizados, 

as atrações que estão sendo pensadas, algumas faltando confirmação, e os encaminha-

mentos a serem realizados nos próximos dias. 

   

Reunião das Comissões da Frinape 2013Parte da Comissão Social

Gilberto Pezzin e Claudionor MoresPresidente da ACCIE, Claudionor Mores
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Trabalho das comissões foi apresentado

Reunião das Comissões da Frinape 2013
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Lançada a Frinape 2013

 Em clima de grande integração com toda a região do Alto Uruguai, foi realizado, no 

Polo de Cultura, o lançamento da Frinape 2013, que acontece em Erechim, de 9 a 17 de 

novembro. O evento contou com a presença do Prefeito de Erechim, Paulo Alfredo Polis; 

da Vice-prefeita Ana Lúcia de Oliveira; do Presidente do Poder Legislativo, vereador José 

da Cruz; da Presidente a AMAU (Associação dos Municípios do Alto Uruguai), Adriana 

Tozzo, prefeita de Itatiba do Sul; do Presidente da ACCIE (Associação Comercial, Cultural 

e Industrial de Erechim) e Presidente Executivo da Frinape 2013, Claudionor José Mores; 

do Presidente do Conselho Deliberativo da ACCIE, Jaci José De Lazzari; do Coordenador 

das Comissões da Frinape 2013, Gilberto Pezzin; da Rainha da Frinape 2010, Lívia Con-

dah Khagofer; de grande número de representantes dos municípios da AMAU e inte-

grantes das comissões responsáveis pela construção desta Feira.

 A solenidade de lançamento foi conduzida pelo presidente da ACCIE, Claudionor 

Mores, com a participação do coordenador geral das comissões da Frinape, Gilberto Pe-

zzin. Os dois apresentaram o conceito da Feira, que trata da união de esforços, contem-

plando a participação de 150 voluntários em sua realização. Segundo Claudionor Mores, 

“estamos aqui para lançar um dos maiores eventos do Alto Uruguai, com o foco centrado 

na integração com a nossa região, com uma ideia, um ideal, uma missão de fortalecer-

mos a nossa região, as nossas comunidades, as nossas famílias, os nossos empreendi-

mentos e negócios, a nossa cultura, as nossas origens étnicas para aproximar nossas 

almas e nossos interesses de desenvolvimento”.

 Claudionor ressaltou que estava sendo divulgada mais uma aliança e um contrato 

tácito firmando de união, onde todos estão envolvidos para fortalecer o Alto Uruguai 

Gaúcho, que quer crescer mais, desenvolver mais, ser reconhecido mundialmente pelos 

produtos e serviços produzidos, pelos valores que aqui se tem, pela sua história, pela 

sua esperança, pelo seu povo trabalhador e ordeiro, pela miscigenação colonizadora de 

raças e culturas.

 Lembrando do recente lançamento do livro editado pela ACCIE, Erechim Retratos 

do Passado, Memórias no Presente, e do prefácio escrito pelo presidente da ACCIE na 

época da primeira Frinape, realizada em 1966, Romeo Madalozzo, chamou um vídeo de 

resgate e valorização do legado deixado pelos imigrantes para o desenvolvimento desta 

região e outro vídeo que exibiu a música Imagine, de John Lennon, interpretada em di-

ferentes países e de diferentes formas no mundo. Após, Claudionor conclamou a todos 

imaginarem toda a região se unindo por uma única causa, visando tornar o Alto Uruguai 

o melhor lugar para se viver e ser feliz.
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 “Imaginem que da nossa união, o resultado seja mais crescimento, mais desenvol-

vimento para todos e que possamos trazer de volta o trem que trouxe os nossos coloni-

zadores, um aeroporto melhor para voos mais rápidos, todos os municípios com acesso 

asfáltico, nenhum problema de comunicação, energia, água, a renda per capita o triplo 

de hoje para uma vida mais digna de todos os cidadãos da nossa região. Imaginem vol-

tar a ser o maior produtor de trigo, de milho”, questionou.

 Respeitando a individualidade e soberania de cada município e de cada institui-

ção, Claudionor afirmou que todos poderão atuar juntos para buscar um melhor desen-

volvimento. Segundo ele, está na Frinape 2013 a grande oportunidade das pessoas de 

Erechim conhecerem melhor as realizações e potencialidades da nossa região. “Vamos 

construir uma das mais belas edições da nossa Frinape”, conclamou.

 O Presidente Executivo também destacou que, a partir da Frinape 2013, estare-

mos vivendo a verdadeira parceria público privada. “A ACCIE e a Prefeitura de Erechim 

unem, não só recursos públicos e privados, mas pessoas. Juntas têm como convidada 

especial a AMAU, que representa a força regional”, afirmou, se dirigindo à Presidente da 

AMAU, Adriana Tozzo, convidando para que cada município traga a melhor amostra de 

sua indústria, comércio, serviços, agronegócio, cultura e beleza. Ao finalizar, afirmou que 

“precisamos de todos para a realização desta edição da Frinape”. Aproveitou, ainda, para 

agradecer, antecipadamente, ao batalhão de voluntários de cerca de 150 pessoas que 

aceitaram o desafio de ajudar na realização deste grande evento.

 A LOGOMARCA E SUA REPRESENTAÇÃO

 O coordenador das Comissões, Gilberto Pezzin, apresentou detalhes do conceito 

da feira, como a identidade visual da Frinape 2013, os atributos que a nova marca deve 

indicar – união, diversão, diversidade, negócios, cultura, globalização e inovação. Con-

forme explicou, a logomarca apresenta o mapa do Alto Uruguai Gaúcho desenhado por 

hexágonos que, unidos, formam o conjunto dos 32 municípios da região.

Segundo Gilberto, o colorido da marca da Frinape 2013 nos remete a um conceito de 

diversão, da diversidade das nossas etnias, do trabalho e da cultura. Sua curvatura nos 

lembra que somos um pedaço do globo, orgulhosos das nossas tradições, mas abertos 

ao intercâmbio e à inovação.  Também falou sobre o slogan: “A Feira que nos une” e 

mostrou as peças gráficas – cartaz, outdoor, anúncio de lançamento da marca, cartaz 

promocional, VT Institucional, jingle e o site. 

 Em seguida, a presidente da AMAU, Adriana Tozzo, também pediu a todos que so-

nhassem e trabalhassem para que a Frinape 2013 desse certo e destacou a oportunida-

de de aproximação regional, reforçando a importância do comprometimento de todos 

os prefeitos da AMAU com o evento. 
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 Para o prefeito de Erechim, Paulo Alfredo Polis, o diferencial da Frinape 2013 será 

o caráter de integração regional, integrando num mesmo evento a cultura, potenciali-

dades, riquezas e belezas dos 32 municípios da região Alto Uruguai. Polis também des-

tacou a importância da parceria público-privada envolvendo a prefeitura de Erechim, 

AMAU e ACCIE, para a realização da Feira. “A Frinape amplia seu alcance, resgatando sua 

história e voltando a integrar o Alto Uruguai. Sem dúvida, estamos diante de um mo-

mento histórico e de fortalecimento de relações e parcerias, trazendo ganhos diretos a 

nossas comunidades, não apenas pelo aspecto da cultura, beleza ou diversão, mas tam-

bém por que unidos temos mais força para desenvolvermos com vigor, trabalho e foco 

esta grande e importante região do Estado”, reforçou Polis, garantindo a participação de 

todas as secretarias do governo para o sucesso das atividades.

   

 RAINHA REGIONAL

 Na voz de Cid Moreira foi resgatado um vídeo da primeira Frinape realizada em 

1966, quando a rainha foi Juracema Valandro, de Aratiba. A forma de escolha da sobera-

na em 2013, aliás, repetirá a primeira edição da Frinape quando, mais uma vez, a rainha 

da Feira será escolhida entre candidatas de toda a região Alto Uruguai. 

As inscrições para o Concurso da Rainha Frinape 2013 iniciaram no dia 5 de agosto e 

encerraram no dia 23 de agosto, sendo uma candidata por município da AMAU. O local 

das inscrições é na ACCIE. A Rainha e sua Corte serão conhecidas no dia 28 de setembro, 

durante o desfile de passarela, que será realizado no Pavilhão 1 do Parque ACCIE.

 

Shows de Paula Fernandes e Jota Quest marcam

o encerramento da Frinape 2013

Público do lançamento da Frinape 2013
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Prefeitos da região receberam camiseta da Feira

Presidente da Amau, Adriana Tozzo Prefeito Paulo Polis

Presidente Claudionor MoresAutoridades

Coordenador das Comissões, Gilberto Pezzin
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AGOSTO  
1 a 31  Preparação da Frinape 2013

4   Evento Empresarial  

10   Formatura Enfermagem 

17   Formatura Contábeis 

24   Reunião Comissão Social 

31   Evento Comissão Social da Frinape 2013

SETEMBRO  
1 a 30  Preparação da Frinape 2013

5   Coquetel Apresentação das Candidatas ao título de 

   Rainha da Frinape 2013 

11   Evento Empresarial - Sicredi

16   Prova escrita Candidas à Rainha da Frinape 2013

OUTUBRO  
1 a 31  Preparação da Frinape 2013

1 a 3   Seminário - Barão 

11 a 13  Evento Grupos de Escoteiros

14   Evento Empresarial

NOVEMBRO  
1 a 8   Preparação da Frinape 2013

9 a 17  Frinape 2013

 

DEZEMBRO  
7   Natal da Criança - Comil Ônibus Ltda.
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Eventos Desenvolvidos em 2014
JANEIRO  
18   Formatura Administração 

24   Formatura Direito Noturno

25   Formatura Direito Diurno

28   Lançada a venda dos ingressos para o show de Paula Fernandes e

   Jota Quest

Lançada oficialmente a venda de ingressos para os shows de Paula 
Fernandes e Jota Quest 

 O presidente da ACCIE e da Frinape 2013, Claudionor Mores, reuniu imprensa, au-

toridades, coordenadores das Comissões da Feira, associados e diretores no final da tar-

de do dia 28 de janeiro, no Polo de Cultura, para explicar como será a logística dos shows 

de Paula Fernandes e Jota Quest que se realizaram no dia 9 de março, no Parque da 

ACCIE. Os shows deveriam ter sido realizados no dia 15 de novembro, durante a Frinape 

2013, porém foram cancelados devido ao mau tempo. 

 Também participaram do evento a vice-prefeita Ana Lúcia de Oliveira, o diretor de 

eventos da GDO (empresa responsável pela produção dos shows), Kamil Nagib Sorquis, 

o vereador Fernando Barp, a Rainha da Frinape 2013 Caren Santolin, a Princesa Franciele 

Roberta Rohr e a responsável pelo Procon de Erechim, Eliane Tasca, que aproveitou para 

informar que apenas 15 pessoas procuraram a entidade para serem ressarcidas do valor 

dos ingressos pelos shows que não aconteceram.

 Conforme explicou o presidente da ACCIE, Claudionor Mores, foram feitos muitos 

ajustes para reunir, novamente, em uma mesma data, os dois artistas em Erechim. Ele 

destacou que os ingressos, passaportes e pulseiras do show daquela data valem para 

ingressar no evento do dia 9 de março, com início previsto para as 19h30min. Claudionor 

anunciou que a venda dos novos lotes de ingresso iniciam no dia 3 de fevereiro. Segun-

do o presidente da ACCIE, a intenção foi colocar ingressos a preços bastante acessíveis 

ao público. Os de pista serão comercializados ao valor de R$ 10,00. Na área Vip o valor 

será de R$ 30,00 e no Camarote, de R$ 50,00. 

 Para que o espetáculo tenha um diferencial, o diretor de eventos da GDO, Kamil 

Sorquis, anunciou a presença do DJ Flávio Steffli, ex-BBB, que fará a ligação entre os dois 

shows e percorrerá os camarotes para confraternizar e tirar fotos com o público.
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Presenças no evento

Presidente da ACCIE, Claudionor Mores, falou 
sobre a logística do evento

Vice-prefeita Ana Lúcia de Oliveira elogiou o 
esforço da ACCIE da GDO para marcar os shows 
novamente no mesmo dia
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FEVEREIRO  
6   Evento Empresarial - Calçados Lince 

8   Casamento 

22   Casamento

25    Lançamento da Construir 2014

MARÇO  
3   Casamento - Bodas

9   Show - Paula Fernandes e Jota Quest 

15   Evento Empresarial 

19   Prata da Casa

25    Evento Empresarial - Unicred

21   ACCIE recebe pré-candidatos ao Governo do Estado

29   Evento Lions Internacional

Shows de Paula Fernandes e Jota Quest marcam
o encerramento da Frinape 2013

 Cumprindo com o compromisso assumido no dia 15 novembro de 2013,quando 

os shows de Paula Fernandes e Jota Quest foram cancelados devido ao mal tempo, os 

realizadores da Frinape 2013, a ACCIE, a Prefeitura de Erechim e a AMAU deram por en-

cerrada a Feira, realizada de 9 a 17 no Parque da ACCIE. Mais de 10 mil pessoas, vindas 

de várias partes do Estado e estados vizinhos, assistiram aos shows realizados no centro 

do Parque, no dia . Uma grandiosa infraestrutura foi montada para receber os fãs de 

Paula Fernandes e Jota Quest, com camarote e área vip, além de praça de alimentação e 

estacionamentos.

 Antes dos shows, no primeiro andar do Polo de Cultura, foi realizada uma soleni-

dade de reconhecimento e agradecimento a pessoas, entidades, patrocinadores, apoia-

dores, empresários e expositores que participaram da construção da Feira. O evento foi 

liderado pelo presidente da ACCIE, Claudionor José Mores; pelo prefeito de Erechim, 

Paulo Alfredo Polis; pelo presidente da Amau, Adilson De Valle; e pelo coordenador ge-

ral das Comissões, Gilberto Pezzin. Participaram da cerimônia o presidente do Conselho 

Deliberativo da ACCIE, Jaci José De Lazzari; o vice-presidente da ACCIE, Gilmar Cavaletti; 

a vice-prefeita Ana de Oliveira, vereadores, secretários municipais, integrantes da Di-

retoria, do Conselho Deliberativo, das diversas comissões da Feira, prefeitos da região, 
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expositores, patrocinadores e apoiadores.

 O evento iniciou com a apresentação de um vídeo institucional com um resumo 

da Frinape 2013. Em seguida, o presidente da ACCIE, Claudionor Mores, teceu agrade-

cimentos a todos os que ajudaram na realização da Feira: ao Poder Público, através da 

parceria com a Prefeitura de Erechim e Câmara de Vereadores de Erechim, Amau, através 

das 32 prefeituras que participaram do evento, integrantes das diversas Comissões da 

Frinape 2013, patrocinadores, apoiadores, expositores, Conselho Deliberativo, empre-

sários, funcionários da ACCIE e toda imprensa local e regional, que tiveram um papel 

importante na divulgação do evento. Foram entregues troféus de reconhecimento aos 

líderes, que repassarão para suas equipes de trabalho.

 Durante sua manifestação, Claudionor fez uma prestação de contas do resultado da 

Feira, porém os números oficiais serão divulgados após o fechamento dos shows de Paula 

Fernandes e Jota Quest, onde a ACCIE teve um gasto extra para cumprir com o compro-

misso assumido da realização dos shows. Extra oficialmente, os resultados são positivos, 

inclusive com investimentos na infraestrutura do Parque da ACCIE e no Polo de Cultura. 

 O Prefeito Paulo Polis elogiou a parceria público privada formalizada para a exe-

cução da Frinape 2013, ressaltando a participação dos municípios da região, afirmando 

que, para os pequenos, a Feira serviu como vitrine para os seus potenciais econômicos. 

Ele também destacou a importância dos três dias de portões abertos, onde grande nú-

mero de pessoas teve acesso ao Parque, promovendo uma inclusão social dentro do 

evento. O presidente da AMAU, Adilson De Valle, também se manifestou satisfeito com a 

participação da AMAU e a já confirmou presença na próxima edição que deverá aconte-

cer em 2015.

Público presentePresidente da Amau, Adilson De Valle

Prefeito Paulo PolisPresidente da ACCIE, Claudionor Mores
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Agradecimento aos prefeitos da região

Claudionor Mores, Jaci De Lazzari, Ana Oliveira e 
Paulo Polis

Homenagem ao presidente do Conselho 
Deliberativo Jaci De Lazzari, de Claudionor Mores 
e Gilmar Cavaletti

Jaci De Lazzari entrega troféu ao Prefeito Paulo 
Polis

Claudionor Mores apresentando o resultado da pesquisa
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Reconhecimento à Rainha e Princesas da Frinape 2013

Reconhecimento aos Secretários Municipais

Reconhecimento ao presidente da Amau, Adilson 
de Valle

Gilberto Pezzin e Gilmar Cavaletti
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Corte e Comissão Social

Reconhecimento à área de segurança

Paula Fernandes no show na ACCIE Show de Jota Quest na Accie

Panorâmic do publico presente aos shows
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Prata da Casa - Rally Internacional de Erechim

 A possibilidade de Erechim sediar uma etapa oficial do WRC – World Rally Cham-

pionship (Campeonato Mundial de Rally) em 2015 foi o tema do primeiro Prata da Casa 

de 2014, promovido pela Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim – ACCIE 

-, realizado no dia19 de março, no Polo de Cultura. A apresentação foi feita por Luis Feli-

pe Monteiro de Barros da BSB (Brunoro Sport and Business), empresa focada em gestão 

de negócios do esporte, fundada em 2002 por José Carlos Brunoro, um dos nomes mais 

conhecidos na indústria do esporte nacional.  Baseada no conceito de gestão sustentá-

vel do esporte, a BSB trabalha com foco na estruturação, consultoria e gerenciamento 

de projetos relacionados ao esporte. A empresa estudou a possibilidade de atender o 

sonho do Erechim Auto Esporte Clube e concluiu que isto é possível. “Temos uma grande 

oportunidade em nossas mãos e isto só não se concretizará se não quisermos”, enalteceu 

o palestrante.

 O Prata da Casa contou com abertura do presidente da ACCIE, Claudionor José 

Mores, que informou que a entidade passa a ser realizadora da Construir, juntamente 

com as outras entidades promotoras. Falou um pouco dos projetos para este ano e das 

comemorações dos 95 da ACCIE, no dia 2 de abril. Aproveitou para parabenizar a Cava-

letti Cadeiras Profissionais S/A pelos seus 40 anos comemorados no dia 15 de março. No 

encerramento do evento, Claudionor afirmou que a ACCIE é parceira para a realização do 

Rally Internacional de Erechim e será também da etapa mundial.

Casa cheiaPresidente do EAEC, Everton Barbieri

Luis Felipe Monteiro de Barros da BSB.Presidente da ACCIE, Claudionor José Mores
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Presidente da ACCIE, Claudionor Mores, afirmou que a entidade é parceira do EAEC

ACCIE recebe os pré-candidatos ao Governo do Estado e ao Senado

 A ACCIE recebeu, na tarde do dia 21 de março, os pré-candidatos pelo PDT ao 

Governo do Estado, Vieira da Cunha, e ao Senado, Lasier Martins, no Polo de Cultura, 

para uma conversa informal com membros do Conselho Deliberativo e Diretoria da 

Entidade. Os pré-candidatos estavam acompanhados do presidente da Assembleia 

Legislativa, Gilmar Sossella, e do presidente do PDT de Erechim, Ernani Mello.

 Após explanarem porque são pré-candidatos, ouviram reivindicações dos pre-

sentes e Vieira da Cunha recebeu, das mãos do presidente da AD Alto Uruguai João 

Picoli, o livro do Planejamento Estratégico do Alto Uruguai Gaúcho e um documento 

contendo um rol de demandas socioeconômicas prioritárias que estão presentes no 

Planejamento Estratégico da Região, com vistas a melhorar a qualidade de vida da 

comunidade e promover o desenvolvimento econômico e social. Segundo João Picoli, 

são ações estratégicas que necessitam do apoio dos políticos para que aconteçam.

 Ao final, o presidente da ACCIE, Claudionor José Mores, acompanhado do presi-

dente do Conselho Deliberativo da ACCIE, Jaci José De Lazzari, entregaram aos visitan-

tes um exemplar do livro Erechim Retratos do Passado Memórias no Presente, editado 

pela ACCIE e lançado no ano passado, durante o aniversário de 94 anos da entidade.
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Presidente da Agência de Desenvolvimento do 
AU, João Picoli, entregou o Livro do Planejamento 
Estratégico do Alto Uruguai

Visitantes receberm o Livro Retratos do Passado 
Memórias no Presente

Pré Candidato ao Senado pelo PDT, Lasier 
Martins, falou para os empresários

Pré candidato ao Governo do Estado pelo PDT, 
Vieira da Cunha, falou aos empresários
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ABRIL  
5   Casamento

11 e 12  Evento Os Gildeões

14    Evento Empresarial - Index

14   Worshop Grupo de RH da ACCIE

25   Jantar Aniversário ACCIE 

 

Workshop sobre eSocial promovido pela ACCIE 
abordou os impactos nos processos internos de RH

 Mais de 60 pessoas das áreas de recursos humanos e contabilidade das empresas 

associadas à Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim e algumas outras 

organizações participaram, no dia 14 de abril, durante todo o dia, do workshop sobre 

eSocial e seus impactos nos processos internos de RH. A capacitação foi ministrada pelo 

consultor Cleber Meyer, formado em Ciência da Computação, com pós-graduação em 

análise e desenvolvimento de sistemas. A realização do workshop foi do Grupo de RH da 

ACCIE, dentro do Programa Atitude Ativa.

 Participou da abertura do evento, o presidente da ACCIE, Claudionor Mores, que 

deu as boas-vindas e almejou que todos tirassem proveito dos ensinamentos. Parabeni-

zou o Grupo de RH pela iniciativa de abrir o conhecimento com outras empresas, trazen-

do uma pessoa habilidade para repassar informações que irão atingir todas as empresas. 

A apresentação do palestrante foi feita pela Gerente de RH da JR Meneguzzo, que coor-

dena o Grupo de RH da ACCIE, Berenice Didoné. Ela também estar feliz com a adesão dos 

profissionais.

Palestrante Cleber Meyer Participantes do workshop.JPG

Workshop eSocial realizado na ACCIE
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ACCIE comemora 95 anos anunciando novos projetos para a cidade

 A Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim comemorou seus 95 anos 

na noite de 25 de abril, no Polo de Cultura, recebendo uma homenagem da Câmara 

de Vereadores e realizando um jantar festivo com a presença de autoridades, associa-

dos, convidados e imprensa. Entre as autoridades estavam o prefeito de Erechim, Paulo 

Alfredo Polis, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 

Gilmar Sossella, o deputado federal Marco Maia, o deputado estadual Altemir Tortelli, o 

ex-secretário estadual de Desenvolvimento Rural Ivar Pavan, e a vice-prefeita Ana Olivei-

ra, entre outros.

 Em sua manifestação, o presidente da ACCIE, Claudionor Mores, afirmou que a en-

tidade não estava comemorando 95 anos de atividades com o espírito descompromis-

sado. “Para marcar este aniversário, queremos dizer que estamos com os olhos voltados 

para o futuro. Por isso, anunciamos novos desafios como presente da entidade a Erechim 

e às futuras gerações”, sentenciou. Claudionor anunciou que será dado início à constru-

ção do Museu do Imigrante, espaço destinado a acolher todo o acerto histórico, étnico, 

de pessoas, instituições, empresas e entidades, como referencial para guardar a história 

do município. Falou sobre a nova localização do Pavilhão 3 e a construção de um novo 

pavilhão para a exposição de gado, que será possível através de uma parceria público 

privada entre a Entidade, Governo Estadual e Prefeitura de Erechim.

 O presidente da ACCIE informou que em breve haverá o lançamento da Fenagro – 

Feira Nacional do Agronegócio, prevista para o final deste ano. Também comunicou uma 

parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico para a realização 

de uma pesquisa socioeconômica e a implantação de um banco de dados do potencial 

econômico da cidade. 

 Ainda dentro dos novos projetos está o lançamento do Livro Erechim Empreen-

dedor, onde se quer fazer uma apresentação das empresas que são responsáveis pelo 

desenvolvimento de município gerando riqueza. “Será, também, um catálogo de todos 

os nossos associados”, explicou. Finalizando, apresentou a nova marca da ACCIE, remo-

delada e renovada, mas sem perder as suas características.

 Em seu pronunciamento, Claudionor enalteceu o trabalho realizado por todos 

os dirigentes da ACCIE nestas mais de nove décadas e afirmou que a ACCIE continuará 

presente na árdua luta pelo desenvolvimento local e regional. “Continuará seu trabalho 

de representação ao setor empresarial produtivo, mas também, tenham certeza, sabe-

rá sempre responder às provocações da sociedade – em todas as áreas que interfiram 

diretamente na vida da população, como a questão da saúde, a segurança, projetos de 

educação, de inclusão social, de revitalização, valorização e qualificação da estrutura ur-
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bana”, reforçou.

 O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gilmar Sossella, destacou a im-

portância da entidade no cenário econômico e social de Erechim. “A ACCIE é uma das 

principais instituições que congregam o empresariado e empreendedores locais que 

movimentam a cadeia produtiva”, falou. Gilmar Sossella afirmou que o Parlamento está 

de portas abertas para receber as demandas deste importante grupo econômico do Es-

tado que gera emprego e renda no RS.

 Também usou da palavra o deputado federal Marco Maia e o prefeito de Erechim, 

Paulo Alfredo Polis, que parabenizou a ACCIE e afirmou continuar com a forte parceria 

que sempre existiu entre as duas entidades.

 

 

Prefeito de Erechim e Claudionor Mores 
anunciando a construção do pavilhão do gado

Prefeito de Erechim, Paulo Polis

Presidente da Asselmbleia Legislativa do RS, 
Gilmar Sossella

Deputado Federal Marco Maia



Relatório de Gestão 2013-2017 - 49

Homenagem da Câmara de Vereadores
 Antes do jantar festivo, a Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim 

recebeu a homenagem da Câmara de Vereadores de Erechim pela passagem de seus 95 

anos. A Sessão Solene foi realizada no hall de entrada do Polo de Cultura tendo como 

orador oficial o propositor da homenagem, o vereador Ernani Mello, que fez um resgate 

histórico dos 95 anos da entidade.

 O presidente da ACCIE, Claudionor Mores, ao agradecer a homenagem disse que 

uma entidade que chega aos seus 95 anos com a vitalidade e o respeito que a ACCIE 

ostenta é, seguramente, uma prova inequívoca dos acertos que todos os seus dirigentes 

conquistaram, ao longo deste tempo, trilhando um caminho vitorioso que se funde com 

a história do desenvolvimento de Erechim. 

 “Na condição de presidente da ACCIE, faço um registro de reconhecimento e grati-

dão a todos os que me antecederam. Cada um, a seu modo e respeitando as limitações 

do seu tempo, procurou dar dimensão ao cargo que ocupou, contribuindo, assim, para 

esta história de sucesso que foi alicerçada no trabalho e na ética, e se mantendo ao longo 

deste tempo fiel aos seus ideais. Temos certeza que eles não mediram esforços e dedi-

caram parte de seu tempo e de suas vidas em prol do coletivo, muitas vezes subtraindo 

horas importantes que poderiam ser dedicadas ao crescimento de seus negócios indivi-

duais. Portanto, é preciso destacar que a ACCIE não é forte hoje por conta de uma pessoa 

individualmente ou de um grupo. A entidade se fortaleceu ao longo do tempo por ter 

um trabalho baseado em princípios muito bem definidos, respeitados por todos que por 

aqui passaram ou ainda permanecem dando a sua contribuição voluntária”, afirmou.

 Receberam a placa de homenagem da Câmara de Vereadores e o Troféu Castelinho 

o presidente Claudionor Mores e o presidente do Conselho Deliberativo Jaci José De 

Lazzari. Também foram homenageados os presidentes Executivo e de Honra da Frinape 

2013, Claudionor Mores e o Prefeito Paulo Alfredo Polis, e o coordenador geral das co-

missões Gilberto Pezzin.

Placa de homenagem recebida da Câmara de 
Vereadores

Presidente da ACCIE, Claudionor Mores, durante 
seu pronunciamento  no jantar festivo
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Troféu Castelinho

 Almoço empresarial
  Às 12 horas do dia 25, após a inauguração da nova Escola do Senai, o presidente 

da FIERGS, Heitor José Müller, participou de uma reunião-almoço na ACCIE, presidida 

por Claudionor Mores e com a presença de empresários integrantes do Conselho Deli-

berativo da Entidade. Na ocasião, além de anunciar os novos investimentos no Centro 

de Atividades do Sesi e a construção do Centro Esportivo do Sesi de Erechim, Heitor José 

Müller falou aos empresários da extensa pauta desenvolvida pela FIERGS, desde ques-

tões regionais até a inserção internacional da indústria gaúcha, passando por questões 

nacionais, como a alta carga tributária, a pesada burocracia, rigidez das leis trabalhistas, 

necessidade de classificação das leis, infraestrutura e energia. “São pontos coincidentes 

com as preocupações de vocês, mas o que precisamos pontuar é a necessidade de união 

em torno da bandeira urgente da reindustrialização do Estado e do País”, salientou.

Presidente da FIERGS, Heitor José Müller, falou para empresário durante 
almoço na ACCIE
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MAIO  
12   Prata da Casa

28 a 1/06 Rally Internacional de Erechim 

Sicredi Norte RS/SC apresentou no Prata da Casa porque é uma das 
melhores empresas para trabalhar no Brasil

 A ACCIE promoveu, no dia 12 de maio, mais uma edição do seu tradicional Prata da 

Casa, desta vez sobre a Cooperativa Sicredi Norte RS/SC, apresentada pelo Presidente da 

Sicredi Norte RS/SC, Adelar José Parmeggiani, e pelo Superintendente Regional Elisan-

dro Luis Marmentini.  Participaram da reunião-almoço mais de 250 pessoas.

 Na abertura do evento, o presidente da ACCIE, Claudionor Mores, apresentou os 

projetos futuros da Entidade como a relocação do Pavilhão 3, que durante a Frinape 

2013 abrigou as empresas da Agroindústria Familiar; a construção do Museu do Imigran-

te, que irá abrigar também a área administrativa da ACCIE; a construção do Pavilhão de 

Exposição de Animais, que será viabilizado através de uma parceria entre os governos 

Federal e Estadual e ACCIE; a produção editorial do Livro Erechim Empreendedor, que 

será um espaço para os empresários divulgarem seus produtos e suas marcas; a reali-

zação da Fenagro, Feira Nacional do Agronegócio; e a realização da Pesquisa Socioeco-

nômica e implantação de Banco de Dados do setor econômico do município, que será 

desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

 A palestra da reunião-almoço iniciou com a fala do Presidente da Sicredi Norte 

RS/SC, Adelar José Parmeggiani, que apresentou uma visão geral do Sistema de Crédito 

e sua estrutura em âmbito sistêmico. Ele também mostrou a evolução dos principais 

números da Sicredi. Segundo ele, com mais de 2,5 milhões de associados, o Sistema de 

Crédito Cooperativo - Sicredi opera com 100 cooperativas de crédito nos estados do Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, To-

cantins, Pará, Rondônia, Goiás e Rio de Janeiro e mais de 1,2 mil pontos de atendimento. 

Fundada em 14 de abril de 1981, a Sicredi Norte RS/SC na década de 80 a 90 funciona-

va junto à Cotrel (Credirel). Em 1991 passou a ser Cooperativa de Crédito Rural de Ere-

chim Ltda., Sicredi Erechim. Atualmente, atua no Norte do Estado do Rio Grande do Sul 

e Oeste Catarinense, através de 36 unidades de atendimento. Com sede em Erechim, a 

cooperativa conta com mais de 65 mil associados que uniram suas forças através de uma 

instituição que presta um atendimento diferenciado, resultado de um modelo de gestão 

financeira transparente e eficaz, que respeita a individualidade de cada sócio, ao mesmo 

tempo que valoriza o desenvolvimento mútuo.
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 De acordo com o presidente da Sicredi Norte RS/SC, Adelar José Parmeggiani, são 

inúmeros os fatores que contribuíram para que nos últimos anos a instituição tivesse um 

crescimento tão expressivo, principalmente a consolidação da marca Sicredi no cenário 

nacional, com vários reconhecimentos por parte das mais diversas entidades e organi-

zações.

 Dando continuidade, o Superintendente Regional Elisandro Luis Marmentini apre-

sentou os resultados e a posição da Sicredi perante os outros bancos, os investimentos 

realizados em Responsabilidade Social, os patrocínios e as principais distinções e prê-

mios recebidos pelo Sicredi em 2013, como o mais recente deles: ter sido eleito pelo 3º 

ano consecutivo como uma das 150 Melhores Empresas para Trabalhar, de acordo com o 

ranking da Revista Exame e o Guia Você S/A. Informou que o índice de felicidade no tra-

balho Sicredi ficou em 77,7%. Elisandro também falou sobre o planejamento para 2014 

e os desafios que deverão ser enfrentados nos próximos 10 anos, que estão centrados 

em quatro pilares: Relacionamento, Ciclo do Crédito, Eficiência e Liquidez e Capital.

 Em 2014, a Sicredi Norte RS/SC implantará um novo modelo de gestão, a Gover-

nança Corporativa, que estabelece, entre outros aspectos, a segregação de funções, dis-

tinguindo Gestão Estratégica e Gestão Executiva.

 DOAÇÃO AO CONSEPRO

 Antes das perguntas dos presentes, Adelar Parmeggiani anunciou a doação de R$ 

12 mil reais ao Consepro e Polícia Civil para auxiliar no reequipamento das organizações 

que cuidam da segurança pública. O convênio de doação foi assinado pelo presidente 

do Consepro, Miguel Gotler,  e pelo Delegado Regional de Polícia, Gerson Fraga.

 Ao finalizar, Adelar Parmeggiani afirmou que “um dos papeis da cooperativa, além 

de prestar serviços financeiros, é ser parceiro da comunidade, ajudar a desenvolver as 

pessoas proporcionando momentos como este, de troca de informações e conhecimen-

to. Isto somente se torna viável quando o município tem entidades parceiras que abrem 

as portas para a realização deste tipo de evento”.

Presidente da ACCIE, Claudionor Mores Presidente da Sicredi Norte RSSC, Adelar José 
Parmeggiani
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Mais de 250 pessoas participaram do evetno

Superintendente Regional Elisandro Luis 
Marmentini

Claudionor Mores, Adelar Parmeggiane e 
Elisandro Marmentini

Momento da assinatura da doação
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JUNHO   
10 e 11  Simpósio do Leite

13   ACCIE recebe Ana Amélia Lemos

ACCIE recebe a pré-candidata ao Governo do Estado, 
a senadora Ana Amélia Lemos

 A Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim recebeu, no final da tarde 

do dia 13 de junho, a senadora Ana Amélia Lemos (PP), pré-candidata ao Governo do 

Estado do Rio Grande do Sul. O objetivo do encontro foi levar à Senadora as principais 

preocupações da classe empresarial com relação à carga tributária, a deficiência logísti-

ca e a burocracia que prejudicam a competitividade das empresas.

 Presentes ao evento o vice-presidente da ACCIE, Gilmar Cavaletti, o presidente do 

Conselho Deliberativo da ACCIE, Jaci José De Lazzari, representantes da CDL, AD Alto 

Uruguai, Sindicato Rural e integrantes do Conselho Deliberativo da Entidade.

 A abertura do encontro foi feita pelo  vice-presidente Gilmar Cavaletti que falou da 

preocupação da classe empresarial com os  altos impostos, que não se transformam em 

serviços de qualidade aos cidadãos. Além disso, os problemas de infraestrutura e a bu-

rocracia excessiva foram apontados como motivos que prejudicam o desenvolvimento 

do país. Também foram citados como entraves para a classe empresarial a dificuldade de 

crédito, morosidade nos licenciamentos ambientais, falta de estradas e energia elétrica, 

falta de mão de obra e a necessidade de se incentivar o ensino técnico no Brasil para 

suprir a necessidade de pessoal especializado nas empresas.

 O presidente do Conselho Deliberativo e proprietário da Edelbra, Jaci De Lazzari, 

aproveitou para agradecer o empenho do gabinete da Senadora em apresentar uma 

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 28/2012, para ampliar a imunidade tributária 

do setor editorial e limitar o poder da União de aumentar impostos. A proposta atual-

mente está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, aguardando relató-

rio da senadora Lucia Vânia (PSDB-GO).

 Ana Amélia destacou que desde o início do mandato, em 2011, tem defendido 

ações e projetos para melhorar a competitividade do país. A parlamentar enfatizou que 

defendeu, por exemplo, a prorrogação do Reintegra, para estimular as exportações, e o 

fim da multa de 10% adicionais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), uma 

vez que esse percentual foi criado para cobrir rombos nas contas do FGTS provocados 

pelos Planos Verão e Collor 1, o que já foi pago.

 Ana Amélia destacou que a maioria das ações do gabinete vem da população. Uma 
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das preocupações de seu mandato é ser colaborativo, com a participação da sociedade. 

A senadora também recebeu a camisa do Ypiranga, entregue pelos diretores de marke-

ting do clube, Fabio Vendruscolo e Aguinaldo Rehfeld. 

Ana Amélia Lemos na ACCIEAna Amélia Lemos falando para os empresários 
na ACCIE

Presidente da ACCIE saudando Ana Amélia 
Lemos, que tem ao lado José Rodolfo Mantovani 
e Eloi Zanella

Eloi Zanella, José Rodolfo Mantovani, Ana Amélia 
Lemos e Gilmar Cavaletti
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JULHO
2 a 4   Evento 15ª CRE

14   Prata da Casa

23   Reunião-Almoço

26   Formatura Direito

Unicred Erechim apresenta seus números no Prata da Casa

 O ótimo desempenho obtido em diversos índices conferiu à Unicred Erechim posi-

ção considerável no ranking das cooperativas de crédito do sistema Unicred no Estado. 

Com os resultados obtidos, a Unicred Erechim ocupa o 1º lugar em eficiência, o 2º lugar 

em evolução no número de cooperados, é a 3ª no ranking estadual e 10ª no ranking 

nacional e a 5ª em tamanho no Estado. Os números foram apresentados pelo Presidente 

da Unicred Erechim e Diretor Financeiro da Unicred Central, Dr. Antônio Gabriel Teixeira, 

durante o Prata da Casa realizado dia 14 de julho, no Polo de Cultura.

 Promovido pela Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim, o even-

to iniciou com as boas-vindas do presidente da ACCIE, Claudionor Mores, que falou da 

preocupação da entidade com as dificuldades de acesso ao estado de Santa Catarina 

após as fortes chuvas que interromperam estradas. Segundo ele, a ACCIE tem quatro 

bandeiras para buscar soluções: a BR153, a RST 480, o asfaltamento da 420 e a ligação 

asfáltica entre Aratiba e Itá, entre Pinhalzinho e Maximiliano de Almeida. O Prata da 

Casa também abriu uma janela social para a presidente do Centro Oncológico Luciano 

– CAOL – explanar sobre o Novembro Azul, campanha que será deflagrada voltada à 

saúde masculina.

 Durante sua palestra, o Dr. Antônio Gabriel Teixeira falou sobre o surgimento e 

evolução de sistema de crédito cooperativo e a fundação da Unicred Erechim, em 1996, 

como  um braço financeiro da Unimed, mas que hoje está aberta a outros profissio-

nais liberais, pessoas jurídicas controladas pelos associados, pessoas jurídicas sem fins 

lucrativos e pessoas jurídicas ligadas à área da saúde. Conta atualmente com 1.136 as-

sociados e um dos menores índices de inadimplência, de apenas 0,08%. Segundo ele, 

todo o desempenho da Unicred Erechim só é possível graças à oferta de produtos com 

excelência que atraem um número cada vez maior de cooperados e a equipe qualificada 

e competente que presta um atendimento de qualidade aos cooperados.

 Entre as grandes vantagens diferenciais da cooperativa de crédito estão, além de 

respeitar a doutrina e os valores do cooperativismo que visa o desenvolvimento da co-

munidade, a não cobrança de tarifa dos associados, menores taxas de juros e com retor-
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no das aplicações nas sobras e distribuição de sobras anualmente.

Seus pilares estão centrados na simplicidade, credibilidade e foco no cooperado. A nova 

sede, inaugurada no final de 2013, segundo o Dr. Teixeira, foi toda planejada, nos míni-

mos detalhes, para prestar o atendimento que os clientes merecem com todo o conforto 

e segurança. Acompanharam o Dr. Teixeira no momento dos questionamentos dos as-

sociados da ACCIE a Gerente Vânia Balestrin e o Diretor Administrativo Dr. Plínio Costa Jr.

Presidente da ACCIE Claudionor Mores, presidente 
da Unicred Dr. Gabriel Antonio Teixeira, gerente 
Vânia Balestrin e o. Gabriel Antonio Teixeira, 
gerente Vânia Balestrin e o Diretor

Presidente do CAOL, Marilene Rigo

Presidente da Unicred Erechim, Dr. Antonio 
Gabriel Teixeira

Presidente da ACCIE, Claudionor Mores
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ACCIE recebe homenagem da Assembleia Legislativa do RS  
 A ACCIE recebeu, no dia 25 de julho, a homenagem da Assembleia Legislativa do 

Rio Grande do Sul pela sua contribuição ao desenvolvimento regional. Junto a ACCIE 

receberam outras instituições e entidades pelas suas valorosas contribuições ao cresci-

mento regional. A placa foi entregue pelo presidente da Assembleia Legislativa, Deputa-

do Gilmar Sossella, ao presidente Claudionor Mores, e aos ex-presidentes e integrantes 

do Conselho Deliberativo da ACCIE, Deoclécio Corradi e Mario Cavaletti.
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Empresários recebem candidato a vice-governador 
do Estado, José Paulo Cairoli

 O candidato a vice-governador da Coligação “Um Novo Caminho para O Rio Gran-

de”, José Paulo Cairoli, foi recebido em Erechim, no dia 23 de julho, pelos associados 

da ACCIE. Cairoli é presidente licenciado da Confederação das Associações Comerciais e 

Empresariais do Brasil e já foi presidente da Federasul. A reunião-almoço foi realizada no 

Polo de Cultura e foi coordenada pelo presidente da ACCIE, Claudionor José Mores.

 No encontro, Claudionor Mores falou da preocupação de toda a região com re-

lação à falta de infraestrutura, especialmente na questão das principais rodovias que 

ligam o Estado a Santa Catarina, como a BR 153, a RST 480 e a RST 420, além da ligação 

Pinhalzinho a Maximiliano de Almeida, esta como uma quarta via ao vizinho estado. 

Outra necessidade apontada pelo presidente da ACCIE foi com relação ao asfaltamento 

da Transbrasiliana, ligando Erechim a Passo Fundo, e a falta de acessos asfálticos de 11 

municípios da região. Além disso, mencionou a falta de ferrovia, aeroporto, energia no 

campo.

 Ao se dirigir aos empresários presentes e também candidatos locais dos partidos 

da coligação, além da vice-prefeita Ana Lúcia de Oliveira, prefeita em exercício, Cairoli 

afirmou que não acredita nos partidos, mas nas pessoas. Falou sobre como foi o proces-

so para chegar a ser candidato a vice-governador, assim como a construção da coliga-

ção, e a sua entrada na política partidária. Ao falar sobre as diferentes coligações que são 

feitas em todo o Brasil, afirmou que o país precisa urgente de uma reforma política.

 Ao final do encontro respondeu a alguns questionamentos dos presentes e rece-

beu do presidente da Agência de Desenvolvimento do Alto Uruguai Gaúcho e presiden-

te do Sindicato Rural de Erechim, João Picoli, um documento contendo as principais 

reivindicações e necessidades da Região do Alto Uruguai.

Presidente da ACCIE coordenou a reunião-
almoço

Candidato a vice-governador José Paulo Cairoli
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AGOSTO  
4   Evento Secretaria Municipal de Educação

11   Prata da Casa 

13   Aniversário 13 BPM 

16   Formatura Administração

21   Evento Empresarial - Ferramentas Gerais 

25   Prefeitura de Canoas

27 e 28  Lavoro

Viero, Construindo Excelência na Execução de Obras foi o tema do 
Prata da Casa
           No ano em que comemora seus 60 anos, a Construtora Viero S.A. apresentou para os 

associados da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim a sua trajetória de 

sucesso, no Prata da Casa, realizado nesta segunda-feira, 11. Com o tema “Viero, Cons-

truindo Excelência na Execução de Obras” a Diretora Executiva, Juliana Viero; o Geren-

te de Sistema da Qualidade, Alessandro Emílio Valmorbida; e a Gerente de Engenharia, 

Isabel Cristina Webber Figueiró; mostraram como esta tradicional empresa do ramo da 

construção civil, que foi fundada no dia 29 de janeiro de 1959 pela família Viero, está 

presente na vida das pessoas da maioria dos estados brasileiros.

 Antes da explanação, o presidente da ACCIE, Claudionor Mores, informou sobre o 

próximo encontro do Grupo de RH da Entidade, que será realizado no dia 3 de setembro, 

com o tema Ergonomia. Anunciou para o próximo mês a instalação de três Comissões 

Temáticas: de Infraestrutura, Financeira e Tributária, com o objetivo de auxiliar os em-

presários e associados na busca de soluções conjuntas e promover um debate sobre os 

principais temas que dizem respeito ao sucesso e dificuldades empresariais comuns a 

todos.

 A palestra iniciou com a Diretora Executiva, Juliana Viero, que falou sobre a história 

da empresa, que autuou inicialmente na construção de residências de madeira, fabrica-

ção de esquadrias, móveis de madeira, edificações em alvenaria e concreto armado, até 

chegar em, 1988, quando investe no mercado de pré-fabricados, buscando tecnologia 

europeia para o processo de industrialização, demonstrando a clara filosofia da empresa 

em empregar os mais atualizados métodos e recursos na busca de solidez e segurança 

em construção, inovando e se diferenciando. Juliana também apresentou a macroestru-

tura organizacional da empresa que conta, atualmente, com 1.154 colaboradores, sendo 

66 na área administrativa, 158 na fábrica de pré-moldados e 930 nas obras.
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 O Gerente de Sistema da Qualidade, Alessandro Emílio Valmorbida, abordou o 

ramo de atividades, áreas e segmentos de atuação e como se dá o processo de busca de 

excelência da Viero. A primeira certificação na área da qualidade ocorreu no ano 2000 

na norma ISO9001:1994 e, em fevereiro de 2003, realizou e certificou com sucesso o up-

grade para a norma ISO9001:2000. A atual versão é a norma ISO9001:2008. É detentora 

do Selo de Excelência ABCIC, sendo que o foco principal é a execução do pré-fabricado e 

sua montagem nas obras. Ele ainda falou sobre a entrada no PGQP – Programa Gaúcho 

de Qualidade e Produtividade -, a Gestão de Saúde e Segurança, a Gestão Ambiental e a 

Responsabilidade Social. Para concluir, Alessandro destacou que a busca pela melhoria 

da qualidade do habitat e sua modernização produtiva, fez com que a Viero buscasse 

sua certificação no PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habi-

tat) - Nível “B”.

 Finalizando, a Gerente de Engenharia, Isabel Cristina Webber Figueiró, apresentou 

as obras que já foram executadas e as que estão em andamento neste momento. Infor-

mou que a Viero cresceu, em 2013, 8% com relação a 2012. Em 2014 a previsão é um 

crescimento de 9% e, em 2015, 10%. “A ideia é crescimento continuou”, informou Isabel 

Cristina. Segundo ela, a Viero já alcançou a marca de 900 mil metros quadrados de área 

construída. Ela ainda mostrou uma nova tecnologia, de uso de placas de concreto em 

substituição à alvenaria, projeto próprio da Viero.

 

Juliana VieroPresidente da ACCIE, Claudionor Mores
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Claudionor Mores, Euclides Viero, Juliana Viero, Alessandro Valmorbida e Isabel Cristina Figueiró

Gerente de Engenharia, Isabel Cristina Webber 
Figueiró

Gerente de Sistema da Qualidade, Alessandro 
Emílio Valmorbida
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SETEMBRO  
3   Palestra - Grupo RH 

11   Evento Empresarial - Sicredi 

16   Prata da Casa 

22   Evento Secretaria de Educação

24   Palestra Contadores

25   Evento Empresarial - Ke Soja

27   Evento Erechim Fashion Day

29 e 30  Eventos FAE

Cia Center Claro no Prata da Casa da ACCIE Evento marcos os 15 anos 
da empresa
 Casa cheia na ACCIE para o Prata da Casa que teve como tema os 15 anos da Cia 

Center. Mais de 220 empresários, autoridades e convidados participaram do evento rea-

lizado no dia 16 de setembro, no Polo de Cultura. A palestra de abertura foi da Diretora 

da Cia Center Claro Marcia Skszypa Pezzin, seguida da explanação do Gerente de Vendas 

Corporativas no RS Luis Luzardo, que fez uma apresentação institucional da Claro, e do 

Consultor de Soluções e Projetos Especiais no RS Juliano Krziminski que falou sobre a 

Internet das Coisas. 

 Antes das apresentações, o presidente da ACCIE, Claudionor Morres, deu as boas-

-vindas e parabenizou a Cia Center pelos seus 15 anos. Ele aproveitou o momento para 

homenagear o 13 BPM com uma placa que foi entregue ao Comandante Tenente Co-

ronel Pedro Wilson Ferreira Pacheco pelo aniversário de 40 anos da Brigada Militar em 

Erechim. Ainda foi aberto um espaço para a ADAU falar de sua promoção para angariar 

recursos e foi apresentado o Prospere, importante seminário de desenvolvimento - onde 

um cresce todos prosperam, promovido pela Rede Metal Mecânica de Erechim, que será 

realizado nos dias 7, 8 e 9 de outubro, na URI Campus Erechim.

 A empresária Márcia Pezzin iniciou sua explanação falando sobre a Cia Center, fun-

dada em 1999, quando recém estava surgindo a telefonia móvel. A Cia Center Claro se 

destaca como um dos maiores agentes autorizados Claro no Rio Grande do Sul e tam-

bém como a revenda pioneira em todo o Brasil. Segundo Marcia, sua equipe está focada 

e capacitada para atuar em dois diferentes canais de atendimento: um corporativo, com 

consultores aptos para atender Pessoas Jurídicas e outro canal de atendimento para Pes-

soas Físicas, com uma loja na cidade de Erechim. Especialistas em comunicação móvel 

oferecem os melhores produtos e soluções disponíveis no mercado, buscando sempre 
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atender as necessidades dos seus clientes e oferecendo o que há de mais avançado na 

área de tecnologia, através de planos de serviços, de voz ou de dados. Hoje a Cia Cen-

ter atende cerca de 10 mil clientes e conta com lojas em Erechim, Chapecó/SC e Passo 

Fundo. Marcia ainda apresentou o projeto da nova loja que será instalada em Erechim, 

unindo duas marcas: Net e Claro, passando a oferecer telefonia fixa e móvel via cabo, 

internet, TV via satélite e via cabo, enfim, todo tipo de comunicação para deixar o cliente 

conectado cada vez mais através de seus smartphones. Entre os planos futuros estão 

ampliar a revenda para atender todo o mercado do Alto Uruguai.

Gerente de Vendas Corporativas no RS, Luis 
Luzardo

Consultor de Soluções Claro RS, Juliano Moreira 
Krzminski

Diretora da Cia Center, Márcia Pezzin

Homenagem da ACCIE ao 13 BPM

Claudionor Mores, Luis Zluzardo, Marcia Pezzin e 
Juliano Krziminski
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OUTUBRO  
1 e 2   Evento FAE 

13   Prata da Casa 

14   Evento Empresarial - Cavaletti 

27   Evento SESI

Prata da Casa sobre os 85 anos do Instituto Barão do Rio Branco e os 
10 anos da FAE 
           A  ACCIE  realizou, no dia 13, mais uma edição do seu tradicional Prata da Casa. O 

tema do evento: “Os 85 anos do Instituto Anglicano Barão do Rio Branco e os 10 anos da 

FAE – Faculdade Anglicana de Erechim”. Foram palestrantes o diretor-geral da instituição 

Claudecir Bleil, o coordenador do centro de idiomas e do ensino médio do Barão Vinicius 

Drey e o reverendo Rodrigo Espiúca dos Anjos Siqueira. O evento contou com a presença 

do prefeito de Erechim, Paulo Alfredo Polis, do presidente do Poder Legislativo, Sérgio 

Alves Bento; associados, convidados e imprensa. 

 A abertura do Prata da Casa foi feita pelo presidente da ACCIE, Claudionor Mores, 

que, ao final do evento fez a entrega de uma placa de homenagem ao IABRB e FAE. 

Aproveitou para anunciar a realização da Frinape 2015 em novembro do próximo ano 

e solicitou sugestões e a participa dos associados na construção deste grande evento 

que tem caráter regional e visa o desenvolvimento de Erechim e dos municípios do Alto 

Uruguai.

 A apresentação iniciou com um vídeo institucional e fala do diretor-geral Claudecir 

Bleil. Segundo ele, o IABRB está em um processo de internacionalização para preparar os 

estudantes para o mercado de trabalho. Por isso, a escola se prepara para adotar, a partir 

do próximo ano, o ensino integral dos dois anos de idade até o Ensino Médio e passará 

a ser bilíngue. “Estamos vivendo um processo de globalização onde o mundo inteiro 

fala inglês e nós brasileiros não. É necessário mudar isso, por isso, queremos que nossos 

estudantes tenham fluência em pelo menos um idioma estrangeiro”, destacou. A Escola 

também está aberta a intercâmbios através da interação com 13 instituições de ensino 

anglicanas em mais de 30 países. 

 De acordo om Claudecir, os principais diferenciais da Instituição são os intercâm-

bios – interação com alunos de diferentes países-, o núcleo de práticas e atividades com-

plementares, tecnologia avançada, com salas de aula com lousas digitais, 16 laborató-

rios, robótica. Está presente em Erechim, Tapejara e Bagé.

 O coordenador do centro de idiomas e do ensino médio do Barão Vinicius Drey 

contou rapidamente um pouco da história do Barão do Rio Branco e da Igreja Anglicana, 
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que, segundo ele, já surgiu com uma proposta inovadora. “No ano de 1929, o reverendo 

Alberto Blank fundou em Erechim a Escola Paroquial, que passou a oferecer educação 

conjunta para meninos e meninas, incentivar a prática da educação física e o ensino 

de ciências. As atividades iniciaram com cinco alunos matriculados no ensino primário”, 

relatou. Conforme Vinícius, “estamos nos preparando para a escola que sonhamos, uma 

escola completa, em tempo integral, integrado às demais culturas e formando os estu-

dantes de maneira integral com esportes, artes, tecnologia e conhecimento.”  Finalizan-

do, o reverendo Rodrigo Espiúca dos Anjos Siqueira destacou que a proposta da Igreja 

Anglicana é transformar a realidade através da educação. 

Entrega da homenagem da ACCIE

Diretor-geral Claudecir Bleil, coordenador do 
ensino médio  Vinicius Drey, o reverendo Rodrigo 
Espiúca  e Claudionor Mores

Reverendo Rodrigo Espiúca

Coordenador do ensino médio do Barão Vinicius 
Drey

Diretor-geral da instituição Claudecir Bleil
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NOVEMBRO  
1   Evento Empresarial - RW Engenharia 

4    Evento Fecomércio 

8   Aniversário de 15 Anos 

15   Formatura São José 

18 e 19  Evento Sindivest 

20   Evento Empresarial - Comil Ônibus 

27 e 28  Peça teatral 

29   Evento Seicho No Ie Do

DEZEMBRO  
4   Reunião Grupo RH 

15   Prata da Casa

   Reunião do Conselho Deliberativo

20    Evento Empresarial - Cassul

Uma cidade mais bonita e atrativa é a proposta do 
Projeto de Requalificação Urbana do Centro de Erechim
          

 A ACCIE promoveu, no dia 15 de dezembro, mais uma edição do seu tradicional 

Prata da Casa. Os temas foram o Projeto de Requalificação Urbana do Centro de Erechim 

e o Projeto das Ciclovias e Passeios Públicos. As apresentações foram feitas pelo presi-

dente da CDL, Evandro Luis Fhynbeen, e pelo Secretário Municipal de Obras Públicas, 

Jorge Psidonik.

 A abertura do evento foi feita pelo presidente da ACCIE, Claudionor Mores, que 

aproveitou o momento para tecer agradecimentos, em nome da Entidade, aos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, pelos apoios e aprovação de projetos neste ano; à 

imprensa, sempre divulgando as atividades desenvolvidas; à Diretoria Executiva, Conse-

lhos Deliberativo e Fiscal da ACCIE; e aos associados, razão da existência da entidade.

 Claudionor também falou sobre o processo eleitoral da ACCIE, que se desenvolveu 

durante todo o dia, onde foram colocados os nomes dos atuais dirigentes à reeleição 

para o biênio 2015/2016. Ele aproveitou para anunciar a distribuição de R$ 500 mil do 

braço social da Associação, a Fundação ACCIE, para atender três finalidades: R$ 300 mil 

para um dos objetivos principais da Fundação que é a capacitação, através da constitui-
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ção de espaços para a área de treinamento para o setor de alimentos, a serem construí-

dos no Polo de Cultura para capacitação de mão de obra; R$ 60 mil para a área cultural, 

através da compra de instrumentos musicais para a Escola Belas Artes para atender pes-

soas carentes, e mais R$ 140 mil que serão distribuídos para diversas entidades assis-

tenciais da cidade que atendem crianças, adultos e idosos em vulnerabilidade social. Ao 

finalizar, agradeceu a confiança depositada em seu nome para a condução da Entidade.

 UM NOVO CENTRO DA CIDADE

  A proposta apresentada pelo presidente da CDL, Evandro Fhynbeen, de requalifi-

cação do centro urbano e comercial de Erechim é fruto de uma parceria envolvendo o 

poder público e a iniciativa privada, através de entidades representativas da sociedade, 

como o Instituto de Arquitetos do Brasil – Núcleo de Erechim (IAB), ACCIE, Sindilojas, 

Sebrae, Universidades como a Federal Fronteira Sul, URI Erechim, além dos Conselhos da 

Cidade e do Patrimônio Histórico e secretarias de governo afins. A proposta é tornar a 

área mais atrativa, levando em consideração o crescimento da cidade e a adequação da 

infraestrutura para melhor atender a demanda no local, aliando as características histó-

rico-culturais do município com as potencialidades do comércio e serviços. “Temos que 

construir uma cidade viva, dinâmica, segura, sustentável, saudável e bonita, utilizando 

os cinco sentidos, para atrair os clientes”, enalteceu Evandro.

 De acordo com Evandro, Erechim se caracteriza pela presença de um conjunto ar-

quitetônico diversificado e de significativa relevância arquitetônica, histórica e cultural. 

O traçado urbano é também um de seus maiores patrimônios que oferece soluções ain-

da não exploradas. A arquitetura típica da cidade oferece um potencial comercial, turís-

tico, escondido e camuflado por propagandas e outras intervenções desnecessárias nas 

edificações. 

 O trabalho, que deverá atender num primeiro momento três quadras na Aveni-

da Maurício Cardoso, da Praça da Bandeira até a Praça Júlio de Castilhos, prevê passeis 

públicos padronizados, esquinas protegidas com rampas de acesso para acessibilidade, 

tornando os locais públicos agradáveis, que oportunizem encontros, descanso e lazer, 

sem tirar vagas de estacionamento. O projeto também prevê limpeza das fachadas, va-

lorizando o patrimônio histórico, a instalação de multi espaços para lazer, descanso cul-

tura, ciclo faixa. Segundo Evandro: “temos que ter uma cidade pronta para o lazer”. Além 

disso, ainda está projetada a realocação dos táxis, oferecendo um espaço mais adequa-

do para os taxistas, com banheiro, cozinha, mesas e sofás. 

 Na sequência, falou o Secretário Municipal de Obras, Jorge Psidonik, que apresen-

tou dois projetos de mobilidade urbana: o Programa Passeio para Pessoas e a Ciclovia 

segregada junto à via paralela ao canteiro central na Avenida Sete de Setembro. O pri-

meiro, já aprovado pela Câmara de Vereadores, com vigência de 2014 a 2020, prevê a 
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padronização das faixas de serviço, de acesso e livre; padronização de rampas e piso tátil 

e passeio ecológico. Segundo ele, conforme prevê o projeto, o município irá custear o 

piso tátil e 50% da mão de obra para a sua colocação. Conforme esclareceu, o projeto 

será adotado em etapas. Em seguida, Psidonik apresentou a Proposta do Plano Diretor 

Cicloviário para a cidade, apresentando onde será instalada primeiramente, justificando 

porque na Av. Sete de Setembro.

Presidente da CDL, Evandro Luis FhynbeenPresidente da ACCIE, Claudionor Mores

Prefeito Polis participou do Prata da CasaSecretário Jorge Psidonik

Jorge Psidonik, Claudionor Mores e Evandro Fhynbeen
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Claudionor Mores é reeleito presidente da ACCIE

 O empresário Claudionor José Mores teve seu nome confirmado na presidência da 

Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim para a Gestão 2015-2016. 

 A eleição foi realizada nesta segunda-feira, 15, e 99% dos votantes confirmaram os 

nomes colocadas à reeleição para a Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conse-

lho Fiscal.

 Logo ao encerrar a contagem de votos, que foi realizada pela Junta Eleitoral forma-

da por Maximino Tormen, Nilton Groch e Flávio Zanardo, Claudionor Mores agradeceu a 

confiança dos associados, como do Conselho Deliberativo, na sua pessoa para dar con-

tinuidade aos trabalhos iniciados em 2013, para o próximo biênio. O presidente reeleito 

afirmou que, juntamente com sua Diretoria, assume o compromisso de honrar a história 

da ACCIE e representar dignamente os associados, assim como reafirmou o compromis-

so de honrar os objetivos da Entidade. Claudionor aproveitou para convidar todos os in-

tegrantes do Conselho Deliberativo recém-eleito para uma reunião a ser realizada no 20 

de dezembro, às 12h, quando serão eleitos o Presidente, Vice e Secretário do Conselho.

 

Presidente Claudionor Mores com o vice-presidente Gilmar   Cavaletti, o diretor Jurídico Claudio Botton 
e os integrantes da Junta   Eleitoral

Presidente da ACCIE, Claudionor José MoresContagem dos votos pela Junta Eleitoral
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DIRETORIA 2015 - 2016

Função    Representante  Empresa
Presidente   Claudionor José Mores Mores, Onofre, Collet 
        Contabilidade Ltda
Vice-Presidente   Gilmar Cavaletti Cavaletti S/A - Cadeiras 
        Profissionais
Diretor Administrativo  Luiz F. Rohenkohl R & W  Engenharia Ltda
Diretor de Eventos  Gilberto Pezzin  Peccin S/A
Diretor 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 C. 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 M. 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

Conselho Deliberativo - Gestão 2015 - 2016
Empresa     Representante

Andretta & Cia Ltda     Everton Andretta

Banco do Brasil S/A     Ricardo Sehn

Banco do Estado do Rio Grande do Sul  A guinaldo Rehfeld
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Bebidas Koller Ltda     Walter Koller

Brastelha Industrial Ltda.    Walmir Badalotti

Câmara de Dirigentes Logistas Erechim  Evandro Fhynbenn

Cartório de Registro de Imóveis de Erechim  Laudete Isabel de Andrade

Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais   Mario Luiz Cavaletti

Cercena S/A Indústria Metalúrgica   Juarez José Cercena

Clanel Com. Ind. De Confeções Ltda   Luis Carlos Dariva

Comil Ônibus S.A     Deoclécio Corradi

Construtora Viero S.A     Cirilo Viero

Cooperativa Central Aurora Alimentos   Andre Ricardo Miotto

Coop. Reg. de Eletrificação Rural do A.U Ltda  João Alderi do Prado

Cooperativa Tritícula Erechim Ltda   Luiz G. Paraboni Filho

Covena – Comercial de Veículos Nacionais Ltda Júlio Cezar Brondani

Dal Prá Indústria e Comércio de Móveis Ltda - Luiz Pungan

Edelbra Gráfica Ltda     Jaci José De Lazzari

Eletro Cirúrgica Sotronic Ltda.    Ernesto Amaral

ETG – Empresa de Transportes Gaurama Ltda  João Batistus

Fazenda Agranionik     Hercio Agranionik

Fundação Reg. Integrada Campus de Erechim Paulo José Sponchiado

Fuzipar Ind. Comércio de Ferragens Ltda.  Osvaldino Fuzinatto

Hospital de Caridade de Erechim   Ivan Santin

Imobiliária Pierozan Ltda.    Clemente Pierozan

Indústria de Balas Finas Munarfrey Ltda  Hilário Munaretto

Instituto de Olhos Santa Luzia    Fabio Vaccaro

Intecnial S/A      Augusto O. Skrzypek

JR Meneguzzo Indústria do Vestuário Ltda  Ricardo Meneguzzo

Ke Soja Com. Insumos Máquinas Agrícolas Ltda João Vicente de Bona

Legião da Cruz de Erechim    Claudecir Bleil

Marcolin Indústria Textil Ltda    Andre Marcolin

Master ATS Supermercados Ltda   Terezinha Zaffari Sonda

Menno Equipamentos para Escritórios Ltda  Rogério Rewsaat

Mores, Lazzari & Associados Ltda   Leonardo Onofre

Olfar Ind. Com. Oleos 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
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Sementes Estrela Com. Imp. Exportação Ltda.  Efrain Fischmann

Sicredi Norte RS e Oeste    Adelar SC Parmeggiane

Soccol, Barbieri & Cia Ltda    Elio Darci Barbieri

Televisão Alto Uruguai S/A    Cristiane Dill

Triel – HT Industrial e Participações S/A  Airton Dalla Roza

Unetral S/A      Alexandre Zaffari

Unicred Erechim     Antonio Gabriel Teixeira

Unimed Erechim Coop. Serviços de Saúde Ltda  Alcides Mandelli Stumpf

Zin Pão Indústria de Alimentos Ltda   Antonio João Zin
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Eventos Desenvolvidos em 2015
JANEIRO  
11 a 15  Evento Empresarial: Peccin 

17   Formatura Direito

24   Casamento

FEVEREIRO  
07   Formatura Direito 

20   Secretaria Municipal de Educação

MARÇO  
01   Teatro Frozen 

07   Evento Empresarial: Sicredi

09   Prata da Casa

14   Exposição de Carros

29   Secretaria de Segurança

Prata da Casa levou para o debate a transparência como ferramenta 
de controle da sociedade

Os cidadãoS precisam ser capazes de acessar informações, compreender os dados e agir 

politicamente

           Mais de 180 empresários participaram, no dia 9 de março, da primeira edição do 

Prata da Casa, promovido pela Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim – 

ACCIE. O foco da reunião-almoço foi promover a transparência pública e estimular a par-

ticipação da sociedade no acompanhamento e controle de gestão pública, contribuindo 

para uma fiscalização social mais efetiva e democrática. 

 Na programação, palestras do diretor de Finanças da Prefeitura de Erechim, Edson 

Luis Kammler, que abordou a transparência no Governo Municipal; da presidente do Ob-

servatório Social de Erechim, Belonice Sotoriva, que explanou sobre as ações desta nova 

organização não governamental; e do diretor da Escola Superior de Gestão e Controle do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Sandro Trescastro Bergue.
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 A abertura do evento foi feita pelo presidente da ACCIE, Claudionor José Mores, 

que apresentou os projetos da construção do Pavilhão do Agronegócio e das novas cozi-

nhas que serão edificadas no Parque da ACCIE e uma proposta de Calendário de Eventos 

para os próximos dois anos, com projeção de diversos eventos setoriais. Entre os desta-

ques está o lançamento da Frinape 2015 para o mês de abril.

 Em seguida, o contador da Secretaria da Fazenda, Edson Kammler, apresentou a 

Transparência na Gestão Pública de Erechim e mostrou o Portal da Transparência, dis-

posto na página principal do site da Prefeitura, que oferece ao cidadão informações 

diversas sobre contas públicas, planos, orçamento e despesa, relação de cargos de con-

fiança e outras informações cumprindo a Lei de Acesso à Informação. Tudo isso, segundo 

ele, em tempo real.

 A presidente do Observatório Social de Erechim, Belonice Sotoriva, falou sobre o 

trabalho desenvolvido no Observatório Social, que é um espaço para o exercício da ci-

dadania, que deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número de possível de 

entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melho-

ria da gestão pública. Segundo ela, em 2014 foram cadastradas 130 licitações e feitas 

análises de 16, sendo que em muitas resultaram economia aos cofres públicos.

 Já o Diretor da Escola Superior de Gestão e Controle do Tribunal de Contas do Es-

tado do Rio Grande do Sul, Sandro Trescastro Bergue, explicou que toda a vez que se 

promove a transparência se promove o controle social. Ele falou sobre a necessidade de 

se institucionalizar a participação da sociedade nas atividades de planejamento, gestão 

e controle de políticas públicas. Segundo ele, há mais de 20 anos o Tribunal de Contas 

vem praticando a transparência, através da divulgação das contas das prefeituras de 

todo o Estado na internet.

 Sandro Bergue destacou que existem três estágios para se chegar à transparência: 

acesso à informação, transparência e ação política. Para que a transparência aconteça, o 

cidadão precisa ser capaz de acessar as informações e os indicadores, entender e com-

preender o seu significado e agir politicamente para chegar ao ente público. Porém, des-

tacou que quando se leva alguma reivindicação ou crítica ao ente público é necessário 

chegar com um diagnóstico e uma solução. Para o diretor do TCE/RS, a administração 

Pública é o reflexo do que é a sociedade.

 Conforme falou o palestrante, o TCE de hoje é muito diferente de anos atrás, quan-

do a sua função era de controle, auditoria e punição. “Hoje fazemos o controle dentro 

da gestão”, sentenciou, acrescentando que a transparência passa a ser um novo valor 

na sociedade. “Estamos em um novo contexto, com novas tecnologias, nova sociedade, 

nova administração pública e novo Tribunal de Contas”, afirmou. Para ele, a transparên-

cia serve aos gestores públicos e para colocar a sociedade no centro da ação política, 
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com pessoas envolvidas no planejamento das ações e no controle.

 Finalizando, declarou que entre as atribuições do TCE estão avaliação de resulta-

dos, promover ação de controle orientada, realizar estudos técnicos – neste item citou o 

caso do valor das passagens dos ônibus da Carris, em Porto Alegre -, e inspeções espe-

ciais. Hoje a atuação é feita com inteligência através do cruzamento de dados de diver-

sos órgãos disponíveis na internet. No encerramento, o palestrante foi presenteado, pelo 

presidente Claudionor Mores, com o um livro Erechim Retratos do Passado, Memórias no 

Presente.

Coordenador do TCE de Erechim, Waldir Tomazoni, Belonice   Sotoriva, Claudionor Mores e Sandro 
Trescastro Bergue

Belonice SotorivaEdson Luis Kammler

Palestrante Sandro Trescastro BerguePresidente da ACCIE, Claudionor Mores
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ABRIL  
23   Evento Grupo de RH 

MAIO  
15 a 17  Rally Internacional de Erechim 

26   Prata da Casa

Como liderar e construir oportunidades em tempos de crise foi 
assunto do Prata da Casa

Presidente do Grupo RBS falou como usar situações adversas como um aprendizado

 O presidente do Grupo RBS, Eduardo Sirotsky Melzer, falou para mais de 230 em-

presários, durante o Prata da Casa da ACCIE, realizado nesta terça-feira, 26, sobre como 

enxergar a crise como oportunidade e como usar situações adversas como um período 

de aprendizado.  O tema abordado na reunião-almoço foi “Liderar e construir oportuni-

dades em tempos de crise”.

 Inicialmente, o presidente da ACCIE, Claudionor Mores, saudou o palestrante e 

apresentou o calendário de eventos da Entidade para utilização do Pólo de Cultura du-

rante todo o ano. Parabenizou a equipe organizadora de mais uma edição do Rally Inter-

nacional de Erechim, que ocorreu neste final de semana, e recebeu uma homenagem do 

presidente do EAEC, Everton Barbieri, que também entregou um troféu pela participa-

ção e apoio à Gerente da RBS TV, Cristiane Dill.

 Eduardo Sirotsky Melzer, que faz parte da terceira geração da família fundadora do 

Grupo RBS, falou sobre a situação de crise econômica, política, institucional e de valores 

pela qual passa nosso país atualmente e sugeriu posicionamentos que os cidadãos de-

vem adotar nesse enfrentamento. “O que realmente importa não é como se entra, mas 

como se sai de uma crise. Infelizmente, as notícias não são boas e eu não tenho uma 

receita de bolo para resolver a situação, mas posso compartilhar um pouco do que a RBS 

está fazendo nesse momento”, disse, ao citar a importância de pequenas ações do dia a 

dia para mudar o cenário que está se desenhando.  

 O presidente ainda ressaltou a relevância de uma liderança bem estruturada nesse 

contexto. “A crise é o momento do líder, a oportunidade que ele tem para fazer a diferen-

ça”, enfatizou. Ele acrescentou que quem tem uma visão de longo prazo sabe que esta 

não é a primeira crise e não será a última. “E sempre que tivermos a oportunidade de 
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passar por uma crise como essa, vamos exercer nossa cidadania, capacidade de lideran-

ça e vamos sair mais fortalecidos do que entramos,“ declarou o palestrante.

 Melzer compartilhou com todos o que a RBS está fazendo neste momento. Segun-

do ele, o primeiro item é limpar a agenda, tirando tudo o que é desnecessário e saber 

como usamos e investimos nosso tempo. Em segundo lugar é necessário foco, “precisa-

mos estar focados para estar perto de nosso público”. Conforme falou, a RBS definiu dois 

grandes focos: no cliente e no consumidor. O presidente do Grupo RBS afirmou que uma 

crença histórica da sua organização é ter as pessoas certas. “Penso que o melhor ativo 

de uma empresa não são as pessoas simplesmente, mas são as pessoas certas”. Questio-

nou como encontrar as melhores pessoas? Para ele, deve-se levar em conta os valores, o 

comprometimento e as habilidades.

 Eduardo Melzer ainda explicou a diferença dos “líderes janela” e os “líderes espe-

lho”. O líder janela é o que está sentado, se justificando e aceitando todo e qualquer 

problema. O líder espelho é o que reconhece o problema, mas chama para si. Que pensa 

em resolver ou ajudar a resolver o assunto. “É natural quando a gente recebe uma quan-

tidade de notícias ruins que se tenha um sentimento de paralisia e fique justificando 

nossa inércia a partir desses fatos externos. Enquanto ele espera passar, o concorrente 

não vai deixar passar”.

 E ainda citou como estratégica a comunicação. Segundo Melzer, a comunicação é 

importante em todos os momentos, especialmente neste. “Nossas empresas estão com 

menos negócios, menos clientes. Com certeza o papel da comunicação é importante 

nesse momento de dificuldade para mostrar os diferenciais da sua empresa frente aos 

concorrentes”, argumentou. Ele ainda apresentou dois cases de exemplos de duas em-

presas familiares bem sucedidas: da Orquídea e Lojas Colombo.

Finalizando, afirmou que é natural se encolher quando se tem problema. “O que temos 

de fazer é conversar, debater, porque nada está perdido. Temos de ver o que podemos 

fazer juntos”. E concluindo citou a frase de uma economista de banco: “Não vamos des-

perdiçar uma crise. A gente nunca sabe quando pode vir outra”.
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Claudionor Mores e Eduardo Sirotsky Melzer

Everton Barbieri entregou trofeu a Claudionor 
Mores

Presidente do Grupo RBS, Eduardo Sirotosky 
Melzer 
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JUNHO  
05   Evento Empresarial - Claramax 

09   Sebrae

23 4 24  Simpósio do Leite

27    Evento Frinape - Concurso Rainha

29   Palestra Grupo de RH

JULHO  
02   Reunião Comissão Social Frinape 

04   Coquetel Candidatas à Rainha da Frinape 2015

09   Prova Escrita Candidatas à Rainha da Frinape 2015

15   Reunião da Comissão de Cultura - Grupo Artes Visuais

17   Evento da AMAU

17   Reunião da Comissão de Cultura

18   Teste de Vídeo Candidatas à Rainha da Frinape 2015

28   Prata da Casa

30   Evento Lançamento da Frinape 2015

Cooperativismo de crédito foi tema do Prata da Casa

Sicoob foi apresentado como um dos maiores sistema crédito do Brasil

            A Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim – ACCIE – promoveu, 

no dia 28,  mais uma edição do seu tradicional Prata da Casa. O tema desta edição foi 

cooperativismo de crédito e foi abordado pelo presidente do Sicoob CredSerra, Antônio 

Carlos Muniz, do Sicoob Central SC/RS, e pela presidente do Sicoob Transcredi, Ana Rau-

ber Balsan. 

 O evento foi aberto pelo presidente da ACCIE, Claudionor Mores, que convidou a 

todos para o lançamento oficial da Frinape 2015, que acontece nesta quinta-feira, 30, 

no Auditório do Polo de Cultura. Segundo Claudionor, a feira está sendo formatada em 

prol e em defesa de quem produz, com foco em mais geração de emprego e renda, 

inovação, tecnologia e empreendedorismo. “Sei que o momento é de agir com cautela 

e prudência, mas não é hora de parar e nem recuar. Precisamos dar continuidade a uma 

história que iniciou em 1966 e, em quase todas as suas edições, também passaram por 
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momentos difíceis e de crise e todas foram bem sucedidas”, falou. 

 Claudionor também informou a contribuição dos empresários associados à ACCIE 

a entidades assistenciais, através da doação ao Fundo Municipal do Conselho dos Direi-

tos da Criança e do Adolescente, somente neste ano, de cerca de R$ 400 mil, para ati-

vidades de cunho social. Destacou que desde 2001, a Fundação ACCIE já repassou mais 

de R$ 1 milhão para estudantes e entidades filantrópicas, sendo que neste ano, serão 

destinados mais R$ 150 mil. O presidente da ACCIE ainda comunicou que será feita a 

doação de R$ 50 mil para o Banco de Sangue de Erechim para ajudar na compra de uma 

centrífuga para produção de plaquetas de sangue que, hoje, estão sendo buscadas em 

Passo Fundo. Ele ainda afirmou que o valor do equipamento é de R$ 90 mil e convidou 

os empresários a se unirem nesta luta e também ajudarem nesta aquisição.

 Ele anunciou, também, a criação de mais um Conselho Temático na ACCIE, forma-

do por seis entidades financeiras e seis executivos que terão como missão promover 

uma discussão permanente de tudo o que ocorre no sistema financeiro.

 PRESENTE EM 76% DOS MUNICÍPIOS CATARINENSES

 O membro administrativo do Sicoob Central SC/RS, Antônio Carlos Muniz, iniciou 

sua palestra mostrando fatos históricos desde a criação da primeira cooperativa de cré-

dito do Brasil, que nasceu no Rio Grande do Sul. Segundo ele, levando em consideração 

o seu patrimônio líquido, o Sicoob ocupa o 8º lugar no sistema financeiro nacional. Conta 

com 518 mil associados. “É um número muito expressivo e que espelha a competência e 

a credibilidade de um sistema que já está presente em 76% dos municípios catarinenses 

e que a cada ano é mais conhecido e reconhecido pelos serviços que presta à população, 

pois no cooperativismo de crédito todo o resultado retorna para o associado, que é dono 

do negócio”, afirmou Antônio.

 O Sicoob possui a segunda maior rede de agências em Santa Catarina, com 355 

pontos de atendimento e é também o segundo maior financiador da safra agrícola do 

Estado. O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) – Central SC/RS – é for-

mado por 41 cooperativas, uma delas no Rio Grande do Sul, para onde o sistema preten-

de também expandir os seus negócios. No estado gaúcho o Sicoob Central SC/RS possui 

agências em onze municípios. 

 A presidente do Sicoob Transcredi, Ana Rauber Balsan, destacou que o Sicoob é 

um dos maiores sistemas de crédito do Brasil. Segundo ela, as cooperativas de crédito 

oferecem as mesmas garantias de um banco, mas são instituições financeiras sem fins 

lucrativos, com custos reduzidos e atendimento diferenciado, tendo em vista sua natu-

reza cooperativa, pois seus usuários não são apenas clientes, mas também donos do ne-

gócio. Outra vantagem de participar do cooperativismo de crédito é que as cooperativas 

contribuem para o desenvolvimento das comunidades e regiões onde estão inseridas, 
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pois os recursos captados são reaplicados em empréstimos e investimentos na própria 

região. O atendimento também é diferenciado, tendo em vista que os clientes são os 

legítimos donos da instituição.

 Com 15 anos de existência, o Sicoob conta com mais de 8 mil associados e conta 

com um patrimônio líquido de R$ 55 milhões; possui ativos de R$ 250 bilhões e em-

prestou, em 2014, R$ 130 milhões. As sobras (que em outras instituições financeiras cor-

responderiam ao lucro) retornam aos associados em cota capital e dinheiro na conta, 

conforme a movimentação financeira de cada sócio na cooperativa. “O cooperativismo 

de crédito é um sistema democrático, transparente e solidário, que oferece muitas van-

tagens aos associados e que investe tudo que arrecada nas comunidades onde atua e, 

com isso, impulsiona o desenvolvimento individual e coletivo, combatendo a exclusão 

social e a concentração de renda”, resumiu Ana.

Ana Rauber Balsan, Claudionor Mores e  Antonio Carlos   Munis

Ana Rauber BalsanAntônio Carlos Muniz
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AGOSTO  
01   Formatura Direito 

05   Evento de Lançamento do Acampamento Farroupilha 2015

08   Formatura FAE

15   Evento Comissão Social

16   Evento Erechim Auto Esporte Clube

18   Evento Observatório Social

22 e 23  Encontro de Orquestras

SETEMBRO  
11 a 20  Acampamento Farroupilha 

24   Prata da Casa

25   2º Erechim Fashion Day

28 a 30   Eventos FAE

Superintendente do Sebrae/RS fala sobre empreendedorismo 
produtivo no Prata da Casa

 O diretor-superintendente do Sebrae/RS, Derly Fialho, foi o palestrante do Prata 

da Casa do dia 24, no Polo de Cultura. Promovido pela Associação Comercial, Cultural e 

Industrial de Erechim, o evento contou com a presença de mais de 200 participantes e 

autoridades, entre elas diversos prefeitos da Região do Alto Uruguai.  O tema da palestra 

foi Empreendedorismo e Desenvolvimento Regional.

 A abertura da reunião-almoço foi feita pelo presidente da ACCIE, Claudionor Mo-

res, que falou sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos para que a Frinape 

aconteça, informando que quase a totalidade dos espaços para expositores está comer-

cializada. Chamou ao palco o presidente do Sindicato Rural de Erechim, João Picoli, e o 

presidente do Banco de Sangue, Jackson Arpini, para o lançamento da Campanha “Grãos 

que Salvam Vidas”, sendo que, no momento, João Picoli entregou ao Banco de Sangue 

um cheque no valor de R$ 10.000,00. 

 Claudionor também deu espaço para o presidente da CDL divulgar o Erechim 

Fashion Day, evento de moda que se realiza nesta sexta-feira, 25, no Polo de Cultura. 

Falou de mais uma conquista do município, a Rede Sim, que irá facilitar o processo de 

abertura de empresas e do evento Prospere com palestras de nível internacional que 

estará acontecendo em Erechim de 6 a 8 de outubro. Claudionor Mores aproveitou para 
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manifestar a posição da ACCIE de ser totalmente contrária ao aumento de impostos 

aprovado pela Assembleia Legislativa e afirmou que existem outros caminhos para tirar 

o Estado da crise, citando a Agenda 2020 como um deles.

 Em sua apresentação, o diretor-superintendente afirmou que produzir melhor 

para gerar mais resultados deve ser a visão do empreendedor que, nos dias atuais, é de-

safiado a inovar para aumentar a competitividade e a produtividade. Ele afirmou que o 

empreendedorismo é o caminho para retomar a economia sustentável no Brasil. “O que 

faz o mundo andar em direção ao futuro são as pessoas com atitude”, estimulou Fialho.

Segundo ele, o empreendedorismo produtivo está ligado ao desenvolvimento e gera 

benefícios não só ao empreendedor, como também para a sociedade em geral. No mo-

mento, os indicadores apontam que 70% das empresas abertas, no último período, fo-

ram estimuladas pelas oportunidades do mercado, enquanto 30% dos empreendedores 

aposta no novo negócio por necessidade. Com esse cenário, as pequenas empresas são 

responsáveis por 27% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil.

 O Sebrae-RS também está voltado para a educação empreendedora com o en-

tendimento que educar, treinar e inovar são os pilares para melhorar as habilidades e 

tornar o mercado mais produtivo e competitivo. Em sua manifestação, o diretor-superin-

tendente do Sebrae/RS destacou a importância das micro e pequenas empresas (MPEs) 

no cenário nacional, pois elas correspondem a 99% do total e correspondem a 27% do 

Produto Interno Bruto (PIB) nacional. 

 Ao final de sua fala, três municípios da Região receberam os certificados pela im-

plementação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa: Aratiba, Barra do Rio Azul e 

Itatiba do Sul. O certificado é um reconhecimento pela iniciativa, que concede diversos 

benefícios aos empreendedores e para a economia local.

Derly Cunha Fialho Claudionor Mores e Derly Fialho
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OUTUBRO  
01   Evento FAE 

22   Evento Brigada Militar

31   Formatura Colégio Franciscano São José

NOVEMBRO  
06 a 15  Frinape 2015 

DEZEMBRO  
01   Evento SESC - Mesa Brasil 

13   Rally Pista

14   Certificação de Jovens Empresários

20    Evento Empresarial - Aurora

Accie entrega certificados para os estudantes que participaram do 
Programa Miniempresa 

Duas escolas aderiram à iniciativa da Junior Achievement 

 A Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim – Accie – realizou, na noite 

de 14 de dezembro, a solenidade de entrega de certificados aos estudantes do Instituto 

Anglicano Barão do Rio Branco e da Escola Estadual Sidney Guerra que participaram do 

Programa Miniempresa patrocinado pela ACCIE em parceria com a Junior Achievement, 

a maior e mais antiga organização de educação prática em economia e empreendedo-

rismo do mundo. Também receberam certificados os voluntários que foram os monito-

res dos novos empreendedores.

A solenidade de certificação contou com a presença do presidente da ACCIE, Claudionor 

Mores, com o vice-presidente Gilmar Cavaletti, com o Diretor Jovens Empresários da AC-

CIE, Sideclei Zanella, e representantes dos dois educandários.

 Em sua manifestação, o presidente da ACCIE, Claudionor Mores, destacou que 

“com esta parceria, estamos totalmente alinhados com o valor do empreendedorismo 

e de desenvolvimento de pessoas, e pretendemos também contribuir para a formação 

de futuros novos talentos de Erechim”. Ele lembrou que há 10 anos foi criada a Fun-

dação ACCIE, voltada à empregabilidade, para encaminhamento de jovens estagiários. 
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Até hoje, mais de 3.000 jovens foram encaminhados a empresas para prepará-los para 

a formação profissional. Aproveitou para convidar os estudantes para apresentarem o 

resultado de suas empresas em um Prata da Casa, para o empresários conhecerem o 

trabalho desenvolvido.

 Em seguida, Sideclei Zanella apresentou o Programa Miniempresa para os pre-

sentes, ressaltando que a missão do programa é despertar o espirito empreendedor. O 

Programa Miniempresa é considerado o “carro-chefe” da Junior Achievement, propor-

cionando aos estudantes do 2º ano do Ensino Médio a experiência em economia e ne-

gócios na operação de uma empresa estudantil. O Junior Achevement é um programa 

consolidado e que forma milhares de jovens todos os anos. O desafio, como Accie e 

como patrocinadora do Programa, foi interagir com os ado-

lescentes e prepará-los para a realidade do universo empre-

endedor.

 Segundo Zanella, o Programa teve início no dia 13 de 

agosto, através da capacitação dos voluntários que foram 

convidados especificamente para atuarem no Programa Mini 

Empresa. Durante a cerimônia, os jovens apresentaram o re-

sultado de suas miniempresas.

Sideclei Zanella, representantes dos 
educandários, Claudionor Mores e Gilmar 
Cavaletti

Gilmar Cavaletti certifica uma voluntária do 
Programa

Voluntários, estudantes e suas famíliasUma das Mini empresas apresentando seu 
produto

Sideclei Zanella
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Eventos Desenvolvidos em 2016
JANEIRO  
09   Formatura Direito 

16   Aniversário Infantil   

22   Formatura Pedagogia

23   Formatura Direito Noturno

25 a 27  Inspeção do Exército

FEVEREIRO  
16   Evento Secretaria Municipal de Educação 

17   Evento Grupo de RH

22   Evento Empresarial - Index

MARÇO  
05   Formatura Direito 

09   Evento Empresarial - Index

11   Entidades se unem Por um Brasil Melhor

13   Ato Público Por um Brasil Melhor

12   Evento Empresarial - Sicredi

26   Formatura UNOPAR

Entidades se unem em busca de um Brasil melhor

E convidam a população para participar de ato público 

no dia 13 de março, às 15h, na Praça da Bandeira

 As entidades patronais, sindicais e de classe – ACCIE, Sindilojas Alto Uruguai, CDL 

Erechim, Sindivest, Rede Metalmecânica, Indumate, Sinduscon, Sindigêneros, Sindicato 

Rural, Observatório Social e SindiAlimentação -, reunidas na sede do Sindicato Rural de 

Erechim, na tarde do dia 11, vem a público divulgar a carta aberta: Por um Brasil Melhor, 

que segue abaixo. O objetivo do encontro foi criar um fórum permanente das entidades 

visando discutir questões de desenvolvimento local, estadual e nacional, defender inte-

resses coletivos, sugerir ações para gerar sustentabilidade, trabalhar em defesa da em-
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presa, do emprego e da renda e de quem contribui para isso, que são os colaboradores.

As entidades afirmam que estarão presentes nas manifestações deste domingo, dia 13 

de março, 15 horas, com concentração em frente à Praça da Bandeira, porque entendem 

ser um movimento em defesa da Pátria, por Um Brasil Melhor. Eles conclamam a popu-

lação a participar deste ato público de apoio e combate à corrupção que se instalou sem 

precedentes neste País, porém de forma pacífica e ordeira, visando uma sociedade mais 

justa.

Carta Aberta: Por um Brasil Melhor
 O Brasil vive uma crise sem precedentes envolvendo questões econômicas, po-

líticas, éticas e morais, atingindo fortemente as instituições constituídas e a soberania 

nacional.

 Por este motivo, as entidades signatárias manifestam sua total inconformidade 

com os acontecimentos que estamos vivenciando no país que inibem o crescimento e o 

desenvolvimento sustentável da Nação e do Estado.

 Estamos vivendo uma profunda recessão que está atingindo nossas empresas, 

com queda no PIB, apresentando o pior desempenho entre todos os países do G20, em 

2015. Creditamos isso como fruto da incompetência na gestão da política econômica 

dos últimos tempos.

Diante desses fatos, as entidades signatárias reivindicam:

• O absoluto respeito à Constituição e a certeza de que somente ela é soberana, não es-

tando ninguém acima dela, em nenhuma condição, em nenhuma circunstância;

• A fé nas instituições republicanas e na importância de seu fortalecimento como impe-

rativo para a construção de uma sociedade democrática, fundada no Estado de Direito;

• Mais competência na gestão pública, com equilíbrio financeiro, transparência e redu-

ção do déficit público, aumento da eficiência da máquina pública através da terceiriza-

ção, privatizando o que não é essencial e fazendo mais parcerias público-privadas;

• Redução da taxa de juros visando a manutenção das empresas no mercado;

• Desenvolver uma nova matriz tributária, sem onerar ainda mais as empresas e a popu-

lação em geral. Não ao retorno da CPMF;

• Implantação de políticas públicas de desenvolvimento econômico visando a geração 

do emprego e renda;

• Mais empregos;

• Pelo fim da corrupção;

• Mais infraestura na área de transportes, comunicação, logística etc

• Redução dos índices de inflação

• Reformas já: Política, Tributária, Trabalhista, Previdenciária
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• Fortalecimento da Agricultura

Erechim, 11 de março de 2016. 

Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim 

Sindicato do Vestuário

Sindicato do Mobiliário e da Construção Civil

Sindilojas do Alto Uruguai Gaúcho

Câmara de Dirigentes Lojistas de Erechim

Sindicato Rural de Erechim

Rede Metalmecânica

Sindigêneros Alimentícios de Erechim

Sindicato das Indústrias da Alimentação de Erechim

Indumate

Observatório Social

Reunião foi no Sindicato Rural de ErechimReunião das entidades Por um Brasil Melhor  
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Entidades unidas vão para a avenida em busca de um Brasil melhor

Protesto foi pelo fim a corrupção, não ao aumento de impostos, por uma gestão pública 

eficiente,  não à CPMF e reformas já

 As entidades patronais, sindicais e de classe – ACCIE, Sindilojas Alto Uruguai, CDL 

Erechim, Sindivest, Rede Metalmecânica, Indumate, Sinduscon, Sindigêneros, Sindicato 

Rural, Observatório Social e SindiAlimentação -, participaram, no domingo, 13 de março, 

do ato público que teve início na Praça da Bandeira, desceu a Avenida Sete de Setembro 

até a Praça Jayme Lago e retornou à Praça da Bandeira. 

 Unidas no tema “Por um Brasil Melhor” e portando faixas com frases como Não à 

CPMF, Não à Corrupção, Eficiência e Competência na Gestão Pública, Mais Infraestrutura, 

Reformas Já, Menos Impostos, Mais Empregos, Não à Inflação, Por uma sociedade mais 

justa, os empresários e sindicalistas aderiram ao movimento nacional de mostrar sua 

indignação com o momento atual pelo qual vive o Brasil: uma crise sem precedentes 

envolvendo questões econômicas, políticas, éticas e morais, atingindo fortemente as 

instituições constituídas e a soberania nacional.

 Em um carro de som, que vinha atrás dos manifestantes, era lida a Carta Aber-

ta: Por um Brasil Melhor, divulgada na sexta-feira, levando a assinatura das entidades, 

onde reivindicam: o absoluto respeito à Constituição e a certeza de que somente ela 

é soberana, não estando ninguém acima dela, em nenhuma condição, em nenhuma 

circunstância; a fé nas instituições republicanas e na importância de seu fortalecimento 

como imperativo para a construção de uma sociedade democrática, fundada no Estado 

de Direito; mais competência na gestão pública, com equilíbrio financeiro, transparência 

e redução do déficit público, aumento da eficiência da máquina pública através da ter-

ceirização, privatizando o que não é essencial e fazendo mais parcerias público-privadas; 

redução da taxa de juros visando a manutenção das empresas no mercado; desenvolver 

uma nova matriz tributária, sem onerar ainda mais as empresas e a população em geral. 

Não ao retorno da CPMF; implantação de políticas públicas de desenvolvimento econô-

mico visando a geração do emprego e renda; pelo fim da corrupção; mais infraestrutura 

na área de transportes, comunicação, logística etc; redução drástica dos índices de infla-

ção; reformas já: Política, Tributária, Trabalhista, Previdenciária e outras; fortalecimento 

das instituições; fortalecimento da indústria, do comércio, serviços e agricultura; mais 

cidadania; e mais respeito ao cidadão.
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ABRIL  
02   Aniversário da ACCIE

15 a 17  Evento Grupo Erechim Harley Davidson 

18   Programa Esportivo

19   Evento Grupo de RH

25 a 30  Preparação Rally Internacional de Erechim

29   Jantar de Aniversário de 97 Anos da ACCIE

ACCIE comemora seus 97 anos com jantar de confraternização

Evento festivo reuniu autoridades, associados, ex-presidentes, empresários e imprensa

 Um jantar festivo entre amigos. Assim foi a comemoração dos 97 anos da Asso-

ciação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim. O evento foi realizado no dia 29, na 

presença de autoridades locais e regionais, ex-presidentes, associados, empresários, di-

rigentes de Associações Comerciais da Região e de Passo fundo, convidados e imprensa. 

O Poder Executivo esteve representado pela vice-prefeita Ana Oliveira e o Poder Legisla-

tivo pelo vereador Lucas Farina e os vereadores Ernani Mello, Eni Scandolara, Luiz Britto 

e Leandro Basso.

 Após um breve histórico e uma mensagem enviada especialmente para a ocasião 

pela presidente da Federasul, Simone Leite, lidos pela mestra de cerimônias, o presiden-

te da ACCIE, Claudionor José Mores, destacou que chegar aos 97 anos com a vitalidade 

e o respeito que a ACCIE detém é, seguramente, uma prova inequívoca dos acertos de 

todos os seus dirigentes ao longo deste tempo, trilharando um caminho vitorioso, que 

se confunde com a história do crescimento e desenvolvimento de Erechim. Agradeceu 

a todos que ajudaram a construir a Entidade e a todos aqueles que continuam a ajudar 

nestes 97 anos de história. 

 PARA AS PESSOAS QUE TUDO DEVE SER FEITO

 Segundo Claudionor, é para as pessoas que tudo deve ser feito: “a geração de em-

pregos e renda, os espaços físicos (como nosso Parque), eventos técnicos, de capaci-

tações, festivos, esportivos, feiras, momentos de reivindicações e representatividade”. 

Conforme falou, “são inúmeros os feitos e legados de empreendedorismo que registra-

mos nestes 97 anos. Por vezes a ACCIE foi protagonista, ou parte, especialmente como 

instituidora de organismos importantes na nossa cidade nas áreas da saúde, da educa-

ção, da comunicação, no esporte, na cultura e no social”. 
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Lembrou que a ACCIE foi a matriz de onde se originaram outras entidades que hoje orga-

nizam as atividades econômicas de comércio, serviços, indústria e agroindústria, como a 

Câmara dos Dirigentes Lojistas, Sinduscon e outras. Destacou que o legado mais recente 

é a Fundação ACCIE, responsável pelo braço social da entidade, gerando a oportunidade 

média de 3 mil contratos/ano de emprego para aprendizes-estagiários, e distribuindo 

seu superávit para entidades filantrópicas, sociais, culturais e assistenciais. Também o 

Pólo de Cultura, que tem sido espaço e palco de inúmeros manifestações, culturais e 

étnicas que une o povo erechinense e regional. Especialmente italianos, alemães, po-

loneses, israelitas, também portugueses, afrodescendente entre outras, abraçados no 

tradicionalismo gaúcho.

 POSICIONAMENTO

 Entretanto, o presidente da ACCIE argumentou que não poderia comemorar 97 

anos com espírito descompromissado. Mesmo durante uma data festiva como esta, re-

forçou que a ACCIE tem forte preocupação com o cenário político, econômico e social do 

país, e não poderia deixar de manifestar o seu pensamento. “Repudiamos de forma vee-

mente, toda e qualquer prática que configure corrupção, ou ações que visem vantagens 

pessoais, partidárias ou institucionais. Precisamos de leis e ações mais severas visando 

a anticorrupção. Consideramos insatisfatório o nível de qualidade da prestação pública 

dos serviços em saúde, educação, segurança e infraestrutura, desaprovamos a contu-

maz malversação dos recursos públicos especialmente na esfera do governo federal, 

provenientes de uma elevada carga tributária, que assola o setor produtivo diminuindo 

sua capacidade de investimento e competitividade. 

 Constatando a inaptidão para a gestão dos serviços públicos citados, clamamos 

pela redução do tamanho e interferência do estado nas questões econômicas, ambiente 

onde deve prevalecer a competitividade e a meritocracia. Enfim, clamamos por mais 

competência na gestão pública, com equilíbrio financeiro, transparência e redução do 

déficit público, políticas públicas claras e motivadoras, aumento da eficiência da má-

quina pública, mais parcerias público-privadas; redução da taxa de juros visando a ma-

nutenção das empresas no mercado; desenvolvimento de uma nova matriz tributária, 

reformas política e previdenciária, sem onerar ainda mais as empresas e a população em 

geral. Tudo por um BRASIL melhor”.

 COMPROMISSO COM A HISTÓRIA FUTURA 

 Ao se encaminhar para o final do seu pronunciamento, Claudionor afirmou que, 

apesar de a ACCIE já ter feito muita coisa por Erechim, ainda há muito por fazer e perma-

nece com os olhos voltados para o futuro. Por isso, anunciou os novos desafios da ACCIE: 

“Além de acolher e participar de eventos programados, pretendemos ainda nesta gestão 

lançar a pedra fundamental do Memorial do Imigrante e da ACCIE, espaço destinado a 
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acolher  acervos históricos étnicos, de pessoas, instituições, empresas e entidades, como 

referencial para guardar nossa história, transformando-se num ponto turístico em breve; 

finalizar o  Livro  Erechim Empreendedor; fortalecer eventos setoriais, que apoiem seg-

mentos específicos de nossa economia, como agronegócio, construção, metalmecânico, 

automotivo, gastronômico e outros; ampliar os serviços e parcerias destinados aos nos-

sos associados. Precisamos continuar fortalecendo a união e o associativismo em defesa 

da empresa, do empresário, de sua força de trabalho e da justiça social. Estamos em 

entendimento para organização do Fórum de Entidades locais e regionais para juntos 

lutarmos pelas necessidades locais e regionais”

 Finalizou sentenciando que a ACCIE continuará presente na árdua luta pelo de-

senvolvimento local e regional. “Continuará seu trabalho de representação empresarial, 

mas, também, tenham a certeza, saberá dentro de suas limitações, sempre responder 

aos anseios da sociedade em todas as áreas que interfiram diretamente na vida da po-

pulação, como a questão da saúde, segurança, projetos de educação, inclusão social, 

revitalização, valorização e qualificação da estrutura urbana, enfim... tudo que visa a 

bem-estar social”.

 POUCOS CHEGAM A QUASE 100 ANOS

 A vice-prefeita Ana Oliveira destacou que poucas são as instituições que chegam 

próximas ao seu centenário. “Mais do que sobreviver ao tempo, a ACCIE, ao longo destas 

quase 10 décadas, liderou e estimulou o desenvolvimento da cidade, na condição de 

protagonista de ações e parceira nas conquistas”. Ana afirmou que só sairemos deste 

momento de instabilidade unindo forças. “Falo da união do público com o privado na 

busca por resultados, a partir de compromissos de gestão”, reforçou. 

 Antes do jantar, a Cia da Cidade prestou uma homenagem para a ACCIE pelos seus 

97 anos. O jantar contou com música ao vivo de Roberto Ferraz e Rodrigo Ulberti.
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MAIO  
01 a 15  Rally Internacional de Erechim 

JUNHO  
03   Evento Político - Café da Manhã

08 a 09  Simpósio do Leite

14   Evento Grupo RH

16   Prata da Casa

28 a 30  Evento Abra-Pós Colheita de Grãos

ACCIE recebe Deputado Marcel van Hattem em um café da manhã
 

Bate-papo informal com empresários, o político expôs porque quer viver em outro Brasil

             A Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim – ACCIE – recebeu, na 

manhã do dia 3 de junho, o Deputado van Hattem (PP) para um bate-papo informal com 

um grupo de empresários. O encontro, marcado por um café da manhã, foi pautado para 

o deputado falar sobre porque não quer viver em outro país, mas viver em outro Brasil.

            Ele discorreu sobre as mudanças que estão ocorrendo no Brasil que, segundo ele, 

iniciaram em 2013, de forma inédita e espontânea, através dos movimentos da socieda-

de. Destacando que, daqui a 20 ou 30 anos, o fato que será lembrado como marco dessa 

época não será o impedimento da presidente, mas a Operação Lava-Jato, que deverá ou 

deveria acabar com a impunidade no país. “Deveremos ver novas lideranças, novos po-

líticos, novos partidos, enfim, um novo momento de resgate de valores que a sociedade 

acredita”, salientou.

            Segundo Marcel, vivemos em uma democracia representativa e quem tem um 

mandato deve atender a seu eleitor. Defensor do voto distrital, afirmou que há muito 

pouca gente com visão empreendedora na política. Falou que os partidos são nacionais, 

mas não têm bandeira nacional. Para ele, o partido político tem que emergir da socie-

dade. “A salvação somos nós, todos temos que nos preocupar com todas as esferas de 

poder”, reforçou, declarando que falta participação da sociedade no meio político e de 

forma mais permanente.

            Marcel van Hattem é cientista político, jornalista e consultor para relações inter-

nacionais. Mestre em ciência política pela Universidade de Leiden (Holanda) e bacharel 

em relações internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
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Mestrando em jornalismo internacional pelas Universidades de Aarhus (Dinamarca) e 

de Amsterdã (Holanda). Está em seu primeiro mandato como Deputado e está conquis-

tando muitos jovens pela maneira como está se relacionando com a população através 

das redes sociais. Foi muito atencioso e respondeu diversas perguntas, colocando-se à 

disposição da região. 

            Ao final do encontro, o presidente da ACCIE, Claudionor Mores, entregou o livro de 

Erechim Memórias do Passado, Retratos do Presente ao Deputado Marcel e foi feita uma 

foto, marcando sua visita à entidade.
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Plano Energético do RS é apresentado no Prata da Casa

Documento revela o potencial do setor no Estado

 

 O primeiro Prata da Casa do ano de 2016, promovido pela Associação Comercial, 

Cultural e Industrial de Erechim, em parceria com o Sindicato Rural de Erechim, teve 

como tema o Plano Estratégico do RS. O evento, realizado no dia 16 de junho, teve como 

palestrante o Diretor da Secretaria de Minas e Energia do RS, José Francisco Braga. 

 O presidente da ACCIE, Claudionor Mores, que abriu a reunião-almoço, anunciou 

que o tema central do debate deste ano nos Pratas da Casa será o setor energético. Ele 

também anunciou uma reunião que estará acontecendo em julho, na ACCIE, sobre a 

Agenda 2020, um movimento que une os gaúchos através da organização de projetos 

e apresentação de propostas para o futuro do Rio Grande do Sul. Em solidariedade à fa-

mília do empresário Davide Zorzi, que perdeu a vida tragicamente, Claudionor fez uma 

homenagem e propôs a todos um minuto de silêncio.

 Em sua palestra, Diretor da Secretaria de Minas e Energia do RS, José Francisco 

Braga, falou que o Plano Energético do RS tem mais de mil páginas e 21 capítulos, e 

apresenta, de forma regionalizada, um conjunto de diretrizes e propostas para o setor 

energético estadual, cuja finalidade é garantir o abastecimento de energia continuado 

e com qualidade, que propicie o desenvolvimento econômico do Estado e atenda às 

necessidades do povo gaúcho. O Plano explicita o potencial para a geração de energia e 

elege as fontes que podem ser mais bem exploradas no Rio Grande do Sul. O documento 

também aponta os obstáculos que precisam ser enfrentados para um abastecimento de 

energia continuado e com qualidade ao longo da próxima década.

 Conforme explicou, o desenvolvimento do trabalho, que foi resultado de uma pe-

regrinação dos técnicos por 17 regiões do Estado, contemplou propostas de políticas 

públicas para a área energética do Estado. Além disso, o documento traz diretrizes de 

conservação e uso racional de energia, contextualiza o papel crescente das energias lim-

pas e renováveis na nossa matriz energética, bem como aborda a incorporação de novas 

tecnologias na geração, distribuição e consumo.  

 RESULTADOS ESPERADOS

 Segundo Braga, os resultados esperados com o Plano Energético são a otimização 

quanto à diversificação da matriz energética; a valorização dos energéticos próprios de 

cada Região; o aperfeiçoamento das informações quanto ao comportamento da deman-

da energética; o aprimoramento da contabilização dos intercâmbios de energia para os 

ambientes nacional e internacional; o  estabelecimento de políticas para captação de 

recursos financeiros para investimentos no segmento energético estadual; a criação de 
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polos industriais para fabricação de produtos destinados à produção e transformação de 

energéticos; a formações de parcerias (SPE e PPP) voltadas para o desenvolvimento do 

segmento energético. 

Segundo o palestrante, o trabalho serve como ferramenta para o desenvolvimento do 

planejamento energético de médio e longo prazo, estando à disposição dos gestores 

públicos e privados. Com base nas informações e nos dados, por ele disponibilizado, é 

possível traçar estratégias e definir políticas que garantam a segurança e a qualidade do 

suprimento energético no Rio Grande do Sul, pois todos os tipos de energia, julgados 

como cativos do Estado, foram contemplados, bem como as características físicas dos 

principais sistemas de produção, transporte e de distribuição de energia.

 Também falaram o presidente do Conselho de Consumidores da RGE, Claiton Pires, 

e o presidente do Sindicato Rural, João Picoli. Ambos defenderam o Programa Energia 

Forte no Campo, como um dos prioritários para alavancar o setor do agronegócio, uma 

vez que o meio rural não conta com energia trifásica.

Diretor da Secretaria de Minas e Energia do RS, 
José Francisco Braga

Presidente do Conselho de Consumidores da 
RGE, Claiton Pires

Presidente da ACCIE, Claudionor Mores

João Picoli, José Francisco Braga, Claiton Pires e 
Claudionor Mores
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Entega do livro de Erechim para os palestrantes
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JULHO  
17   Encontro Automotivo de Carros Baixos 

19   Palestra Grupo de RH

21 a 23  Feira Movelpar

28   Agenda 2020

30   Formatura Engenharia Civil

Empresas e profissionais para terem sucesso devem contar com um 
capital humano engajado e comprometido

Diretora do Instituto Brasileiro de Coaching, Alessandra Smaniotto, também ressaltou 

que os empresários devem investir em seus líderes

 Mais de 100 pessoas participaram, no dia 19 de julho, da palestra promovida pelo 

Grupo de RH da ACCIE, no Polo de Cultura. A palestrante foi a Diretora do Instituto Bra-

sileiro de Coaching, a Master Coach Trainer  Alessandra Smaniotto, que falou sobre “De-

senvolvimento em Tempos de Crise”. O ingresso para o evento era 1 Kg de alimento não 

perecível, sendo que o que foi arrecadado foi entregue para o Mesa Brasil. 

 Alessandra iniciou sua palestra afirmando que apenas 30% dos funcionários apli-

cam produtivamente seu talento e energia para promover o progresso da empresa; 50% 

simplesmente passam seu tempo nela, enquanto o restante 20% mostram seu descon-

tentamento de maneira contraproducente. E a principal causa de desinteresse dos fun-

cionários, segundo o Gallup, é a ineficiência da liderança. 

 Segundo ela, pessoas certas no lugar certo, trabalhando engajadas em prol dos 

objetivos, a partir de uma gestão estratégica voltada as competências individuais e ao 

mesmo tempo colaborativas fazem a diferença numa empresa. Ela defendeu a valoriza-

ção e reconhecimento das pessoas, acolhendo e estimulando o seu desenvolvimento a 

partir da recompensa por mérito e destacou que empresas e profissionais para terem 

sucesso neste momento de incertezas devem contar com um capital humano engajado, 

comprometido e que desafia as práticas tradicionais e a sabedoria convencional. Ales-

sandra ressaltou que os empresários devem investir em seus líderes. “É preciso capacitá-

-los e prepará-los para que estejam prontos para inovar e fazer a diferença, pois são eles 

que tem o papel de engajar a equipe”, destacou.

 COMPROMETIMENTO

 A Administradora especialista e Gestão de Pessoas e Gestão Empresarial afirmou 
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que o brasileiro é pouco comprometido e apresentou o resultado de um estudo que re-

vela que só 28% da força de trabalho tem motivação e vínculo com a empresa. No item 

metas e objetivos claros, 46% dos brasileiros não conhecem os rumos de sua empresa, 

37% não entendem como seu papel contribui para que a companhia avance seus ob-

jetivos e 44% não sabem quais as ações necessárias para atingir objetivos e crescer na 

empresa. Para ela, um colaborador comprometido com sentimento de pertencimento 

(sentir-se parte), compromisso (como fazer isso), orgulho (tem orgulho), conscientiza-

ção (eu sei disso) e compartilhamento (conto para todos).

 Para alavancar o comprometimento, destacou que é necessário respeito e reco-

nhecimento, confiança na liderança, boas oportunidades de crescimento e desenvolvi-

mento e clareza e direcionamento. Conforme enalteceu, “empresas precisam de pessoas 

com ideias e atitudes para obter resultado”. Deu uma aula de como desenvolver cola-

boradores através da mudança cultural, engajamento da direção, facilitadores internos, 

on the job, job rotation e desenvolvimento de seus líderes. E Alessandra foi enfática ao 

afirmar que não existe resultado e alta performance sem nenhum investimento, sem 

engajamento, sem conscientização, sem querer, sem direcionamento e sem celebração 

e reconhecimento. 

Finalizando, falou sobre coaching aos presentes, que é um processo de mudança com-

portamental que tem a ver com a atitude. “É você sair da sua zona de conforto e fazer 

acontecer. O coaching impulsiona as pessoas a atingir resultados extraordinários em um 

curto espaço de tempo”, explicou.

Mais de 100 pessoas participaram do evento

Alimentos foram doados para o Mesa BrasilAlessandra Smaniotto
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AGOSTO  
06   Formatura Direito 

15   Prata da Casa

19 e 20  Feira de Máquinas

28 a 31  Inspeção Militar

Especialista aborda estratégias para a competitividade em tempos 
de crise

Professor Volnei Garcia falou no Prata da Casa, da ACCIE

 “As empresas vivem momentos de turbulência gerados por duas crises. Uma de 

curto prazo, fruto do momento político e econômico brasileiro, que exige ajustes e cui-

dados especiais com o caixa. Outra, que não é brasileira, é mais ampla, é de competitivi-

dade, provocada pelas tecnologias e modelos de negócios disruptivos e que desafia as 

empresas”. A afirmação foi do consultor e professor Associado da Fundação Dom Cabral, 

Volnei Garcia, ao falar para empresários no Prata da Casa no dia 15 de agosto, promovido 

pela Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim.

 O evento foi aberto pelo presidente da ACCIE, Claudionor Mores, que falou da pre-

ocupação da ACCIE, enquanto entidade representativa, com situações delicadas que 

algumas empresas estão passando, procurando intervir para que se restabeleça a nor-

malidade. Também foi aberto um espaço para divulgação da segunda edição da Astrus 

Update 2016, o primeiro evento do Alto Uruguai Gaúcho a trazer temas sobre comércio 

online e marketing digital, que acontece em Erechim no dia 7 de outubro. A Rede de Ho-

téis Ibis, através de Rafael Losch, também teve oportunidade de falar dos investimentos 

que estão sendo realizados em Erechim, visando implantação de um hotel na cidade. 

 TECNOLOGIAS EXPONENCIAIS GERAM IMPACTOS NO MUNDO DOS NEGÓCIOS

 Conforme Garcia, para cada uma dessas crises propõe-se ferramentas de gestão 

que podem fazer a diferença para sua superação. Os modelos de planejamento estra-

tégico, baseados em Porter e outros, adequados para um período de relativa previsibili-

dade, não são mais suficientes para projetar o futuro no cenário atual. Eles não captam 

as “não linearidades” que marcam os novos tempos. Eventos do tipo “11 de Setembro” 

- raros e imprevisíveis, surgem de diferentes dimensões, por questões demográficas, 

sócio-políticas ou tecnológicas, entre outras. “Chamamos atenção especial para as tec-

nologias exponenciais, que geram impactos com grande efeito multiplicador no mundo 
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dos negócios. Já fazem parte da nossa realidade a inteligência artificial, a robótica, im-

pressão 3D, sensorialização e aquela que talvez tenha efeito econômico e social similar 

ou maior que aquele provocado pela internet - a block chain, que permitirá a realização 

de transações sem a certificação de um servidor, como são por exemplo hoje todas as 

transações financeiras”, acrescentou. 

 O consultor salientou ainda que estas tecnologias isoladamente ou em conjunto, 

provocam grandes transformações em quase todas as áreas de negócios. “A pergunta 

que se impõe é: como será sua empresa, num mundo que se transforma com tamanha 

intensidade e velocidade. Ela será viável fazendo da mesma forma que faz hoje? É pro-

vável que não. E o que você está fazendo para se manter competitivo? Sabemos que 

sobreviverão não os mais fortes - e mesmo os mais inteligentes, mas os que melhor se 

adaptarem a essas transformações. Novas ferramentas que capturem estas mudanças 

e nos permitam dar respostas compatíveis com os desafios que se apresentam tem au-

xiliado as empresas a se reinventarem, seja pelo desenvolvimento de novos produtos, 

de ganhos de produtividade ou mesmo de novos modelos de negócios”, afirmou. Aliás, 

esta parece ser a melhor perspectiva, pois vai além da melhoria continua ou da simples 

vantagem competitiva possível de ser copiada. 

 Um dificultador importante são os modelos mentais, notadamente das gerações 

mais “experientes” e que não são capazes de sair da caixa para pensar diferente, além 

de terem motivos para prolongar o status quo e ficar na zona de conforto. Volnei citou 

uma ferramenta que pode ser considerada a nova geração para apoiar os processos de 

planejamento: o modelo Canvas de negócios. “Com diferente abordagem, nos permite 

mapear oportunidades e modelar soluções de produtos, serviços ou modelos de negó-

cios, gerando inovação que vai além da melhoria continua, podendo ser semi-radical 

ou disruptiva. Aliás, modelos disruptivos são os que realmente mudam sua empresa de 

patamar e eles tem três características, que individualmente ou combinadas, vão além, 

mudando seu setor ou criando novos negócios: são simples, são de baixo custo e trazem 

mais conveniência”, concluiu.

Professor Volnei Garcia

Presidente da ACCIE, Claudionor Mores
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SETEMBRO  
07 e 08  Inspeção Militar

13 a 21  Acampamento Farroupilha 

26 a 28  Semana Acadêmica FAE

28   Evento Empresarial - Siccob

30   Erechim Fashion Day

OUTUBRO  
07   Astrua UpDate 

15   Encontro de Corais

20   Evento Grupo de RH

22 a 25  Erechim Moda Show

29   Formatura Defesa Civil

NOVEMBRO  
05   Super Prime

08   Evento Grupo de RH

12   Formatura Colégio Franciscano São José

19   Evento Curso de Engenharia

15   Seminário Jurídico

28   Rodada de Negócios - Sebrae

29   Kerbermix

ACCIE promove reunião de apresentação do sistema de vídeo 
monitoramento “Olho Vivo”, de  Marau

 A ACCIE promoveu, no dia 11, uma reunião de apresentação do Sistema de Vídeo 

Monitoramento “Olho Vivo”, da cidade de Marau. A proposta era reunir as entidades e 

instituições públicas e privadas, visando conhecer um case de sucesso, que poderá con-

tribuir no projeto de vídeo monitoramento de Erechim. 

 O evento aconteceu a partir das 10h30min, no Polo de Cultura, com o seguinte 

roteiro:

10h30min – Apresentação do presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrope-
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cuária de Marau, Antonio Luiz Oneda

11h20min – Espaço aberto para perguntas

12h30min – Almoção por adesão no Restaurante Brasão do Colosso, mediante confir-

mação.
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DEZEMBRO  
03   Evento Transvidal 

13   Evento SESC - Mesa Brasil

13   Prata da Casa

Vice-Governador José Paulo Dornelles Cairoli apresenta o Plano de 
Modernização da Estrutura do Estado

 Com o Auditório do Polo de Cultura lotado, o Vice-Governador do Estado do RS, 

José Paulo Dornelles Cairoli, apresentou para empresários e autoridades de toda a re-

gião, o Plano de Modernização do Estado do Rio Grande do Sul. A explanação foi no 

dia13, durante o Prata da Casa promovido pela Associação Comercial, Cultural e Indus-

trial de Erechim,

 A abertura do evento foi feita pelo presidente da ACCIE, Claudionor José Mores, 

que iniciou lembrando do empresário Luiz Carlos Dariva, diretor da empresa associada 

Clanel que partiu precocemente, no dia10, deixando muita saudade pelo que fez e re-

presentou para todos, para a entidade e para Erechim. Foi feito um minuto de silêncio.

 Claudionor informou que as eleições da ACCIE serão realizadas em janeiro de 2017, 

para a gestão 2017/2018. Anunciou que a posse será em abril e aproveitou para tecer 

agradecimentos a todos os empresários, associados e entidades públicas e privadas par-

ceiras, ao Poder Executivo, através do Prefeito Paulo Polis e da Vice-Prefeita, e ao Poder 

Legislativo pelo apoio nestes quatro anos em que esteve à frente da ACCIE. Desejou ao 

prefeito eleito, Luiz Francisco Schmidt, uma gestão promissora, colocando a entidade 

como parceira para que “possamos buscar sempre mais desenvolvimento e crescimento 

para nossa Erechim e região”. 

 Finalizando, falou que uma comissão provisória já está trabalhando para a reali-

zação da Frinape 2017 e que as vendas dos estandes serão antecipadas para janeiro, 

devido à grande procura de empresas que estão demonstrando interesse em expor na 

Feira.

 O PLANO DE MODERNIZAÇÃO

 O vice-governador José Paulo Cairoli está percorrendo o Estado divulgando o con-

junto de medidas de Modernização do Rio Grande do Sul. O Plano, que tramita na As-

sembleia Legislativa, engloba quase 40 medidas para reverter, em médio e longo prazo, 

o cenário de déficits públicos sucessivos das últimas décadas, agravado pela maior crise 
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da história da economia brasileira. Cairoli detalhou o projeto, ressaltando os principais 

pontos. Conforme falou, esse não é um plano de governo, mas, sim, de Estado, um pro-

jeto para olhar para o futuro. Além da palestra, foi apresentado um vídeo institucional. 

 Segundo o Vice-Governador, José Paulo Cairoli, as medidas que estão sendo pro-

postas coloca em discussão o tamanho e a função do Estado e sugere como prioridades 

Segurança, Saúde, Educação, Infraestrutura (estradas) e Área Social. A reestruturação da 

máquina pública prevê, por exemplo, a fusão de secretarias, a extinção ou a alteração de 

órgãos da administração indireta, e a privatização ou federalização de companhias. Ao 

finalizar, enfatizou: “Não temos plano B. Este conjunto de medidas é essencial para que 

saiamos do estado de calamidade das finanças e projetemos um novo Rio Grande com 

equilíbrio financeiro e desenvolvimento pleno”. 

Vice-Governador e o presidente da ACCIEMesa do Vice-governador

Vice-governador José Paulo Dornelles CairoliPresidente da ACCIE, Claudionor  José Mores
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Presidente da ACCIE participa do 3º Fórum de Líderes da Federasul

 O presidente da ACCIE, Claudionor José Mores, participou, no dia 14, em Porto Ale-

gre, do 3º Fórum de Líderes, promovido pela Federasul, onde foi lançada campanha pela 

aprovação do Pacote do Governo do Estado. A estratégia de veiculação e o conteúdo das 

peças foram feitas na presença dos presidentes da Fecomércio, FCDL, Farsul, Federasul, 

Agenda 2020 e AGV. O Fórum é um encontro semestral que reúne os presidentes das 

Associações Comerciais do Estado. Mais de 100 líderes empresariais participaram dos 

debates, durante todo o dia, na Federasul.

 Uma prévia da votação do pacote de medidas do governo Sartori para enfrentar 

a crise do Estado pautou o último Tá na Mesa de 2016. Para discutir as propostas de 

mudança e o posicionamento das bancadas, a Federasul reuniu líderes e vice-líderes 

do PMDB, PDT, PT, PSDB, PP e PTB. Gilberto Capoani, Eduardo Loureiro, Tarcísio Zimmer-

mann, Zilá Breitenbach, Frederico Antunes e Ronaldo Santini, respectivamente, mostra-

ram seus posicionamentos e anteciparam tendência na votação que vai acontecer na 

semana que vem.

 Nenhuma surpresa foi registrada, embora todos tenham mostrado conscientiza-

ção sobre os problemas que consideram “graves” do Rio Grande. A presidente da Fede-

rasul, Simone Leite, reforçou a posição da entidade, dizendo que o futuro do Rio Grande 

passa pela aprovação do pacote. “É o desejo da sociedade gaúcha que não está pensan-

do ideologicamente e sim nas necessidades mais urgentes do Estado”.

 O líder do PMDB, Gilberto Capoani, garantiu que é preciso respeitar o desejo dos 

eleitores que querem um Estado prestador de serviços. Lembrou o tamanho do déficit e 

disse que sem as medidas não será possível transformar o Rio Grande num Estado que 

atenda as necessidades dos gaúchos. Capoani garantiu ao presidente da ACCIE, Gilberto 

Capoani, que apoia integralmente a proposta.

Deputado Gilberto Capoani com o presidente da 
ACCIE, Claudionor Mores
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Eventos Desenvolvidos em 2017
JANEIRO  
23 a 31  Inspeção Militar 

FEVEREIRO  
01 a 03  Inspeção Militar 

10   Formatura Direito

17   Evento Secretaria Municipal de Educação

18   Evento Empresarial - Sicredi

19   Inspeção Militar

25   Formatura

Claudionor Mores foi reconduzido ao cargo de presidente da ACCIE

Eleição e posse foi realizada na tarde desta sexta-feira, dia 3 de fevereiro

 

 No final da tarde do dia 3 de fevereiro, foram eleitos e empossados os membros do 

Conselho Deliberativo, Diretoria e Conselho Fiscal da Associação Comercial, Cultural e 

Industrial de Erechim pelo prazo de mandato até 31/12/2017. Claudionor Mores e Maxi-

mino Tormen foram reconduzidos aos cargos de presidentes da Diretoria e do Conselho 

Deliberativo. Todos os demais nomes também foram mantidos. A eleição por aclamação 

foi realizada durante Assembleia Geral Extraordinária convocada por 1/5 dos associados. 

 A Assembleia foi conduzida pelo presidente do Conselho Deliberativo, Maximino 

Tornem, que explicou os motivos da prorrogação de mais um ano de todos os membros. 

Segundo ele, a razão principal é uma solicitação da Federasul para que os mandatos 

das mais de 200 associações filiadas à entidade coincidam com o da presidente da Fe-

deração das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul. De acordo com 

Claudionor Mores, mais de 90% das associações comerciais estão aderindo à proposta.

 Na sequência, foram ratificados os atos do Conselho e da atual Diretoria desde 1º 

de janeiro e aprovados, por unanimidade, o Relatório de Atividades e as Demonstrações 

Contábeis relativos ao exercício de 2015 e 2016, incluindo a prestação de contas da Fri-

nape 2015.
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Associados Maximino Tormen e Claudionor Mores

Claudionor Mores - presidente da ACCIEMesa dos trabalhos

Assembleia de Eleição da ACCIE
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DIRETORIA 2017 

Função    Representante  Empresa
Presidente   Claudionor José Mores Mores, Onofre, Collet
        Contabilidade Ltda
Vice-Presidente   Gilmar Cavaletti Cavaletti S/A - Cadeiras   
        Profissionais
Diretor Administrativo  Luiz F. Rohenkohl R & W  Engenharia Ltda
Diretor de Eventos  Gilberto Pezzin  Peccin S/A
Diretor Relações InternacionaisDarlan 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 C. 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 M. 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 2017

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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MARÇO  
04   Formatura Direito

10   Formatura Arquitetura

12   Show Pedro Paulo e Alex

24   Prata da Casa

25 e 26  CTG Rodeio

29 a 31  3º Congresso Internacional de Educação no Campo

Governador do Estado José Ivo Sartori participa do Prata da Casa – 
Edição de Aniversário da ACCIE

 O Governador do Estado do RS, José Ivo Sartori, participou, no dia 24 de março, do 

Prata da Casa – Edição de Aniversário da ACCIE, que completará 98 anos no dia 2 de abril. 

O evento teve como propósito dar as boas-vindas à empresa Aurora Alimentos, de Cha-

pecó (SC), terceiro grupo agroindustrial de carnes do país, que assumiu definitivamente 

no início do mês duas unidades frigoríficas (de aves e suínos) da Cooperativa Tritícola 

Erechim (Cotrel), em investimento de R$ 108 milhões. 

 Além da fala do Governador do Estado, José Ivo Sartori, o Prata da Casa contou 

com as manifestações do presidente da ACCIE, Claudionor Mores; do presidente da Au-

rora Alimentos, Mário Lanznaster; do presidente executivo da Associação Brasileira de 

Proteína Animal, Francisco Turra; do Deputado Estadual Sérgio Turra; e do prefeito de 

Erechim Luiz Francisco Schmidt.

 O evento contou com a presença que quase 200 empresários e convidados, entre 

eles o presidente do BRDE, Odacir Klein, o deputado Gilberto Capoani, o presidente da 

Amau, Carlos Bordin, o presidente do Poder Legislativo, vereador Alessandro Dal Zotto; 

o Bispo Diocesano da Diocese de Erechim, Dom José Gislon; entre outras autoridades.

Na oportunidade, foi entregue ao presidente da Aurora, Mário Lanznaster, uma de uma 

placa para marcar este momento em que a Aurora finca, definitivamente, suas raízes em 

solo erechinense.
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ABRIL  
08   Formatura UNOPAR

21 a 23  Encontro Agrícola

28   Palestra Unimed 

MAIO  
04   Evento Emater

15   Evento Empresarial - Bicca

18 a 21  Rally Internacional de Erechim

24   Evento Empresarial - Comil

29   Evento Empresarial - Bicca

JUNHO  
01   Evento Empresarial - Sebrae 

07 e 08  Simpósio do Leite

13   Reunião Grupo de RH

19 e 20   Curso e-Social

22   Lançamento Erechim é Massa

26   Evento Empresarial - Intecnial

Grupo de RH da ACCIE promoveu curso de eSocial

 A ACCIE, através de seu Grupo de RH, em parceria com a Karlinski Treinamentos, 

trouxe para Erechim o curso de e-Social que focou no sistema de escrituração fiscal di-

gital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, baseado no novo manual do 

programa, com demonstrações práticas. O curso foi realizado na ACCIE, nos dias 19 e 20 

de junho, num total de 16 horas/aula.

 O objetivo do treinamento foi demonstrar à classe empresarial, contábil, profis-

sionais de recursos humanos/departamento de pessoal, tecnologia da informação, que 

a folha de pagamento digital já é realidade e o que as empresas precisam fazer para se 

preparar para o momento da obrigatoriedade. O eSocial é o mais novo projeto da Recei-

ta Federal para implantação, em breve, para todos os portes de empresas. 
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 O instrutor foi Elielton Souza, que é Contador, Consultor Fiscal Tributário Empresa-

rial e Instrutor de Cursos de SPED Contábil e Fiscal em diversas entidades; ex-consultor 

fiscal e tributário da empresa Neo Tecnologia; experiência de mais de 10 anos em im-

plantação de sistemas de gestão empresarial (ERP).

Lançada a festa gastronômica “Erechim é Massa”

 Em plena caminhada rumo às comemorações do centenário do município de Ere-

chim, em 2018, um evento está nascendo com a finalidade de projetar a culinária da 

cozinha tradicional da maioria dos moradores do interior, preparada com esmero e ser-

vida com entusiasmo nas festas comunitárias. A festa gastronômica “Erechim é Massa!” 

promete transformar os pratos da culinária das etnias em motivos de festa para os man-

tenedores dessa cultura e dos apreciadores da boa comida com sabor de tradição.

 O popular macarrão será o prato principal da primeira edição da festa que terá 

o simbolismo da integração e de valorização da cultura dos pioneiros povoadores do 

município. Um jantar será servido no dia 30 de setembro, no Polo de Cultura de Erechim, 

com dez comunidades apresentando, a partir do mesmo prato básico, todas as possibi-

lidades de acompanhamento. A realização é da parceria Associação Comercial, Cultural 

e Industrial de Erechim - ACCIE, Emater/RS e Prefeitura de Erechim, através da Secretaria 
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Municipal de Desenvolvimento Econômico.

 O projeto foi apresentado na noite de 22 de junho, no Restaurante do Gaúcho, 

localizado no Polo de Cultura, Parque da Accie, e foi prestigiado pelo prefeito Luiz Fran-

cisco Schmidt, que destacou que o objetivo é buscar uma identidade comum, que per-

mita representar toda a culinária das etnias presentes na formação da população do 

município. “Erechim precisa recuperar o amor próprio, assim como outras comunidades 

que criaram festas assim, que hoje identificam suas comunidades. ‘Erechim é massa’ será 

uma festa de todos nós! Se funcionar teremos outras edições om a demais etnias”, ante-

cipou o prefeito. O vice-prefeito Marcos Lando também esteve presente, acompanhado 

dos secretários secretários: Altemir Barp (Desenvolvimento Econômico); Leandro Basso 

(Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar; Vanir Clara Bernardi Bombardelli 

(Educação); Dércio Nonemacher (Saúde); Roberto Fabiani (Fazenda); Linir Antônia Chia-

rello Zanella (Cidadania), Osvaldo Leite Camargo (Coordenação e Planejamento), além 

do Procurador Geral Luiz Carlos Coffy.

 A Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim esteve representada pelo 

vice-diretor de Agronegócio Marcelo Fiorentin. O empresário destacou a importância do 

projeto e a satisfação da entidade empresarial de Erechim fazer parte da organização. O 

médico veterinário Walmor Gasperin, chefe do Escritório Municipal da Emater-RS/Ascar, 

lembrou que a instituição está presente na vida das comunidades rurais e conhece a 

potencialidade econômica e cultural da cada propriedade. “Essa festa valorizará essas 

pessoas e as suas culturas mantidas por várias gerações”, destacou o também especialis-

ta em agronegócio.

 Representantes de dez comunidade do interior participaram do lançamento do 

evento: KM 6 Dourado, Jaguaretê, Lageado Paca, Bairro Demoliner, Linha Batistela, Bair-

ro Rio Tigre, KM 14 Dourado, São João da Cascata, Capoerê e Linha Mariga. Convidados 

especiais com atuação no agronegócio participaram da apresentação do projeto, entre 

eles, os coordenadores dos diferentes setores que a Aurora Alimento está implantando 

em Erechim.

 O calendário de atividades marca para o período entre 28 e 31 de agosto, no Polo 

de Cultura, a realização de workshop com as comunidades e equipe da Emater/RS, com 

a vigilância sanitária.  Na oportunidade, serão entregues as apostilas e uniformes ade-

quados para as atividades culinárias. Na noite do jantar festivo, haverá entrega de cer-

tificados aos participantes e show com o tenor Dirceu Sartori. Os recursos financeiros 

arrecadados com o lucro da venda de ingressos serão revertidos em apoio a Festa Di 

Bacco de 2018 - ano do centenário de Erechim.
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JULHO  
13   Seminário RH

17   Debate sobre volta dos voos a Erechim 

31   Evento Empresarial - Intecnial

Gestão de RH foi tema do Programa Atitude Ativa da ACCIE 

 Durante toda o dia 13 de julho, gestores e responsáveis pelos departamentos de 

recursos humanos de diversas empresas associadas à ACCIE participaram de um dia de 

muito conhecimento na área de gestão de RH das empresas. Promovido pelo grupo de 

RH da ACCIE, através do Programa Atitude Ativa, o evento contou com um workshop 

sobre E-Social e mais quatro palestras que abordaram as Reformas Previdenciária e Tra-

balhista; a contextualização do Coaching, seus benefícios, resultados e como realizar a 

contratação de um profissional; e o coaching como ferramenta de desenvolvimento e 

seus processos. 

 A primeira palestrante do Workshop E-Social, a consultora de Aplicação da Meta-

dados, empresa especializada em softwares para Gestão de Recursos Humanos, Marta 

Pierina Verona, abordou o que é o eSocial, impactos sobre as rotinas da empresa, o cro-

nograma e a geração e envio de dados. O eSocial é o projeto do governo federal que vai 

unificar o envio de informações pelo empregador em relação aos seus empregados. É 

uma geração digital da folha de pagamento e demais informações fiscais, previdenciá-

rias e trabalhistas com padronização das rubricas da folha de pagamento, de layout e de 

registro de empregados.  

 Segundo a palestrante, o projeto tem como objetivo racionalizar e uniformizar as 

obrigações relativas à contratação e utilização de mão de obra onerosa, com ou sem 

vínculo empregatício, e também de outras obrigações previdenciárias e fiscais. Através 

do cruzamento de dados, será fiscalizado o cumprimento da legislação. O eSocial será 

obrigatório a todos os contribuintes, pessoa física ou jurídica, desde o empregador do-

méstico até as grandes empresas, promovendo mudanças nas rotinas diárias dos profis-

sionais de RH. 

 À tarde, a Doutora em Direito pela Universidade Estácio de Sá, Dra. Valkiria Brianci-

ni, professora da IMED, explanou sobre a Reforma Previdenciária, destacando as princi-

pais mudanças que afetarão o trabalhador. Em seguida, a Doutora em Direito pela Uni-

versidade Estácio de Sá. Mestre em Direito Público pela Unisinos, Dra. Daniele Terribile, 

apresentou as principais alterações da Reforma Trabalhista, chamando a atenção dos 
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gestores de RH para as mudanças mais profundas. 

 COACHING – BENEFÍCIOS E RESULTADOS

 A Diretora de Relacionamento do ICF - lnternacional Coach Federation, capítulo RS, 

a psicóloga Adriana Dalla Rosa Menegatti, da Empresa Persona, fez a contextualização 

do Coaching, benefícios, resultados e como realizar a contratação de um profissional. 

Segundo ela, de acordo com pesquisas, o coaching funciona porque aumenta a produti-

vidade, aumenta a positividade e garante o retorno do investimento. 

 Encerrando a programação, a psicóloga, especialista em Gestão de Recursos Hu-

manos, Luciane De Marchi Giaretta, da empresa Appoiare, abordou o coaching como 

ferramenta de desenvolvimento e seus processos. Conforme falou, o coaching é uma 

parceria com o cliente em um processo instigante e criativo que o inspira a maximizar 

seu potencial pessoal e profissional, apoiando-o na produção de resultados relevantes 

na vida pessoal e profissional, promovendo o uso de seus recursos, habilidade e criati-

vidade e tornando seu potencial visível, o ajudando a fazer uso dele. Ela também apre-

sentou as diferenças entre consultoria, coaching e terapia. Sintetizando ela disse que no 

coaching o foco é no futuro, onde o cliente é responsável pelo seu desempenho indivi-

dual e da descoberta do próprio caminho.  

Adriana Dalla Rosa Menegatti Luciane De Marchi Giaretta

Dra. Valkiria BrianciniDra. Daniele Terribile
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Participantes do evento

PúblicoMarta Pierina Verona

Viabilidade da retomada dos voos comerciais em Erechim foi tema de 
debate na ACCIE

 A viabilidade econômica da retomada dos voos comerciais ao Aeroporto Coman-

dante Kramer de Erechim foi apresentada, no dia 17, no Polo de Cultura, a empresários 

e representantes de entidades públicas e privadas. O estudo é do Mestre em Adminis-

tração e Especialista em Gestão Empresarial, Giovanni Dutra Menegazzo. O encontro foi 

promovido pela ACCIE, juntamente com a Prefeitura de Erechim, que estava represen-

tada pelo Secretário Municipal de Administração, Valdir Farina. A abertura do evento 

foi feita pelo presidente da ACCIE, Claudionor José Mores, que falou que estava abrindo 

aquele espaço para debate em razão da relevância do tema. O Secretário Valdir Farina 

falou que o Poder Público é parceiro de iniciativas que possibilitem o desenvolvimento 

do município e região e colocou a Prefeitura à disposição para ampliar o debate sobre o 

assunto.

 Giovanni iniciou sua manifestação abordando algumas questões que são levanta-

das quando se trata desse tema como Erechim não possui demanda para operar rotas 

comericais, quando uma companhia aérea estava em operação a demanda de passa-

geiros era muito baixa, a proximidade com os aeroportos de Passo Fundo e Chapecó 
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é suficiente para suprir a demanda da região, o custo para a retomada do aeroporto é 

inviável e que falta força política.

 O especialista explicou como fez o seu estudo, adotando ferramentas como plane-

jamento estratégico, pesquisa de mercado, análise financeira e concluiu com a proposta 

de viabilidade, onde apresentou um programa de captação de recursos e o potencial de 

retorno. Utilizou uma base de dados e indicadores socioeconômicos, dados rodoviários, 

perfis de passageiros. Enfim, a partir de um aprofundado estudo ele apresentou para 

os presentes um novo olhar, desmistificando a ótica local e propôs uma solução prática 

realista.

 Após sua explanação e resposta às perguntas dos presentes, o presidente da ACCIE 

afirmou que estará sendo constituída uma comissão com pessoas indicadas pela ACCIE 

e Prefeitura para aprofundar o tema e tentar o retorno dos voos comerciais a Erechim.

Giovanni MenegazzoGiovanni Menegazzo, Claudionor Mores e Valdir 
Farina

Presentes no evento Presentes no evento 
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AGOSTO  
08   Evento Político - Partido Novo 

10   Evento de Lançamento do Acampamento Farroupilha 2017

22 a 31  Inspeção Militar

28   Workshop Erechim é Massa

Erechim é Massa realiza workshop com a presença de mais de 60 
mulheres das comunidades rurais

 Durante dois dias, 29 e 30 de agosto, mais de 60 mulheres representantes de co-

munidades rurais do município participaram do workshop sobre preparo dos alimentos 

que foram ofertados no evento Erechim é Massa, realizado no dia 30 de setembro, no 

Polo de Cultura. A promoção do evento foi da Associação Comercial, Cultural e Industrial 

de Erechim, Prefeitura de Erechim e a Emater e conta com patrocínio da Aurora e Rose-

flor.

 A programação do workshop iniciou na manhã do dia 29, com a solenidade de 

abertura oficial, que contou com a presença do Prefeito de Erechim, Luiz Francisco 

Schmidt; do Presidente da ACCIE, Claudionor Mores; do Gerente Regional Adjunto da 

Emater/ Ascar/RS, Marcos Gobbo; dos secretários municipais de Desenvolvimento Eco-

nômico, Altemir José Barp, Agricultura Abastecimento e Segurança Alimentar, Leandro 

Augusto Basso, e Educação, Vanir Clara Bernardi Bombardelli. 

 Em seguida, a supervisora regional de planejamento da Emater, Fernanda Carla 

Angonese, palestrou sobre Boas Práticas, onde foram abordados temas como princípios 

básicos de higiene do manipulador de alimentos e higiene de equipamentos e utensí-

lios. Logo após, as mulheres botaram literalmente a mão na massa, iniciando o preparo 

da massa básica e os molhos que comporão o cardápio do evento Erechim é Massa. 

Presente no workshop uma equipe da Vigilância Sanitária, que também orientou para a 

segurança alimentar. 

 No segundo dia, amanhã, dia 30, as participantes trabalharam nos molhos e nas 

montagens dos pratos. Além de um grande aprendizado foi, também, uma oportunida-

de de troca de experiências, pois cada uma das participantes tem uma contribuição para 

dar, baseada nas suas experiências e na cultura que carregam de suas origens. 

 O Erechim é Massa tem como objetivos ser um evento Gastronômico de resgate 

dos valores culturais de nossos antepassados; construir uma identidade gastronômica 

para nosso município, alusiva ao seu centenário de Erechim; e aproximar as comunida-
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des, valorizando seu trabalho e espírito de equipe. A culminância do projeto Erechim é 

Massa foi em um jantar, dia 30 de setembro, à base de massas, onde haverá cerimônia 

de entrega de certificação aos participantes e apresentação artística do tenor Dirceu 

Pastori.

Prefeito Luiz Francisco Schmidt  destacou a união 
de esforços para realizar o evento

Fernanda Carla Angonese, da Emater, falou sobre 
boas práticas

Presidente da ACCIE, Claudionor Mores, falou que o Erechim é Massa será um evento marcante de 
gastronomia

Mais de 60 mulheres de comunidades rurais 
participam do workshop

Gerente Regional Adjunto da Emater Marcos 
Gobbo destacou a parceria
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SETEMBRO  
01 a 08  Inspeção Militar

09 a 20  Acampamento Farroupilha 

22   Evento Empresarial - Cavaletti

29    Erechim Fashion Day

30    Erechim é Massa

Erechim é Massa! reúne mais de 800 pessoas

 A primeira edição do Erechim é Massa!, evento gastronômico realizado no sábado, 

30 de setembro, no Polo de Cultura, reuniu mais de 800 pessoas que saborearam 13 ti-

pos massas doces e salgadas, e como acompanhamento saladas, galeto e linguicinha. O 

público também prestigiou a apresentação do tenor gaúcho Dirceu Pastori. A atividade 

desenvolvida em parceria com a Accie e Emater, pretende tornar o Erechim é Massa! 

como o evento gastronômico do município.

 Todo o cardápio foi preparado por 50 pessoas de diversas comunidades do mu-

nicípio, que participaram de um workshop para se aperfeiçoar no cozimento e preparo 

de massas e molhos e ainda aprender sobre manipulação de alimentos, higiene, orga-

nização, etiqueta e serviços. Toda esta organização prévia contou com a orientação de 

profissionais da Emater e Vigilância Sanitária. Em setembro, outro grupo participou de 

uma oficina sobre vinhos, etiqueta e serviços, sendo que este colaborou no dia do jantar 

servindo as bebidas. Na ocasião, todos que participaram dos workshops receberam cer-

tificado de participação.   

 O secretário municipal de Desenvolvimento, Altemir Barp, vislumbra o Erechim é 

Massa! para o próximo ano como mais um sucesso e espera que o evento se concretize 

como uma grande festa gastronômica do município. Em seu pronunciamento agrade-

ceu a parceria realizada com as 10 comunidades e disse que é uma obrigação desenvol-

ver o interior e trazê-los como parceiros. 

 O gerente adjunto da Emater Regional, Marcos Antônio Gobbo e, Marcelo Fioren-

tin, representando a Accie, parabenizaram a organização do evento e as cozinheiras 

pelos pratos apresentados. Depois do jantar, todos prestigiaram o show com o tenor 

Dirceu Pastori, que esteve acompanhado da soprano Caroline Gobbato e do pianista 

Paulo Johann. No repertório, músicas dos grandes tenores como Luciano Pavarotti, Plá-

cido Domingo, José Carreras, Andrea Bocelli, bem como canções do tradicional folclore 

italiano como ‘Santa Lucia’, ‘O Sole Mio’, ‘Mérica, Mérica’, entre outras.
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OUTUBRO  
03   Evento Empresarial - Intecnial 

23 e 24  Semana Acadêmica da FAE

25   Evento Amau - Câncer Outubro Rosa

28   Formatura Colégio Franciscano São José

30   Evento Brigada Militar

31   Sessão Solene Câmara de Vereadores de Erechim

NOVEMBRO  
08   Evento Empresarial - Intecnial

09   Evento Empresarial - Sebrae

10   Evento Astrus UpDate

12   Recital Escola de Música 

17   Evento Brigada Militar

18 e 19  Treinamento Oktoberfest

30   Lançamento Natal Seguro

Distrito Industrial Norte de Erechim será implantado através de 
modelo inédito

 Um grupo de empresários interessados em se instalar no novo Distrito Industrial 

Norte - David Zorzi se reuniu na sede da Associação Comercial, Cultural e Industrial de 

Erechim (ACCIE,) na manhã de 7 de novembro. Na ocasião, foram apresentadas informa-

ções sobre o projeto, formas de financiamento e viabilidade pela agência de fomento do 

Estado do Rio Grande do Sul, Badesul.

 Para o presidente da ACCIE, Claudionor Mores, o projeto é inovador e fruto de par-

ceria público-privada entre município de Erechim, ACCIE e Unindústria. “Essa parceria 

está inovando um novo modelo de distrito industrial. Haverá uma espécie de permuta, 

o município cede a área já adquirida e paga e recebe em contrapartida dos empresários, 

investidores daquele espaço, toda infraestrutura necessária para que os 240 mil metros 

quadrados sejam urbanizados e disponibilizados para cerca de 40 empresas interessa-

das”.  

 Hoje já são mais de 100 empresas inscritas, informalmente, aguardando para se 

efetivar. Segundo ele, a ideia é que para que o mais breve possível se tenha o edital de 

inscrições e classificação de empresas. ”Estamos trazendo agentes financeiros dispostos 
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a financiar todo o conjunto de empresas. Acreditamos que na virada do ano o edital 

estará disponível”.

 A expectativa é que em 2018 já se tenha obras e edificações no local. Mores salien-

ta que os critérios para a empresa se estabelecer estão sendo construídos e quem adqui-

rir o terreno terá que necessariamente construir no local.  Ele explica que a característica 

histórica de Erechim e região estão na agricultura, porém, de 40% a 45% da economia 

local é baseada na atividade industrial. “Temos cultura industrial e tecnologias”. Mores 

destaca que gerando desenvolvimento econômico, emprego e renda o município terá 

mais condições para fazer melhorias sociais.

 Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Altemir Barp, o novo distrito 

está sendo implantado de uma forma totalmente diferente, inédita. A capacidade do 

novo distrito será de 55 empresas de pequeno porte, se maior, fica em torno de 28 es-

tabelecimentos. “Estamos fazendo um distrito pensando no crescimento das empresas 

para os próximos 30 anos”. Ele acredita que em 2018 o bairro industrial estará pronto 

para instalação das empresas.

 O presidente da Unindústria, Walmir Badalotti, está muito motivado com a realiza-

ção do novo projeto tão importante para o município de Erechim e região, que começou 

ainda em 2009. Isso porque, está se oferecendo a possibilidade das empresas crescerem 

e ampliarem o parque fabril, como também, a implantação de novas unidades de outras 

regiões. Badalotti ressalta que é necessário pensar muito sério no projeto e realizá-lo o 

quanto antes, para gerar emprego, renda as famílias, trabalhadores, vagas aos jovens 

que estão se preparando para entrar no mercado de trabalho.  
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Entidades apresentam a Operação natal Seguro 2017

  A Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim - ACCIE, o 13 Batalhão 

da Brigada Militar e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Erechim - CDL promoveram, no 

final da tarde do dia 30 de outubro, a apresentação da Operação Natal Seguro 2017. O 

encontro foi realizado no Polo de Cultura.

 O Sub-comandante da Brigada Militar em Erechim, Uilson Cecconello, ressaltou 

que a principal meta é evitar que criminosos possam se aproveitar de um movimento 

maior no comércio local no período de final de ano, e praticar furtos e roubos, seja em lo-

jas ou também contra pessoas nas ruas. A ação envolverá ainda a instalação de um Posto 

Avançado de Policiamento que deve ficar instalado junto a Avenida Maurício Cardoso a 

partir do final do mês de novembro.

 Órgãos como a Polícia Civil, Consepro, Guarda Municipal de Trânsito, Prefeitura, 

Sindilojas do Alto Uruguai Gaúcho e Câmara de Vereadores também estão envolvidos 

na Operação.

 Uma série de vídeos educativos será distribuído através de veículos de comuni-

cação no sentido de orientar a população para se manter alerta e prevenida ao fazer 

compras no comércio de Erechim e evitar surpresas desagradáveis, assim também como 

orientações a lojistas. As entidades estimam ainda um acréscimo de movimento de pes-

soas vindas de vários municípios da região na época de Natal.

O presidente da Accie, Claudionor Mores, e a presidente da CDL, Lindanir Canelo, mani-

festaram-se no sentido de dar ênfase ao trabalho dos órgãos de segurança pública que 

atuam para garantir um final de ano mais tranquilo no município. As ações devem co-

meçar nos próximos dias e seguem até o encerramento das festividades de final de ano 

município, incluindo toda a festividade natalina que acontecerá em Erechim.
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DEZEMBRO  
01   Evento SESC - Mesa Brasil 

03   Arrancadão

05 e 06   Evento Empresarial - Aurora

08   Evento Empresarial - Agros

17   Show João Neto e Frederico

19   Palestra

Fábio Vendruscolo é o novo presidente da ACCIE

 O empresário Ari Fábio Vendruscolo é o novo presidente da Associação Comercial, 

Cultural e Industrial de Erechim – Gestão 2018/2019. A eleição, por aclamação, e a posse 

foram realizadas no final da manhã do dia 22 de dezembro, no Polo de Cultura, duran-

te Assembleia Geral Ordinária convocada para este fim. Fábio substitui Claudionor José 

Mores, que por cinco anos ficou à frente da entidade que tem como missão representar, 

integrar e fortalecer a classe empresarial para o desenvolvimento socioeconômico de 

Erechim e Região. Claudionor foi eleito presidente do Conselho Deliberativo da ACCIE.

 A solenidade de posse oficial da nova Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e novo 

Conselho Deliberativo será realizada em abril, durante as comemorações de aniversário 

da ACCIE, quando terá início a preparação para o centenário da Entidade. O novo vice-

-presidente é Roland Koller.

 A AGO foi coordenada pelo presidente do Conselho Deliberativo, Maximino Tor-

men, e a eleição teve assessoramento da Junta Eleitoral integrada por Sideclei Zanella, 

Alexandre Zaffari e Claudio Botton. Com apenas uma chapa inscrita, a eleição foi por 

aclamação. Antes, porém, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária para alteração e 

consolidação do Estatuto Social, para adequá-lo às exigências da legislação.

 Em seu primeiro pronunciamento como presidente da ACCIE, Fábio Vendruscolo 

afirmou que “vamos revolucionar essa Entidade, pois a sociedade pede para que faça-

mos algo diferente”. Falou que serão dois anos de trabalho intenso, que pretende desen-

volver em conjunto com toda a sua diretoria, desde o planejamento até a execução das 

ações. Declarou estar tranquilo para enfrentar esse desafio, que na sua avaliação não é 

pequeno, mas garantiu estar em condições de atender aos anseios dos associados. Ao 

finalizar, foi categórico ao se dirigir aos presentes: “conto com todos vocês”.

 Ao se despedir do cargo, Claudionor Mores manifestou sua gratidão e respeito a 

toda diretoria que o acompanhou nestes cinco anos de mandato. Agradeceu o incan-

sável apoio do Conselho Deliberativo e enalteceu o gesto de grandeza dos associados 
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em fazerem um resgate histórico da ACCIE, onde o presidente executivo que deixa o 

cargo assume a presidência do Conselho Deliberativo para auxiliar na transição dos no-

vos integrantes. Claudionor foi enfático em afirmar que dará todo o apoio à nova Dire-

toria. Destacou algumas qualidades do novo presidente como ser mais jovem, cheio de 

energia e espírito empreendedor, com muita vontade de fazer por uma causa que é de 

todos que se envolvem no associativismo, que é a construção de uma região com mais 

desenvolvimento.

 Também usaram da palavra o vice-presidente Gilmar Cavaletti, que agradeceu o 

apoio de todos à Diretoria que se despedia e aconselhou aos novos membros para que 

tenham orgulho de fazer parte dessa Entidade que está próxima do seu centenário; e o 

presidente da Unindústria, Walmir Badalotti, que destacou a parceria com a ACCIE pelo 

desenvolvimento do município e a abertura de um fórum das entidades para o fortale-

cimento de todas.
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DIRETORIA 2017 

Função    Representante  Empresa

Presidente   Ari Fábio Vendruscolo Graffoluz Editora e Indústria   

        Gráfica Ltda

Vice – Presidente  Roland Koller  Bebidas Koller

Diretor Administrativo  Alexandre Zaffari ASS.Z Empreendimentos 

        Imobiliários Ltda

Diretor de Eventos  Adilson Stankiewicz Eletrônica Erechim

Diretor Relações Internacionais Darlan Dalla Roza Triel HT - Industrial e 

        Participações S/A

Diretor Secretário  Cladir João Dariva Clanel Com. Ind. De 

        Confeções Ltda

Diretor de Indústria  Mario Luiz Cavaletti Cavaletti S/A Cadeiras 

        Profissionais                                             

Diretor de Indústria  Walmir Badallotti Brastelha Industrial Ltda                                                              

Diretor de Comércio  Luciano Bettio  Bettio Comércio de Móveis Ltda

Diretor de Comércio  Gilnei Roberto Kafer Tramak Tratores e Máquinas 

        Kafer

Diretor de Agro-negócios Marcelo Fiorentin Aurora - Cooperativa Central   

        Oeste Catarinense Ltda

Diretor de Agro-negócios João Vicente de Bona Ke Soja Com. De Insumos e 

        Máquinas Agrícolas Ltda                  

Diretor de Serviços  Adelar J. Parmeggiani Sicredi - Coop. Crédito Livre   

        Adm. Assoc. Norte RS e Oeste SC        

Diretor de Serviços  Claudiomiro Carus Hospital de Caridade de Erechim

Diretor Jurídico Claudio Botton    Botton Advogados 

Diretor Cultural   Paulo J. Sponchiado URI – Fundação Regional 

        Integrada Campus Erechim

Diretor Jovens Empresários Gregori Tormen  Ouro Verde Papéis e 

        Embalagens Ltda                                       
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CONSELHO FISCAL GESTÃO 2018/2019
Função   Representante  Empresa

Titular    Angelo Giaretton Giaretton Contabilidade Ltda

Suplente  Everson Fogolari Habitus Assessoria e Consultoria Ltda

Titular   Adelar Rigoni   Escritório Adelar Rigoni

Suplente  Juliano Sartori  Centro de Oncologia Clínica e 

       Radioterapia Erechim Ltda

Titular   Abrão Safro  Safro Advogados e Associados

Suplente  Paulo Bicca  Wtec Móvwis e Equipamentos Tec. Ltda

CONSELHO DELIBERATIVO GESTÃO 2018/2019
Função   Representante  Empresa

Presidente  Claudionor J. Mores Mores, Lazzari & Associados Ltda                                                 

1º Vice-Presidente Gilmar Cavaletti Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais                                             

2º Vice-Presidente Maximino Tormen Ouro Verde Papéis e Embalagens Ltda                                       

Cons.  Deliberativo Alexandre Zaffari ASS.Z Empreendimentos Imobiliários   

       Ltda

Cons.  Deliberativo Odenir Bernardi Banco do Brasil S/A                                                                      

Cons.  Deliberativo Obaldo da V. Veron Banco do Estado do Rio Grande Do Sul                                     

Cons.  Deliberativo Walter Koller  Bebidas Koller Ltda                                                                       

Cons.  Deliberativo Leandro Badalotti  Brastelha Industrial Ltda                                                              

Cons.  Deliberativo Arlei Lucia B. Cavaletti Câmara de Dirigentes Logistas de 

       Erechim – RS                          

Cons.  Deliberativo Juarez José Cercena Cercena S/A Indústria Metalúrgica                                              

Cons.  Deliberativo Nelio Dariva Junior Clanel Com. Ind. De Confecções Ltda                                           

Cons.  Deliberativo Deoclécio Corradi Comil Ônibus S.A                                                                         

Cons.  Deliberativo Cirilo Viero  Construtora Viero S.A                                                                   

Cons.  Deliberativo Marcelo Fiorentin Cooperativa Central Aurora Alimentos                                     

Cons.  Deliberativo João Alderi do Prado Cooperativa Regional de Eletrificação   

       Rural do A.U Ltda           

Cons.  Deliberativo Luiz G. Paraboni Filho Cooperativa Tritícula Erechim Ltda                                               

Cons.  Deliberativo Julio Cesar Brondani Covena – Comercial de Veículos 

       Nacionais Ltda                           

Cons.  Deliberativo Mauro Dal Prá  Dal Prá Indústria e Comércio de 

       Móveis Ltda                                

Cons.  Deliberativo Jaci José De Lazzari Edelbra Gráfica Ltda                                                                      

Cons.  Deliberativo Ernesto Amaral Eletro  Cirúrgica Sotronic Ltda.                                                       
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Cons.  Deliberativo João Alberto Batistus ETG – Empresa de Transportes Gaurama  

       Ltda                              

Cons.  Deliberativo Hércio Agranionik Fazenda Agranionik                                                                       

Cons.  Deliberativo Paulo J. Sponchiado Fundação Regional Integrada 

       Campus de Erechim – Uri          

Cons.  Deliberativo Claudio Galli  Hospital de Caridade de Erechim                                                 

Cons.  Deliberativo Hilário Munaretto Indústria de Balas Finas Munarfrey Ltda                                    

Cons.  Deliberativo Fabio Vaccaro  Instituto de Olhos Santa Luzia                                                       

Cons.  Deliberativo Airton José Folador Intecnial S/A                                                                                 

Cons.  Deliberativo Ricardo Meneguzzo JR Meneguzzo Indústria do Vestuário 

       Ltda                                   

Cons.  Deliberativo João Vicente de Bona Ke Soja Com. De Insumos e Máquinas   

       Agrícolas Ltda                  

Cons.  Deliberativo Claudecir Bleil  Legião da Cruz de Erechim                                                            

Cons.  Deliberativo Andre F. Marcolin Marcolin Industria Textil Ltda                                                        

Cons.  Deliberativo Terezinha Z. Sonda Master ATS Supermercados Ltda                                                   

Cons.  Deliberativo Rogério Rewsaat Menno Equipamentos para Escritórios 

       Ltda                                 

Cons.  Deliberativo José C. Weschenfelder Olfar Ind. Com. Oleos Vegetais Ltda                                              

Cons.  Deliberativo Dirceu Gilmar Pezzin Peccin S/A                                                                                     

Cons.  Deliberativo Egidio Zorzi  Plaxmetal Ltda                                                                               

Cons.  Deliberativo Luiz F. Rohenkohl R & W  Engenharia Ltda

Cons.  Deliberativo Rosaulda de F.  Vieira Registros Especiais 

Cons.  Deliberativo Efraim Fischmann Sementes Estrela Com. Imp. Exp. Ltda.                          

Cons.  Deliberativo Tulio Licheenstien Sicoob Transcredi

Cons.  Deliberativo Adelar J. Parmeggiani Sicredi- Coop. Crédito Livre Adm. 

       Assoc. Norte RS e Oeste SC        

Cons.  Deliberativo Elio Darci Barbieri Soccol, Barbieri & Cia Ltda                                                        

Cons.  Deliberativo Mauro Vanin  Televisão Alto Uruguai S/A                                                      

Cons.  Deliberativo Vitamir Scanagatta Transportes Transvidal

Cons.  Deliberativo Mario Luiz Cavaletti Transportes Precisa Ltda

Cons.  Deliberativo Airton Dalla Rosa Triel – HT Industrial e Participações S/A                                  

Cons.  Deliberativo Antonio G. Teixeira Unicred Erechim                                                                       

Cons.  Deliberativo Alcides M. Stumpf Unimed Erechim – Coop. de Serviços de  

       Saúde Ltda             

Cons.  Deliberativo Antonio João Zin Zin Pão Industria de Alimentos Ltda                                 

Cons.  Deliberativo Sideclei Zanella  Wonder Sistemas de Informações Ltda
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