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Mensagem da Presidente 

Expediente

Prezados (as) associados (as), 
colaboradores, entidades e 
comunidade.

O ano de 2016 nos trouxe inúmeras 
dificuldades, incertezas, mas também 
muitas conquistas. Ao longo dos dias, 
aprendemos a conviver com as mais 
distintas realidades em todas as esferas: 
econômica, social, educacional e, 
principalmente, a política. Nesse sentido, 
entendemos que o ano que se finda 
nos apresentou um dos cenários mais 
desafiadores dos últimos tempos.

Percebemos que o momento político 
nacional, que se reflete diretamente 
em nossa realidade, caminha para a 
reestruturação, apesar dos problemas 
ainda vivenciados. Visualizamos ainda 
que a sociedade, quando unida, tem 
capacidade de transformar a realidade e 
construir novas histórias.

Destaco aqui o fortalecimento do 
associativismo em prol da construção de 
uma sociedade economicamente ativa, 
sustentável e com foco na competitividade, 
inovação e empreendedorismo. Por meio 
das diversas atividades promovidas pela 
ACIOC e seus sete núcleos empresariais 
– três criados neste ano,  estamos nos 
inserindo num contexto no qual a 
tecnologia é utilizada para agregar valor 
e o conhecimento é um ativo estratégico 
de pessoas e organizações. Empreender, 
inovar, desenvolver de maneira sustentável, 
são atitudes que precisam pautar nossas 
decisões e ações.

A máxima de que a união faz a 
força também se provou ao longo de 
2016. Diversos foram os momentos 
que buscamos coletivamente um novo 
horizonte para a nossa região, seja na 
política, educação, infraestrutura ou 
acessibilidade. A cooperação produz 
a solução mais adequada para todos.  
Exemplo disso foi o desenvolvimento do 
Documento Voz Única que, na edição deste 
ano, envolveu avaliações técnicas por meio 
do envolvimento de várias entidades, entre 
as quais, a FECAM e o Curso de Mestrado 
Profissional em Administração da Unoesc, 

Diretoria Executiva
Presidente: 
Tânia Durigon
Vice-presidente: 
Tiago L. Dalla Lana

Diretor de Comunicação
Paulo Ricardo dos Santos

que juntos criaram estratégias e propostas 
fundamentadas para o desenvolvimento 
social, econômico e ambiental dos nossos 
municípios.

Buscamos ainda a valorização 
do empresário empreendedor como 
protagonista do desenvolvimento da 
nossa região, estado e nação. É por meio 
da visão, dedicação e realização de cada 
empreendedor que se gera competitividade, 
renda e desenvolvimento. 

Em momentos especiais, 
comemoramos ainda o Aniversário de 
76 anos da Associação Empresarial com 
muita vibração e alegria. Neste ano, de 
maneira inovadora, realizamos um Baile 
diferenciado, com três grandes atrações que 
encantaram participantes e comunidade. 
Enfim, foram muitos momentos, alguns 
registrados neste informativo que chega a 
suas mãos.

Realizados com a mobilização que 
geramos sinergicamente em 2016,  
comemorando os resultados alcançados, 
em nome da Diretoria Executiva, Conselho 
Deliberativo e colaboradores da ACIOC, 
desejamos um 2017 repleto de conquistas e 
realizações para nossa ACIOC, para nossa 
região e para nosso país!

 
Feliz 2017!

Conselho Deliberativo
Vinicius Schmitz de Carvalho

Gerência Executiva
Chaiene Fernanda Vivan

Assessoria de Imprensa
Angelo Junior Radavelli

Diagramação
Thiago Oliveira
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Diretoria Executiva
Gestão 2016/17

Presidente: Tânia Aparecida Durigon (UNOESC)
Vice Presidente: Tiago Luiz Dalla Lana (Medal 
Metalurgica Dalla Lana Ltda)
Diretor Administrativo: Rodrigo Spillari 
(Cooperativa Central Aurora Alimentos)
Diretor de Associativismo e Integração 
Empresarial: Valdir Patzlaff (Auto Volks Ltda)
Diretor de Comércio: Eduardo Scherer Kalabaide 
(Scherer S/A Comércio de Autopeças)
Diretor de Comunicação: Paulo Ricardo dos Santos 
(UNOESC)
Diretor de Herval d’ Oeste: Jucenei Silva de 
Andrade (Andrade Construções)
Diretor de Infraestrutura: Luiz Sérgio Belló 
(Colmeia Center)
Diretor de Inovação e Tecnologia: Rafael 
Tiago Patzlaff (Odeme Equipamentos Médicos e 
Odontológicos Ltda)
Diretor de Luzerna: Márcio Luís Dalla Lana Filho 
(Triton Fertilance)
Diretor de Micro e Pequena Empresa: Leonardo 
Marca (Tertúlia)
Diretor de Planejamento: Reginaldo Aparecido de 
Oliveira (Limger Limpeza e Serviços Gerais LTDA)
Diretor de Relações Institucionais: Alexandro 
Barcella (Madeleco Madeiras Ltda)
Diretor de Serviços: Ezequiel Douglas Wilbert 
(Safegold Consultoria Empresarial Ltda)
Diretor de Sustentabilidade: Luiz Carlos Martins 
Junior (DCM Business)
Diretor de Turismo e Cultura: Gunther Marcio 
Meyer (Gunther M. Meyer e Cia Ltda)
Diretor Empr. Imobiliários e Cons. Civil: Junior 
Adelar Arenhart (Golden Imóveis)
Diretor Jurídico: Clóvis Dal Cortivo (Bulgarelli Dal 
Cortivo Advogados Associados)
Diretora de Des. Empresarial e de Pessoas: Rosane 
Kunen (SESI - Serviço Social da Indústria)
Diretora de Núcleos Empresariais: Schaila Emili 
Bucco (BMARK Incorporadora de Imóveis Ltda)
Diretora de Relações Internacionais: Liandra De 
Marco (SCL Consultoria e Negócios Internacionais 
Ltda)Tânia Aparecida Durigon

Presidente Gestão 2016/17
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Diagnóstico Sócio-Ambiental

Acompanhamento da Lei de Acessibilidade

Reativação da BRF em 
Herval d’Oeste

ACIOC entrega carta de 
reivindicação à 
Secretário de Estado 
da Infraestrutura

Missão Argentina

No decorrer de 2016, a ACIOC 
acompanhou diversos assuntos de 

Desenvolver uma política pública de acessibilidade de acordo com a realidade local e 
cumprindo a legislação vigente sempre esteve em pauta na ACIOC. Ao longo de 2016, 

diversas reuniões internas, com entidades de classe e com os poderes constituídos como o 
Ministério Público e a Prefeitura de Joaçaba abordaram o polêmico assunto. Ao final do mês de 
novembro, uma proposta de TAC com a assinatura de treze entidades foi entregue à Prefeitura 
de Joaçaba.

A reativação do setor de abates da Unidade 
da BRF em Herval d’Oeste animou a 

diretoria e associados da Associação Comercial 
e Industrial do Oeste Catarinense (ACIOC). A 
entidade acompanha um movimento em prol 
da manutenção das atividades desde o ano 
passado quando se iniciaram os boatos sobre 
uma desativação total da unidade produtiva.

Fomentar melhorias de infraestrutura faz 
parte da Missão da ACIOC. Defendendo 

seu compromisso, no mês de outubro deste 
ano, foi entregue ao Secretário de Estado da 
Infraestrutura, João Carlos Ecker, uma Carta 
de Reivindicações apresentando algumas 
necessidades da região.

A ACIOC foi parceira na realização da Conferência Íbero-Americana de 
Empreendedorismo que aconteceu durante o mês de outubro na região de 

Joaçaba. A atividade intercultural foi promovida pela Universidade do Oeste de Santa 
Catarina (UNOESC) com a participação de alunos e professores da Universidad de La 
Cuenca del Plata e líderes políticos 
e empresariais do Ministério da 
Indústria da Província de Corrientes, 
União Industrial de Corrientes, 
União Industrial da Argentina 
e Municipalidade da cidade de 
Corrientes. Na programação, além 
das atividades desenvolvidas na 
Unoesc, foram inclusas técnicas na 
Celulose Irani, Baterias Pioneiro e 
ITL – Luzerna.

relevância ao empresariado, poder público e a 
comunidade do meio-oeste de Santa Catarina. 
Entre eles, o Diagnóstico Sócio-Ambiental. Em 
abril, a presidente da Associação Empresarial, 
Tânia Durigon, representantes da Prefeitura 
de Joaçaba, da Federação das Associações 
Empresariais de Santa Catarina (FACISC), 
reuniram-se com integrantes da Federação 
Catarinense de Municípios (FECAM) e o 
promotor de Justiça e coordenador do Centro 
Operacional de Meio Ambiente do Ministério 
Público de SC, Paulo Antônio Locatelli, para 
esclarecimento sobre o assunto.

Foto: Reunião Diagnóstico Sócio-Ambiental
FACISC - Florianópolis

Fotos: Entrega de carta para Secretário de 
Estado da Infraestrutura - ACIOC

Foto: Acompanhamento Lei da Acessibilidade - ACIOC Foto: Acompanhamento Lei da Acessibilidade - ACIOC

Foto: Reunião com Governador do Estado de SC em FlorianópolisFoto: Estudantes e Professores da Argentina - Treze Tílias
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ACIOC é parceira na efetivação do Polo Inovale e 
Conclusão do Centro de Inovação

ACIOC apresenta Plano de Gestão na Câmara 
de Vereadores

Lançamento do novo site da ACIOC

Ajuste na Planta de 
Valores do IPTU de 
Joaçaba foi 
apresentado à ACIOC

Projetar o desenvolvimento da região 
por meio do avanço tecnológico, social 

e econômico com sustentabilidade é uma das 
premissas da ACIOC. Nesse contexto, a Diretoria 
Executiva da Associação Empresarial confirmou a 
parceria na efetivação do Polo INOVALE e do Projeto 
de Desenvolvimento Territorial de Joaçaba, bem como 
na conclusão do Centro de Inovação que está sendo 
construído no Bairro Flor da Serra em Joaçaba.

A presidente da ACIOC, Tânia Durigon, apresentou, durante o mês de junho, o 
Plano de Gestão para os parlamentares da Câmara de Vereadores de Joaçaba 

em Sessão Ordinária da Câmara.

Fazendo parte das 
comemorações dos 76 

anos, a ACIOC disponibilizou 
uma nova ferramenta de 
trabalho aos associados, 
comunidade, imprensa e público em geral. Trata-se do novo site, 
nele você pode conhecer nossos conveniados e associados, realizar 
solicitações e ficar por dentro de todas as notícias da entidade. 
Acesse e confira! www.acioc.com.br

Atendendo a anseios dos empresários 
e da comunidade, a ACIOC 

promoveu ao longo do primeiro ano 
de gestão uma importante reunião com 
representantes do Setor de Tributação 
da Prefeitura de Joaçaba. O objetivo 
da reunião foi o de buscar informações 
sobre os ajustes de valores no Imposto 
Territorial Urbano que foi cobrado 
neste ano.

Foto: Reunião sobre Polo de Inovação - ACIOC

Foto: Apresentação Plano de Gestão - Câmara de Vereadores Foto: Apresentação Plano de Gestão - Câmara de Vereadores

Foto: Novo site da ACIOC

Foto: Reunião sobre Reajuste IPTU - ACIOC
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Voz Única

2016 foi ano de eleições municipais e a ACIOC, em parceria com o Curso de Mestrado Profissional 
em Administração da UNOESC e 
diversas entidades representativas da 

região desenvolveram, de forma inovadora, o Documento 
Voz Única, no qual constou prioridades para cada um dos 
três municípios.

A elaboração do Voz Única iniciou com a realização 
da Oficina de Sistema de Indicadores de Desenvolvimento 
Sustentável Municipal (SIDEMS) da Fecam com o intuito 
de se definir as prioridades para os três municípios. De 
acordo com as diretrizes adotadas pelos organizadores, 
o evento teve por objetivo: capacitar líderes no uso de 
indicadores para apoiar a gestão, realizar levantamentos 
sobre indicadores dos municípios de Joaçaba, Herval 
d’Oeste e Luzerna, elaborar proposta de prioridades, com 
base nestes indicadores, para embasar o Voz Única e o 
debate com candidatos/presidentes de partidos.

Participaram de todas as etapas do Documento Voz Única as seguintes 
entidades: ACIOC, CDL Joaçaba, Rotary Club de Joaçaba, FIESC, 
Sociedade Beneficente Estrela de Herval, Unoesc, Instituto Federal 
Catarinense (IFC), Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), Sindicont, 
Sindilojas, Conselho Regional de Administração (CRA), Lions Club 
Joaçaba Cruzeiro, Sindicato da Madeira, Lojas Maçônicas de Joaçaba e 

Herval d’Oeste, bem como os Núcleos Empresariais e o Conselho Deliberativo da ACIOC.

A partir do levantamento das necessidades e a validação pelas entidades 
a Diretoria Executiva da ACIOC, reunida com representantes de diversas 
entidades do meio-oeste catarinense, aprovou as propostas do Documento 
Voz Única que foi entregue aos candidatos a prefeito de Joaçaba, Herval 
d’Oeste e Luzerna.

Foto: Voz Única - Reunião

Foto: Voz Única - Reunião ACIOC

Foto: Voz Única - Entrega ACIOC Foto: Voz Única - Entrega ACIOC
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Com três grandes atrações 
e a satisfação do público 
presente, a ACIOC comemorou 
seus 76 anos em grande estilo. 
Realizado na noite de 29 de 
outubro, o Baile de Aniversário, 
aconteceu nas dependências do 
Clube 10 de Maio em Joaçaba e 
reuniu associados, empresários, 
lideranças locais e dirigentes da 
Associação Empresarial em uma 
noite memorável.

A primeira atração da noite foi a 
Carlos Gomes Big Band que trouxe ao público uma “viagem no 
tempo” por meio do sincronismo da orquestra e a delicadeza 
dos vocais. Logo após, o humorista Gustavo Deon apresentou 
seu Stand Up Comedy. Completando a noite, a Banda Nega Fulô, 
alegrou os participantes com um resgate de grandes clássicos 
dançantes que marcaram época em um flash back desde a Black 
Music, Disco Music e Hits dos anos 70, 80 e 90 por meio da 
música e de figurinos de acordo com a época.

Foto: Público presente
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Foto: Recepcionistas do evento

Foto: Público presente

Foto: Big BandFoto: Banda Nega Fulô

Foto: Big Band

Foto: Decoração do Baile

Foto: Big Band

Foto: Stand Up Comedy com Gustavo Deon

Foto: Público Presente

Foto: Público presente

Foto: Decoração do Baile

Foto: Banda Nega Fulô



Principais ações: 
- Feirão do Imposto;

- Rodada de Negócios;
- Networking entre empresas nucleadas;

- Desenvolvimento pessoal e profissional através de 
estratégias empreendedoras.

EMPRESAS NUCLEADAS:

O núcleo jovem empreendedor da ACIOC é ligado ao CEJESC 
- Conselho Estadual do Jovem Empreendedor, formado por 
jovens empresários de vários seguimentos que fomentam o 
associativismo, buscam o desenvolvimento profissional e tem 
como principal objetivo promover o empreendedorismo e 
melhorias para os negócios de sua cidade e região.

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. Que 
tem como missão contribuir com o fortalecimento da classe 
contábil e o desenvolvimento da economia da região, atuando com 
ética e compromisso ao setor e à sociedade.

EMPRESAS NUCLEADAS:

EMPRESAS NUCLEADAS:

O Núcleo de Gestão de Pessoas é formado por profissionais que 
atuam na gestão de suas empresas, podendo ser ela de qualquer 
segmento. Os nucleados trabalham técnicas que possam melhorar a 
promoção, conhecimento e fortalecimento na área de gestão de 
pessoas para suas organizações.

O Núcleo de Gestão pela Excelência da ACIOC é composto por representantes de diversas empresas interessadas em 
aprimorar seu sistema de gestão por meio do Modelo de Excelência da Gestão® (MEG).

A missão do núcleo é estimular e colaborar permanentemente no conhecimento e na aplicação do Modelo de 
Excelência em Gestão para agregar valor às práticas organizacionais e à sociedade.

EMPRESAS NUCLEADAS:
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NP Núcleo de 
Psicologia 

O Núcleo Imobiliário e da Construção é 
formado por imobiliárias, construtoras e 
incorporadoras da região com interesse em 
defender assuntos comuns para facilitar e 
beneficiar o trabalho dessas empresas junto às 
entidades e órgãos públicos com intuito de 
crescimento perante a sociedade.

O Núcleo de Psicologia é formado por 
profissionais da área da psicologia clínica e da 
saúde, os quais atuam diretamente com saúde 
mental, transtornos e diagnósticos. Se reúnem 
quinzenalmente com o objetivo de fortalecer e 
capacitar à classe dos psicólogos da região, 
desmistificar e disseminar o trabalho da 
psicologia clínica para a sociedade. 

O Núcleo de Gastronomia é formado por bares, restaurantes e lanchonetes que têm interesse em aprimorar 
sua gastronomia. O objetivo do núcleo é promover o desenvolvimento gastronômico da região, estimular os 
interesses comuns entre os nucleados, beneficiar, inovar e divulgar as empresas participantes.

EMPRESAS NUCLEADAS:

fone: 49-3522-5863
      Joaçaba-SC

Os profissionais que participam dos núcleos contribuem com melhores resultados para suas 
empresas. 
Você é convidado para conhecer e participar do núcleo que mais se identificar, para contribuir com 
o crescimento de sua organização. Venha fazer parte dos núcleos da ACIOC, para mais 
informações: nucleos@acioc.com.br ou 49 3521-1333.

Núcleos Página 10
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NP Núcleo de 
Psicologia 

O Núcleo Imobiliário e da Construção é 
formado por imobiliárias, construtoras e 
incorporadoras da região com interesse em 
defender assuntos comuns para facilitar e 
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mental, transtornos e diagnósticos. Se reúnem 
quinzenalmente com o objetivo de fortalecer e 
capacitar à classe dos psicólogos da região, 
desmistificar e disseminar o trabalho da 
psicologia clínica para a sociedade. 

O Núcleo de Gastronomia é formado por bares, restaurantes e lanchonetes que têm interesse em aprimorar 
sua gastronomia. O objetivo do núcleo é promover o desenvolvimento gastronômico da região, estimular os 
interesses comuns entre os nucleados, beneficiar, inovar e divulgar as empresas participantes.

EMPRESAS NUCLEADAS:

fone: 49-3522-5863
      Joaçaba-SC

Os profissionais que participam dos núcleos contribuem com melhores resultados para suas 
empresas. 
Você é convidado para conhecer e participar do núcleo que mais se identificar, para contribuir com 
o crescimento de sua organização. Venha fazer parte dos núcleos da ACIOC, para mais 
informações: nucleos@acioc.com.br ou 49 3521-1333.
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