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Câmara Municipal homenageia ASCOPA com o
título de Amiga de Paulo Afonso
Fundada em 25 de Setembro de 1968,a ASCOPA completou 50 anos
Antônio Galdino - atualizada às 19:10 (hora de BSB)

Câmara Municipal homenageia ASCOPA com o título de Amiga de Paulo Afonso
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Na sessão do dia 3 de Dezembro, a Câmara Municipal
de Paulo Afonso fez a entrega solene do título de Amiga
de Paulo Afonso à Associação Comercial, Industrial e
Agropecuária de Paulo Afonso – ASCOPA. Foi um
momento especial e muito marcante para os que dirigem
esta instituição que este ano completou 50 anos de vida.

Estavam presentes
todos
os
seus
Gorette Moreira e Adeilda Xavier,
diretores,
dentre
diretoras da ASCOPA
eles um dos seus
fundadores, o Sr.
Salvador Ferraz Xavier que ainda atua na ASCOPA como
diretor tesoureiro. Também presente a sua esposa, Sra.
Adeilda Xavier que é a vice-presidente da atual diretoria,
presidida por Maria Gorette Moreira.
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Gorette Moreira discursando na
homenagem à ASCOPA
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Diretoria da ASCOPA

Tanto o discurso de Gorette Moreira como da vicepresidente Adeilda Xavier foram carregados de emoção
pelo reconhecimento da Câmara aos trabalhos desta
instituição cinquentenária, criada em 25 de setembro de
1968 pelos empresários Adauto Pereira de Souza, Ivan
Vicente Ferreira, Nicolson Machado Chaves, Edson
Araújo Cavalcante, Salvador Ferraz Xavier e José Batista
Santos, iniciou suas atividades de forma ainda acanhada
e discreta, reunindo-se nos escritórios das empresas dos
fundadores.

Esta homenagem à
ASCOPA foi uma iniciativa do Vereador Marcondes
Francisco dos Santos, presidente da Câmara Municipal
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de Paulo Afonso, aprovada pela unanimidade dos
vereadores, todos presentes nesta sessão de
homenagem às ASCOPA. As oradoras representantes da
ASCOPA, falaram da luta e da perseverança para
chegarem aos cinquenta anos de vida.
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Grande público presente na homenagem
à ASCOPA

“UMA
VIDA Adeilda Xavier, discursando na Câmara
de Vereadores de Paulo Afonso
MARCADA
POR
MUITA LUTA E
PERSEVERANÇA
Era um momento de grande impulso mercadológico na
cidade, uma vez que as obras da Companhia
Hidroelétrica do São Francisco – CHESF estavam em
pleno vapor, e havia uma enorme demanda de todo tipo
de produto e de recursos humanos. Desta forma, a cidade
atraía mão de obra dos mais diversos setores, ao mesmo
tempo que se fazia necessária a implantação de
empresas comerciais e de serviços para atender a todo

aglomerado que crescia a cada dia.
Tudo isto começava a exigir do empresariado local, uma
maneira firme e legal de se organizar, e assim defender
seus interesses em busca do desenvolvimento local.
Marcado pelo desinteresse empresarial, os primeiros
anos foram difíceis. A ausência de associados não
permitia a integração entre o empresário e o governo
municipal, nem tampouco com a comunidade local.”
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Também falaram
dos objetivos, da Salvador Xavier, um dos fundadores da
missão e da visão ASCOPA, em 1968
desta instituição e
ressaltaram a importância dos que dirigem esta
associação “sem receber nenhum salário, mas sempre
com muito zelo, com tenacidade e convivendo com muita
incompreensão de alguns. Ainda assim, nunca deixamos
de lado os nossos objetivos que têm como foco unir,
Diretoria da ASCOPA
através do associativismo, toda a classe empresarial de
Paulo Afonso, de todos os setores produtivos, que estão
voltados para o desenvolvimento e que buscam incessantemente uma melhor qualidade de
vida, seja pessoal, social, financeira e/ou institucional.
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Também nos preocupamos em defender judicial e extra
judicialmente os filiados, quando expressamente
autorizada, em todas as questões do interesse
empresarial, visando sempre o bom desempenho éticoprofissional que contribua para a valorização da classe
representada junto à opinião pública e toda a sociedade a
qual está inserida.”, disse Gorette Moreira em seu
discurso e também falou da Missão, da Visão e dos
Valores da ASCOPA.
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Diretoria da ASCOPA
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“Temos
como
Missão, defender e
resguardar os interesses das classes empresariais
representadas, intensificando todos os esforços na busca
do fortalecimento e do desenvolvimento das empresas
que a compõem, impulsionando o crescimento
sustentável do município e região.

A nossa Visão, continua sendo a busca incessante para o
empresário de uma maneira firme e legal de se organizar,
e assim defender seus interesses em busca do
desenvolvimento local. Marcado pelo desinteresse empresarial, os primeiros anos foram
difíceis. A ausência de associados não permitia a integração entre o empresário e o governo
municipal, nem tampouco com a comunidade local.
Também continuamos defendendo os nossos Valores que são:
Associativismo
Ética Profissional
Competência
Gestão Estratégica
Responsabilidade Social
ASCOPA

Além da presidente Gorette Moreira e da vice-presidente Adeilda Xavier, estavam presentes
Elias Silva Oliveira - Diretor Administrativo, Marcos Aurélio da Mota Júnior- Diretor Jurídico,
Salvador Ferraz Xavier - Diretor Tesoureiro, Francisco de Assis Ferreira - Presidente de Mesa e
Clícia Nascimento, Gerente da ASCOPA.
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