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85 anos registrando a maior Representatividade na História 
de Avaré 

É imensurável a honra estar presidindo a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de 

Avaré no seu aniversário de 85 anos. Esta instituição, que é a mais representativa entidade de 

classe de nossa cidade e berço natural de atividades relevantes para o desenvolvimento municipal 

e regional, chega a esta profícua idade rejuvenescida pela ação de homens e mulheres que têm se 

dedicado aos interesses das classes empreendedoras. 

Assim como sua magnífica sede histórica, a ACIA tem deixado seu legado nas páginas da história, 

e é com grande orgulho que celebramos esses 85 anos de vitalidade e incontáveis realizações, que 

somente foram possíveis graças ao empenho, à determinação e à perseverança de inúmeros 

nomes que dedicaram boa parte de suas vidas para o êxito desta instituição. Os fundadores, os ex-

presidentes, os incansáveis diretores, conselheiros e uma infinita gama de colaboradores é que 

nos dão hoje a oportunidade de comemorar esta grande façanha. 

Avaré pode se orgulhar e afirmar que a ACIA é a instituição que sempre esteve presente com 

atuação impecável nas discussões pelo bem da sociedade local, incorporou bandeiras de interesse 

público e deu voz ao empresário avareense, nos ramos do Comércio, da Indústria e da 

Agropecuária. 

Após 85 de extensas atividades, posso assegurar que os princípios que nortearam a fundação da 

entidade ainda são preservados. A Diretoria atual, mesclada por representantes de variados 

setores, atua coesa e unida no propósito de engrandecer nossos associados e buscam 

incansavelmente melhorias e benefícios que possam acrescentar no dia-a-dia empresarial, sempre 

levando o bem da coletividade a frente de cada decisão ou atitude que leva a assinatura da ACIA. 
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Convido a toda a classe empresarial a se juntar a nós para que juntos avancemos nas conquistas e 

no desenvolvimento de nossa querida Avaré, fundindo a história de luta da ACIA com a história de 

conquistas da nossa cidade. 

Muito obrigado. 

 

Cassio Jamil Ferreira 

Presidente 

 
 
 
 
 
 

 


