
A ACCIE promove, no dia 4 
de agosto, o encontro das etnias 
Polonesa e Italiana com o me-
lhor da gastronomia. O evento 
será no Pólo de Cultura, a partir 
das 20h, com comidas típicas. A 
proposta deste encontro, segun-
do o presidente da ACCIE, Mario 
Luiz Cavaletti, é envolver, cada 
vez mais, as etnias para resgatar 
uma das principais fi nalidades da 
construção do Pólo de Cultura.

Desde o início do ano, a     
ACCIE vem promovendo reuni-
ões com todas as etnias da cida-
de, visando o fortalecimento do 

relacionamento entre a Entidade 
e as instituições organizadas que 
trabalham em prol das diversas 
culturas étnicas da comunidade.

A proposta da ACCIE é 
oportunizar, para as etnias, a 
utilização dos restaurantes para 
realização de um calendário de 
eventos gastronômicos contem-
plando todas as etnias, promo-
vendo eventos culturais e gastro-
nômicos no Pólo de Cultura. De 
acordo com Cavaletti, a ACCIE 
quer ser parceira na gestão des-
ses eventos para que se tornem 
viáveis fi nanceiramente, gerando 

ACCIE prepara evento com candidatos 
ao cargo de prefeito de Erechim
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um caixa extra para as entidades. 
A parceria visa, ainda, criar uma 
marca forte para estes eventos, 
buscando a presença permanen-
te da comunidade.

No encontro das etnias Polo-
nesa e Itália, no próximo dia 4 de 
agosto, o cardápio será Pierogi 
salgado, Pierogi de batata, Piero-
gi doce, costelinha suína e salada 
polonesa; Porchetta romana, 
Arroz branco, Arroz à grega, 
Batata ao forno, Salada e pão. 
O valor do ingresso é R$ 30,00 e 
pode ser adquirido na ACCIE, no 
Pólo de Cultura.
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Dia 4 de agosto tem encontro das etnias 
Polonesa e Italiana no Pólo de Cultura

O tradicional evento da 
ACCIE, o Prata da Casa, que 
acontece sempre na primeria 
segunda-feira do mês, terá suas 
datas alteradas nos meses de 
agosto e setembro. O motivo é 
que a Entidade está preparando 
dois eventos com os candidatos 

a prefeito de Erechim. O primei-
ro será no dia 20 de agosto e o 
segundo dia 10 setembro. 

Nestes dias, os candidatos ex-
planarão para os associados sobre 
Plano de Governo e responde-
rão perguntas formuladas pelos 
diretores sobre diversos temas de 

interesse da ACCIE e relevantes 
para o desenvolvimento ecômico 
e social da cidade. A defi nição 
das datas da apresentação de 
cada candidato será feita através 
de sorteio. Os dois eventos serão 
exclusivos para associados da 
ACCIE.

Pratas da Casa dos meses de agosto e setembro serão nos dias 20 e 10, respectivamente

Continuam a se realizar, 
mensalmente, os encontros da 
Equipe Técnica de Recursos Hu-
manos da ACCIE, formada por 
profi ssionais da área de RH das 
principais empresas e indústrias 
da cidade. O grupo funciona há 
mais de dois anos e tem como 
objetivos trocar informações, 

Encontros da equipe técnica de RH continuam

experiências e buscar soluções 
em conjunto para as necessi-
dades das empresas. O último 

encontro foi na Olfar. Na foto 
acima, o grupo quando esteve 
na Cercena, em junho.


