


A COLHEITA É AGORA!
O Sabiá documenta, em entrevistas com treze empresários de vários segmentos, uma

corrente de otimismo e confiança no destino de nossa cidade para os próximos anos. Essa confi-

ança vem em forma de investimentos em novas tecnologias, em ampliações das unidades de

produção, em políticas públicas direcionadas a educação, na presença de um novo caminho para

o turismo local, em investimentos fortes no setor de educação privada, no comércio com novas

unidades chegando à cidade e modernização das que já existem. Mais importante é que todos

estes investimentos vêm com uma chancela surpreendente de que transformar a cidade de Barretos

numa cidade melhor é saber e ter certeza, de que as ações de hoje irão refletir em impacto

econômico e social que leve em conta toda a sociedade.

Os protagonistas, destas transformações, que o Sabiá já mostrou em suas edições ante-

riores, chegam ao final de 2007 confiantes porque são pessoas que apostam firme em Barretos

e acreditam firmemente que a cidade está alicerçada e num caminho correto. Interessante notar

que, além da impulsão regional do etanol e da grande contribuição do setor pecuário e frigorífico

para a cidade, a economia se movimenta em seus muitos setores, entre eles, o comércio e servi-

ços, com forte tradição na cidade. Mas outros vão participando desta mudança como o setor

educacional e saúde com investimentos jamais vistos. E ainda o setor de turismo e imobiliário

prometem,  juntos ou separadamente, boas surpresas para 2008.

A tessitura da história de uma cidade se faz às vezes de forma lenta, às vezes de forma

rápida. Este é o momento da rapidez onde as transformações acontecem sem que se possa

acompanhar o seu complexo dinamismo. É hora da colheita! Claro que colheita se faz de matéria

bruta, que precisa ser lapidada, beneficiada, transformada. Claro também, que os protagonistas,

pessoas à frente de seu tempo, pegaram firme o leme deste barco e agem como os “engenheiros

do tempo”: impulsionam. O Sabiá com essa idéia da transformação na cabeça, um bloco de papel

e uma caneta, saiu para ouvir treze grandes empreendedores. Estes por sua vez, separaram um

bocadinho do tempo que tinham para contarem suas idéias e ideais. Depois de ouvi-los, podemos

dizer: nunca se viu uma Barretos como a de hoje. É chegada a hora da colheita!
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Independentes S/A ou se preferir pode chamar de janelas para o futuro. Porque é

assim com o pé no futuro que a Independentes S/A começou a ser pensada em 1987, desde

o estudo de viabilidade e projeto do parque temático  quando Flávio Silva  Filho era Presi-

dente do Clube Os Independentes. Ela  foi uma necessidade, como forma de abrir janelas

e avançar na tarefa nada modesta de transformar o Parque do Peão num dos maiores

centros de entretenimento e eventos do País. O diretor executivo atual da Independentes

S/A, Julio César Vilela de Salis, acompanhou e participou de todo o desenrolar desta histó-

ria. Em 2003 nasceu a Independentes S/A. Cresceu e passou de forma decisiva a consoli-

dar o sonho inicial, unindo o sucesso comprovado da Festa do Peão, mundo country, com a

potencialidade das águas termais existentes em Barretos.

Neste percurso foi gerado o projeto Barretos Thermas Park, que saiu do papel,

ergueu-se e hoje comprova o acerto do antigo sonho: está totalmente consolidado. A previ-

são é que sejam  inaugurados  em dezembro de 2008:  flats, junto com piscinas e restauran-

te temático. Mas o lastro disso vai além, já se percebe na cidade segundo Júlio Salis,

valorização imobiliária em torno de 100%  em alguns casos, nos últimos dois anos. E novos

loteamentos estão sendo planejados. No término do projeto do resort cerca de 700 empre-

gos diretos terão sido criados e setores da construção civil, do comércio e da prestação de

serviços serão movimentados.

Entusiasmado e visionário Julio Salis explica que a Independente S/A nesta fase

inicial atuará no setor de turismo, entretenimentos, eventos, comércio e logística. A em-

presa é proprietária da agência de turismo ChãoPretur  que está sendo preparada para

atuar no turismo receptivo de nossa cidade. Além disso é detentora de marca registrada de

bebidas e alimentos com projeto para lançar no mercado regional, uma água mineral pró-

pria, com possibilidades de exportação. “A empresa caminha em passos firmes, com sólida

estrutura econômica para se tornar uma grande empresa da região e cumprir com sua

função social: gerar renda, empregos e novas receitas para o município. Claro, lucro para

os investidores”, finaliza Júlio Salis.

Criada no ano de 2003

Diretor Executivo: Júlio César Vilela de Salis

Empreendimentos:

Barretos Thermas Park

Consolidaçao da agência de turismo Chão Pretur

Lançamento de água mineral com marca já registrada

Independentes S/A atua
com o olhar no amanhã
Na medida certa, com um pouco de sonho e muito
trabalho sério, a Independentes S/A participa da mar-
cha do desenvolvimento regional

Independentes Eventos
e Participações S/A

Endereço: Praça Francisco Barretos, 116 Telefone: I17I 3325-0400
site: www.independentes.com.br        e-mail: independentegoldendolphin@hotmail.com

Júlio César Vilela de Salis
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Acionistas:  Henrique Prata e Farid Mauad

Área: 1 alqueire

Construção: 6.400 m2

Número de vagas  oferecidas: duas turmas de 50 alunos.

Duas experiências distintas estão se unindo para criar um novo empreendimento

para Barretos. Um é Henrique Prata, empresário idealista, que encampou o sonho do seu

pai, Dr. Paulo Prata, e toca com mão forte um dos maiores Hospitais de Câncer do país.

Outro, é educador, com marca registrada em Barretos e que voltou como filho pródigo

trazendo na bagagem uma vasta experiência, lastreada por doutorado na Espanha, e que

fundou em fevereiro de 2007 o Colégio Plus COC. Isto mesmo, Farid Mauad e Henrique

Prata uniram suas diferentes experiências e fundaram a Sistema Med Serviços Educaci-

onais S/A, que será a mantenedora da Faculdade de Medicina Dr. Paulo Prata (FaMPaP).

O projeto está pronto. O início das obras está previsto para fevereiro de 2008. A previsão

para o término é agosto de 2008.

A Faculdade de Medicina é um sonho antigo de Henrique Prata e começou a ser

concretizado quando o Hospital Pio XII foi credenciado  pelo Ministério da Saúde para ser

Hospital de Ensino. Farid Maud sabendo desse desejo propôs a Henrique uma escola mais

abrangente e que contemplasse todas as especialidades. Henrique comprou a idéia. Ad-

quiriram um área de um alqueire de frente a Rodovia Faria Lima, com entrada pela aveni-

da Pedro Vicentini. O prédio terá 6.400m2 de área construída e foi elaborado pela Arktek,

empresa especializada em escolas. O Projeto de Viabilidade Econômica já está sendo

encaminhado ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

Pelo histórico destes dois empreendedores podemos antever o final feliz desta

história. Os professores vêm da Faculdade de Medicina da USP, de Ribeirão Preto e da

Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Todas as salas de aula serão em forma

de anfiteatro e utilizarão tecnologia avançada para o ensino da medicina. Como exemplo,

Mauad cita técnicas de apresentação de órgãos em 3D (três dimensões), que permitem

observar o funcionamento dinâmico dos órgãos. Barretos vai receber cerca de 100 novos

alunos por ano, 600 em seis anos. Gente diferente que virá compor o quadro de transfor-

mações que a cidade passa nos dias atuais. “Barretos passará a ter uma nova marca: terra

do peão e da educação”, finaliza Farid..

A Faculdade recebe o nome do Dr. Paulo Prata ,
terá ousado projeto arquitetônico e o que existe
de mais moderno para o ensino da medicina

FaMPaP
Faculdade de Medicina

Dr. Paulo Prata

Avenida Pedro Vicentini S/N

Faculdade de Medicina
chega a BARRETOS

 Henrique Prata           Farid Mauad
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Colocar a escola em sintonia com o aluno de hoje e torná-los cidadãos do mun-

do. Este é o principal desafio dos educadores voltados para o futuro. Este é o desafio que

o diretor Farid Mauad tomou para si quando voltou a Barretos e criou a escola Plus COC.

Apaixonado pelos avanços tecnológicos na área educacional Farid ressalta que estes

vieram para auxiliar o professor a atender às exigências do novo aluno. Aluno que tem

informações disponíveis a uma velocidade impressionante. “Nada substitue o professor,

mas é preciso acompanhar a dinâmica dos meninos e meninas atuais”, explica Farid.

Some-se à tecnologia, a riqueza do humanismo e o desenvolvimento da cidadania e temos

uma escola que formará certamente os líderes do futuro, capazes de serem transforma-

dores sociais.

Entusiasmado os olhos de Farid Mauad brilham quando fala das possibilidades

que o Plus COC oferece à Barretos. Para os alunos de hoje que têm piques de atenção

que chegam ao máximo de 6 minutos, dinâmicas variadas devem ser utilizadas nas aulas

assim como recursos  multimídia, entre tantos que são utilizados em grandes centros e

países de primeiro mundo. Para acompanhar o desenvolvimento destes alunos são neces-

sários professores qualificados, treinados e dedicados no contexto de  uma  gestão dife-

renciada de educação. O projeto pedagógico do COC, um dos melhores do País, está

desenvolvido dentro deste prisma. “Aprender deve e pode ser divertido. Principalmente

deve projetar alunos, professores, pais e comunidade para um futuro melhor. Para o

desenvolvimento que tanto precisamos”, afirma Mauad.

Para isso a escola conta com o Centro de Desenvolvimento de Cidadania onde os

alunos exercitam para valer conceitos de política, de legislação, de gerenciamento públi-

co, de consciência ambiental. “Nosso meninos já sentiram como é ser um vereador de

uma Câmara Municipal. Como é ser prefeito e dirigir uma cidade. Já fizeram discurso e

apresentaram soluções para os problemas.” Certo que esse desenvolvimento amplo vai

gerar um aluno crítico, reivindicador e polêmico capaz até de questionar a própria escola.

“Esse é o aluno que nós queremos”, finaliza Mauad  com sorriso desafiador.

Plus COC formando
os líderes do futuro
Investimento em tecnologia educacional, professores
altamente qualificados e participação ativa na comu-
nidade tornam o Plus COC a escola do futuro

Rua Argentina, 1.400  Região dos Lagos   I17I  3321-0220   3321-0221
www.pluscoc.com.br              e-mail: pluscoc@pluscoc.com.br

Início das atividades: 12 de fevereiro de 2007

Telesala, multimídia em todas salas, lousas digitais,

seis anfiteatros, ensino de inglês, ginásio

poliesportivo, laboratório de informática, de física,

química, biologia e ciências.

 Farid Mauad
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A mais ousada tarefa do novo Centro Universitário
é transformar sua história na história de toda co-
munidade e abrir as asas para o futuro e voar!

Centro Universitário
leva FEB ao Futuro!

“A FEB começa sua nova história. Agora é um Centro Universitário e adquiriu

poderes que lhe conferem papel ativo na gestão das suas próprias necessidades”,

afirma o presidente do Conselho Diretor, Luis Carlos Diniz Buch. O momento é singular e

único. A FEB com seus 53 anos de história e 15 cursos em três diferentes áreas está

pronta para provocar as transformações internas que são necessárias e participar de

forma ativa e efetiva no crescimento da cidade e região. Os dirigentes conduziram com

absoluta transparência o processo eleitoral para a escolha do primeiro reitor da FEB.

Uma conquista que deve ser repartida por todos, comunidade, alunos, professores e fun-

cionários.

O cenário para a nova FEB é positivo porque chega num momento em que a

cidade e região buscam qualificação em todos os níveis profissionais. Como Centro

Universitário a Instituição pode atender com rapidez necessária as demandas que o mer-

cado pede. Antes era preciso elaborar um Projeto Pedagógico, encaminhar ao Conselho

Estadual de Educação e esperar em média de 18 meses a três anos para sua aprovação.

Hoje basta elaborar o projeto pedagógico, encaminhar para o CEE e abrir o novo curso

com uma vantagem a mais, maior flexibilidade em relação à oferta de vagas. . “É uma

mudança significativa. Estamos prontos para suprir todas as necessidades educacionais

da cidade e região”, explica Álvaro Fernandez.

A FEB merece aplausos. Tem caminhado junto com a região buscando sempre

diversidade em seus serviços. É importante destacar que para chegar a Centro Uni-

versitário seu corpo docente teve um papel fundamental. Hoje o quadro de professores

tem mais de 1/3 de mestres e doutores. Isso significa um salto de qualidade na oferta de

ensino da graduação, pesquisa e extensão. Hoje o objetivo é aproximar a Instituição das

maiores e melhores Universidades do País. Como reflete o presidente do Conselho Dire-

tor Luis Carlos Buch “este foi um grande passo e uma grande conquista para Barretos”.

Em frente, portanto, o futuro espera a nova FEB.

Reitor
A posse será em março de 2008.  O Reitor vai administrar a FEB em todos
os âmbitos: financeiro, administrativo e acadêmico.
Três Pró-Reitores vão auxiliar o Reitor na  administração da FEB.
Conselho será fiscalizador
A partir de março o Conselho Diretor passará a ter papel fiscalizador.
Diplomas registrados
Como Centro Universitário a FEB pode registrar os diplomas dos cursos
oferecidos .Antes isso era feito pela UFSCAR , Universidade Federal  de
São Carlos e demorava 18 meses.Avenida Prof.Roberto Frade Monte, 389     I17I 3321-6411   0800 727 6411   Barretos SP

www.feb.br

Conselheiros: Paulo Teixeira, Rogério Ferreira da
Silva, Luis Carlos Diniz Buch e Orlando de Paula Filho
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Luiz Marreta, de office-boy
a empresário de sucesso

Presidente da Holding Rede Drogadada: Luiz Carlos Marreta

Empresas:

Avenida 23, 1.187   Tel: I17I   3322-0475  Centro

Luiz Carlos  Silva Marreta

www.rededrogadada.com.br

7 Comércio

O empresário Luiz Carlos Silva Marreta entra o ano de 2008 com entusiasmo moti-

vado por vários fatores. Considera que Barretos, a cidade em que sempre acreditou, está

num momento excepcional, com o comércio crescendo muito e os setores de turismo,

saúde e educação  chegando para transformar e dinamizar a economia local. E também

porque no próximo ano criará uma holding que vai incorporar todas as suas unidades de

negócios e agilizar o atendimento para a cidade e região. Finalmente, o mais importante, já

transferiu a parte operacional dos negócios para seus três filhos, num processo de suces-

são, que une confiança, generosidade e desprendimento. “Hoje o mercado mudou, a polí-

tica empresarial é outra e a gente tem que ser humilde. Quando eles estão certos eu

acato”, diz o empresário.

A transição é sempre um processo que exige desprendimento. No caso de Luiz

Carlos essa atitude vem acompanhada de uma vasta experiência no ramo de farmácia e

comércio. Começou como funcionário em 1960 e abriu sua primeira farmácia em 1976.

“Minha esposa Rosa foi meu braço direito em todas as etapas desde quando tudo come-

çou até hoje. Fui de office-boy a empresário”, explica Marreta. Hoje os seus negócios

diversificaram: tem quatro farmácias, um laboratório de manipulação, uma perfumaria de

produtos importados e nacionais em construção. Na primeira quinzena de janeiro de 2008

reinaugura uma farmácia em prédio moderno e com medicamentos especiais.

.O apoio vem forte. A filha Gabriela Mendes Silva Ribeiro, dentista e cursando direito,

dirige  a área  administrativa. O filho Luiz Carlos Silva Junior administrador e cursando

direito comanda o setor financeiro e Thiago Mendes Silva, publicitário faz a gestão da

marca, publicidade e marketing do grupo. Sem dúvida que é uma parceria de peso e o pai

Luiz Carlos Silva já pode relaxar um pouco. O empresário que implantou um novo concei-

to de atendimento e serviços no setor de farmácia pode comemorar o sucesso empresa-

rial e também o sucesso familiar com herdeiros tão capacitados. “O que a Rede Drogadada

mais preserva é a boa prestação de serviços. Essa é nossa marca”.

4 farmácias

1 laboratório de manipulação

1 loja de perfumes e cosméticos nacionais e importados

1 distribuidora de produtos cirúrgicos,hospitalares e ortopédicos

Motivação: “Acreditar em Barretos”

Número de funcionários: 85

O empresário do Grupo Rede  Drogadada cria a par-
tir de 2008 uma holding e agiliza a sucessão  com
os três filhos passando a gerenciar os negócios



A Interlatex cria nova unidade passando a  pro-
duzir compostos de borracha. Resultado: mais
renda para a cidade e novos postos de trabalho

Interlatex vai dobrar
a produção até 2010

O empresário João de Almeida Sampaio Filho dá um novo salto na produção da

Interlatex passando a produzir compostos de borracha, além da borracha natural. A

estimativa é de que até 2009 a produção do composto de borracha atinja 90% da produ-

ção atual de borracha natural e em 2010 seja igual, dobrando, portanto a capacidade da

empresa. Atualmente a unidade produz cerca de 120 toneladas de compostos por mês, o

que já representa 30% da atual produção de borracha natural. “Essa viabilidade econô-

mica reflete diretamente na criação de novas frentes de trabalho. Vamos dobrar o núme-

ro de empregos diretos”, explica o empresário.

Segundo João Sampaio, duas frentes complementares são base para o cresci-

mento empresa hoje: inovação tecnológica e parceria com os produtores. Da inovação

tecnológica nascem novos processos e novos produtos, como compostos, que trazem

itens agregados valorizando o produto no mercado. Na outra frente a Interlatex trabalha

com afinco para atender o produtor e solucionar suas demandas e necessidades. Man-

tém com eles um canal aberto onde podem acompanhar produção, produtividade, ganhos

e implementar novas tecnologias para o setor. A Interlatex e produtores têm hoje dois

milhões de árvores em produção e plantam todos anos  100 mil novas seringueiras.

Para o empresário o grande desafio é fazer com que a empresa cresça com

equilíbrio: econômico, social e ambiental.  Para fazer frente a este tripé a empresa

proporciona qualificação profissional constante, participa na comunidade, principalmente

em escolas fundamentais e tem um projeto responsável de reflorestamento, com um

viveiro de mudas para novos plantios. “Temos novidades tecnológicas para o futuro, sem

dúvida vamos investir firme nesse setor, mas sempre baseados no princípio de desenvol-

vimento sustentável e no respeito ao ser humano, que é nosso maior capital”.

 João de Almeida Sampaio Filho

R

a marca da borracha brasileira

Empresa: 65 mil m2 e 15 mil m2 de área construída

Produção atual: 400 t de borracha natural e 120 t de composto

de borracha.

Borracha natural: produzida do látex extraído da seringueira

Composto de Borracha: mistura de borracha natural, óleos

minerais, ativadores e até borracha sintética.  Do composto

pode sair borracha colorida.

Borracha Olho D`Água Agro Industrial
www.interlatex.com.br

Distrito Industrial II  I17I  3321-3588
Barretos   São Paulo
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O empresário Nilberto Alves Andrade tinha 15 anos quando disse uma frase que

começou uma mudança radical em sua vida: “Eu faço”. Tratava-se de fazer umas

peças encomendadas na oficina do seu pai Sr. Nelson de Andrade. Era urgente e o

oficial havia faltado. O pai acabou concordando, ainda um pouco incrédulo de que

aquele menino conhecia mesmo aquele ofício. Pois o “Eu faço” do menino se traduziu

ao final em peças prontas e acabadas para serem entregues. Nascia naquele momento

o empresário que iria transformar aquela oficina onde, junto com familiares, fabrica-

vam as rodas d água, da Bombas Andrade, hoje uma das  grandes empresas de Barretos.

A visão de futuro e a competência técnica levaram a empresa a criar novos

produtos, além das famosas rodas d água. Entre estes, as bombas centrífugas tratorizadas

de alta precisão e performance chegando assim a uma linha de produtos com vasta

variedade de opções em diversos segmentos, e sempre reconhecidos pela alta qualida-

de e durabilidade, validando assim o slogan da empresa: produtos feitos para durar.

“Hoje exportamos para América do Sul, América Central e África. Temos 3.500 pon-

tos de distribuição no Brasil. Todos os estados do Brasil têm bombas nossas”, afirma

Nilberto.

A busca pela qualidade total ensinou o empresário que além de investir em

tecnologia era preciso cuidar do seu ativo mais precioso: o ser humano. O colaborador

do dia-a-dia, como gosta de chamar os seus funcionários, merecem atenção total.

“Criamos aqui um ambiente saudável para todos, tanto do ponto de vista do ambiente

físico, quanto do relacionamento e convivência.” Isto reflete em atendimento persona-

lizado aos clientes gerando outros ativos que impulsionam  o crescimento da empresa.

“Chegamos ao mercado com determinação e trabalho, a meta é atender sempre    me-

lhor, com produtos de qualidade. Nossos produtos são feitos para durar. Essa solidez

nós queremos também no relacionamento com os clientes e os funcionários”.

Bombas Andrade
pelo mundo afora
Desde 1980 a Bombas Andrade vem produzindo ver-
satilidade em equipamentos para atender as deman-
das das mais variadas frentes de trabalho

 Nilberto Alves de Andrade

produtos feitos para durar

www.bombasandrade.com.br
: bombasandrade@bombasandrade.com.br

Localização: Rua 30, 0559 I17I 3321-5811
Barretos   São Paulo

Criada em 1980

Área: 6.000 metros de área construída

Empregos: 150 empregos diretos

Responsabilidade com seus clientes:

Bombas Andrade inovando sempre em cada detalhe

para oferecer o máximo de tecnologia em seus

produtos.
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Vereador constrói a marca de um político coeren-
te e corajoso que legisla à frente do seu tempo
pensando numa cidade melhor para todos

Paulo Corrêa legisla à
frente  do seu tempo

Paulo Corrêa
vereador

Verbas conseguidas para Barretos

R$ 30 mil para cursos de qualificação do CEMUP

R$ 80 mil para Hospital de Câncer de Barretos

R$ 100 mil para APAE

Verba empenhada no Ministério de Desenvolvimento Social

R$ 50 mil

Verba que está para ser empenhada: R$ 180 mil para Apae

Ninguém duvida que o ano de 2007 foi o ano do vereador Paulo Corrêa. Vereador

de primeiro mandato Paulo vem fazendo sua marca com um trabalho consistente, preciso,

investigativo e, mais importante, mantém uma retidão não se intimidando diante dos desa-

fios. Enfrentou de peito aberto a força poderosa dos usineiros e emplacou o projeto de lei

que impede as queimadas na cidade a partir de 2009. Com isso foi parar direto no coração

das donas de casa. Denunciou a falta de iluminação do Conjunto Habitacional José Falleiros

de Almeida unindo a prefeitura e CDHU para a solução do problema. Está trabalhando

para o desenvolvimento econômico com busca de recursos no Ministério dos Transportes

na ordem de R$ 4,4 milhões, dependendo de aprovação no Congresso Nacional,  recursos

para regularização da Ferrovia.

Há consenso na cidade, inclusive entre seus colegas, que mostra o vereador

como uma pessoa coerente, sempre em busca de soluções viáveis para questões. Criou

e aprovou o projeto de Lei que institui o Dia do Patrono nas escolas municipais, como

forma de homenagear pessoas que foram importantes para a história de Barretos. Lutou

com determinação para defender a população contra o aumento da água que ia além dos

valores inflacionários. “Não se trata de ser aliado, apenas por ser aliado. É preciso sempre

manter uma posição correta para defender os interesses da população de Barretos. Esta

deve sempre estar em primeiro lugar”, explica Paulo. Correto. O desafio do vereador é

conseguir manter equilíbrio entre as forças políticas e a real necessidade da população.

Gosta de dizer brincando que está sempre em busca de uma nova informação e

sempre achando mel em vespeiro. Quer dizer com isso que seu trabalho sempre inco-

moda um ou outro, mas sabe que o resultado traz conseqüências imediatas, refletindo

diretamente no dia-a-dia das pessoas mais simples. Um exemplo disso é o de valor de R$

230 mil conseguidos pelo vererador e destinados ao Hospital de Câncer, Apae e Cemup.

“Esta é a forma que eu trabalho. Acho que a nós vereadores eleitos foi dada uma chance

única de transformar Barretos numa cidade cada vez melhor de se viver. Essa história eu

quero ajudar a  construir”, conclui.

Paulo Corrêa

RUA 16, 730 - Centro
Fone: I17I  3322-3344
Fax:    I17I  3322-9116

Fotos:
1- Paulo recebe representantes do  Ministro dos Transportes
2- Visita a casa transitória André Luis com Deputada Luciana Costa
3- Munícipes entregam abaixo assinado “Fim das Queimadas
4- APAE recebe equipamentos
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Empresa investe num futuro melhor com atitudes
que incluem responsabilidade social e ambiental.
O resultado é a resposta positiva da comunidade

Berrantão reinventa
o jeito de fazer o bem

Existe sempre um jeito das pessoas mudarem o mundo. O empresário Edson Zactiti

encontrou o dele. Em abril de 2007 criou o Dia D promovendo uma ação de atitude e

desprendimento: o movimento financeiro do seu posto de combustíveis e da sua loja de

conveniência no Dia D foram doados para o Hospital de Câncer de Barretos. O resultado

foi imediato: filas de carros querendo fazer parte desta ação positiva que arrecadou em

oito horas R$ 14 mil reais e vendeu 1.000 camisetas. Ainda cedeu espaço para exames de

prevenção de câncer e proporcionou um dia de lazer e muita música sertaneja. “É impres-

sionante como as pessoas respondem positivamente e valorizam ações que significam

fazer o bem”, explica Zactiti satisfeito e prometendo para abril de 2008 um novo Dia D

com grande participação popular.

Edson Zactiti faz parte de um rol de empresários que reconhecem as questões

de responsabilidade social e ambiental, como uma das prioridades para construção

de um mundo melhor. Na visão do empresário a prevalência do lucro não é mais um

imperativo único, mas sim um componente que deve estar atrelado a atitudes que tragam

conscientização e o bem para a maior parte das pessoas. “A gente pode fazer mais”, diz

ele. Não é à toa que seus funcionários têm participação nas vendas, assistência médica e

odontológica extensiva às famílias, capacitação continuada e trabalham num clima de

transparência total. “Confiança se planta com atitudes claras e diálogo”, afirma.

O sucesso de um trabalho conduz a outras iniciativas e mais responsabilidade.

Agora o empresário investe num projeto ambiental que vai transformar a paisagem da

região que circunda o posto. O projeto inclui nova urbanização, novas plantas, um canteiro

de flores e manutenção o ano inteiro. Edson Zactiti caminha na direção do que há de mais

moderno no mundo de hoje: parceria entre o setor privado e o público. Com a ressalva de

que os benefícios são para toda a população, com um espaço público mais bonito, preser-

vado e maior valorização urbana. A palavra chave é mais qualidade de vida. “Cada tijolo

faz parte de uma grande construção. Será que a gente não pode sempre fazer mais um

pouquinho do que já fazemos?” pergunta Zactiti.

Av. Prof. Roberto Frade Monte, 2049       I17I  3324-5555

Participaram do Dia D, em pról do Hospital

de Câncer, 8 duplas sertanejas

Durante 8 horas de evento foram vendi-

das 1.000 camisetas

Toda a mídia de da empresa foi direcionada

para o evento

Próximo Dia D está marcado para Abril de 2008

Edson BergerZactiti

&&
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Itamar Alli formando
a empresa do futuro

Programas de Treinamento

TEAL - Treinamento ao Ar Livre    4.000 participantes

Mirim

Família

Empresarial

Adventures Day Corporativo

Palestras - público 65.000 pessoas

Consultoria Empresarial - mais de 200 empresas trabalhadas

Itamar Alli

KIAM Gestão Empresarial
www.itamargestao.com.br

e-mail:itamaralli@ig.com.br

A empresa voltada para o futuro deve ter responsabilidade social, ambiental, ética

e comprometimento com as pessoas. A afirmação é do consultor Itamar Alli que faz a

transformação do antigo modelo empresarial, aquele que apenas visava o lucro, para um

modelo de empresa que compartilha seu desenvolvimento e seu crescimento com todos

os seus funcionários. Uma visão nova para os tempos de competição acirrada, disputas

por espaços cada vez mais estreitos e uma atitude exigente do consumidor. “Hoje o con-

sumidor quer saber como aquela empresa trata seus funcionários, como participa da co-

munidade e como exerce suas responsabilidades social e ambiental”, explica Itamar.

No contexto geral das transformações, segundo Itamar, a mudança da cultura

empresarial é a meta de todo consultor. Mas é um processo longo porque hábitos e atitu-

des internalizados  não são abandonados de uma hora para outra. Exigem trabalho e

desprendimento. Observa, contudo, grandes mudanças no cenário empresarial da cidade.

Primeiro nas empresas familiares que passam o poder de pais para filhos e, segundo,

quando pessoas oriundas de outros setores econômicos se tornam empreendedores tra-

zendo novas idéias. “O grande trunfo para Barretos hoje é estar abrindo definitivamente

as portas da educação e isso em todos os setores. As mudanças econômicas, que estão

ocorrendo, mais conhecimento agregado são o binômio do desenvolvimento”, explica o

consultor.

Itamar pode defender a idéia de transformação empresarial, afinal tem estofo con-

seguido durante anos de trabalho e dedicação. Hoje trabalha com mais de 70 empresas de

Barretos e região. Mais de 65 mil pessoas já participaram de suas palestras e cursos e

cerca de 4.000 participaram do TEAL (Treinamento Empresarial Ao Ar Livre) que têm

dinâmicas variadas, que incluem trabalho em equipe, esportes radicais e contato com a

natureza. Com dois livros editados, Mudanças: Só Falta Você e Tudo Para Vencer o

consultor está conseguindo cumprir a sua missão: ser agente de transformação das em-

presas e co-responsável no processo de transformação de Barretos. “A oportunidade é

agora, vamos enfrente!”.

ITAMAR
ALLI

Os dias atuais pedem uma empresa que busca cum-
plicidade com seus colaboradores diretos e com-
partilhar lucros e expectativas de progresso

17) 3322-3648      (17) 9718-2337



LiceuTec uma escola
que vale por duas

O LiceuTec vai oferecer:

Ensino Fundamental e Médio com Oficinas Profissionalizantes em

horários diversos e de forma opcional

Cursos técnicos nos períodos noturnos  e aos finais de semana

Faculdade de Tecnologia (em fase de autorização)

Cursos de extensão em áreas diversas.Avenida Gonçalves, 02200    Barretos  Fone:3323-3333

Roberto Pacheco de Oliveira

www.liceutec.edu.br

“A sustentação do PIB brasileiro superior a 5% só se tornará realidade se tiver-

mos profissionais qualificados para o exercício das diversas atividades e funções que

atendam ao mercado”. A afirmação é de Roberto Pacheco de Oliveira, natural de Rio

Claro, mas barretense de coração, formado em Engenharia Elétrica pela Fundação Edu-

cacional de Barretos. Pacheco, que vive há 27 anos a experiência de ensinar, inicia uma

nova caminhada criando o LiceuTec Tutor Moacir Pacheco de Oliveira, com uma

proposta diferenciada buscando agregar formação acadêmica básica ao ensino técnico

profissionalizante. “Se vamos crescer é fundamental termos gente capacitada e profis-

sionais aptos para isso”, afirma.

A idéia do LiceuTec é perfeita, porque a cidade e a região pedem cada vez mais

profissionais especializados. A empregabilidade, segundo Pacheco, está fortemente liga-

da a esse fator. Isto se configura com a ampliação da oferta de vagas nos setores sucro-

alcooleiro, nas indústrias ligadas ao agro-negócio, todas em busca de profissionais capa-

citados nas áreas de automação industrial, eletrotécnica, pneumática, química, metalúrgica

entre outras. Atento a este fenômeno Pacheco direcionou o LiceuTec para atender a

estas necessidades, que satisfazem duas frentes: empresas e funcionários. Reuniu um

corpo docente altamente qualificado e uma equipe técnica comprometida em oferecer

ao aluno o melhor aprendizado. “Para o mercado vamos oferecer o melhor profissional”,

explica Pacheco.

A escolha do local para instalação do LiceuTec foi acertada e estratégica pois está

entre dois bairros de grande população, Cristiano e Barretos II, facilitando o acesso

dessa população à escola e trazendo maior conforto ao aluno. Instalada num terreno de

35 mil m2, a escola tem 1.650 m2 de área construída e uma estrutura que valoriza a troca

de aprendizado entre docentes e alunos. Com o LiceuTec o professor Pacheco declara

sua preocupação com o futuro de Barretos e com as gerações futuras. “O desenvolvi-

mento só acontece com educação e com pessoas qualificadas”, conclui.

O desafio a que se propõe o LiceuTec é oferecer
ensino de qualidade que agregue a formação aca-
dêmica à capacitação técnica profissional

Educação Profissionalizante13
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ALLPLANT e EMBRAFÓS
nutrindo a nova agricultura

Sócios acionistas:
Giovane Barroti, Marta Cristina Bampa Leme e João Benetti

EMBRAFÓS
Criada em 2004            33 mil m2      5 mil m2 de área construída
ALLPLANT
Criada em 2005           10mil m2       1.500 m2 de área construída

Novidade em 2008
Lançamento de produto inovador  Vulcan - condicionador para o solo

ALLPLANT:    Avenida Mario Oliveira, 800         Distrito Industrial II
EMBRAFÓS:  Avenida Padre Cézar Luzio, 3001  Distrito Industrial II    I17I 3323-6201

João Benetti

www.embrafos.com.br
www.allplant.com.br

Indústria e Comércio de Fertilizantes14

ALLPLANT e EMBRAFÓS. Uma cuida das plantas, a outra da terra. Juntas

formam uma parceria perfeita para dar ao homem do campo o que ele mais precisa:

tranqüilidade para plantar, produzir e colher bons frutos. Num País considerado celeiro

do mundo, que vêm batendo recordes contínuos de alta produtividade agrícola a

ALLPLANT e a EMBRAFÓS cumprem seu papel e muito bem. A ALLPLANT vem

com tecnologias inovadoras na área de fertilizantes foliares, que incluem nanotecnologia

e mais de 100 fórmulas de produtos diferentes. Também tem capacidade para criar

produtos que respondam prontamente à necessidade do agricultor.

Por outro lado a EMBRAFÓS investe firme na capacidade de manter a contínua

produtividade do solo com fertilizante mineral a base de fósforo e com um diferencial,

100% orgânico. Isto significa responsabilidade ambiental em favor da produtividade agrí-

cola. Em março de 2008 a Embrafós lança no mercado um novo produto o Vulcan,

chamado de condicionador de solo. Com um trabalho testado e reconhecido a Embrafós

entre 2006 e 2007 teve um crescimento de 300%. “Nosso objetivo para 2008 é crescer

mais 100%”, afirma João Benetti .

A EMBRAFÓS nasceu em 2004. A partir de uma pesquisa de doutorado de um dos

sócios, o químico Giovane Barroti. Começava aí todo o desenvolvimento de produtos

para cuidar do solo. Com o solo garantido foi o momento de voltar a atenção para as

plantas (laranja, milho, soja, cana-de-açúcar etc.) Nascia em 2005 a ALLPLANT que é

a primeira empresa a desenvolver produtos a base de nanotecnologia que trazem resul-

tados superiores, pois tem uma melhor distribuição, facilidade de absorção e sem sobre-

carregar a planta. As duas empresas mantêm um atendimento direto ao cliente com

técnicos e agrônomos acompanhando e assessorando o agricultor. “Na agricultura do

futuro produtividade e respeito pela natureza caminham juntos, essa é nossa missão e

nosso trabalho”, finaliza Giovane Barroti.

Duas empresas com a missão de contribuir para
o progresso do agro negócio, criando e inovan-
do os produtos e serviços



Apoiada na diversidade educacional a escola pública está
pronta para uma verdadeira revolução na forma de ensi-
nar e aprender, preparando para os desafios do futuro

A escola pública de
Barretos tem pressa!

Uma utopia! Em Barretos está para acontecer uma UTOPIA, afirma o Secretário

Municipal da Educação, Reginaldo da  Silva. Uma criança entra na educação infantil

aos 4 meses de idade e sai para a vida profissional com um diploma de graduação, pós-

graduação ou até doutorado se assim desejar. Para completar esse ciclo todo que tem edu-

cação infantil, ensino fundamental, ensino médio e faculdade, só faltava o ensino médio.

Barretos agora já conseguiu ensino médio profissionalizante, que chega com a criação das

duas escolas técnicas, que começam a ser construídas em janeiro de 2008 e  a funcionar em

agosto deste mesmo ano. “É um ciclo completo de educação pública, gratuita que estará

disponível em 2008”, afirma Reginaldo.

Para entender basta acompanhar o que já acontece hoje. Cerca de 3.700 alunos estão

matriculados em horário integral nas 21 escolas infantis, com direito a material escolar e

alimentação. Outros 9.200 alunos estão matriculados no ensino fundamental, em 21 escolas

fundamentais, com cinco delas já funcionando em horário integral. Estes alunos têm materi-

al, escolar, uniforme e alimentação. O que faltava veio em dose dupla. Isto porque o municí-

pio conseguiu trazer para Barretos duas escolas profissionalizantes: técnica e agro técnica.

As primeiras turmas estão previstas para agosto de 2008. A Universidade Aberta por sua

vez já atende, desde setembro de 2007, 212 novos universitários. Ressalva: um percurso

educacional totalmente gratuito.

Claro que, utopias como esta é o que toda cidade gostaria de ter. Principalmente se

ela vier assentada com os dois pés no chão, como é o perfil do atual Secretário da Educação.

A grandeza do projeto e dos números vem acompanhada de um esforço contínuo de qualifi-

cação profissional do professorado e da inclusão de novas tecnologias educacionais. A Infovia

é uma delas. Começa a funcionar em janeiro de 2008 e integra o ensino municipal ao Portal

Aprende Brasil, do Grupo Positivo uma experiência que vai trazer conectividade, interatividade

e novas tecnologias de informação. Estas palavras estão na fala de qualquer criança, que

passa a  buscar informação como elas mais gostam: brincando.  “Chegou ou não o futuro em

nossa cidade?” pergunta o Secretário Reginaldo.

site: www.barretos.sp.gov.br
 e-mail: secretaria.educacão@barretos.sp.gov.br

Secretaria Municipal da
Educação

Rua 21 de Abril n.º 240  I17I
3323-8120    Derby Clube

Barretos - SP

Reginaldo da  Silva

CEFETS - Curso Técnicos de Nível Médio
Agropecurária, Agroindústria, Turismo e Eventos e Suporte para Micro
Informática

Polo Barretos - Universidade Aberta (UNB e Ufscar)
Tecnologia sucro-alcooleira, Educação Musical, Educação Física,
Teatro e Artes Visuais
Total em 2007: 250 vagas gratuitas
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