


PALAVRA DO VICE-PRESIDENTE

PALAVRA DO PRESIDENTE

Todas as conquistas provém da coragem 
em enfrentarmos nossos próprios medos, 
onde observando a evolução da humanida-
de nos questionamos se realmente é neste 
caminho que devemos seguir. Porém, logo 
encontramos as respostas, afinal, o homem 
conquistou sua plenitude na vida humana  
enfrentando o desconhecido. Acredito que 
não foi fácil abandonar o conforto das ca-
vernas e sair em busca da sobrevivência.
Hoje, no mundo globalizado onde qualquer 
ação tem uma reação, tomar decisões re-
quer uma amplitude de conhecimentos que 
só é possível graças ao compartilhamento 
de informações voltadas para aquele fim. 
Por isso que o associativismo nos propor-
ciona mais assertividade ao que se refere à 
agir e decidir em prol da coletividade.  
Durante os dois anos da nossa gestão dian-
te da Associação Empresarial de Xanxerê, 
procuramos nos desafiar e desafiarmos 
nossos associados, abrindo um horizon-
te de possibilidades. Ao implantarmos um 
projeto que traz como bandeira a Tecnolo-
gia, Empreendedorismo e Inovação, saímos 

Iniciamos nossa gestão sabendo do grande 
compromisso com a Classe Empresarial,.
Mal sabíamos que entre tudo que estáva-
mos planejando teríamos um desafio maior 
ainda diante de fatos incontroláveis que 
atingiriam o mundo. Foi um período de 
inovação jamais pensado, para que con-
seguíssemos superar todos os obstáculos 
encontrados. Neste ciclo, destaco o espírito 
associativo, sempre presente nos integran-
tes da Diretoria Executiva, Conselho Supe-
rior e Conselho Fiscal, de suma relevância 
pela colaboração em todo trabalho presta-
do, que teve como principal objetivo o aten-
dimento aos anseios dos nossos associados 
e o fortalecimento institucional de nossa 
classe.
O trabalho que iniciamos com o Projeto 
TEIA terá sua continuidade, estarei pre-
sente para ajudar a transformar nosso 
município em um polo de tecnologia, em-
preendedorismo e inovação. A semente 
foi plantada, este é o legado que a Gestão 
2019/2020 deixará na história da Acix e que 

da zona de conforto e nos permitimos sonhar 
com uma sociedade evoluída e preparada 
para enfrentar os dias futuros, através do 
fortalecimento de toda classe empresarial e, 
mais ainda, da evolução de cada um que vive 
em nossa região.
Foram anos difíceis, mas tenho convicção 
de que entregamos o melhor de nós, onde a 
busca por conhecimento nos envolveu e en-
volveu o mundo inteiro. Ainda no início da 
nossa gestão, falávamos em trazer mais co-
nhecimento para Acix, mas não tínhamos 
ideia de que logo adiante o mundo inteiro 
estaria em busca dele, pois nos deparamos 
com o desconhecido. Tanto na implantação 
do Projeto TEIA ou na busca pela nossa pró-
pria sobrevivência, nos tornamos ainda mais 
fortes e convictos de que a evolução faz parte 
de todo ser vivo que pretende alcançar dias 
melhores. 
Escolhemos sair da caverna e não tenho dú-
vidas que foi a decisão mais acertada. Somos 
parte do todo e o que eu mais desejo é a sua 
felicidade, para que todos sejamos felizes.

ainda demandará muita união de esforços e 
comprometimento para a sua completa rea-
lização.
Agradeço ao comprometimento dos Coor-
denadores de Núcleos, Conselho de Apoio, 
integrantes das comissões que foram criadas 
no período, a todos que cooperaram mes-
mo sem integrar algum cargo na diretoria, 
entidades parceiras, bem como aos colabo-
radores da nossa associação, pois foram de 
fundamental importância nesta caminhada.
Foi uma grande honra fazer parte de um 
marco histórico, onde comemoramos os 50 
anos desta entidade que muito contribuiu 
para o desenvolvimento econômico. É com 
muito orgulho que, após dois anos ocupando 
a presidência desta associação, me despeço 
desta jornada. O significado dessa transmis-
são de cargo representa uma ampliação de 
meu apoio à Acix onde, estatutariamente, 
permanecerei como Presidente do Conselho 
Superior para a próxima gestão. Obrigado e 
que Deus abençoe a cada um de nós!

Realdo Tavares 
Vice-Presidente ACIX 
Gestão 2019/2020

Neimar Colpani 
Presidente ACIX 
Gestão 2019/2020
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O QUE SÃO OS 
NÚCLEOS DA 
ACIX?
Os Núcleos têm por finalidade promover ativi-
dades e ações que venham oportunizar o de-
senvolvimento das pessoas e empresas partici-
pantes dos grupos, bem como promover através 
do associativismo o fortalecimento de setores 
econômicos. São grupos de trabalho formados 
por pessoas jurídicas, colaboradores de empre-
sas de áreas afins, profissionais liberais, profis-
sionais autônomos devidamente legalizados e 
que se dediquem às atividades econômicas da 
sua cidade.
 
Confira as principais ações dos núcleos na 
gestão 2019/2020:

ENCERRAMOS 
MAIS UM ANO 
E MAIS UM 
CICLO, CHEIOS 
DE DESAFIOS
A gestão 2019/2020 presidida por 
Neimar Antonio Colpani e vice 
Realdo Tavares trata com grande 
valia a formação de núcleos em-
presariais, bem como o trabalho 
desenvolvido por eles para fomen-
tar o associativismo em Xanxerê.
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O Núcleo de Automecânicas no ano de 2019 teve 14 horas de reuniões 
presenciais. As principais ações foram: 

• O IVG 2019 - Inspeção Veicular Gratuita; 

• Viagem para a Enfauto e o evento que ocorre desde 1998; 

• Encontro Estadual do NEA que reuniu empresários, colaboradores e 
fornecedores do estado inteiro, buscando novidades na área, troca de 
experiências, aprimoramento profissional e aumento da rede de relacio-
namento. 

• Mecânica para mulheres, direcionada às mulheres com câncer de Xan-
xerê.
Em 2020 foram realizadas 8 horas de reuniões on-line e/ou presenciais, 
com alinhamentos de ações pontuais. Foram repaginadas fachadas de 
mecânicas com novas placas de identificação e também foi realizado o 
IVG 2020 - Inspeção Veicular Gratuita com novo formato de hora marca-
da e o checklist pelo APP de vistorias.

O núcleo de mecânica pesada no ano de 2019 teve 10 horas de reuniões 
presenciais, sendo ações pontuais direcionadas para resolução de pro-
blemas em suas empresas.
Já no ano de 2020, foram 6 horas de reuniões presenciais e on-line, deba-
tendo sobre as mudanças em seus setores.
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Em 2019 foram 8 horas de reuniões presenciais com assuntos pontuais 
como a participação na Expo Femi 2020/2021, além de reuniões itine-
rantes para conhecer as empresas locais, quebrando o paradigma de  
concorrência.
Em 2020 aconteceram 9 horas de reuniões on-line e presenciais. Uma  
delas teve a presença do André Andreazza da Fenabrave, trazendo infor-
mações sobre dissídios e mudanças trabalhistas.

O Núcleo Máster de Xanxerê é o único núcleo do Brasil onde estão envol-
vidas as maiores empresas do município.
Em 2019, foram 12 horas de reuniões itinerantes, com visitas às empresas 
dos nucleados para conhecimento do processo de cada uma. Também foi 
realizado um curso de PDL - Preparação de Líderes, que contribuiu com a 
qualificação dos funcionários.
No ano de 2020, o Núcleo realizou 8 horas de reuniões on-line, com lives 
promovidas sobre: “Sucessão Familiar” com Vanderlei Petry; “Reforma 
Tributária” com Roberto Aurélio Merlo e Curso sobre Excel para seus co-
laboradores.

Em 2019 foram realizadas 9 horas de reuniões. A ação principal foi a via-
gem para o maior evento imobiliário do Brasil: O Conecta, três dias de 
imersão no melhor treinamento já visto.
Em 2020 o núcleo passou por uma repaginação e reforçou as reuniões pre-
senciais com assuntos importantes para área, como linhas de crédito imo-
biliário oferecidas por cooperativas e bancos privados.
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No ano de 2019 foram 10 horas de reuniões presenciais, nas quais foram 
tratados assuntos pontuais com foco nos problemas do setor. 
Já em 2020, o Núcleo iniciou o ano com 2 horas de reuniões presenciais 
com visitas às empresas dos nucleados e também teve 6 horas de reu-
niões on-line com lives voltadas para o setor, uma delas com o assunto: 
“Segurança da Informação nas Pequenas e Médias empresas”.

Com início em julho de 2019, foram 5 horas de reuniões mensais, com 
participação no desfile de 7 de setembro e na campanha “Xanxerê, Cida-
de do Coração”. Além da realização de palestra com Elisio Bonan sobre 
as diferenças de ser MEI, ME, LTDA e EIRELI.
Em 2020 aconteceram reuniões presenciais e on-line. Entre elas, Pyter 
Bruno participou de uma live, direto dos Estados Unidos, apresentando 
sua ideia de academia coworking. Além da live com Fabiano Brum, Con-
selheiro do Cref. 
Com a retomada das atividades, aconteceu a aula de primeiros socorros 
com os bombeiros de Xanxerê e também a realização de palestra com a 
psicóloga Fabiane Padova, sobre o Setembro Amarelo: “Como lidar com 
os alunos no dia a dia quando nos deparamos com o problema”.
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O núcleo de inovação nasceu no ano de 2020, um pouco antes da pandemia, 
mas nem por isso deixou de ter ações. Foram mais de 10 horas de reuniões 
presenciais e on-line, com lives e muito conteúdo como “Segurança da In-
formação nas Pequenas e Médias Empresas”, com o nucleado Osmarildo 
Paviani, proprietário da SystemUp; “Intraempreendedorismo, Inovação e 
Nova Economia na  Indústria”, com Aluisio Maykot Serafim, Gerente de 
Segmento Intelbras; “Evento XXE”, realizado em parceria com outras en-
tidades; e, para fechar as lives, houve a presença de Eline Casasola com o 
assunto “Captação de Recursos e Parcerias”. Na retomada das atividades 
presenciais tivemos o “CornDay” debatendo o tema “Oportunidade e De-
safios no Setor de Tecnologia de Xanxerê”.

Em 2019, o Núcleo de Jovens Empreendedores se tornou o maior núcleo 
do estado, segundo o CEJESC. Com mais de 17 horas de reuniões presen-
ciais e muitos eventos realizados, entre eles o Boteco do Empreendedor. 
Além de três Corn Days, com muitas palestras e cases de sucesso. Também 
foram realizados cursos de Sucessão Familiar pelo SENAC, Seminário de 
Liderança, Projeto Geração Empreendedora, Outlet de Negócios, entre 
outros.
Em 2020, foram 11 horas de reuniões com muitos treinamentos e apren-
dizados. Entre eles, o treinamento com a Coach Cristiana da Luz: “Lide-
rança transformando decisões em ações dentro do empreendedorismo”. 
No fim do ano houve o Outlet de Negócios e o curso de contabilidade para 
não contadores, com o nucleado Nathan Sartori da empresa Dinâmico.

ACIX   •   GESTÃO 2019/2020 7



Em 2019 foram 12 horas de reuniões presenciais com muitas ações realizadas,  
entre elas: Café do Conhecimento com o tema “Como administrar o tempo”; 
“Dicas de Português”; “Mindfulness” com Karize Woiciekoski; “Café com Em-
preendedoras de Xanxerê” com Luciane Fornar, Marcela Queiroga e Irene Sá 
Affolter; “Mecânica Básica para Mulheres” na empresa Fiat Botta, além de 
visitas às empresas das nucleadas, entre outras atividades.
Em 2020, foram 8 horas de reuniões entre lives, capacitações e o curso de Mí-
dias Sociais com Cristiane Berté. Além de bate-papo com profissional de TI e 
Sucessão Familiar em parceria com o Núcleo Empreendedores Máster, dentre 
outros. Junto com a retomada e a nova expansão do núcleo, fortaleceu-se ain-
da mais as empresas associadas ACIX.

Em 2019 foram 9 horas de reuniões. As principais ações foram:

• Ajuda na construção do abrigo ao PPT de Xanxerê;

• Viagem à ExpoPostos em Porto Alegre, buscando conhecimento, ten-
dências de mercado e inovação para o setor;

• Campanha “Abasteça nos postos nucleados e ganhe prêmios”, entre ou-
tras.
Em 2020 foram 5 horas de reuniões presenciais e on-line. Também foi 
realizada uma campanha de incentivo ao abastecimento nos postos de 
combustíveis da cidade, com divulgação em todos os meios de comuni-
cação, rádios e sites locais.
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CRESCE A PROCURA 
POR CERTIFICADO DE 
ORIGEM EM XANXERÊ

PARA QUE SERVE O 
CERTIFICADO DIGITAL?
O Certificado Digital é a identidade 
da pessoa física e jurídica no meio ele-
trônico, e serve para realizar diver-
sas atividades e transações on-line.  
Ele garante autenticidade, confidencialidade, 
integridade e não repúdio nas operações que 
são realizadas por meio dele, atribuindo vali-
dade jurídica, agilidade nos processos, susten-
tabilidade e redução de custos.
A parceria da Acix com a Certisign surgiu em 
2014. Pioneira e a maior Autoridade Certifi-
cadora do Brasil, é referência no mercado por 

seu tamanho e números: presente em mais 
de 2200 locais de atendimento em todo o 
Brasil e em 14 no exterior, já ultrapassou 
a marca de 12 milhões de clientes atendi-
dos sendo a Autoridade Certificadora líder 
na América Latina. A Acix realiza atendi-
mentos para a validação dos certificados 
e-CPF, e-CNPJ, OAB, Mobili ID, certifica-
do digital na nuvem remota ID e certifica-
do SSL.
Novidade: Entre em contato e saiba mais 
sobre a validação por videoconferência.

O Certificado de Origem é um documento que 
atesta a origem da mercadoria. Este documen-
to é providenciado pelo exportador junto às 
entidades emissoras credenciadas, que devem 
garantir que o certificado condiz com as re-
gras dos acordos vigentes.
A finalidade do Certificado de Origem é a ob-
tenção de redução ou isenção fiscal no país de 
destino da mercadoria. O beneficiário direto é 
o importador que fará jus a redução ou isen-
ção de impostos incidentes na importação. 
Além deste fim, o Certificado de Origem pode 
ser exigido por questões aduaneiras, como 
licenças. Para o exportador, funciona como 
uma valiosa “moeda” na negociação de com-
pra e venda.
Os acordos preferenciais têm como maior 
objetivo o desenvolvimento e fomento da in-
dústria e comércio locais. A exigência do Cer-
tificado visa evitar que as empresas façam  
operações que não privilegiam sua indústria, 
desvirtuando o objetivo de sua existência.
Usado na exportação de produtos para paí-

ses que mantém acordo comercial com o 
Brasil, o uso do Certificado de Origem vem 
crescendo mesmo com a pandemia e tam-
bém é utilizado como um atestado para a 
aplicação de benefícios fiscais.
A prática é comum no comércio interna-
cional entre países que firmaram acordos 
comerciais, estimulando as negociações 
entre vendedores e compradores e isso 
ocorre também no Brasil, que tem parcei-
ros importantes, sobretudo, no Mercosul.
Em Santa Catarina foram emitidos 76. 254 
somente em 2020 e, em Xanxerê, o serviço 
obteve um crescimento de 47% no ano.
Emitido pela Associação Empresarial de 
Xanxerê, em uma parceria com a Fede-
ração das Associações Empresariais de 
Santa Catarina (Facisc), o serviço está dis-
ponível para todos que necessitarem po-
rém, associados têm condições especiais. 
A empresa deverá encaminhar a entidade 
certificadora, Fatura Comercial ou Com-
mercial Invoice e Declaração do Produtor.
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CONHECIMENTO NA 
CONSTRUÇÃO DE ÓTIMAS 

RELAÇÕES ENTRE 
CONSUMIDORES E EMPRESAS

PARCERIA ENTRE IEL - 
ESTÁGIOS E ACIX FOI 

FIRMADA NO ANO DE 2020

A Boa Vista é uma empresa brasileira que 
alia inteligência analítica à alta tecnologia 
para transformar dados em soluções para 
os desafios de clientes e consumidores.
Criada há mais de 60 anos como SCPC 
(Serviço Central de Proteção ao Crédito), 
tem contribuído significativamente para o 
desenvolvimento da atividade de crédito no 
Brasil, ajudando o país a estabelecer uma 
relação de consumo mais equilibrada entre 
empresas e consumidores.
A Boa Vista é precursora do Cadastro  
Positivo, banco de dados com informações 
sobre o histórico de pagamentos, que deixa 
a análise de crédito mais justa e acessível.
Pioneira também em serviços ao consu-
midor, a Boa Vista responde por iniciati-
vas que cooperam com a sustentabilidade  

O IEL - Estágio, é uma empresa do grupo 
FIESC,  a mais nova parceira da ACIX.
Agora, você pode contar com descontos  
especiais em mais esta solução para sua 
empresa. Para quem contrata, proporciona 
a chance de renovar a equipe. E para quem 
estuda, é a chance de conseguir um estágio 
e continuar se desenvolvendo. O programa 
oferecido pelo IEL/SC tem como principal 
objetivo a inserção dos melhores talentos 
nas empresas catarinenses.
Além de facilitar o acesso às empresas, o IEL 
viabiliza a contratação com documentação 

econômica dos brasileiros, como a consulta 
do CPF com score, dicas de educação finan-
ceira e parcerias para negociação de dívidas. 
Tudo disponível de forma simples, rápida e 
segura no portal consumidorpositivo.com.br.
Atualmente, é referência no apoio à toma-
da de decisão em todas as fases do ciclo de 
negócios: prospecção, aquisição, gestão de 
carteiras e recuperação.
Dados estão em toda parte. O que a Boa 
Vista faz é usar inteligência analítica para 
transformá-los em respostas e soluções às 
necessidades e desejos dos consumidores e 
empresas.

Fonte: https://www.boavistaservicos.com.br/so-
bre-a-boa-vista-scpc/

eletrônica, otimizando o processo.
As bolsas variam de acordo com a carga  
horária de estágio contratada.
Todo o processo de seleção, contratação,  
documentação e gestão do estágio é realiza-
do pelo IEL, e pode ser acompanhado pela 
empresa on-line.
As vagas, agenciadas pelo Instituto Euval-
do Lodi (IEL), são oferecidas em todo o es-
tado pelas unidades do IEL nos municípios:  
Xanxerê, Blumenau, Caçador, Chapecó,   
Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do 
Sul, Joaçaba, Joinville e Lages.
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CONEXÕES EM 
MEIO À PANDEMIA
Você sabe o que é o Projeto Chronos, como 
nasceu e sua importância para a comunida-
de e classe empresarial?
Em meio à pandemia, a Acix busca auxiliar 
as empresas no enfrentamento, desenvol-
vendo uma série de ações para superação e 
passagem pela crise do Covid-19:
• Orientações jurídicas e contábeis gratui-
tas; 
• Assessoria jurídica on-line trabalhista e 
tributária, através de Webinars promovidos 
pela Federação das Associações do Estado 
de Santa Catarina – FACISC;
• Canal de comunicação aberto da ACIX 
com seus associados através de e-mail, tele-
fone e WhatsApp;
• Site Acix, com informações sobre decretos 
e recomendações de órgãos competentes;
• Participação no Comitê, criado pela Pre-
feitura Municipal de Xanxerê, composto por 
entidades, autoridades, líderes e represen-
tantes de órgãos públicos, como auxílio na 
tomada de decisões e apoio para ações;
• Junto aos poderes executivo e legislativo do 
município de Xanxerê, buscamos medidas 
de acolhimento, postergação de prazos, des-
burocratização e possibilidades de recondu-
ção nas obrigações de tributos e de impostos 
como benefícios para empresas;
• Ajuizamento de ações - com apoio da Fa-
cisc, buscamos liminar federal e estadual, 
para prorrogação do vencimento de tributos; 
• Participação ativa, via federação, para a li-
beração gradativa de abertura de empresas, 
dos segmentos de prestação de serviços, in-
dústria e comércio em geral.
• Oportunizamos informações pontuais so-
bre linhas de crédito emergenciais: Badesc, 
BRDE, BNDES, Garante Oeste, Crediamai, 
Sicoob Credimoc e Sicredi;
• Criação da campanha de fortalecimen-
to de geração de negócios no município de 
Xanxerê, com apoio da Câmara de Dirigen-
tes Lojistas - CDL Xanxerê;
• O Movimento Regional do Conhecimen-
to, foi encabeçado pela Acix e teve apoio de 
diversas entidades da regional Oeste, com 
ações on-line, oportunizando a troca de in-
formações através de cases de empresários 

que exemplificaram modelos de gestão e su-
peração ao Covid-19; 
• Parceria com Sebrae para treinamentos;
• Apoiamos a iniciativa do Sindicato do 
Comércio Varejista – SINCOVAR, que jun-
tamente com a Clínica de Medicina do Tra-
balho Officio Med e da Secretaria Municipal 
da Saúde, disponibilizaram protocolos de 
orientação para a classe empresarial;
• Em contato com a 2 ª Promotoria de Justi-
ça de Xanxerê, Marcos A. Brandalise, a Acix 
identificou a demanda de um programa de 
contingenciamento que favorecesse a to-
mada de decisões relacionadas ao enfrenta-
mento e lock down em nosso município, ten-
do em vista que o Governo do estado delegou 
aos municípios a gestão da crise.
Prontamente, a Acix buscou a empresa BRF 
Unidade Faxinal dos Guedes, que em apoio 
a causa, disponibilizou o colaborador, Sr. 
André Taffarel, profissional com a experti-
se necessária, desenvolvedor do PROJETO 
CHRONOS, uma ferramenta de análise rá-
pida e intuitiva, que possibilita aos órgãos 
competentes a tomada de decisão, preven-
ção e controle do Covid-19.
Fazem parte do projeto o Ministério Públi-
co de Santa Catarina - Promotoria Xanxerê, 
Associação Empresarial de Xanxerê (Acix), 
Defesa Civil de Santa Catarina - Coredec 
Xanxerê, BRF - Unidade Faxinal dos Gue-
des. São parceiros do projeto Prefeitura de 
Xanxerê, Associação dos Municípios do Alto 
Irani (AMAI), 14º Batalhão de Bombeiros 
Militar de Xanxerê, Polícia Civil – Delegacia 
Regional de Xanxerê, 4ª Companhia do 2º 
Batalhão de Polícia Militar de Fronteira de 
Xanxerê e Hospital Regional São Paulo.
A credibilidade do projeto ganhou força jun-
to à Associação dos Municípios do Alto Irani 
– AMAI, sendo que diversos municípios ado-
taram a plataforma para controle. Diaria-
mente, até às 21h, um profissional designado 
pela Secretaria Municipal da Saúde, atualiza 
os relatórios. O trabalho realizado por André 
ultrapassa 340h de trabalho, sendo que sua 
dedicação voluntária continua, com acom-
panhamento e atualizações necessárias para 
otimização da ferramenta. 
Confira no site: www.amaisc.org.br/estrutu-
raorganizacional/hotsite/index/codHotsite/9530
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PROTEÇÃO INTELECTUAL: 
GERE MAIS VALOR 

PARA O SEU NEGÓCIO!

REFORMULAÇÃO 
DO SITE

Conheça a empresa referência em Propriedade  
Intelectual em Santa Catarina e os serviços  
diferenciados que auxiliam no desenvolvimento de 
vários negócios em todo o país.
Quanto vale a sua ideia, a sua marca? Essa 
pode ser uma pergunta que não faz parte 
da rotina empreendedora. Mas é ela que 
vai nortear o sucesso do seu negócio. E para 
ajudar as empresas a se tornarem mais 
competitivas, surgiu em 2000 a Cerumar 
Propriedade Intelectual, que completou 
duas décadas de atuação em toda Santa 
Catarina e cidades brasileiras consideradas 
grandes centros nacionais.
Referência em Propriedade Intelectual em 
Santa Catarina, a empresa está em todas as 
regiões do Estado, inclusive com escritório 
no Oeste Catarinense, localizado na cidade 
de São Miguel do Oeste. É lá que a equipe 
atua para oferecer para a região um amplo 
leque de serviços de Proteção Intelectual, 
que vai muito além do registro de marca.

SAIBA O QUE A ACIX PODE 
FAZER PELO SEU NEGÓCIO
O diferencial dos escritórios está na equipe 
qualificada formada por técnicos, especia-
listas e mestres nas mais diversas áreas que, 
juntos, somam conhecimentos para oferecer 
mais que a proteção de marcas e patentes, 
mas uma consultoria exclusiva e personali-

Ainda mais intuitivo, o novo site da ACIX 
está mais simples e fácil, tudo para melhorar 
a sua experiência com a gente! 
Acesse www.acix.com.br e fique atualizado 
sobre as atividades da entidade. 

zada para cada negócio.
Uma delas é a Prospecção Tecnológica. Você 
já parou para pensar quantas oportunida-
des podem ser exploradas dentro do seu ne-
gócio? A Cerumar Propriedade Intelectual 
possui ferramenta para que o empresário 
busque soluções para se reinventar atra-
vés do serviço de Prospecção Tecnológica, 
uma forma de rentabilizar seu negócio com 
a criação de novas oportunidades e novos 
produtos para o mercado.
Outra grande solução é o Programa de Pro-
teção Intelectual, o PRINTE, que foi criado 
pela Cerumar para a Federação das Asso-
ciações Empresariais de Santa Catarina (FA-
CISC), e vem beneficiando centenas de negó-
cios por todo o Estado. A solução, aplicada 
por intermédio das Associações Empresa-
riais oferece uma série de benefícios para re-
gistro e proteção de marca. Além disso, a so-
lução também fornece serviços de proteção 
e defesa de capital intelectual no âmbito de 
marcas, patentes, direitos autorais e segredo 
de negócios.
Antecipar-se às tendências do mercado é 
uma excelente forma de se destacar e gerar 
mais valor para o seu negócio. Quer saber 
mais sobre o assunto e como esses serviços 
podem se transformar em uma mola propul-
sora para o seu negócio?
Acesse www.cerumar.com.br e conheça tudo o 
que podemos fazer pelo seu negócio.
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VOCÊ ESTÁ PRONTO 
PARA A LGPD?
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

O QUE É LGPD? 
A LGPD é uma norma federal aprovada em 
2018 que estabelece regras para o uso, cole-
ta, armazenamento e compartilhamento de 
dados dos usuários por empresas públicas 
e privadas, com o objetivo de garantir mais 
segurança, privacidade e transparência no 
uso de informações pessoais. O objetivo da 
LGPD, é criar uma cultura de respeito à pri-
vacidade dos dados.

O QUE MUDA PARA AS 
EMPRESAS COM ESSA LEI?  
As empresas terão que criar mecanismos 
de proteção e  tratamento das informações 
de pessoas colhidas por parte de empresas, 
especialmente na internet, via formulários.  
Desde a coleta até a classificação, o proces-
samento, o armazenamento e, principal-
mente, a utilização e a transferência. Entre 
outras disposições, a Lei proíbe qualquer 
empresa de transmitir esses dados sem 
consentimento expresso dos titulares. Ao 
registrar qualquer informação de clientes, 
portanto, toda empresa terá que se sujeitar 
à LGPD. O texto começou a valer em setem-
bro de 2020. Portanto, os Técnicos de In-
formação das empresas terão um papel im-
portantíssimo para ajustar estes bancos de 
dados e criar formas de impedir sua trans-
ferência, sem anuência do consumidor/for-
necedor/cliente.

O QUE MUDARÁ QUANDO 
ENTRAR EM VIGOR? 
A partir de agosto de 2021, as empresas que 
não tiverem se adequado à nova lei sofre-
rão sanções administrativas previstas na 
legislação, tais como as multas para cada 
infração que poderão ser aplicadas pela 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
Porém, os demais artigos da LGPD passam 

a valer imediatamente, o que significa que 
órgãos reguladores já podem fazer cum-
prir a legislação, realizando investigações, 
abrindo inquéritos civis para averiguar 
eventuais violações ou aplicando sanções 
por descumprimento à lei. Independente-
mente do tipo da empresa, seja de peque-
no, médio ou grande porte, todas precisam 
atender às exigências da LGPD. “As empre-
sas precisam ter total controle sobre essas 
informações, se estão armazenados de ma-
neira segura, se foram coletadas mediante 
consentimento e para que serão usadas, 
além de assegurar o sigilo de informações 
dos colaboradores que lidam com dados 
das pessoas, sejam clientes ou demais cola-
boradores.

COMO FUNCIONARÁ? 
PORQUE OS EMPRESÁRIOS 
PRECISAM SE PREOCUPAR 
COM ESSA LEI?
Com a nova lei, as empresas precisam se 
organizar e criar mecanismos de proteção 
interna, principalmente na gestão dos ar-
quivos, contratação de especialistas e in-
vestimento sem segurança da informação. 
Os empresários precisam se preocupar por-
que as Agências Regulamentadoras passa-
rão a fiscalizar o cumprimento da Lei, e a 
partir do próximo ano, as que não estiverem 
adequadas sofrerão as sanções de multas 
até suspensão parcial ou total do exercício 
da atividade de tratamento de dados, até a 
proibição parcial ou total do exercício de 
atividades relacionadas a tratamento de 
dados. As multas variam de 2% do fatura-
mento até R$ 50.000.000,00 por infração; 
multa diária, etc.

Madelaine Rostirolla  
Diretora Jurídica da ACIX
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TECNOLOGIA 
EMPREENDEDORISMO 

E INOVAÇÃO ACIX
O Projeto TEIA foi idealizado pela As-
sociação Empresarial com o objetivo de 
criar e desenvolver um ecossistema de 
inovação em Xanxerê, onde os jovens e 
crianças encontrem um ambiente vol-
tado para Tecnologia, Empreendedo-
rismo e Inovação, sendo estimulados 
a desenvolver novos produtos ou ser-
viços inovadores e que possam consti-
tuir seus empreendimentos, tornando-
-se novos empresários. Ainda, atender 
os anseios da classe empresarial, hoje 
existente, que busca por um local apro-
priado, onde possam receber mento-
rias, orientações relacionadas às Star-
tups ou spin-off, possibilitando inovar e 
melhorar ainda mais sua competitivi-
dade, garantindo um retorno econômi-
co e financeiro de forma sustentável.
Para implantarmos este Projeto, identi-
ficamos e conectamos as entidades que 
compõe a tríplice hélice da inovação 
em Xanxerê, ou seja, o Poder Público, 
as Instituições de Ensino e a Iniciativa 
Privada, desenvolvemos e aprovamos 

as Leis que criaram a Incubadora Pú-
blica Tecnológica de Xanxerê – ITEX e 
o Conselho Municipal de Ciência, Tec-
nologia e Inovação – CMCTI.
Aprovamos no CMCTI e a Prefeitura 
Municipal de Xanxerê locou da Unoesc 
uma estrutura física que possibilitará 
instalarmos as empresas incubadas, 
após aprovação conforme o edital que 
será lançado. Este local possibilitará 
atuar como Pré-Incubadora e Incuba-
dora de Empresas voltadas à Inovação 
e, também, a promoção de atividades 
relacionadas ao empreendedorismo, 
onde pretendemos firmar parcerias 
para assessoramento das startups insta-
ladas, pois, segundo a Associação Bra-
sileira de Startups (Abstartups), o Brasil 
tem mais de 12.700 startups, represen-
tando um crescimento de 27% em rela-
ção a 2018, que eram 10 mil empresas, 
dados que validam nossa iniciativa em 
oportunizarmos a criação do ecossis-
tema de inovação em nossa cidade. 

Tecnologia
Empreendedorismo
Inovação
Acix

Presença do Orion Parque, devolutiva aos integrantes sobre a assessoria prestada ao projeto TEIA.
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Mas para chegarmos até aqui foram 
muitos dias e noites de trabalho, consul-
torias e viagens para conhecermos ou-
tros Centros de Inovação, Incubado-
ras Tecnológicas, Coworking e demais 
Habitats de Inovação, sempre com 
uma visão baseada na nossa realidade 
e aproveitando o que temos de melhor 
que é a participação da ACIX, Núcleo 
de Jovens Empreendedores, Núcleo de 
Tecnologia e Inovação, Prefeitura Mu-
nicipal, Câmara de Vereadores, AMAI, 
Secretaria Municipal de Educação, Se-
cretaria Municipal do Desenvolvimento 
Econômico, Gerência Regional de Edu-
cação, SESI, SENAC, SENAI, SEBRAE, 
IFSC e UNOESC. 
O Projeto TEIA representa uma mes-
cla de todos os projetos que visitamos e 
compartilhamos experiências, os quais 
somos muito gratos e rendemos nossos 
agradecimentos à INOVALE - Polo de 
Inovação Vale do Rio do Peixe, Incu-
badora Tecnológica de Erechim, In-
cubadora Tecnológica de Luzerna, 
Orion Parque de Lages, Centro de 
Inovação de Jaraguá do Sul e ao Ágora 
Tech Park de Joinville.
Este projeto oportunizará também, mis-
sões de estudos para o Vale do Silício, 
Israel e Portugal através das institui-
ções parceiras que fazem parte deste 
projeto, pois acreditamos que irá mudar 
a cultura do empreendedorismo e vai 
gerar conhecimento, onde as escolas, 
tanto municipais quanto estaduais, te-
nham a possibilidade de efetuar feiras 
de inovação e tecnologia, nas quais os 
empresários possam participar e trans-
mitir suas experiências para ser o des-
pertar de novos empreendedores.
Luzerna é um bom exemplo onde os 
jovens estão transformando a proprie-
dade agrícola e, muitas vezes, auto-
matizando, porque receberam aula de 
tecnologia, robótica, eletricidade, 
mecânica e eletrônica. Então é uma 
mudança significativa.
Xanxerê será uma cidade que vai ter 
um diferencial da região toda. Chapecó 

já tem algumas iniciativas, mas são dife-
rentes de Xanxerê. Aqui será completo. 
O nosso modelo é diferente de Luzerna, 
é específico da nossa cultura, onde cada 
entidade terá um papel a desempenhar.

Visita à Associação Empresarial de Jaraguá do Sul e ao Centro de 
Inovação de Jaraguá do Sul.

Ato oficial de entrega do projeto TEIA ao Poder Executivo. Envol-
vimento e presença de integrantes todas as entidades participantes.

Apresentação do projeto TEIA na Câmara Municipal de Vereadores de Xanxe-
rê, solicitando agilidade e apoio na aprovação do projeto 036/2019, que institui 
a Incubadora Tecnológica Municipal de Xanxerê, e o projeto de Lei 037/2019, 
da criação do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
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O SEBRAE, com o Programa Cidade 
Empreendedora, já está realizando um 
trabalho nas escolas municipais atra-
vés do JEPP - Jovens Empreendedores 
Primeiros Passos, que tem por objetivo 
incentivar o espírito empreendedor e a 
orientação para os negócios nas novas 
gerações.
O Núcleo de Jovens Empreendedores 
da Acix, através do Programa Geração 
Empreendedora, criado pela FACISC, 
está oferecendo aulas sobre empreen-
dedorismo a adolescentes de Xanxerê 
nas escolas estaduais para despertar 
essa veia empreendedora.
O SESI/SENAI, em convênio com a Pre-

feitura Municipal de Xanxerê, oferece no contra 
turno das aulas das escolas municipais, 120 horas 
de oficina de Tecnologia e Robótica para jovens 
de 11 a 16 anos vivenciarem, na prática, aplica-
ções da Robótica e Tecnologia com conceitos bá-
sicos da física, mecânica, sensores, controladores 
programáveis e outros temas da área, estimulan-
do a criatividade, trabalho em equipe, empreen-
dedorismo voltados para automação e desenvol-
vimento de novos equipamentos.
O IFSC criará a Empresa Júnior e também cursos 
voltados para inovação a exemplo do projeto dos 
estudantes do Ensino Médio Técnico integrado 
em informática foi para a NASA, nos 
Estados Unidos, após selecionado 
pelo “Programa de Experimen-
tos Espaciais de Estudantes” 
que seleciona e envia ex-
perimentos de alunos 
de 10 a 17 anos para o 
espaço, envolvendo 
mais de 4 mil estu-
dantes de 172 es-
colas brasileiras.
A UNOESC fará 
missões interna-
cionais com objeti-
vo de buscar conhe-
cimentos nas áreas de 
tecnologia e inovação, 
além de abrigar a Incuba-
dora Tecnológica.
Tudo isso é apenas um exemplo 
das sementinhas que estamos plantan-
do em nossa comunidade, com a certeza de 
que vingarão e transformarão Xanxerê e região 
em um ecossistema de tecnologia e inovação, ca-
paz de melhorar a vida das pessoas e resgatar a 
esperança dos jovens e das crianças de um futuro 
melhor e mais humanitário. Embora nos referi-
mos sempre aos jovens e crianças, este projeto é 
voltado a toda classe empresarial, principalmen-
te aos associados da ACIX, que poderão também 
usufruir deste espaço inovador.
Realdo Tavares - Coordenador do Projeto TEIA Tecnologia

Empreendedorismo
Inovação
Acix

Webinar online. Ação TEIA realizada pelo Orion Parque, sobre 
Habitats de Inovação.

Participação no desfile de 7 de setembro, com o apoio dos In-
tegrantes do Núcleo de Jovens e alunos participantes do projeto 
Geração Empreendedora.

Entrega do Projeto TEIA para Natalino Uggioni, Secretário 
de Estado de Educação.
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Tecnologia
Empreendedorismo
Inovação
Acix

Reunião de sensibilização do Projeto TEIA - Junho de 2019

Conversa sobre a viabilidade da Incubadora municipal, realizada na Unoesc.

Visita a Perini Business Park, Centro Tecnológico de Joinville.

Posse do Conselho Municipal de Ciência Tecnologia e Inovação - CMCTI. 
Foram eleitos como presidente do Conselho, o vice-presidente da Acix e 
coordenador do projeto Teia, Realdo Tavares, vice-presidente o procurador 
geral do município, Fernando Dal Zot, secretário geral, Thiago Soffiatti 
Souza, e secretária executiva, Giovana Zandoná.

A IMPORTÂNCIA DOS 
HABITATS DE INOVAÇÃO
Habitats de inovação podem ser ambientes 
complexos que englobam, inclusive, cidades 
digitais. Uma cidade digital é a forma mais 
abrangente de um habitat de inovação e é o 
final de um conceito que une, além dos habi-
tats menores, as tecnologias e processos en-
volvidos e em prática na cidade. No entanto, 
alguns habitats mais simples podem ser pla-
nejados com o intuito de iniciar esse movi-
mento de inovação. É o caso dos centros de 

inovação, que têm como objetivo 
ser o centro do ecossitema e 

fomentar as ações de ino-
vação, podendo até re-

unir outros habitats, 
como incubadoras 

e pré-incuba-
doras. O mais 

i m p o r t a n -
te, sempre, 
é lembrar 

que o habitat 
sozinho não 

sustenta o ecos-
sistema. É neces-

sário que as pessoas 
estejam envolvidas e 

que hajam conexões e 
iniciativas acontencendo si-

multâneamente. Um coworking, 
que é um espaço de trabalho com-

partilhado, pode muito bem servir à esse 
propósito de criar e fomentar negócios e co-
nexões. Acima de tudo, é importante saber 
que os valores de compartilhamento e de 
inovação são mais estratégicos que o espaço 
físico.

Contribuição: Equipe Órion Parque  
Tecnológico – Lages/SC
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ACIX NA EXPO 
FEMI 2021

NOVA SALA DE 
REUNIÕES DA ACIX 
É INAUGURADA

Uma das maiores feiras multissetoriais do 
sul do Brasil teve seu início em 1982, quando 
um grupo formado por produtores rurais e 
empresários decidiu homenagear uma das 
principais atividades da região, celebran-
do a produção de grãos, em especial, o mi-
lho. Desde então a Acix, sempre apoiou e 

Foi realizado no dia 30 de agosto de 2020, 
a inauguração da nova sala de reuniões da 
Acix, que leva o nome do primeiro presidente 
da Associação, Nadir Domingos Berto. A sala 
é climatizada e tem capacidade para até 20 
pessoas.
As reservas são feitas pelo site da ACIX e as-
sociados podem utilizar esse espaço de for-
ma gratuita. Faça uma visita e conheça nosso 
novo espaço.

teve envolvimento efetivo na Expo Femi, que 
acontece no Parque de Exposições Rovilho 
Bortoluzzi.
Por força da pandemia, a XIX edição, que se-
ria realizada de 1º a 10 de maio de 2020, foi 
suspensa e ocorrerá de 30 de abril a 09 de 
maio de 2021.
A Acix foi a vencedora do certame por meio 
de concorrência pública, realizada pela Pre-
feitura Municipal de Xanxerê para comer-
cializar os espaços do parque. Além da atua-
ção junto à Comissão Central Organizadora 
na acolhida e suporte aos expositores, a enti-
dade estará com estande próprio, sendo que 
as empresas que fazem parte dos Núcleos 
terão espaço privilegiado para permanência. 
Haverá, anexo ao estande, um miniauditório, 
com capacidade para até 30 pessoas, idea-
lizado para a promoção de conhecimento, 
oportunidades de negócios e acesso a solu-
ções empresariais que facilitam o cotidiano 
das empresas. Associados poderão usufruir 
do espaço para promover reuniões particula-
res, mediante agendamento. A entidade tam-
bém contribuirá com participação no Projeto 
TEIA na ‘Tenda de Inovação’, espaço criado 
pela XIX Expo Femi. Além da visita ao estan-
de, os visitantes poderão usufruir do “Espaço 
Coworking” da Acix.
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O  associativismo envolve participação, so-
lidariedade, união e cooperação, com uma 
prática de reunir pessoas físicas ou jurídicas 
que se representam mutuamente diante dos 
interesses de todos os envolvidos, com ne-
cessidades coletivas ou o cumprimento de 
objetivos comuns.
Com vistas para o futuro, a Acix também 
está atenta à importância das feiras seg-
mentadas que representam oportunidades 
para que as empresas recebam informações 
sobre o mercado e foquem nos seus públicos 

Parceria estratégica com soluções para asso-
ciados ACIX melhorarem a competitividade!
Recentemente, a Acix firmou convênio com 
especialistas em importação, desde o desen-
volvimento de fornecedores, com projeto de 
viabilidade, até a gestão operacional porta a 
porta. A Asia Source é  a maior consultoria 
de importação e exportação do país. Com 
matriz em Joinville e filiais localizadas na 
província de Ningbo/Zhejiang, na China.
Conheça a gestão prática de todos os proces-

O Valor Adicionado Fiscal (VAF) é um in-
dicador econômico-contábil utilizado para 
calcular o índice de participação munici-
pal no repasse de receita do Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação de Mer-
cadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação (ICMS) e do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI).
Sobre o VAF do movimento econômico, 
exercício 2019, das empresas associadas à 
Acix:

• VAF da Indústria e Comércio do Municí-
pio - R$ 877.458.716,71 
Representação das empresas associadas na 
ACIX 54%

de interesse. São estes relacionamentos que 
revertem na consolidação dos negócios.
Xanxerê possui empresas consolidadas no 
setor de energias renováveis, constituindo 
uma cadeia completa de empresas que fa-
zem parte do setor. Pensando nisso, a Acix 
está planejando um feira para o setor, com o 
objetivo de transformar nossa região em um 
polo reconhecido nacionalmente.
Trabalhar de forma associativa, esta é a ferramen-
ta para o sucesso!
Acix, faça parte!

sos de importação ou exportação para maior 
vantagem competitiva de sua empresa, de 
qualquer segmento.
Os associados da Acix podem usufruir de pré 
consultoria gratuita e, para os demais, pro-
cessos de início de negociação terão 50% de 
desconto.
Agende seu horário junto à secretaria da 
Acix. Melhore a lucratividade de sua empresa 
comprando melhor!

• VAF total do município - R$ 1.381.681.150,88 
Representação das empresas associadas na 
ACIX 35%

• Valor Geral do VAF das empresas associa-
das na ACIX foi de R$ 477.625.715,53
(Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Econômico – 
Vilson Lohmann)
Quantidade de empresas associadas até  
setembro de 2020 – 563, dos quais:

• PF 0,8%

• Indústria 10,2%

• Serviço 47%

• Comércio 42%

FUTURO DA ENTIDADE

INTERNACIONALIZAÇÃO

REPRESENTATIVIDADE ECONÔMICA 
DAS EMPRESAS ASSOCIADAS À ACIX
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ASSOCIAÇÃO 
EMPRESARIAL DE 

XANXERÊ COMPLETA 
50 ANOS

A Associação Empresarial de Xanxerê 
(Acix) celebrou durante o mês de agosto 
seu aniversário de fundação. A comemo-
ração de 50 anos chegou de forma atípica. 
Devido à pandemia do novo coronavírus, a 
entidade unificou esforços na força do as-
sociativismo, com direcionamento de suas 
ações para a classe empresarial. A priori-
dade tem sido o suporte aos empresários 
e o trabalho em conjunto para que as em-
presas vençam as dificuldades e permane-
çam fortalecidas.

CINQUENTENÁRIO
O presidente da Acix, Neimar Antônio 
Colpani, reforça que é uma honra fazer 
parte deste momento histórico.

- Temos uma diretoria muito atuante e 
que tem nos dado sustentação para o en-
caminhamento dos projetos. A história da 
entidade tem papel fundamental junto ao 
desenvolvimento econômico municipal. A 
reinvenção foi necessária e organizamos 
um cronograma que condiz com nossa 
realidade do momento e que é fundamen-
tal como forma honrosa de agradecimento 
a todos que contribuíram com a trajetória 
de sucesso da entidade, ex-presidentes, di-
retorias, associados, empresários, conse-
lheiros, integrantes de núcleos, colabora-
dores, autoridades, lideranças e parceiros 
– declarou o presidente da Acix.
Para o vice-presidente da entidade, Real-
do Tavares, que também é coordenador do 
Projeto Teia, comemorar o cinquentenário 
da Associação Empresarial de Xanxerê é 
comemorar uma conquista de toda classe 
empresarial, que por cinco décadas dedi-
cou seu tempo em prol desta entidade.
- Hoje, cabe a nós darmos sequência a este 
trabalho pensando nos próximos cinquen-
ta anos e, com esta visão de futuro, esta-
mos desenvolvendo o Projeto Teia, que 
oportuniza aos jovens e crianças a possibi-
lidade tornarem-se empresários, além de 
fortalecer as empresas já existentes, tor-
nando-as partes integrantes de um ecos-
sistema de inovação onde a tecnologia, 
empreendedorismo e inovação passam a 
fazer parte do nosso dia a dia, criando um 
círculo virtuoso de desenvolvimento local 
e regional – destaca ele.
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 AÇÕES NO MÊS DE 
CINQUENTENÁRIO
• Anfitriã na Plenária Regional da Federa-
ção das Associações Empresariais de San-
ta Catarina – Facisc;

• Consultorias gratuitas para Microem-
presas e Empresas de Pequeno Porte com 
apoio do Sebrae;

• Webinar sobre Gestão Tributária, com 
Roberto Aurélio Merlo;

• Lançamento de site responsivo – confira 
em www.acix.com.br

• Fundação de tótem comemorativo na 
Praça Tiradentes;

• Webinar com Luc Pinheiro, Diretor de 
Operações Empresariais do Sebrae/SC, 
com informações econômicas do estado 
de Santa Catarina;

• Inauguração da Sala de Reuniões, hon-
rosamente em homenagem ao fundador e 
primeiro presidente da entidade – Nadir 
Domingos Berto;

• Atividades on-line relacionadas à Sema-
na dos Núcleos com participação exclusiva 
de integrantes dos Núcleos Empresariais;

• Lançamento do Livro 50 anos da Asso-
ciação Empresarial de Xanxerê (ACIX), 
e a biografia dos 11 empresários que, no 
período de 2009 a 2019, foram contem-
plados com o prêmio Empresário do 
Ano. Acesse e conheça nossa história:  
https://acix.com.br/institucional/

• Entrega de lembrança comemorativa 
aos Associados;

• Solenidade on-line. Confira no canal do 
Youtube: www.bit.ly/50AnosAcix

Agradecemos a cada um que contribuiu 
com a trajetória da ACIX. Associado, obri-
gado por acreditar e contribuir com o 
crescimento local e regional. Que a nossa 
parceria seja cada vez mais sólida e cheia 
de frutos!
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DIRETORIA - GESTÃO 2019/2020

Elísio Bonan
Diretor Adm. Financeiro

Vilson Piccoli
Diretoria Executiva

Volmir Detoni
Membro do Conselho 
Fiscal

Irineu Altíssimo
Presidente do 
Conselho Superior

Neimar Colpani
Presidente

Ademir Barcella
Diretor Comercial

Madelaine Rostirolla
Diretora Jurídica

Adriana Fonini
Membro do Conselho 
Fiscal

Genésio Téo
Membro do Conselho 
Superior

Realdo Tavares
Vice-Presidente

Adriano Piaseski
Diretor Industrial

Cristiano Toffolo
Diretor Jurídico

Ana Paula Dal 
Magro Folle
Membro do C. Fiscal

Oscar Martarello
Membro do Conselho 
Superior

Romeu Meneguzzi
Diretor Agropecuário

Carlos Stahelin
Diretor Meio Ambiente

Irene Sá Affolter
Diretora Político-Social

Charles Rabaiolli
Diretor de Tecnologia
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Em 1970 nasceu a Acix, constituída por um es-
tatuto norteador das ações democráticas e par-
ticipativas, com ênfase no voluntariado. Para 
isso, a Associação é constituída por partici-
pação mútua de empresários que fazem parte 

Renata Seraglio
Jeferson Comunello
Sadi Pavan
Flavio Soares
Roberto Meneguzzi
José João Dalla Santa
Belino Dal Magro
Dalmor Badotti
Marcos Bragagnolo

de conselhos, núcleos e comissões formando 
modelo de gestão associativa. Conheça quem 
colaborou para mais esta etapa em prol do de-
senvolvimento econômico, na Gestão 2019/2020 
desta entidade.
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CONSELHEIROS MUNICIPAIS E DE ENTIDADES

COORDENADORES DE NÚCLEOS 2019-2020

INTEGRANTES PARA A GESTÃO 2021/2022 DA ACIX

Conselho Mun. de Segurança 
Alimentar e Nutricional
Titular: Dalmor Badotti

Conselho Mun. do Plano  
Diretor
Titular: Adriana Fonini

Conselho Mun. do Meio  
Ambiente
Titular: Carlos Stahlein

Conselho de Administração  
da CREDIAMAI
Titular: Sadi Rafael Pavan

Conselho Mun. Gestor de  
Habitação
Titular: Nereu Vacaro

Conselho Mun. de Desenvolvi-
mento Econômico
Titular: Realdo Tavares

Conselho Mun. da Defesa Civil
Titular: Iloir Fonini

Núcleo de Jovens Empreende-
dores 
2019 Vinicius Cassol
2020 Leonardo Rocha

Núcleo da Mulher Empresária 
2019 Ana Cecilia Sirino
2020 Rosicler F. Puerari

Núcleo de Tecnologia 
2019/2020 Roni Paulo Canali

Núcleo de Inovação
2020 Thiago Souza

Conselho Mun. da Mulher
Titular: Irene Sá Affolter

Conselho Mun. da Saúde
Titular:  Vilson Piccoli

Conselho Mun. do Turismo
Titular: Ana Paula Dal Magro 
Folle

Conselheiros Assembleia da 
UNOESC
Titular: Neimar Colpani

Conselho da Iguaçu Energia - 
Rep. da Indústria
Titular: Adriano Piaseski

Conselho Municipal do Trânsito
Titular: Nereu Vaccaro

Conselho Mun. dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência
Titular: Charles Rabaiolli

Conselho Mun. da Juventude
Titular: Uélysson Colatto

Conselho ProUni Unoesc 
Xanxerê
Titular: José Bortoncello

Conselho Mun. de Defesa do 
Consumidor – PROCON
Titular: Jeferson Comunello

Conselho do Colegiado do 
Instituto Federal – Campus 
Xanxerê
Titular: Gilberto Rocha

Conselho Mun. de Ciência,  
Tecnologia e Inovação
Titular: Realdo Tavares

Conselho Universitário da 
Unoesc – CONSUN
Titular: Irene Sá Affolter 

Núcleo de Imobiliárias e  
Corretores 
2019 Luiz Fernando de Moura
2020 Dioney Lorenci

Núcleo de Concessionárias e 
Implementos 
2019 Sandro Botta / 2020 Gilvana 
Botta

Núcleo de Mecânica Pesada 
2019 Fernando Gava / 2020 Andre 
Girardi

Núcleo de Postos de Combustível 
2019 Mari Tânia T. Agazzi
2020 Rafael Sivieiro

Núcleo de Empreendedores  
Máster 
2019 Adriano Piaseski
2020 Mario Lorensi

Núcleo de Automecânicas 
2019 Leonir Tiecher
2020 Gilberto A. da Rocha

Núcleos de Academias 
2019/2020 Glaucinei M. Trevisol

Conselho Superior
Neimar A. Colpani
Irineu Altíssimo
Genesio Teo
  
Conselho Fiscal
Ana Paula Dal Magro Folle
 Sedirlei Dagort
 Vilson Piccoli

Diretoria Executiva
Presidente
Irene Sá Affolter
Vice-Presidente
Romeu Meneguzzi
Diretor Adm. Financeiro
Elisio Bonan
Diretor Com. e de Serviços 
Giulia Vicini

Diretor Industrial
Alcemir Hacker
Diretor Agropecuário
Bruno L. Bortoluzzi
Diretor Político e Social
Vinicius Cassol
Diretor de Desenvolvimento 
Empresarial
Ary Marció

Diretor Jurídico
Madelaine Rostirolla
Diretor Jurídico
Fernanda Oliveira
Diretor Tecnológico
Realdo T. dos Santos
Diretor de Meio Ambiente
Carlos E. Sthaelin
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Av. Brasil, 260 - Salas 502/503 - 5° andar
Centro Comercial Tiradentes
Xanxerê - SC, CEP 89820-000
(49) 3433.0420        (49) 9 8400.1700
www.acix.com.br
www.empresasxanxere.com.br
www.empregosxanxere.com.br
    @acix.xxe               @teiaxanxere

ACIX – Associação Empresarial de Xanxerê
Gestão 2019/2020
Presidente: Neimar Colpani
Vice-Presidente: Realdo Tavares
Gerente Executiva: Marisete Dreon Fontanive
Revisão, criação e diagramação: 
Ipse Marketing Estratégico

Associado, acesse o 
QR code e conheça 
a história de sucesso 
da entidade que 
você faz parte!


