COLUNA

50 ANOS DA ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL, INDUSTRIAL E
AGRÍCOLA DE SALTO

N

esta edição, diferentemente das anteriores,
vou deixar um pouco
de lado os aspectos jurídicos que
fundamentam esta coluna, para
falar especialmente dos 50 (cinquenta) anos da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de
Salto, de sua crescente trajetória,
atuação e inquestionável valor,
desde sua fundação no ano de
1.964.
Desde o ano de 1.964, ano de
fundação da ACIAS, Salto passou
a contar com uma entidade engajada na defesa dos interesses e
necessidades dos comerciantes,
industriais, agricultores e demais
empresários locais.
Foram inúmeras conquistas
e parcerias criadas, que conduziram a ACIAS ao que ela é atualmente, com todos os serviços
que hoje oferece aos associados,
como convênio médico, parceria
com o SEBRAE, Serviço Central de
Proteção ao Crédito, ACIASCARD,
ACIASCOTE, intermediação no
convênio de material escolar, realização do BOTA FORA, dentre
outras atuações.
É também com muito orgulho que nesses 02 (dois) últimos
anos faço parte dessa entidade,
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com a implantação da Assessoria
Jurídica aos associados, a fim de
auxiliá-los, tirando dúvidas, esclarecendo questionamentos e
prestando orientações.
Assim, pela crescente evolução da ACIAS ao longo dessas
décadas, especialmente nesses
02 (dois) últimos anos, nos quais
tive a oportunidade de participar
e acompanhar de perto, parabenizo a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Salto, pelos
seus merecidos 50 (cinquenta)
anos de competência, engajamento e atuação, alavancando o
comércio saltense, contribuindo
com o seu quinhão, para o crescimento e história desta cidade.
Parabenizo a Presidente Schneyder Bonafé de Barros, a atual
Diretoria, os membros do Conselho, os funcionários - peças chaves para o funcionamento diário
da ACIAS, o SEBRAE pela parceria
contínua e os demais parceiros.
Parabenizo também os associados que acreditam, confiam,
apoiam e participam, auxiliando
no desenvolvimento da ACIAS, e
a todos que de certa forma, sempre estiveram presentes e com
certeza contribuíram com as
conquistas hoje alcançadas pela

entidade.
Por fim, com esse espírito de
união e integração, que sustenta
o crescimento evidente da ACIAS,
convido os leitores, nesta edição
especial, a comemorarmos esses
50 (cinquenta) anos, aplaudindo
a todos que fizeram e fazem parte dessa história, desde os fundadores, presidentes, diretores,
conselheiros, funcionários, parceiros, associados, simpatizantes
e, como não poderia deixar de
ser, VOCÊS!
E que esses 50 (cinquenta)
anos perdurem por mais 50 (cinquenta), 50 (cinquenta), 50 (cinquenta)...
Parabéns!!!
Um abraço,

Érica Meante dos
Santos Bergamo
Assessora Jurídica - Acias

