
A ACCIE comemorou, em 
jantar festivo, no dia 14 de abril, 
seus 93 anos de fundação. A 
solenidade, realizada no Salão 
de Eventos do Polo de Cultura, 
contou com a participação do 
prefeito Paulo Alfredo Polis, da 
presidente da Câmara de Verea-
dores, Vânia Miola, da vice-presi-
dente da Federasul e Presidente 
da Associação Comercial de 
Canoas, Simone Diefenthaeler 
Leite; do vice-presidente da 
Federasul, Paulo Ricardo Fritzen; 
ex-presidentes da entidade, asso-
ciados, convidados e imprensa. 
A senadora Ana Amélia Lemos 

prestigiou o evento fazendo 
uma rápida palestra que teve 
como tema O Brasil de Amanhã, 
as Reformas de Hoje. Além de 
parabenizar a ACCIE e destacar 
o papel importante desenvolvido 
pela entidade no município, Ana 
Amélia falou sobre temas im-
portantes, como a necessidade 
da redução da carga tributária, 
investimentos em logística e a 
revisão do Pacto Federativo. 

HOMENAGEM
Para marcar a passagem dos 

93 anos da ACCIE foi inaugura-
da, no Salão de Eventos do Polo 
de Cultura, a Galeria de Presiden-

Prefeito Paulo Polis será o palestrante 
do próximo Prata da Casa

INFORMATIVO

tes. Participaram da solenidade 
de descerramento da Galeria os 
ex-presidentes Deoclécio Corradi, 
Nilton Miguel Groch, Maximino 
Tormen, Flávio Zanardo e Jandir 
Antônio Cantele. Estiveram re-
presentados Romeo Madalozzo, 
através de seu filho Cláudio Ma-
dalozzo; e Mauro Gotler, através 
de seu pai, Miguel Gotler. Após, 
o ex-presidentes receberam uma 
placa das mãos do presidente 
Mário Luiz Cavaletti e as esposas 
receberam flores de Rose Cava-
letti. Finalizando o evento, Jandir 
Cantele se manifestou em nome 
dos homenageados.
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ACCIE comemora 93 anos com homenagens e 
inauguração da Galeria de Presidentes

O prefeito Paulo Alfredo Polis 
será a palestrante do próximo 
Prata da Casa e sua palestra 
terá como tema: ”Desafio para 
um crescimento sustentável”. A 
reunião-almoço será realizada 
na segunda-feira, 7 de maio, 

no Salão de Eventos do Polo de 
Cultura. Esta é a primeira edição 
do ano de 2012.

O evento terá início às 12h 
e tem como público alvo os 
associados da ACCIE, sendo 
aberto também para o público 

interessado, mediante aquisi-
ção de ingresso. As reservas e 
retirada dos convites devem ser 
efetuadas diretamente na se-
cretaria da ACCIE, ou pelo fone 
54 3522-1907, até sexta-feira, 
4 de maio.

Evento será realizado no dia 7 de maio


