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Prezados associados, empresários, 
colaboradores, entidades, imprensa e 
comunidade. É com imensa satisfação que 
levamos até você as principais informações 
da ACIOC neste primeiro trimestre de 2017. 
Um ano repleto de desafios, oportunidades e 
conquistas.

Atuando na sociedade como agente 
de transformação, a ACIOC entende que 
sua responsabilidade abrange, provoca 
e incentiva a transformação em vários 
setores da sociedade. Somos por essência, 
uma união de empresários que buscam 
o desenvolvimento social, econômico, 
tecnológico e inovador das empresas e da 
região. Neste sentido, por meio de um modelo 
de associativismo forte e de referência 
regional, prospectamos importantes 
benefícios para todos os stakeholders.

Para disseminar o resultado de 
nosso trabalho e para que os associados 
acompanhem nossas ações, foi elaborado 
esse informativo que chega às suas mãos. 
Nele estão contidas importantes Soluções 
Empresariais que a ACIOC oferece para 
facilitar a vida do empresário e fortalecer 
a política associativista em nossa região. 
Com certeza, são importantes ferramentas 
que agregam valor, promovem e incentivam 
o desenvolvimento das empresas, seus 
colaboradores e da sua área de abrangência. 
O ano de 2017, para Joaçaba, é um ano 
mais que especial, pois no dia 25 de agosto 
comemora-se o centenário da cidade. A 
ACIOC, em seus 77 anos de existência, 
sente-se parte dessa história, pois sempre 
atuou direta ou indiretamente para que o 
município prospectasse seu desenvolvimento 
econômico e sustentável, buscando fomentar 
oportunidades, apresentar soluções, 
fortalecer o associativismo e auxiliar na 
resolução de entraves ao desenvolvimento. 

Para comemorar o marco histórico do 
centenário de Joaçaba, a ACIOC assume 
seu compromisso de atuar como agente de 
transformação e confirma a realização da 
2ª Edição da Feira GERA 2017 – Negócios, 
Tecnologia e Inovação que acontecerá de 21 
a 24 de setembro no Centro de Eventos da 
Unoesc – Campus I. Desde já, convidamos 
a todos para que gerem experiências, 
conteúdos, networking e negócios juntos com 
a ACIOC neste importante movimento em 
prol do desenvolvimento regional.

No cenário político, ao longo dos três 
primeiros meses, realizamos o “Café com o 
Prefeito” onde reunimos os prefeitos eleitos 
de Joaçaba, Herval d’Oeste e Luzerna 
e colocamos a ACIOC à disposição dos 
líderes executivos para colaborar com o 
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desenvolvimento sustentável dos nossos 
municípios. Na oportunidade, reavaliamos 
o Documento Voz Única e pensamos, 
juntamente com os prefeitos e respectivas 
equipes, estratégias para a execução das 
prioridades de acordo com a realidade de 
cada município.

Fortalecendo a economia por meio da 
informação, reunimos empresários, prefeitos, 
representantes de entidades, profissionais 
da área e a comunidade em geral para o 
“Café com o Promotor”. Naquele evento, 
apresentou-se o do Termo de Ajustamento de 
Conduta da Acessibilidade para as empresas, 
comércio e organizações da nossa região.

Em relação ao nosso compromisso 
com os empresários, reiteramos aqui o 
fortalecimento dos núcleos empresariais da 
ACIOC por meio dos resultados que estão 
sendo compartilhados. Até o momento foram 
várias atividades desenvolvidas, entre as 
quais, a Roleta Gastronômica, Workshop 
sobre o Perfil do Colaborador, Talkshow com 
empresários da nossa região, conquistas no 
Programa Minha Casa Minha Vida e para o 
mês de maio está previsto um almoço com 
a ex-presidente da Dudalina, Sônia Regina 
Hess de Souza, além de muitos assuntos e 
reuniões realizadas.  

Neste sentido, continuaremos trabalhando 
de forma intensa para que as Soluções 
Empresariais da ACIOC se fortaleçam 
cada vez mais e os reflexos possam ser 
compartilhados pelos nucleados em seus 
locais de trabalho gerando benefícios, 
oportunidades de melhoria e networking. 

Com todas estas importantes conquistas, 
reforçamos aqui que o ano de 2017 será 
especial. Que possamos, ao longo dos 
próximos meses, fortalecer o espírito 
associativista colaborando e incentivando 
no desenvolvimento dos associados, das 
pessoas e da região. Para você que faz parte 
da ACIOC, nosso sentimento de gratidão pela 
confiança depositada nesta entidade. Nossa 
missão é estar cada vez mais próximo de 
você, empresário, razão da nossa existência. 
Se ainda não nos conhece, fazemos questão 
de tê-lo entre nós. Venha para a Associação 
Comercial e Industrial do Oeste Catarinense 
e, juntos, seremos 
sempre a “Confiança 
que leva ao 
crescimento”.

Muito obrigado!

Tânia Aparecida Durigon
Presidente Gestão 2016/17

Angelo Radavelli
Gerência Executiva e 
Assessoria de Imprensa
executivo@acioc.com.br
(49) 3521-1333

Angélica S. Tobaldini
Auxiliar Financeiro e 
Certificação Digital
financeiro@acioc.com.br
(49) 3521-1333

Magali Teles de 
Miranda
Consultora de Núcleos
nucleos@acioc.com.br
(49) 3521-1333

Marlei de Souza
Serviços Gerais
(49) 3521-1333

Diretoria Executiva
Presidente: 
Tânia Durigon

Vice-presidente: 
Tiago L. Dalla Lana

Diretor de Comunicação: 
Paulo Ricardo dos Santos

Presidente do Conselho Deliberativo: 
Vinicius Schmitz de Carvalho

Gerente Executivo: 
Angelo Junior Radavelli

Assessoria de Imprensa: 
Angelo Junior Radavelli

Thiago Oliveira
Assistente de Comunicação
atendimento@acioc.com.br
(49) 3521-1333

Diagramação: 
Thiago Oliveira

Tiragem: 
1000 unidades
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“Um importante avanço para todo o meio-oeste catarinense”, resumiu a presidente da ACIOC, 
Tânia Durigon, após receber a notícia de que o Governo do Estado de Santa Catarina assinou 
um Termo de Compromisso com a Prefeitura de Joaçaba para a retomada das obras do Centro 
de Inovação. A assinatura aconteceu no início deste mês, quando o prefeito de Joaçaba Dioclésio 
Ragnini e o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Michel Carlesso Ávila 
estiveram em Florianópolis para assinar o Termo Aditivo do convênio, que permitirá a liberação 
do processo por parte do Governo Estadual, para que a prefeitura possa licitar a continuidade da 
obra.

A expectativa é de que a obra seja inaugurada dentro das comemorações do Centenário de 
Joaçaba que acontecerão até agosto de 2018.

Durante os meses de março e abril, os prefeitos de Joaçaba, Herval d’Oeste e Luzerna participaram do “Café com o Prefeito” 
da ACIOC. Durante os encontros realizados, as prioridades do Voz Única foram revistas. “A intenção das reuniões foi a de reavivar 
junto ao prefeito e vice e líderes políticos as prioridades que foram definidas para os três municípios junto a um estudo feito por meio 
do Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal Sustentável (SIDEMS). A partir de agora, continuaremos acompanhando 
e ainda, em 2017, faremos outro encontro para verificar a execução das propostas de desenvolvimento”, confirmou Tânia Durigon, 
presidente da ACIOC.

O calendário de eventos teve no dia 08 de março a presença de Américo Lorini, prefeito de Herval d’Oeste; no dia 22 de março o 
prefeito de Luzerna Moisés Diersmann e no dia 10 de abril esteve na ACIOC Dioclésio Ragnini, prefeito de Joaçaba.

Dezenas de empresários, líderes públicos, profissionais da área 
e representantes de entidades participaram durante o mês de março 
do “Café com o Promotor”. Na oportunidade, o Promotor de Justiça 
da Comarca de Joaçaba, Dr. Jorge Eduardo Hoffmann, explanou 
aos participantes a aplicação do Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC) firmado entre o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) 
e a Prefeitura Municipal de Joaçaba. Entre as autoridades, estiveram 
no evento o prefeito de Joaçaba Dioclésio Ragnini e o presidente da 
Câmara de Vereadores Francisco Moreira Lopes. 

De acordo com o promotor “o município de Joaçaba sai na frente 
com a aplicação da Lei da Acessibilidade, pois a cidade, ao longo 
dos próximos anos, se tornará mais humana, acessível e igualitária”. 
Hoffmann afirmou ainda que a economia do município também será 
beneficiada com a aplicação do TAC. “Quem sai na frente, como é o 
caso de Joaçaba, tem mais facilidade, agilidade e direcionamento para 
desenvolver seus negócios. Sem dúvida, um passo importantíssimo 
para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do município”, 
completou. Durante o evento, o Promotor de Justiça ainda tirou as 
dúvidas dos participantes e se colocou à disposição da comunidade.

Governo do Estado se compromete com a retomada das obras do Polo de Inovação

ACIOC promove rodada de conversas com prefeitos de Joaçaba, Herval d’Oeste e Luzerna

Promotor de Justiça apresenta TAC da Acessibilidade para empresários e entidades
Para a presidente da ACIOC, Tânia Durigon, a participação do 

público em grande número demonstra o interesse pelo assunto e revela 
o compromisso da Associação Empresarial como a aplicação do TAC da 
Acessibilidade. Tânia reforçou ainda que outras atividades ainda serão 
realizadas. “A partir de agora a ACIOC e outras entidades parceiras, 
organizarão um cronograma de atividades como palestras, workshops, 
cursos, desenvolvimento de uma cartilha e criação de um material 
online sobre a aplicação do TAC da Acessibilidade. As novidades sobre 
esse assunto serão divulgadas em breve de acordo com a definição do 
calendário”, finalizou.

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
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Reconhecido como um dos principais 
centros de saúde de Santa Catarina, o Hospital 
Universitário Santa Terezinha (HUST) está 
abrindo as suas portas para receber entidades, 
clubes de serviços e a comunidade em geral. 
O objetivo das ações é o de levar informações 
com credibilidade sobre o andamento das 
atividades do centro de especialidades 
médicas.

Durante o mês de fevereiro,  a presidente e 
diretores da Associação Comercial e Industrial 
do Oeste Catarinense (ACIOC) estiveram 
conhecendo os números e a estrutura física do 
HUST. A reunião foi mediada pelo diretor geral 
da unidade, Alciomar Marin, e contou ainda com 
a colaboração da equipe administrativa. “É uma 
forma de aproximarmos as entidades do HUST 

Em comemoração aos 77 anos de 
fundação, a Associação Comercial e Industrial 
do Oeste Catarinense (ACIOC), está 
trabalhando de forma intensa para realizar a 
Feira GERA 2017 – Negócios, Tecnologia e 
Inovação. Neste ano, o evento acontecerá de 
21 a 24 de setembro no Centro de Eventos da 
Unoesc – Campus I e será uma das grandes 
atrações do Centenário do município de 
Joaçaba.

Mantendo a tradição dos eventos feitos 
pela ACIOC, uma comissão formada por 
lideranças locais, representantes de entidades 
e membros da Associação Empresarial foi 
formada para acompanhar a execução do 
projeto.

Durante o mês de fevereiro, após uma 
reunião no Centro Empresarial da ACIOC, 

O Núcleo Jovem Empreendedor (NJE) da ACIOC realizou no mês de fevereiro um evento de boas-vindas para novos nucleados. Na oportunidade, 
os empreendedores Maycon Pegoraro e Rafael Patzlaff apresentaram seus cases de sucesso. Ambos já foram coordenadores do NJE e membros 
da diretoria da ACIOC.

O Talk-Show foi intermediado pelo coordenador do NJE, Diego Oliari, que avaliou positivamente a troca de informações entre os jovens 
empreendedores. “A determinação e a força de vontade transmitida pelos empreendedores Maycon e Rafael nos motivam a seguirmos o caminho do 

empreendedorismo em nossos negócios. O evento foi um sucesso, principalmente pelo 
feedback positivo que recebemos dos participantes”, explicou.

Durante o encontro Maycon Pegoraro, diretor comercial do Grupo Pegoraro, durante 
sua explanação contou a história da empresa que em 2017 completa 40 anos de história 
sendo referência atuando diretamente em quatro estados brasileiros e sendo referência 
nacional em distribuição. Na sequência, Rafael Patzlaff contou a história da Odeme 
Dental Research, empresa instalada em Luzerna e com atuação em mais de 18 países 
sendo referência na área ortodôntica para pesquisadores e cientistas.

Evento marcou também a chegada de novos nucleados com o objetivo de 
conhecerem o modelo de trabalho do NJE. 

ACIOC visita Hospital Universitário Santa Terezinha

Rosane Kunen assume presidência da Comissão da Feira GERA 2017

Empreendedores participam de Talk Show na ACIOC

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Rosane Kunen foi escolhida para assumir a 
presidência da Comissão Organizadora da 
GERA 2017. Atualmente, Rosane é diretora do 
SESI - Serviço Social da Indústria - Regional 
Centro Oeste, e diretora de Desenvolvimento 
Empresarial e de Pessoas da Associação 
Comercial e Industrial do Oeste Catarinense 
(ACIOC).

De acordo com Rosane, a expectativa é 
grande e positiva para o evento. “Sabemos do 
potencial inovador, empreendedor e sustentável 
dos empresários, entidades e da comunidade 
regional e, por esse motivo, a comissão 
trabalhará de forma intensa para que a GERA 
2017 fortaleça seu propósito, proporcionando 
bons negócios, e disseminando práticas 
inovadoras e inspiradoras aos participantes e 
visitantes”, explicou.

A presidente da ACIOC, Tânia Durigon, 
validou o nome de Rosane Kunen para o cargo 
de presidente da Comissão Organizadora da 
GERA 2017. “A Rosane possui o perfil ideal 
para liderar todo este projeto em comemoração 
aos 77 anos da ACIOC e que também fará parte 
das comemorações do centenário de Joaçaba. 
Agradecemos a Rosane por ter aceito o desafio 
e temos certeza 
que realizará um 
belo trabalho, 
juntamente com 
toda a comissão 
organizadora e 
diretoria da Acioc”, 
completou.

e levarmos informação com credibilidade à 
nossa comunidade”, explicou Marin.

Após a reunião, os convidados visitaram 
alguns setores do HUST como a maternidade, 
setor de  esterilização de equipamentos, 
oncologia, urgência e emergência, entre outros. 
“A nossa avaliação da visita é extremamente 
positiva em virtude da importância do Hospital 
Universitário Santa Terezinha 
para toda a região. Estarmos 
próximos desta unidade de saúde 
que é referência na região é 
importantíssimo para a ACIOC, e 
conhecermos as potencialidades, 
os projetos e as dificuldades 
enfrentadas pela gestão atual 
é de suma importância para os 

associados, empresários e a comunidade em 
geral”, explicou Tânia Durigon.

O diretor adm Representando a Associação 
Empresarial, participaram ainda da reunião o 
diretor financeiro adjunto Marcelo Caleffi, diretor 
de serviços Ezequiel Douglas Wilbert, diretor 
de turismo e cultura Gunther Marcio Meyer e o 
gerente executivo Angelo Junior Radavelli.
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A ACIOC oferece aos seus associados à rede de Cartões Útil composto pelo Útil 
Card, Útil Alimentação e Útil Refeição. A Solução Empresarial é considerada um agente 
de transformação na sua empresa pelos seguintes benefícios:

Atesta a identidade de uma pessoa ou instituição por meio 
de um arquivo eletrônico assinado digitalmente, atribuindo 
autenticidade, garantia jurídica e a condidencialidade dos 
documentos e dados das transações. É utilizado em nota fiscal 
eletrônica, pregão eletrônico, escrituração fiscal e digital, entre 
outros.

- Elimina a necessidade e custos de manter 
sistemas de benefícios próprios;
- Informatiza a gestão de benefícios da empresa;
- Não tem mensalidades ou anuidades
- Não tem custos de implantação;
- Integração com a Folha de Pagamento para 
controle de lançamentos;
- Facilita o controle do fluxo de caixa, inclusive 
eliminando o desencaixe financeiro;
- Controle pela internet (aumento de limites, 
inclusões, excursões, bloqueios, etc).

- As taxas administrativas são as menores do 
mercado;
- Promove o desenvolvimento local;
- O valor da taxa administrativa fica na origem 
ao contrário de outras bandeiras que levam o 
dinheiro para outros estados ou países;
- Contribui para a sustentabilidade do 
associativismo

Leve os cartões Util para a sua empresa

Benefícios com o Certificado Digital da ACIOC:

Para a empresa Para a economia local

Ana Cláudia Freitas
Fullgaz Comunicação

Eleandro Brustolin 
Presidente da OAB Subseção 
Joaçaba

“A utilização do Útil Card é de grande relevância 
para a Fullgaz, conseguimos oferecer um 
ótimo benefício para equipe, pois o cartão tem 
aceitação em vários segmentos de mercado, e 
o apoio oferecido pela ACIOC é fundamental!”

“Com a Certificação Digital, os profissionais 
de advocacia conseguem desempenhar suas 
funções de forma mais ágil e eficaz. Ao 
realiza-lo na ACIOC, temos um atendimento 
personalizado com horário marcado, 
agilidade, eficiência e um preço mais 
acessível. Por estes motivos, recomendo a 
utilização do Certificado Digital da ACIOC.”

Para quem utiliza o cartão
- Sem taxas de anuidade
- Sem juros
- Permite a inclusão de dependentes
- Facilidade na utilização e controle por meio 
do aplicativo Meu UTIL em celulares e tablets

...............................................................................................................................................................................................

- Atendimento personalizado;
- Flexibilidade em horário de atendimento;
- Preços diferenciados;
- Combate a fraude e os crimes digitais, inclusive o phising (roubo 
da identidade). 
- Tem validade jurídica;
- Desonera atividades burocráticas;
-Aumenta a produtividade das empresas e organizações;
- Reduz custos operacionais: papel (registrar a documentação), 
espaço (armazenamento), etc.
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O Boa Vista SCPC é um Bureau de 
crédito brasileiro que pode ser utilizado 
por empresas de qualquer segmento e 
de todos os portes que mantêm relação 
comercial com pessoas físicas ou jurídicas.

- Não há mensalidade fixa;
- Pagamento por consulta realizada;
- Banco de Dados com a presença de 
grandes empresas;
-Mais de 80 serviços integram o portfólio 
de soluções;
-Banco de Dados pioneiro no Brasil com 
mais de 60 anos;
-Permite a consulta on line e gratuita do 
inadimplente;
- Banco de dados com mais de 350 
milhões de informações comerciais sobre 
consumidores e 42 milhões de transações 
entre empresas.

A Associação Comercial e Industrial do Oeste Catarinense 
(ACIOC) disponibiliza dois espaços para utilização das empresas 
e da comunidade. As estruturas estão localizadas no prédio da 
Associação Empresarial na Avenida Getúlio Vargas, 193, área 
central de Joaçaba.

Para que serve?

Benefícios do Boa Vista SCPC

Reservas de Auditório e Centro Empresarial

Auditório
Centro Empresarial

Eduardo Freiberger
Ótica Calliari e Calliari Musical

Eliz Hetkowski
CETESC Cursos Profissionalizantes

“O Boa Vista SCPC garante as nossas 
empresas mais segurança no momento da 
análise de crédito e venda parcelada por 
meio do banco de dados e das informações 
que esta solução empresarial nos oferece. 
Por esse motivo, a Calliari Ótica e Musical 
recomenda e utiliza o Boa Vista SCPC.”

“A ACIOC propícia a seus associados um espaço 
amplo, confortável, organizado, limpo, bem 
equipado e funcional com valores acessíveis 
e justos. Nós do CETESC sempre utilizamos os 
espaços disponíveis!”

...............................................................................................................................................................................................

Ambiente que dispõe de 60 lugares, ideal para reuniões, 
palestras e treinamentos. Sua estrutura conta com recursos de 
audiovisual, climatização e cadeiras com pranchetas. Os valores 
de aluguéis são por períodos divididos em manhã, tarde e noite.

Dispõe de 90 lugares. Ambiente climatizado, com sistema 
de sonorização, recursos visuais, internet e cozinha ideal 
para Coffee Break. Ambiente adaptável, ideal para palestras, 
congressos, seminários, e workshops. Os valores de aluguéis 
são por períodos divididos em manhã, tarde e noite.

Mais informações em nosso site: www.acioc.com.br
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Soluções Empresariais Ofertadas pela ACIOC

Novos Associados ACIOC

- Kri’Art Consultoria 
- Fonoaudióloga Cristiane Moreira
- I4COM Inteligência para Comunicação
- Espazo Denti
- Auto Trevo Acessórios
- Ginecologia e Obstetrícia Maggioni
- Vintage Container Bar

Parceria com desconto aos associados da ACIOC

     A ACIOC oferece para seus associados um modelo diferenciado de convênio para a área de 
saúde e educação. São descontos especiais que profissionais oferecem mantendo a qualidade e 
agilidade do atendimento que beneficiam nossos associados e também as empresas que oferecem 
o desconto.
     Solicite seu comprovante como associado através do site da ACIOC para usufruir do desconto. 
Verifique as empreas que estão participando em: www.acioc.com.br/convenios

Profissionais da Saúde:
Cardiologia
Clínica Geral
Dermatologia
Estética
Fisioterapia
Gastroenterologia
Laboratórios e Exames Médicos
Nutrição
Odontologia
Oftamologia
Otorinolaringologia
Neurologia

Cirurgia Vascular
Ginecologia e Obstetrícia
Ortopedia
Farmácias
Psicologia e Coach
Pneumonologia
Urologia

Outros Convênios:
Cursos Profissionalizantes
Instrumentos Musicais
Academia

- Odonto Mais Vida
- Proeza Vídeo Produções
- Psicóloga e Coaching Sara Aparecida Turatto
- Supermercado e Açougue Compre Mais
- Taxi Executivo - Tiago F. Moraes
- Toro Business
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O Núcleo Jovem Empreendedor (NJE) 
da ACIOC tem como missão promover 
o empreendedorismos em toda nossa 
região, como forma de incentivo a 
prática  promoverá no dia 10 de maio 

Contribuir com o fortalecimento da classe contábil e o desenvolvimento da 
economia da região, atuando com ética e compromisso ao setor e à sociedade.

Ser referência de fortalecimento e união da classe contábil no Estado de 
Santa Catarina.

Eficiência, Ética, Inovação e Responsabilidade Social.

O Núcleo de Profissionais da Área Contábil é formado por profissionais que 
atuam na gestão das Empresas de Serviços Contábeis, Empresas Privadas e 
também no Setor Público. Os nucleados se reúnem mensalmente para estudo 
de boas práticas relacionadas à Ciencia Contábil, promoção de conhecimento, 
inovação e fortalecimento da Classe. 

Conheça o Case de Sucesso da Dudalina

Missão:

Visão

Princípios:

Apresentação do Case de Sucesso
Local: Spazzio Brollo - Joaçaba

Data: 10 de maio

Horário: 11h

Ingressos: ACIOC Joaçaba - (49) 3521-1333 ou com 

nucleados do NJE

a apresentação do Case de sucesso da empresa Dudalina. A ex-presidente 
da empresa, Sonia Regina Hess de Souza, estará em Joaçaba e contará os 
detalhes de uma história de sucesso.  

Para Sonia Regina Hess de Souza, o evento que acontecerá em Joaçaba, 
representa a essência da Associação Empresarial. “A melhor e mais saudável 
forma de estar informado no mundo dos negócios é participar de associações 
e dos núcleos de empresários. Sempre participei ativamente e consegui 
ter um excelente networking que me ajudaram muito”, completou. 
Participe do almoço promovido pelo Núcleo da ACIOC, e conheça 
detalhadamente o case de sucesso da marca e o Núcleo de Jovens 
Empreendedores da ACIOC.

...............................................................................................................................................................................................
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O Núcleo de Gestão pela 
Excelência da ACIOC é composto 
por representantes de diversas 
empresas interessadas em aprimorar 
o seu sistema de gestão, tem perfil 
ativo e inovador e trabalha com 
base no Modelo de Excelência da 
Gestão afiliado ao ExcelênciaSC e 
à Fundação Nascional da Qualidade 
(FNQ).

Conhecer detalhadamente o perfil do colaborador, fazendo-o feliz e tornando 
o ambiente de trabalho humanizado traz resultados mais eficazes. Essa foi 
a essência do Workshop com a psicóloga e coach Sarah Turatto realizado 

Conhecendo melhor o perfil do colaborador

durante o mês de abril no Centro Empresarial da ACIOC pelo Núcleo de Gestão de Pessoas (NGP).
Conforme a psicóloga e palestrante, o assunto é fundamental para o desenvolvimento das empresa acompanhando 

sua evolução constante. “Para que as empresas alcancem bons resultados é fundamental ter uma equipe engajada 
com o projeto e determinada a desempenhar o seu melhor potencial em prol do mesmo objetivo. 

Encontrar esse equilíbrio é um dos principais desafios do setor de Gestão de Pessoas, atualmente. Por esse motivo, 
a abordagem deste assunto é fundamental, pois permite ao gestor conhecer 
melhor o perfil do seu colaborador e criar as estratégias necessárias para 
envolvê-lo no projeto com entusiasmo e determinação”, disse. 

A coordenadora do Núcleo de Gestão de Pessoas (NGP), Juliana Soares, 
reforçou a importância do assunto e afirmou que a essência do Núcleo 
Empresarial é colaborar com o desenvolvimento das empresas e das pessoas. 

“Por meio de atividades com este Workshop que realizamos cumprimos o 
nosso papel com os nossos nucleados e com as empresas da nossa região. 
A presença do público em um número considerável do começo ao fim nos 
faz entender que o Workshop atingiu 
as expectativas e a partir de agora já 
concentramos nossas forças para outras 
ações que acontecerão ao longo deste 
ano”, afirmou.

 As organizações planejam seus negócios, desenvolvem seus processos e colhem os resultados. Procuram melhorar 
todos os dias, aperfeiçoar e atendem todas as necessidades de seus clientes e colaboradores estreitando relações 
com os fornecedores e a comunidade e promovendo o seu desenvolvimento. 

Criam uma cultura focada na excelência em tudo que fazem  em busca de resultados cada vez melhores e sendo 
referência para seus stakeholders, criando uma imagem positiva e sendo referência para se trabalhar.

Esta é a realidade das empresas que buscam algo a mais em sua gestão, que tem constância de propósito para 
a inovação e buscam vantagem competitiva no mercado, para saber mais venha participar do Núcleo de Gestão pela 
Excelência (NGE), as reuniões acontecem uma vez ao mês, com calendário pré-estabelecido na sede da ACIOC das 
09h ás 11h30, para saber mais sobre o calendário entre em contato com nucleos@acioc.com.br.
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Participe da Roleta Gastronômica que está circulando pelas empresas 
nucleadas e concorra a muitos prêmios. Fazem parte da promoção, as seguintes 
empresas: Brollo Drive In, Botequim do Baptista, Degustare (Catanduvas), Don 
Geraldo Ristorante, Espaço Gourmet, Estação Pastel, Estação Café (Multi Coisas), 
Hotel Jaraguá, Nipon Sushi Delivery e Emporium, Restaurante e Buffet Totti e Sr. 
Buteco e Vintage Container Bar.

Quem pode participar? 
Clientes que estiverem nas empresas 
participantes da Roleta Gastronômica 
poderão participar da promoção. 
Compras feitas via telefone e internet 
não estão inclusas na promoção.

Como retirar o prêmio? 
O cliente premiado terá que 
realizar a consumação do produto, 
obrigatoriamente, no estabelecimento 
onde foi sorteado.

Calendário da Roleta:

17/04 à 23/04 – Estação Pastel e Botequim do Baptista

24/04 à 30/04 – Sr Buteco e Restaurante e Buffet Totti

01/05 à 07/05 – Nipon Sushi e Don Geraldo

08/05 à 12/05 -  Vintage Container Bar e Estação Café (Multi Coisas)  

O Núcleo Imobiliário e da Construção (NIC) tem com objetivo defender 
interesses comuns entre as construtoras, incorporadoras e imobiliárias para facilitar 
e beneficiar o trabalho dessas empresas junto aos órgãos públicos. Fundado em 
2016, está trabalhando de forma intensa incentivando o desenvolvimento da região 
e das empresas nucleadas em seus mais variados ramos de atuação e colaborar 

Saiba mais sobre a promoção

com a qualidade de vida das pessoas por meio da realização do sonho da Casa Própria.

Neste sentido, importantes ações marcaram o primeiro trimestre de 2013. Entre elas, destaca-se uma reunião com a 
Secretaria Nacional de Habitação e Ministério das Cidades realizada em Chapecó. Na ocasião, ficou definido que o valor 
máximo para o Programa Minha Casa Minha Vida será de R$ 145 mil até o final de 2018.

Na nossa região, uma importante reunião com o prefeito de Joaçaba, Dioclésio Ragnini, abordou as necessidades para o 
fortalecimento do setor. Outras reivindicações foram enviadas ao SIMAE, Corpo de Bombeiros e FATMA, 
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