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Segundo Caderno Especial 151 anos

BOTUCATU CIDADE DAS BOAS INDÚSTRIAS

Editorial
Ao longo desse século e meio, a cidade foi sendo construída
à base de muito trabalho e conhecimento, que frutificaram
como a “Cidade dos Bons Ares e das Boas Escolas”. Quando
completamos 150 anos, foi acrescentado também o termo
“Cidade das Boas Indústrias”.
Botucatu é uma das mais industrializadas da região e tem um
parque fabril invejado por cidades maiores, mas que não têm
fábricas de ônibus que transportam milhões de passageiros em
todo o país e diversos outros espalhados pelo mundo. A
Embraer tem em nossa cidade, o controle acionário da mais
antiga fábrica de aviões do hemisfério, a Aeronáutica Neiva,
com mais de 50 anos; o freio da Moldmix, que dá segurança aos
mais modernos veículos fabricados no Brasil; boa parte da
madeira usada na construção civil e em móveis de escritórios
e residências, aqui são fabricados pela Duratex há cerca de
trinta anos e há dez anos pela Eucatex.
Que dizer do Café Tesouro que, desde 1927, “chova ou faça
sol”, coloca na mesa dos paulistas, o Café Tesouro, o nosso
café. O período de ouro do café passou, mas o Café Tesouro
continua até os dias de hoje.
Nas próximas 48 páginas o leitor poderá verificar um
trabalho inédito, desenvolvido pelo pesquisador Olavo Pinheiro
de Godoy, presidente do Centro Cultural de Botucatu e pelo
diretor deste jornal Adolpho Dinucci Venditto que, desde o
início do ano, num incansável trabalho de pesquisa, estão
coletando informações sobre as nossas indústrias, que empregam milhares de pessoas e geram divisas, não só para a nossa

cidade, como para a região. Godoy ouviu empresários da
chamada velha guarda e também os novos empreendedores,
que desafiam o mundo globalizado, no ramo industrial.
Botucatu não é só pioneira da indústria paulista. É também
pioneira na organização dos empresários do setor. A regional
do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo foi uma das
cinco primeiras a serem organizadas há mais de 50 anos, pelos
pioneiros Peduti, Bacchi, Blasi, Milanesi e Lunardi, entre
outros. Para que o leitor tenha a dimensão da importância de
nossas indústrias, essa regional abrange mais de 40 cidades,
indo até a fronteira com o Paraná, na região de Ourinhos. Está
é a segunda edição em que “A Gazeta” retrata a nossa indústria.
Na edição de 2000, quase que antevendo o nosso novo slogan,
retratamos a presença dos europeus que escolheram Botucatu
para viver e gerir seus negócios, construindo as primeiras
indústrias da “boca de sertão”, que era a Botucatu de então...
“A Gazeta de Botucatu” tem muito orgulho em dividir
informações que estavam guardadas em memórias, documentos e fotografias, considerando a dificuldade que é ser empresário neste país, sujeito a vendavais econômicos e políticos.
Para realizar este trabalho que demandou quatro meses de
cuidadosa pesquisa e redação, “A Gazeta de Botucatu” não
poderia deixar de agradecer aos 60 anunciantes que apostaram
no projeto e dividiram conosco esse “segredo industrial”, que
temos certeza vai aumentar ainda mais o orgulho de ser
Botucatuense, mesmo que seja “importado”.
Foi um prazer trabalhar pesquisando a indústria botucatu-

ense nos últimos meses. Prazer compartilhado com o renomado professor Benedito Vinício Aloise, autor do desenho da
nossa primeira página, [acima], as muitas digitações e revisões
dos artigos e publicidades, feitas por Maria Cabral, Haroldo
Amaral e Glorinha Dinucci. Devanil Camargo fez fotos espetaculares e ajudou a recuperar outras antigas, no velho photoshop. É dele também a arte do título com nossa bandeira
sesquicentenária.
Edil Gomes juntou textos, imagens, fios e tinta, para
diagramar este jornal, que sempre está surpreendendo o nosso
leitor, junto com Lucélia Carvalho, ambos da Editora Diagrama. Para termos a história de nossa indústria, não poderíamos
contar apenas com o nosso trabalho de pesquisa e reportagem,
mas também com preciosas informações dos diretores das
maiores indústrias locais. Nosso muito obrigado a nossos
articulistas, quase todos membros da Academia Botucatuense
de Letras, que escrevem para a presente edição. Não podemos
deixar de lembrar os gráficos que, nesta madrugada, materializaram nosso trabalho de meses.
Com alegria e orgulho, estamos entregando esta edição
especial de “A Gazeta de Botucatu”, contando mais um capítulo da grande história de botucatuenses que construíram e
estão construindo esta cidade das boas indústrias, que mantém
os bons ares e as boas escolas.
Parabéns Botucatu neste seu 151º aniversário.
Adolpho Dinucci Venditto - Diretor

49

2
Sexta-feira, 14 de abril de 2006 a n o
Edição Especial 151 anos de Botucatu
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

A GAZETA DE BOTUCATU

BOTUCATU: CIDADE
DAS BOAS INDÚSTRIAS
Situada a 825 m de altitude, de clima ameno e
cercada por bela paisagem serrana, Botucatu
conserva as condições naturais que há mais de dois
séculos justificaram a denominação da localidade,
a partir das palavras indígenas Ybitu e Katu, isto é,
bons ares. Bons Ares, boa água, belas paisagens, e
aí acabam as semelhanças com as antigas sesmarias, implantadas a partir de 1721, pelos jesuítas, ao
longo do Peabiru, caminho que ligava São Vicente
a Assunção, no Paraguai.
Freguesia em 1846, Vila
em 1855, Comarca em 1866
e cidade dez anos depois,
rapidamente Botucatu impôs-se como pólo de desenvolvimento regional.
Hoje, com mais de 110 mil
habitantes, duas centenas
e meia de indústrias e cerca de mais de mil estabelecimentos comerciais, a cidade é o principal centro
urbano da Média Sorocabana . Desde 1967 a cidade conta com a Delegacia
Regional do CIESP, com
jurisdição sobre 35 municípios.
Ligado à capital pelas
rodovias Castelo Branco e
Marechal Rondon, pelos trilhos da Ferroban, o município vem obtendo forte ex-

pansão do setor industrial
que, praticamente, dobrou
o parque fabril nos últimos
dez anos. Com uma centena de empresas de médio
porte e pelo menos uma
dezena de grandes unidades fabris, o parque industrial botucatuense caracterizava-se pela diversificação, com leve predominância nos setores de confecções e madeira. Depois da
implantação da maior unidade fabril da Cia Americana Industrial de Ônibus –
Caio, a principal fabricante
nacional de carroçarias
para ônibus, modificou radicalmente o perfil da industria local.
A atividade industrial
no princípio da história

botucatuense teve início
no segundo império. Sua
história, entretanto, não se
caracteriza por uma evolução sistemática. As atividades agrícolas e o extrativismo absorviam os
parcos capitais e a mão
de obra, só dando margem, naquele período, às
indústrias caseiras : pequena produção de sabão,
telhas, violas, tijolos, queijos, com destaque para a
manufatura do couro. Registra Hernâni Donato em
seu “Achegas para a História de Botucatu” que
pelos idos de 1850, eram
aqui produzidas excelentes peças de couro trançado com destaque aos
cabos de relhos festejados por serem provenientes de Botucatu.
Com a vinda de mineiros para povoar a região,
começou-se a expandir as
pequenas olarias. Transformar os casebres de paua-pique em decentes moradias de alvenaria, requeria tijolos. No findar
do século XIX, eram registradas quatro no correr do
ribeirão Lavapés.

Primeiro Ciclo Industrial
Face a situação privilegiada de nossa cidade,
para cá vieram inúmeras
indústrias, de pequeno,
médio e grande porte, gerando milhares de empregos e proporcionando melhores condições sociais
para o município de Botu-

de, não houve possibilidades de um crescimento
desse setor até os anos 50
do século passado.A partir dessa data Botucatu
inaugura o seu segundo
ciclo industrial. É Hernâni
Donato quem afirma : “Ao
comemorar 130 anos de

vida (1985), a cidade conta mais de duzentas indústrias, algumas de expressão mundial. Emprega seis mil pessoas, atuantes nos setores aeronáutico, metalúrgico,
têxtil, moveleiro, alimentício, coureiro, etc...”

Terceiro Ciclo Industrial
Emilio Peduti inaugura a
CIESP em 1955, propondo
uma nova realidade para a
industrialização de Botucatu. Acompanhemos o pensamento do historiador Armando Delmanto “Alicerçado na presença de grandes complexos industriais,

Por volta de 1860, a Vila de Botucatu não
possuía médicos. Na sua rotina de sobrevivência, socorria-se dos homens simples que
constituíam sua população.
terras botucudas, a Companhia Industrial Específicos M. Morato, com laboratório e farmácia. Desenvolveu a fórmula indígena do elixir que ficou nacionalmente conhecido como “Elixir M.
Morato” , p r o d u z i n d o ,
também, as “pílulas de
Tayuyá”, fórmula retirada da erva-de-bicho,
com propriedades terapêuticas : anti-séptica,
adstringente, antiinflamatória e hemostática,
hipotensora e anti-hemorroidal.
No adentrar o século
XX, Armando Moraes
Delmanto, ralata em
“Memórias de Botucatu”
: “Além dos produtos do
Morato, a indústria farmacêutica botucatuense
também viveu daqueles
elaborados na Farmácia
Lago, do Dr. Rodrigues
do Lago : Eczemol, que
ganhou renome “contra
eczemas, empingens ,
frieiras, cobreiros e mais
moléstias da pele”, conforme rezava a bula e a
propaganda. Xaropes de
Mulungu, contra tosse e
vinho reconstituinte com
fórmula do Dr. Costa Leite – primeiro médico da
cidade e grande benemérito-fundador da Misericórdia local.
A extração e desidratação de produtos farmacêuticos e alimentícios

raphim Blasi, Virgínio Lunardi, Aleixo Varoli, Atílio
Losi,Eugenio Monteferrante, Angelo Milanesi. Pedro Delmanto, Pedro Stefanini, Antonio Michelucci, Adeodato Faconti, João
Pescatori, Felipe di Santis
e Paleógenes Guimarães.

Segundo Ciclo Industrial
Como a crise do café
em 1929 gerou efeitos
desastrosos para e economia mundial e paulista
e a turbulência política de
1930 contribuiu para a
decaída das atividades
industriais em Botucatu, a
crise energética na cida-

DO ELIXIR DE D. CARLOS
A ANIDRO DO BRASIL
Não havendo médico,
dá-se oficialmente licença a José Souza Mattos
para fazer curativos, e a
João Vieira Paraíso para
aplicar o pus vacínico,
contra a varíola, que na
verdade era a varicela.
População sertaneja,
usava-se muitos remédios extraídos da natureza
e fórmulas indígenas
transformadas em chás,
beberagens e garrafadas.
A necessidade do
povo de então, tão carente de conhecimentos
em ervanários, forneceu
ao português Daniel Carlos Maria Jordão da Rocha Peixoto, uma oportunidade segura e correta no uso de plantas medicinais com fins preventivos, terapêuticos e curativos.
Em 1880, estabeleceu
laboratório e passou a fabricar o famoso “elixir à
base receitas misteriosamente transmitidas por
um pajé especialista em
ervas” que curava diversas moléstias dentre elas
reumatismo e sífilis. Foi
tão acentuada a propaganda dessa fórmula medicinal que proporcionou, ao seu autor, uma
boa renda. A fórmula foi
vendida para o farmacêutico Martinho Morato, formado em Ouro Preto.
Martinho montou em

catu. Com a enorme quantidade de imigrantes que
aportaram em Botucatu no
inicio de 1900, tivemos o
deslanchar do primeiro
ciclo industrial encabeçado em sua maioria pelos
italianos, com destaque
para Petrarca Bacchi, Se-

a cidade de Botucatu vive
período de grande progresso. As grandes indústrias,
de porte internacional, asseguram a estabilidade de
nosso 3o Ciclo Industrial
com a instalação da Caio,
Duratex, Staroup, Moldmix,
Hidroplas, Brás-Hidro, Nei-

va-Embraer, etc...”
Devido à sua importância dentro do contexto sócio-econômico, vamos a
seguir abordar alguns aspectos dessas empresas
para que se possa conhecer de perto a sua pujança
e o seu valor.

O APOGEU DO
CAFÉ E AS
ATIVIDADES DOS
IMIGRANTES
A história do Brasil foi profundamente
alterada, em fins do século XIX, devido
ao grande número de pessoas que, nos
Estados Unidos e Europa, passaram a
beber café.

trouxeram a Anidro do
Brasil
Desidratação
Ltda, o Laboratório Centroflora e a Solifer, Indústria Química. Em setembro de 2005 a Centroflora firmou parceria
com famílias do assentamento Córrego Rico de
Jaboticabal para a produção do jambu, uma espécie nativa da Amazônia utilizada na indústria

de cosméticos. O jambu
é utilizado na produção
de um produto anti-rugas, que será lançado
pela Natura Cosméticos.
Devido à sua política
de gerenciamento de pessoas, o Grupo Centroflora
foi qualificado, nos anos
de 2003,04 e 05 pelo
“Guia Exame” como uma
das “Melhores empresas
para você Trabalhar”.

E a vida de muita gente nascida fora do Brasil mudou na medida em
que, desde a década de
1880 até o impacto da
Grande Depressão,
atendeu à demanda de
trabalhadores para os
cafezais de São Paulo.
A crescente demanda
de café na Europa e
América do Norte, a
possibilidade de crescente produção no Brasil e a migração em
massa da Europa Meridional para as fazendas de café convergiram , na década de
1880, para formar no
São Paulo rural um complexo histórico que durou até que a crise da
década de 1930 abalasse seus alicerces. Esse
complexo – seus componentes, funcionamento e efeitos mais
amplos, recaíram sobre Botucatu, possibilitando o “deslanchar”
da indústria e da economia local.
O café trouxe os espanhóis, alemães e principalmente e, em grande massa, os italianos.
O complemento terres-

tre da navegação transatlântica era a estrada
de ferro, ligando o interior à costa. Os trilhos
acabaram atingindo a
fronteira de povoamento do oeste e tornaram
economicamente viável a exploração dos ricos solos do planalto
interior.A Estrada de
Ferro Sorocabana atingiu Botucatu pelo ano
de 1889.
A unidade básica de
produção era a fazenda
– Ao contrário da semiisolada “hacienda” das
terras montanhosas da
América Espanhola, a
fazenda paulista não tinha outro propósito senão a agricultura orientada para a exportação.
Desde o inicio foi uma
empresa capitalista, no
sentido de que sua razão para existir era a
produção para o mercado, visando ao lucro.
Como tal , congregou
fatores de produção de
uma maneira idealmente ajustada aos propósitos dos colonizadores
europeus originais e
seus herdeiros na elite
brasileira.
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BLASI NA VANGUARDA INDUSTRIAL
Com o desenvolvimento da cafeicultura em toda
a região, houve a necessidade de pequenas fundições ou ferrarias para a
produção e manutenção
das ferramentas utilizadas
nas grandes fazendas cafeeiras. As máquinas acionadas a vapor, produziram uma transformação
profunda nas condições da
produção industrial local.
O italiano Serafim Blasi,
instala , na poeirenta Floriano Peixoto, uma oficina de ferreiro. Homem de
larga visão,vislumbrou o
desenvolvimento de sua
empresa, favorecida pelo
surto do café, idealizou,
montou e passou a fabricar máquinas para o processamento do café e de
outros produtos agrícolas.
Fabricando máquinas
para café desde 1894, a
Serafim Blasi & Cia. Ltda.
Indústria de Máquinas

Agrícolas e Industriais foi
um antigo estabelecimento fabril do município, e
tido como um dos mais
conceituados do país na
produção de equipamentos para a cafeicultura.
Com sua primeira patente
registrada ainda em 1903
(descascador de café ), por
seu fundador Serafim Blasi, a indústria produziu
conjuntos completos para
beneficiamento e classificação de café, milho, ar-

roz, amendoim, feijão e
mamona, além de máquinas e equipamentos para
classificação de grãos em
geral, totalizando centenas de itens.
A indústria, instalada
em pleno centro comercial da cidade, numa área
de 48.400 m2 ( 15 mil cobertos e duzentos operários), produzia máquinas e
equipamentos presentes
em todo o território nacional e diversos países da

A SAGA DO COURO
NA TERRA DO CAFÉ
Em 1873, o município de Botucatu exportava algodão,
toucinho, queijos,
gado e suíno, e em
maior quantidade o
café.
Devido às grandes fazendas de criar existentes
na região, o trabalho de
curtição e aproveitamento
do couro já eram sentidos e
anunciavam o desenvolvimento da cidade. Jordão
Pompeu de Almeida Campos e José de Oliveira Camargo manufaturavam selas e os mais diversos “arreames” utilizados pela
população campeira. Na
década de setenta dos
anos oitocentos, Antonio
Benedito Alves, José Antonio de Almeida e Vicente Ferreira de Almeida,
estavam instalados com
banca de sapateiro.
Hernani Donato explica que o ano de 1917 já
despontava com 44 empresas, 25 fabricando calçados usando couros preparados localmente. O italiano Pedro Delmanto e seu
irmão Costabile, instalam,
em 1895, a “CASA DELMANTO” localizada na rua
Amando de Barros, 25, especialista em calçados masculinos e femininos. Importando máquinas da Alemanha , contratou o mestre
finlandês Victor Saksala,
especialista em preparar e
tingir os mais diversos tipos
de couros, funda a mais famosa fabrica de calçados
da cidade empregando
couros do seu curtume “Bella Vista” situado no Bairro
Alto.Ali eram produzidos os
couros da Rússia, Couro de
Cavalo, Pelica Preta e Bran-

ca, Marroquim, Vaqueta
Superior, Sola inglesa, em
cores para confecção de
malas, solas para seleiros e
os mais diversos produtos
para atender as selarias da
região.
Eugenio Monteferrante,
Lunardi e Pescatori fundam, em 1910, um dos grandes curtumes da época o
“Vitória” com produção
mensal de duas mil solas e
“couros bufalados”, vaquetas ao cromo, couro de porco, etc.
Atílio Losi adquiriu o
“Cortume Bela Vista”, propriedade de José Vitoriano
Freire Villas Boas, indústria
que fora montada numa chácara do Bairro Alto, pelo Sr.
Pedro Delmanto. Expandiu
a indústria, e os seus filhos
dominam o negócio do couro, com vários curtumes em
funcionamento sob a direção de Pedro Losi.
A curtição de couros
para fabricação de solados
para calçados, tradicional
atividade local, na década
de 1970, reunia quatro curtumes, com 250 empregados no total. O mais antigo
é a indústria e Comércio
Pioneiro Ltda – Curtume
Pioneiro, criado oficialmente em 1911 ( existem regis-

tros de seu funcionamento
desde o final do século XIX).
Construído há mais de
um século, possuí área de
10.000m2 e 6.000m2 de
construção. Em 1978, quando investiu Cr$ 4 milhões
em sua modernização, o
“Pioneiro” obtendo faturamento de Cr$ 28 milhões,
curtindo, mensalmente, 60
toneladas de solas para calçados, o que significa o processamento de 3 mil couros – com capacidade instalada de 5 mil ), provenientes de Vinhedo, Araçatuba e Jundiaí , em São Paulo.
Trabalhando com máquinas importadas da Itália, com tecnologia avançada, produz material com
acabamentos diferenciados para uso em empresas
as mais variadas, até ser
transformado em cintos,
selas para montaria, solas
de sapatos, etc. . .
A empresa emprega atualmente, 35 funcionários e
apresenta uma produção de
100 toneladas de couro por
mês. Grande parte de sua
produção é de solados para
calçados, usando insumos
naturais, além do couro. O
Curtume Pioneiro também
produz couro para cintos,
bolsas e outros produtos. O
produto é exportado para
cinco paises.Para o consumo interno as vendas são
direcionadas para o Rio
Grande do Sul e Franca (SP),
grandes pólos calçadistas.
O Curtume Pioneiro se destaca como uma das principais empresas de produção
de couro no país.

África e América Latina.
Em 1980 seu capital registrado era de Cr$ 7 milhões
e as vendas foram de 30
milhões, incluindo exportações de 5 milhões, para
países da Alalc.
Foi a partir de 1956,
com a indústria sob a direção do Dr. Francisco Blasi, que a Empresa Serafim
Blasi & Cia conheceu sua
verdadeira fase de expansão e consolidação. Nos
caminhos percorridos pela
industrialização brasileira, muitos e originais foram os métodos e políticas utilizados pelo Dr.
Francisco para sobreviver
às tempestades que, em
certas ocasiões, se abateram sobre a economia do
nosso país. Conseguir
transformar a empresa em
uma sólida potência econômica, cujo complexo
industrial ocupou uma
área superior a 1 alqueire,

defronte à Av. Floriano Peixoto. A indústria cresceu
tanto, que em fins da década de 1970, as vendas
ao mercado externo atin-

giram a casa dos Cr$ 20
milhões, com planos para
uma segunda fábrica em
Três Pontas no estado de
Minas Gerais.

INDÚSTRIAS ÍTALO - BRASILEIRAS
Foi a grande propulsora da
industrialização em Botucatu.
Tendo à testa Petrarca Bacchi, homem dotado de grande iniciativa e capacidade industrial, estabeleceu a confiança e a estabilidade
da indústria botucatuense. Seu funcionamento data de
1915, com uma área
construída
de
13.464,08 m2 em terreno de 20.000 m2.
Petrarca Bacchi,
grande empreendedor italiano, instala
na Floriano Peixoto,
na região conhecida
por “baixada” um diversificado parque
industrial, passando
a produzir cerveja das
marcas “Vencedora”
“Botucatuense”, “Brasileira”, “Pilsen Cristal”;
fábrica de gelo, seguidas
mais tarde por serraria
“Santana”, máquinas de
benefício de café , algodão e cereais, massas alimentícias , fiação, fábri-

ca de chapéu “Santana”,
Torrefação e empacotamento de café, etc...
Tornou-se muito conhecido na região e no
Estado sendo cognominado o “Matarazzo de Botucatu. ”Além da sua grande capacidade de trabalho, a empresa que se

constituiu em orgulho
para Botucatu, utilizava
200 operários que
atuavam na parte industrial e administrativa.
Para alimentar
todo esse parque industrial, faz construir
a “Empresa Hidroelétrica Petrarca Bacchi”. com máquinas
e barragem da usina
geradora instalada
no bairro do Lobo.
Com aproximadamente 40 metros de
comprimento, toda
de alvenaria de pedra e cimento, com
duas comportas, uma
de descarga para a
limpeza da bacia de
acumulação, e outra
que dava acesso a um
canal que conduzia a água
à turbina geradora.
Instalando posteação
própria, vende, a preços módicos, a energia
excedente, aos consumidores locais, o que
provocaria séria crise
energética com a distribuidora concorrente.

ANGELO MILANESI & IRMÃO
Francisco Milanesi,
vindo de Sesto di Reghena, província di Udine,
aqui aportou em 1891, no
período de grande fluxo
de imigrantes no Estado
de São Paulo.

Com pouco capital,
mas com uma força de
vontade e uma disciplina de trabalho constante
reforça o primeiro ciclo
industrial, instala, em
1890, na mesma Floriano Peixoto, oficina de
ferreiro para fabrico e reparo de carroças e máquinas agrícolas, Com o
falecimento do patriarca
em 1902 a firma passou
a denominar-se Angelo
Milanesi e Irmão.
Usando forno com capacidade de fundir 1.500
kg. de ferro guza por hora,

a empresa expandiu-se
com serviços de mecânica
geral, fundição de ferro e
bronze,com produção de
eixos, polias, mancais, rodas dentadas; fabricação de
máquinas de benefício de
café e algodão, máquinas
para serraria com serras
francesas verticais e auto-

máticas, engenhos para
cana, máquinas para o
aproveitamento da mandioca com prensa de grande
potência para moagem e
raspagem, moinhos de fubá
e máquinas para beneficio
de arroz; com especialização em bombas hidráulicas tipo “carneiro”.
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CAFÉ TESOURO

Outra empresa tradicional de Botucatu
é o Café Tesouro
Ltda.
É classificada como
a mais antiga industria do ramo alimentício local.

Foi criada em 1926,
por João Spenciere, sob
o nome de Café Thesouro, no tempo em que “não
havia hábito de comprar
o produto torrado e moído, pois isso era feito em
casa”, conta um de seus
diretores.Seria na época,
em toda a região de Botucatu, a primeira empresa instalada com a finalidade de industrializar o
café e entrega-lo pronto
para o consumo.
Cheio de coragem,
João Spenciere se dirigiu
à Capital, indo até a empresa Cia Lilla de Máquinas, onde adquiriu um
moinho para café por
500$000 ( quinhentos mil
réis ), para pagamento
em dez parcelas, de cincoenta mil réis cada. Precisava ainda de embalagens para poder vender
o produto, e para tanto
foi até a Rua São Caetano, em São Paulo (SP),
onde um seu amigo era
estabelecido com uma tipografia, e encomendou
então suas primeiras
embalagens, e essas embalagens que levaram o
nome do moinho adquirido como marca do café,
já vieram com a marca
Tesouro, porém naquela
época escrita com TH –

Foto aérea do Parque Industrial do Café Tesouro

Rótulo do Produto embalado

THESOURO. Voltando a
Botucatu, deu inicio ao
novo ramo de atividade,
tendo seu estabelecimento a Rua Amando de Barros, n. 965, onde mais
tarde instalou a casa de
colocação de vidros “Vidroplano” que foi administrada por muito tempo
por Carlos Mores.
A industria iniciada
por João Spenciere, passou pelas mãos de outros
proprietários, até que 22
anos mais tarde, ou mais
precisamente em Janeiro de 1948, o Sr. Palleóloge Guimarães a adquiriu do Sr. Joaquim Reis,
fazendo-a girar sob a denominação de P. Guimarães, mas sempre com a
marca TESOURO.
O negócio prosperou
e em 16 de abril de 1961,
o Sr. Palleóloge Guimarães, modificou a estrutura da firma, fazendo
sociedade com seus filhos, passando a industria a girar sob a denominação de P. Guimarães
& Filhos Ltda. Em março
de 1967 faleceu o Sr. Palleóloge Guimarães, passando a firma a girar com
a denominação de CAFÉ
TESOURO LTDA, sendo
seus proprietários e diretores os Srs. Augusto
Guimarães, Celso Marques Guimarães e Paulo
Guimarães.
Essa tradicional empresa que conta várias
décadas de atividades

Paleóloge Guimarães
em Botucatu, mantém
um dos mais modernos
sistemas de industrialização do café torrado e ou
moído e que é empacotado sem o menor contato manual, e por essa razão já ultrapassou as
fronteiras de nosso município, e continuando a
expandir atende as seguintes localidades :
Areiópolis, Anhembi,
Avaré, Anhumas, Barra
Bonita, Botucatu, Bofete, Conchas, Cesário Lange, Itatinga, Igaraçu do
Tiete, Juquiratiba, Laranjal Paulista, Lençóis Paulista, Macatuba, Maristela, Pereiras, Pratanea,
Pederneiras, Piramboia,
Porangaba, Pardinho,
São Manuel, Torre de
Pedra, Guareí.

Com o crescimento da
industria, foi necessário
adquirir novos equipamentos, e de tecnologia
moderna a fim de atender a demanda que aumentava a cada dia, e
dar continuidade da boa
qualidade do produto.
Nesta época, entre
1970 e 1975, a industria
estava instalada na Rua
Curuzu, 483, que também prosperava muito, e
aí começaram a ocorrer
alguns problemas, pois a
empresa, instalada no
centro da cidade, a fumaça e o barulho incomodava a população. Foi
então que a diretoria da
empresa começou a procurar local para construir
uma nova industria, com
as instalações apropria-
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Carro de entrega
das. Na época a Prefeitura Municipal determinou que na região de
abrangência da Vila Paulista até a Rodovia Marechal Rondon passaria a
ser área industrial do município, conseqüentemente foi adquirido o terreno, com área total de
4.900 m2, para a construção da industria com
aproximadamente 2,400
m2 de área construída. E
assim feito, no inicio de
1975, inaugurou-se as
novas instalações, à Rua
Palleologe Guimarães n.
931, Vila Paulista, com

Antiga indústria na rua Curuzu
os mais modernos equipamentos de torrefação
e moagem de café da
época.
Trabalhando com cerca de 24 funcionários, a
industria continuou a
prosperar,e construiu
uma outra unidade na
cidade de Lençóis Paulista (SP), pois sempre
manteve seu padrão de
qualidade, que faz com
que seu crescimento gradativamente venha a aumentar, e a superar as
crises econômicas, os
problemas de intempéries causando danos à pro-

dução nas lavouras de
café cru, e outros. A matéria prima utilizada no
processo de industrialização é na proporção de
metade adquirida na cidade de Botucatu e cidades vizinhas, e a outra
metade adquirida em
outras regiões e estados.
Em 29 de abril de 1985
a empresa perdeu um dos
sócios, o Sr. Paulo Guimarães, que veio a falecer vitima de acidente
automobilístico. Assumiu
o seu lugar o seu filho,Sr.
Pedro Paulo Pires de
Campos Guimarães.

Maquinário para beneficiamento de café
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DAS GASOSAS À FAMOSA GROSELHA MARTIN
No início de 1900, a
cidade agasalhava mais
de cinco pequenas
fábricas de bebidas.
Com a vinda de grande
qüantidade de “oriundis”
para Botucatu, povo acostumado ao vinho e outras
bebidas que não predominavam nessas pragas, passaram a plantar parreirais
de uva para o fabrico do
vinho caseiro. Era comum
nas chácaras daquela época, a visão de videiras a
sombrear fundos de quintais. Sabe-se que no distrito
de Espírito Santo do Rio
Pardo (Pardinho) produziram-se vinhos de excelente qualidade para consumo
próprio e pequeno comércio.

Constitui-se numa empresa pioneira da “cidade
dos bons ares” a fábrica de
licores dos italianos Aleixo
e Xisto Varoli estabelecida
em fins do século XIX, com
produção de refrigerantes,
conhecidas como gasosas,
tão apreciadas pela guri-

INDÚSTRIAS
MARTIN S/A

Com a primeira leva de
imigrantes, em 1887, veio
para o Brasil Giovanni Martin, de Pramaggiore, província de Veneza, contratado para trabalhar em uma
fazenda no município de
Botucatu.
Angelo e Silvio Martin,
dois italianos da Província
de Treviso, Veneza vieram
para trabalhar nas plantações de café da fazenda
São Bento de Mansueto
Lunardi, famoso pelo
“talharini”que produzia na
Vila dos Lavradores. Mudaram para a cidade onde
adquiriram o Moinho de
farinha de Milho e Fubá,
situado na rua Newton Prado e, logo após, a Torrefação de Café Vitória. Iniciaram a fabricação de biscoitos e bolachas, de bebidas
e, por último a de balas que
chegou a empregar 70 moças apenas para embulhálas artesanalmente. Surgiu
a Indústria Martin S/A.
Naquela época, Silvio

zada, e o famoso licor de
eucalipto de apreciação
nacional, premiado na Exposição de Saint Louis, USA.
A receita desse licor, tão
apreciado pelas famílias daquela época, foi vendida aos
Irmãos Martin, que continuaram, por decênios, a sua

produção.
A sua disponibilidade de
área era de 2000 m2, onde
trabalhavam cerca de 20 funcionários. Posteriormente, a
“Casa Varoli” de Adeodato
Faconti & Lombardi, além
do Guaraná “Chic”, passa a
produzir a soda “Champanhe”, fazendo concorrência
com os refrigerantes das Industrias Bacchi. Felipe de
Sanctis e o alemão Guilherme Von Gieseller fabricavam cerveja no centro da
cidade. Henrique Mori, produzia licor de Aniz, fernete e
bitter alpino.O foco dessas
indústrias artesanais era a
rua do Curuzu.
Também produziu refrigerantes o Sr. Plácido Rodrigues Venegas, que mantinha sortido armazém na

Vila dos Lavradores. Venegas era proprietário da fábrica de bebidas “INCA”
com depósito de aguardentes, álcool e engarrafamento de vinhos produzidos na
região de Botucatu, especialmente no distrito de Espírito Santo do Rio Pardo,
região onde predominava
grande concentração de
imigrantes italianos.
A pequena fábrica do
Venegas produzia os refrigerantes de guaraná, taubaina, soda-limonada e
uma bebida chamada
“Inca-Cola” muito apreciada pelos jovens da época.
O Esporte Clube Inca foi
fundado com referência ao
nome dessa bebida.
A viúva Cassaro produzia os refrigerantes “Tupy”

engarrafado e rotulado em
Botucatu, com distribuição
e venda nos bares e armazéns locais, principalmente no famoso “Bar da Estação” de propriedade do
Décimo Cassettari, que era
um propagandista natural
dos produtos da terra.
No correr de 1940, a
Cervejaria Antártica Paulista comprou do Sr. Virgílio Bártoli, cerca de 40 alqueires de terra na região.
Pretendiam construir uma
grande fábrica de cervejas, mas o projeto não foi
adiante. Posteriormente, o
mesmo Virgílio Bártoli readquiriu essa terra, para loteamento da hoje Vila Antártica. O prédio construído abrigou, por algum tempo, depósitos da Schincariol.

FÁBRICA DE
BISCOITOS CATU
Em 31 de julho de 1965, foi inaugurada a fábrica
de bolachas “CATU” ao lado da rodovia “Marechal Rondon”. Indústria moderna e arrojada, que
proporcionou muitos empregos aos botucatuenses. Era a primeira indústria botucatuense a oferecer refeitório e transporte aos seus empregados.
Com o advento da Revolução de 1964 os Bancos
restringiram o crédito e houve necessidade de
vender alguns imóveis para fazer frente aos compromissos da empresa. Nessa época a família
Martin detinha a representação da Ford e Chysler
através da CIMAPE, com filial em Barra Bonita.

ANTARCTICA, SCHINCARIOL E BELCO:
CERVEJA E REFRIGERANTES
ciar uma plantação de ce- na fazenda Monte Alegre e
Na história das indústrias botucatuenses,
várias foram as tentativas de instalação de
fabricas de bebidas de grande porte.
necessitou deslocar-se à
São Paulo para fazer um
curso de 4 anos de Química Industrial a fim de substituir o velho químico da
firma, o engenheiro alemão
João Naerck. Após esse
aprendizado, Silvio Martin
retorna à Botucatu e, inicia
a produção daquela que
seria o carro-chefe de sua
indústria : A Groselha Martin e muitas outras bebidas
como o Vinho de Laranja, o
Licor de Cacau, a Aguardente de Alcatrão e Mel, a
Ferroquina Extra, o Aperitivo de Alcachofra, o Vinho
Composto de Jurubeba e o
famoso licor de eucaliptos.
Os negócios prosperaram e, foi possível trazer
para a cidade, o resto da
família, deixando a fazenda “Água do Cigano” em Vitoriana para
os cunhados. Foi nessa
época que montaram
engenho de fabricação
de pinga na cidade de
Roseto. Passaram então
à viajar, vendendo o produto da indústria Martin
pela Noroeste,Paulista,
Alta Sorocabana e o Paraná.

Irmãos Martin, fundadores das Indústrias Martin S/A

Primeiro foi a Antarctica
Paulista que, pelos idos de
1930, adquiriu terras na região hoje denominada “Vila
Antártica” de propriedade
do italiano Virgílio Bártoli
e, construiu barracão para
a produção de refrigeran-

tes e cervejas do tipo “Pilsen”. A aquisição dessa gleba de terras foi o motivo da
origem do nome ao bairro.
Na mesma oportunidade, a
Cervejaria Antártica Paulista, chegou a adquirir uma
fazenda onde pretendia ini-

vada, principal matéria prima utilizada na fabricação
da cerveja.
O Grupo Schincariol instalou-se em Botucatu, no inicio dos anos 1960. Ocupava
um pequeno espaço na Vila
Antártica, em imóvel construído pela Antarctica. A
Schincariol passou a produzir cerveja e refrigerantes.
Em 1980, a destilaria adquiriu as instalações da Belgo

passou a produzir a cerveja
Belco de excelente qualidade que se transformaria
na renomada marca “Belco”. O Grupo Schincariol
não obteve apoio em Botucatu para ampliar suas instalações e, incentivado pela
vizinha São Manuel, transferiu o parque industrial
para aquela localidade,
onde obteve amplo apoio
da Prefeitura local.

FABRICANDO FÓSFOROS NO “BAIRRO ALTO”
Atílio Losi, chegou à Botucatu com nove anos de
idade, em 1885. Depois de freqüentar a escola
primária local, aprendeu o ofício de marceneiro,
o qual, alías, nunca exerceu.
Trabalhava na casa comercial de sua mãe. Moço
feito, como era costume na
época, foi para a Itália prestar o serviço militar. Ao receber baixa, como sargento de artilharia, regressou
ao Brasil onde fincou raízes em Botucatu. Casou-se
com Adelina filha de Antonio Michelucci e, estabeleceu-se com um armazém
de secos e molhados na
Avenida Floriano Peixoto.
Depois mudou-se para
a rua Amando de Barros
onde funcionava a Casa
Jaques. Como não podia
competir com a poderosa
Casa Cardoso, teve de mudar de ramo. Instalou um
salão de bilhares e montou
Hotel. Foi muito feliz. Conseguiu economizar uns vinte contos de réis. Resolveu
montar uma fábrica de fósforos, porque os ingleses,
fabricantes do fósforo marca “Olho”, Davidson, Pullen Ltda – haviam formado
um cartel de produto e o
seu preço subiu muito.
Atílio alugou um velho
casarão de Petrarca Bacchi, na esquina da Av. Flo-

riano Peixoto com a travessa da E.F.Sorocabana. Entrou em contato com um
engenheiro Químico especialista no ramo. Importou
a maquinaria em 1911. O
técnico, Dr. Rafael Mansoni, veio da Itália e deu inicio aos trabalhos. Acostumado na Inglaterra a utilizar madeira russa na fabricação dos fósforos, exigiu
o choupo da Rússia e sua
importação foi efetuada
com grandes sacrifícios.
Produzia fósforos da
marca “Brilhante”. Passouse algum tempo e, o cartel
existente terminou e os ingleses, para desanimar possíveis concorrentes, utilizaram os seus enormes fundos para liquidá-los, com
tremenda baixa de preços.
Atílio não podia competir. Fechou a fábrica dos
fósforos, desmontou a maquinaria e armazenou-a,
bem lubrificada, no porão
de sua casa, sempre com a
esperança de pô-las novamente a trabalhar. Para isso,
necessitava de maior capital, para montar uma fabrica em termos de razoável

poder de produção e possibilidades para enfrentar a
feroz competição inglesa.
Atílio Losi procurou um
sócio. Convenceu ao patrício Luiz Mori a acompanhá-lo na aventura. E fundaram a Fabrica “Bela Vista” de fósforos. Para arrumar o capital, Atílio Losi
vendeu o Hotel e tudo o
mais que possuía. Mudouse para a Bela Vista (Boa
Vista) e começou a construir a fábrica.
Depois de tremendas
dificuldades e impedimentos devido à guerra de 1914/
19, com a vinda da nova
maquinaria, adquirida na
Alemanha, passou a produzir o fósforo marca “Cometa”, por causa do aparecimento do Cometa Halley. Era
moda constar nos rótulos que
os fósforos levavam parafina,
eram pois parafinados.
Surgiu o trocadilho, a piada, de que os produtos
eram para finados. . . E a
firma teve de mudar a marca para “Phosforos Bandeirantes”.
A fábrica tinha como
sede prédio na rua Capitão
José Paes de Almeida, onde
anteriormente, funcionou
uma fabrica de balaios e
cestas, cujo proprietário era
o Sr. Totó Rosa, onde hoje

está a churrascaria Tabajara. Ativa, empregava, entre homens e mulheres,
aproximadamente 30 pessoas.
Se os negócios já andavam difíceis, pioraram muito, quando a justiça deu
ganho de causa a uma fábrica de fósforos de Limeira, que demandava, alegando violação de patente (depois de estar paralizada
quatro anos). Por parte dos
ingleses, senhores do mercado para avaliação dos
lucros e perdas, a fábrica
limeirense entrou a trabalhar dia e noite, produzindo
o mais possível para calcular o montante a receber.
Esse fato provocou uma baixa de preço no mercado,
diminuiu enormemente a
possibilidade de lucros dos
outros fabricantes.
Atílio Losi era persistente . Comprou a parte de
Luiz Mori e admitiu como
seu sócio seu jovem filho
Pedro Losi, isto em 1924.
Posteriormente entrou no
mercado brasileiro o sueco
Ivar Kruger, cognominado
o rei do fósforo, que era
detentor da marca “Pinheiro” ainda no mercado. Este,
para aumentar o seu cartel,
comprou a fábrica botucatuense.
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O primeiro a fabricar fogos em Botucatu foi
Antonio Ignácio, que além dessa atividade exercia o cargo de carcereiro na delegacia local.
O português Joaquim
Marcelino – aprendiz de
Antonio Ignácio – tentou
produzir “fogos e bombas”
para festas, sem grande sucesso. Seu sucessor, o italiano Francisco Raimo, imigrante, que na velha Itália
já conhecia a arte, trouxe
da Europa muitas novidades pirotécnicas. Depois
veio o João Antunes Ribeiro
Homem, o João Homem,
como era conhecido em
Botucatu, instalou e desenvolveu, por volta de 1880,
a fábrica de fogos “São
João” .Produziu fogos por
mais de 50 anos. Foi o mais
produtivo “fogueteiro” a
produzir fogos de artifício
em Botucatu.
Trabalhava na sua arte,
numa fábrica montada na
Boa Vista, perto da indústria do Mori. Depois a pequena indústria mudou-se
para a rua Visconde do Rio
Branco, perto do ribeirão
Lavapés, próximo ao Asilo
padre Euclides. A primeira

igreja de Botucatu – a São
Benedito”foi inaugurada
com os fogos produzidos
pela fábrica “São João”. Em
1908 a empresa botucatuense foi premiada com um
“Diploma de Honra”na famosa Exposição Internacional em homenagem ao
Centenário da Abertura dos
Portos do Brasil às Nações
Amigas. Eram tantas as encomendas que a pequena
empresa expandiu os seus
negócios, chegando a fabricar quatro mil dúzias de
fogos por ano.
Conta-nos Sebastião de
Almeida Pinto : “João Homem afamado na zona, era
mestre na arte pirotécnica .
João Homem fabricava bombinhas, bombas de bate parede, baterias, morteiros, rodinhas, bichas, pistolões,
cabeça de negro, coroa de
frade, etc... Nos rojões, era
inigualável. Os foguetes de
sete arrancos e de cinco estouros, os rojões de lágrimas, constituíam a sua es-

pecialidade.” Antonio Ribeiro aprendeu a arte de
confecção de fogos de artifício manipulando os fogos importados da Alemanha.
Luiz Baptistão revela importante passagem da vida
botucatuense : “Durante a
Revolução de 1924, Antônio Antunes Ribeiro – filho
de João Homem – alistouse no Movimento Revolucionário. Sabedor de que
os “legalistas” estavam subindo a serra em perseguição aos revoltosos, transportou duas bombas de
meio metro cada uma, e
explodiu-as, uma lá no alto
da Capela de Santo Antonio e outra nas imediações
da Fazenda Santana. O estrondo das bombas foi tanto
que assustou os “legalistas”,
pondo-lhes em disparada
pela montanha abaixo, naturalmente pensando que no
alto da serra haviam instalado uma potente artilharia,
dando tempo para os revolucionários zarparem.”
Em fins de 1939, estava
instalado e produzindo na
av. Petrarca Bacchi – na
Vila Maria.

A FÁBRICA DE SABÃO COLOSSO

De propriedade do Sr.
Manoel Alvarez, foi fundada pelos idos de 1919
e, localizava-se na rua
Vitor Atti, na Vila dos
Lavradores, desde 1925.
Possuía duas enormes
caldeiras de capacidade
para 2.500 litros cada uma.
Era nelas que se preparavam a massa do sabão e
dali passam para os resfriadores de capacidade para
1000 kg. cada. A massa não
se solidificava de pronto.
Conforme o tipo de produto
a esfria levava de cinco a
seis dias . Eram empregadas, na fábrica, as melhores matérias primas. Assim
para o sabão de coco era
importado, diretamente da
Bahia , tambores com o referido óleo vegetal; o breu
e o óleo de rícino eram ad-

quiridos em São Paulo.
Depois de resfriado, o sabão era empilhado em lugar próprio e logo depois
levado aos cortadores. Barras de 60 kg. Eram rapidamente cortadas em pedaços quadrados ou em pequenas barras.
O sabão de coco batia
recorde de venda, sendo o
mais terrível concorrente
dos produtos Matarazzo e
Gessy. Para o sabonete de
coco havia uma prensa especial que facilitava ao comerciante vendê-lo em barras inteiras ou em pedaços.
A fabrica da família Alvarez produziam também,
pó de sabão para banheiros. Esse tipo é obtido com
a fabricação de um tipo
especial de sabão que, depois de moído, sofre a mistura de várias substancias.

A industria Alvarez também
fabricava talco e pó de arroz perfumados. Além de
abastecer o comércio local, a venda dos produtos
se estendia por toda a
zona Sorocabana, norte
do Paraná e sul de Mato
Grosso. As caixas de madeira, para o acondicionamento do sabão, vinham do Paraná. Cinco
eram os tipos fabricados,
tais como : Motejados,
Especial, Lavadeira, Econômico e Comercial, com
uma produção diária de
800 kg. de sabão comum
e de 1000 dúzias mensais
de sabão de coco.
Em 1955 a Cia Alvarez
Comercial e Industrial, produzia o sabão “Colosso”,
“Tango”, “Iral” e a soda
caustica “Atlas”na Avenida Paula Vieira, 91.

COOPERATIVA BELCO-BRASILEIRA
Foi fundada em 22
de setembro de 1961,
pelos imigrantes belgas
oriundos do Congo Belga, com o nome de Sociedade
Cooperativa
Agropecuária Belco Brasileira. Adquiriram a Fazenda Monte Alegre
onde instalaram 102 bel-

gas cooperados e suas famílias. O historiador Armando Delmanto em seu
“Memórias de Botucatu”
relata: “A Monte Alegre,
após a redistribuição
das glebas, optou pela
pecuária e produção de
derivados de leite. O Laticínio Belco foi o pri-

meiro no Brasil a produzir leite embalado
em saco plástico ( máquina importada da França ). O leite, o queijo e a
manteiga da marca Belco alcançaram renome
no Estado.Anos depois,
o laticínio foi absolvido
pelo Leite Paulista.”

A GAZETA DE BOTUCATU

“T
ANO
ARIA DO
“TANO
ANOARIA
COMÉR
CIO” DO GRECO
COMÉRCIO”
O italiano José Greco, natural de Potenza- Itália –
aportou na provinciana Botucatu em fins de 1890.

ria do Comércio” destacava-se pela qualidade e tratamento da madeira empregada em seus tonéis.
Produzindo tonéis e
barris de alta qualidade, a
firma do Sr. José Greco foi
agraciada com a medalha
de ouro na Exposição Nacional de 1908 em comemoração ao 1o Centenário
da Abertura dos Portos do
Brasil ao Comercio Internacional, realizada no Rio
de Janeiro.

Ao redor do ano de
1900, instalou, na rua da
Estação ( Avenida Floriano Peixoto) onde hoje localiza-se a Auto Peças
Brasília, uma pequena
indústria de pipas, cubas,
barris, dornas, tinas, denominada “Tanoaria do
Comércio”. A produção
era tão boa que foi preciso

contratar muitos empregados, além de seus filhos.
Seus produtos eram adquiridos em diversos centros
produtores de vinho e
aguardente, atingindo as
regiões de Santa Catarina
e Rio Grande do Sul.
Dentre as oito tanoarias
instaladas dentro do contexto municipal a “Tanoa-

Ao contrário do que
aconteceu na Europa, no
Brasil, país de economia
rudimentar, que até bem
pouco tempo tudo importava – tanto os artigos de consumo utilitário como as idéias, chegadas com enorme
atraso – a belle époque foi
um reflexo tardio da européia, tendo durado até
1930, ano da revolução
política que derrubou a
Republica Velha e fez sentir, com maior dramaticidade, os efeitos da grande crise do café.
Botucatu começou a civilizar-se, a urbanizar-se,
a adotar uma sensibilidade
e uma aparência de cidade
moderna com o desenvolvimento da Vila dos Lavradores. A transformação daquele bairro influiu nos costumes e, de um modo geral,
em toda a estrutura social
da cidade.
Os Lunardi, Virgínio e
Mansueto, instalaram-se na
Vila dos Lavradores, aberta e povoada depois do começo do século e, em 1920
dividiam-se em : Empório
Apennino, para atender as
fazendas pertencentes à firma : Indianópolis, Santa
Luzia e Boa Vista. Curtume
Vitória ( Lunardi & Pescatori ) e fabrica de sabão, instalados na Rua do Matadouro; massas alimentícias
( sociedade Lunardi e Cassetari ) , maquina São Pelegrino de beneficiar café e
algodão, com uma capacidade média de 600 arro-

bas. O descaroçador de algodão era importado dos
Estados Unidos.Mais tarde
concentram-se no fabrico
de massas, setor agrícola e
ramo imobiliário com loteamento de terrenos.
Para atender a falta de
energia elétrica a indústria
possuía uma máquina a vapor de 60 cavalos, para suprir suas máquinas. A empresa possuía posto de combustíveis com duas bombas.
Em 29 de dezembro de
1945, foram reformados os
Estatutos da antiga firma
“Virgínio Lunardi & Irmãos, que passa a denominar-se “Sociedade Anônima Virgínio Lunardi & Irmãos, com um capital de
três milhões de cruzeiros.
Faziam parte da empresa
da antiga sociedade com a
presidência do Sr. Mansueto Lunardi e como Superintendente o Sr. Luciano Lu-

nardi.
Ampliaram a fabricação
de bolachas, com uma padaria tendo capacidade
para desmanchar cinqüenta sacas de farinha diária.
Um salão onde se localizava todo o maquinário da
indústria . Trinta secadores
de macarrão, cada um com
capacidade correspondente a vinte sacas de farinha.
Os secadores eram os únicos conhecidos no Brasil,
porquanto foram engendrados pelo Sr. Luciano Lunardi, diretor.
Para satisfazer a futura
produção da empresa Lunardi foram importados da
Itália maquinários especiais. Dentre esses novos
maquinários um automático e único existente no
Brasil para o fabrico de
macarrão do tipo “tagliarini”. Essa máquina poupava o trabalho de dez homens.

Durante o segundo ciclo industrial de Botucatu,
no começo dos anos 1940,
é fundada a primeira Cooperativa de Leite da região.
Em terreno doado pela Sra.
Maria Antônia de Campos
Melo, foi construída a fábrica que se especializaria em
leite pasteurizado e derivados. Gerenciavam a iniciativa Antonio Mori e Agenor Nogueira que logo arregaçaram as mangas, para
a construção de um complexo destinado a produzir
o melhor leite de Botucatu.
Com máquinas importadas
da Dinamarca, trabalhavam nessa emprêsa cerca
de 70 funcionários, dentre
os quais lembramos o nome
de Isaltino Covre, Vitório Fregoni e Vitório Crespan.
Naquela época o leite era
vendido cru e distribuído em
carroças que circulavam
pela cidade em galões de
ferro galvanizado, sem nenhum controle de higiene
possível. A novel empresa
propunha-se a mudar os cos-

tumes da população, mediante campanha governamental de saúde pública para
diminuir o déficit de doenças
provocadas pelo consumo de
leite “in natura”. O produto
era pasteurizado e, livre de
qualquer bactéria, era vendido ao consumidor em garrafas de um litro, esterilizadas e lacradas com tampa
de alumínio para evitar o
contato manual .
A matéria – prima era fornecida pelas fazendas e sítios da região, recebendo
também da região de Bauru
e Marilia. Produzindo mais
de 40 mil litros diários de
leite, alguns anos após, a
marca “LIA” tornou-se famosa, sendo os seus produ-

tos consumidos em diversas
cidades do Estado de São
Paulo, em Hospitais como o
“Emilio Ribas” de São Paulo,
Hospital “Franco da Rocha”,
Casa de Detenção de São
Paulo, Santo Angelo (SP),
Aimorés em Pederneiras e
em muitas entidades assistenciais e educacionais.
No correr de 1948 a empresa foi adquirida por Giovanni e Lombardi e, posteriormente, para Domingos e
Alfredo Lopes Torres recebendo nova denominação
de Laticínios Noroeste.Em
finais da década de 1970, o
movimento grevista, a economia reinante no país e falta de apoio político, deixou
de existir.

INDÚSTRIAS S.A VIRGINIO
LUNARDI & IRMÃOS

“LIA” O PRIMEIRO LEITE
PASTEURIZADO DA REGIÃO
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A Moldmix Indústria
Comércio Ltda é uma empresa genuinamente nacional, operando com capital próprio. Fundada em 29
de agosto de 1963, pelo
Engº Arymar Ferreira de
Barros, seu atual Diretor
Presidente. Está localizada, na cidade de Botucatu-SP, com endereço na
Rua João Morato da Conceição, 561 – Vila Maria,
CEP 18.611-900. Suas instalações são próprias, em
um terreno de 7.650 m² e
área construída de 7.450
m².
É uma empresa que tem
como norma, realizar um
trabalho técnico em todos
os departamentos, estimular a criatividade dos funcionários, executar todas
as suas ações dentro dos
melhores padrões de organização.. Honestidade é
um dos seus princípios.
Manter sempre um bom relacionamento com fornecedores e clientes. Pontualidade na entrega dos
seus produtos. Criar um
ambiente de harmonia entre funcionários fornecedores e clientes usando os
mais diversos meios, inclusive a edição de um boletim bi-mensal.
O boletim “MOLDMIX
EM FOCO” tem por objetivo promover informação a
nossos colaboradores, fornecedores e clientes sobre
a realidade da empresa,
sua atuação no mercado,
seu planejamento de investimento e sobre o mercado
em que atua. Traz para os
envolvidos um sentimento
de participação e orgulho
que reflete no bom ambiente de trabalho e um convívio saudável entre todos.
Atua na fabricação de
peças através do processo
de METALURGIA DO PÓ,
tecnologia na qual possui
destaque internacional,
sendo a Moldmix, o maior
fabricante de materiais sinterizados de fricção do he-

MOLDMIX
INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA

Vista aérea da Moldmix
misfério sul.
Com a experiência acumulada nesses anos de atuação junto às indústrias
eletroeletrônicas, eletrodomésticos, automobilísticas,
montadoras de tratores,
auto peças, freios, entre
outras, procura sempre assegurar a satisfação dos clientes
oferecendo produtos de qualidade,
respeito aos prazos
de entrega. e preços competitivos.
O departamento de engenharia
está qualificado
para a elaboração
de projetos e desenvolvimentos de
produtos, conforme
a necessidade dos
clientes. A estrutura ágil e moderna
permite o atendimento aos clientes
a nível nacional e

A fábrica em 1963

internacional.
Direcionada ao mercado de peças SINTERIZADAS e contando com um
parque de máquinas bastante variado, de excelente procedência e tecnologia, está capacitada para
atender, além de programações de grandes quantidades, também solicitações
para produção não seriada.
A empresa que surgiu do
pioneirismo e visão pro-

gressista de seu fundador,
percorreu com segurança
os anos de sua existência
em um ambiente sujeito a
crises, planos governamentais, mudanças de
moeda, inflação recessão
e todas as demais intempéries a que um empresário se expõe num país em
crescimento, como é o
caso do Brasil. Durante o
período inicial de sua
existência experimentou

um crescimento rápido
em sua participação no
mercado, seguido por um
período em que foram necessários pesados investimentos para que a empresa passasse a crescer de
forma segura e consistente. Hoje a empresa experimenta um aumento expressivo em seu faturamento, tendo triplicado
esse faturamento nos últimos quatro anos, fruto da

O informativo interno

Pastilhas de carro

Buchas

Está capacitada
a fabricar:

Pastilhas de moto

•
•
•
•
•
•

Discos

Discos de embreagens e freios para tratores e máquinas pesadas.
Pastilhas de freios para linha automobilística, e motocicletas.
Pó de cobre eletrolítico. Pó de estanho atomizado.
Buchas autolubrificante sinterizadas em aço e bronze.
Tarugos e buchas semi acabados em bronze ou aço.
Serviços de Corte Laser.

seriedade com que atua e
dos investimentos constantes em tecnologia,
equipamentos e treinamento. Tem entre suas
políticas comerciais, a diversificação dos mercados
em que atua buscando segurança e crescimento
nessa diversidade, atendendo mercados como o
agrícola, automotivo, eletrodoméstico, ferroviário,
máquinas e aeronáutico.
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A evolução
da marca
Moldmix

1963-1973

1973-1983

2003-atual

1983-2003

INVESTIMENTOS OPERACIONAIS

A Empresa tem se notabilizado pela contínua melhoria de seus produtos e

Máquina de última geração para corte de chapas a laser
para corte a laser de cha- utilizado em seus procesprocessos através de inves- de seus colaboradores.
Nos últimos três anos pas de aço; uma unidade de sos industriais; novas instatimentos em equipamentos,
obras civis e treinamento adquiriu: duas máquinas geração de Nitrogênio, gás lações para fabricação de

pó de cobre. Ampliou suas
instalações e renovou seus
antigos equipamentos.

PREOCUPAÇÃO COM
O MEIO AMBIENTE

Agrishow 2005

Salão Duas Rodas

LEVANDO O NOME DE BOTUCATU
A MOLDMIX participa
de feiras nacionais e internacionais, apresentando
seus produtos e levando
consigo o nome de Botucatu. Tem patrocinado nos
últimos anos diversas competições esportivas como a

Copa Pakato e o Arena
Cross, circuitos importantes
no calendário de motocross
no país. Patrocina há vários
anos um piloto botucatuense, Rodrigo Guerreiro, nos
campeonatos Brasileiro e
Arena Cross de motocross.

M & T Expo

Dentre as feiras que participa, merecem destaque
a AGRISHOW Ribeirão
Preto, Salão Internacional
das Duas Rodas, FEWA
Showcase, Salão das Motopeças, M & T Expo –
Manutenção e Tecnologia

e EXPOBOTU.
Além disso a empresa
possui uma política de desenvolvimento de fornecedores da própria cidade e conta com diversas
empresas da cidade em
seu rol de clientes.

Salão Moto Peças

QUALIDADE E TECNOLOGIA
Os produtos desenvolvidos pela Moldmix tem por
base uma tecnologia relativamente nova, a METALURGIA DO PÓ, embora
fosse um processo conhecido desde a antiguidade,
somente após a Segunda
Guerra Mundial houve um
avanço significativo nos
processos de fabricação e

nas aplicações.
É pioneira no Brasil e na
América Latina no desenvolvimento de diversos produtos possuindo patentes
desses produtos. Destacase principalmente na produção de Freios e Embreagens Sinterizados desenvolvendo produtos para
Tratores, Máquinas Pesa-

das, Empilhadeiras, Guindastes, Automóveis, Caminhões, Motocicletas e Aviões. No mercado aeronáutico, têm-se desenvolvido
trabalhos junto com a Comissão Aeronáutica Brasileira para nacionalização
de freios de aviões e há
um trabalho de parceria
com uma grande multina-

cional, fabricante de peças para aviões de grande e pequeno porte, para
o desenvolvimento de
pastilhas de freio sinterizadas. A produção de buchas auto-lubrificantes e
peças estruturais coloca a
Moldmix presente em praticamente todo o tipo de
mercado industrial.

Ciente da importância
do tema e consciente da
responsabilidade da indústria com o meio ambiente, a empresa tem, ao
longo dos anos, cumprido
uma extensa agenda de
investimentos visando a
eliminação do impacto de
sua produção sobre o ambiente externo.
Conta com uma moderna estação de efluentes que trata toda a água
utilizada no processo
produtivo, devolvendo
ao meio ambiente uma
água livre de metais pesados e outros poluentes.
Possui também um sistema de exaustão e lavagem de gases que permi-

te a manutenção de um
ambiente saudável e limpo na fábrica.
Além de enclausuramento de equipamentos
com elevado nível de ruído, a empresa investiu
também em equipamentos que substituíssem
processos com elevados
níveis de ruído, como
por exemplo a mudança
de processo de estamparia de chapas para corte
a laser das chapas.
A preocupação estende-se também a controle da saúde ocupacional
de seus colaboradores,
como exames periódicos
de sangue, audiometria
e espirometria.

A MOLDMIX
E O MERCADO
A Certificação ISO 9001::2000 premiou uma atuação firme e organizada da
empresa em todos os seus níveis, reconhecendo a excelência
do padrão de gestão da
Moldmix, o que situa a
A Moldmix
empresa entre as melhores das empresas interestá presente
nacionais de seu ramo.
em todo
A Moldmix está presente em todo o Brasil e
o Brasil e
em diversos países para
em diversos
os quais exporta os mais
diversos produtos de sua
países
linha de fabricação tais
como: pastilhas de freio
para motocicletas, discos de freio e embreagem para tratores, sapatas de freio
para metrô, etc... Atualmente a venda
no estado de São Paulo representa 49%
do faturamento, para os demais estados
tem uma participação de 42% e 9% para
o mercado externo. Os produtos Moldmix estão presentes hoje em mercados
como; EUA, México, Argentina, Chile,
Uruguai, Paraguai, Bolívia, Emirados
Árabes e Inglaterra.

49

10
Sexta-feira, 14 de abril de 2006 a n o
Edição Especial 151 anos de Botucatu
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

A GAZETA DE BOTUCATU

ABEM: INVESTIMENTO SOCIAL

Uma empresa moderna
não se conhece apenas
pela última geração de
seus equipamentos, os cursos de aperfeiçoamento de
seus funcionários, suas políticas e formas de produção e administração, mas
também pela sua preocupação social e ambiental. Com
essas preocupações existem
poucas empresas no Estado
de São Paulo, o mais desenvolvido do país, e, em Botucatu menos ainda.
Segundo o Engº Arymar
Ferreira de Barros, Diretor
Presidente da Moldmix, o
objetivo da indústria é participar ativamente de problemas sociais na cidade,
proporcionando às pessoas
idosas e menores carentes
da comunidade, principalmente na região da Vila
Maria, onde está a Moldmix,
melhores condições de qualidade de vida, reduzindo os
riscos sociais e ampliando as
oportunidades.
Assim, a MOLDMIX investiu em uma entidade filantrópica, a ABEM – Associação do Bem Estar, provendo instalações físicas,
equipamentos e manutenção da estrutura.
A ABEM- Associação
do Bem Estar tem atualmente dois projetos em
execução: o Projeto Integrar, destinado a jovens
carentes de 07 a 12
anos,proporcionando a iniciação esportiva, motivando o aprendizado em geral
e técnicas laborais que possibilitem a participação dos
assistidos em empresas e

na sociedade; o Projeto
Renovar, destinado a atender pessoas com idade acima de 50 anos, período em
que surgem problemas
como distúrbios degenerativos, como dores lombares, artroses, encurtamentos musculares e impedem
uma vida prazerosa. A
ABEM vai atender 1.080
pessoas, sendo 680 idosos
e 400 crianças.
A ABEM não é a primeira iniciativa da Moldmix em projetos sociais. A empresa doa regularmente para entidades
assistenciais e filantrópicas materiais recicláveis
como papéis, papelões,
madeiras e sucata de
aço. A empresa possui
ainda projetos de lazer
para a comunidade através da construção, em
parceria com a Prefeitura,
de uma praça onde foram
instalados brinquedos infantis e uma quadra poliesportiva.

Quadra de Esportes

A ABEM: projeto social da Moldmix

Academia de Ginástica
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Omareal e o “Paulistinha”
nos céus de Botucatu
Verdadeiramente, só na década de 1950, depois da crise do café, que a indústria local voltou a
ensaiar novos passos, com a implantação da indústria aeronáutica, que começou numa oficina
de manutenção de aeronaves (Omareal ) com
oficina no campo de aviação local e escritório na
rua Morais Barros, 340.
Botucatu logrou a primeira iniciativa industrial de vulto, que iria servir de base a uma modificação na sua estrutura
econômica. Esta se verificou em face de circunstâncias criadas pela segunda guerra mundial na
década anterior. Cogitou-se a necessidade da
instalação em Botucatu
de uma indústria aeronáutica que teve no engenheiro Antônio Azevedo, o seu pioneiro. Fundada em 05 de outubro
de 1953, pelo engenheiro Antônio Araújo Azevedo, a OMAREAL – Oficina de Manutenção e

Reparação de Aviões
Ltda, passando a idealizar a fabricação de aviões. Adquiriu o protótipo
do bimotor desenvolvido
pela Cássio Muniz com
direitos de fabricação.
Empenhou todos os seus
recursos para a fabricação do Omareal 1.
Com atenção voltada
para o aeroporto, uma
fábrica de hélices foi instalada e, entusiasmou
outro idealista do mesmo ramo: o engenheiro
José Carlos Neiva, que
no Rio de Janeiro, fabricava planadores. A intenção de José Carlos
Neiva era instalar a fá-

brica de aviões no Rio de
Janeiro, mas como não
conseguiu apoio, acabou
formando uma sociedade com a Omareal e partiu para a fabricação do
“Paulistinha” um mono-

motor que ficou no mercado até 1966, quando
foi substituído por modelos mais leves, como o
Ipanema, Carioca, Sertanejo e tantos outros. A
Omareal era também,

importadora
usando
como marketing a frase
“Uma organização técnica para a grandeza dos
céus do Brasil”.
A indústria aeronáutica funcionou como uma

escada para o desenvolvimento da cidade, porque gerou mão-de-obra
e s p e c ializada e criou
mentalidade no empresariado de que Botucatu é
viável industrialmente.

Com esse parque industrial e a entrada em operação dos novos projetos em
implantação, a cidade começava a manifestar os primeiros sinais de estrangulamento na oferta de bens e
serviços urbanos, comuns
aos grandes centros industriais. Entre aqueles está o
acelerado crescimento do
déficit habitacional, hoje
uma das preocupações centrais do empresariado industrial local.
Nos anos 1970, a falta
de residências populares foi
o grande entrave a uma maior expansão de nosso parque fabril, cujo crescimento, nos últimos anos, tem
atraído trabalhadores de
todo o Estado. E a situação
agravou-se com a entrada
em operação das novas indústrias.

Examinando os dados da
prefeitura, o déficit de habitações populares era na
época, da ordem de 2.500
unidades, multiplicando-se
nos cinco anos seguintes,
quando a população ultrapassaria os 100 mil habitantes. Para enfrentar a
questão a administração
municipal da época reivindicou a colaboração da
CECAP, a fim de acelerar a
implantação de projetos
que previam a construção
de 800 casas populares.
Bom sistema de comunicações rodo-ferroviárias,
energia elétrica (subestações de energia de Ilha Solteira, Barra Bonita e de Itaipu), água abundante e de
boa qualidade, boa oferta
de mão de obra não especializada e base industrial já
instalada, seriam as condi-

ções para esse crescimento.
A isso se deve acrescentar o preço da terra, ainda acessível, como atração
suplementar para novos
projetos industriais, especialmente nos ramos agroindustriais. Os preços da
terra na região são compatíveis com a produção de
hortifrutigranjeiros e, de
outro, temos diversos microclimas, num raio de 100
km, o que propicia maior
diversidade de produtos e
maior amplitude de safras.
A disponibilidade de
boas escolas, em todos os
níveis, como fortes atrativos do município, além da
proximidade com uma das
maiores florestas comerciais do Estado (mais de 50
milhões de árvores), para o
caso de empresas do ramo.
Mas, a exploração de toda

a potencialidade industrial
do município só poderá se
dar com a realização de
maciços investimentos em
sua infra-estrutura urbana.
A atualização do Plano
Diretor da Cidade, iniciada
em 1973, é uma das peças
fundamentais na preparação para uma nova arrancada industrial. Com o mesmo objetivo, a prefeitura re-

aliza levantamento aerofotogramétrico do município,
estuda a construção de um
anel viário – avenidas marginais ao longo dos córregos - e a formação de mão
de obra especializada através do SENAI, SENAC melhorará a estrutura para a
formação de pessoal, de qualquer nível, para a indústria.
Isso assegura, desde já,

a consolidação da vocação
industrial de Botucatu, embora a cidade também se
destaque na agropecuária.
Mas o seu futuro, como
moderno polo de desenvolvimento, será garantido pelo esforço conjunto
que o empresariado e o
Poder Público desenvolverem, hoje, para a ordenação do crescimento.

Novos avanços...

Organização e pesquisa: Olavo Pinheiro Godoy
Consulta: Arquivo Jornal: “A Gazeta de Botucatu”, “Folha de
Botucatu”, “Correio de Botucatu”. Arquivo do Centro Cultural de
Botucatu e da Bilioteca Municipal “Emílio Pedutti”
Obras pesquisadas: Hernâni Donato, Armando Delmanto,
Trajano Carlos de Figueiredo Pupo, Carmen Sílvia Maria Guimarães e Prof. José Antonio Sartori .
Colaboração: Oswaldo Ribeiro e Naphitalim Ferreira de
Souza
Informações: Secretaria de Indústria da Prefeitura Municipal
de Botucatu.
Foto: Devanil Camargo
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Embraer e Neiva alçando novos vôos
A Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.)
é uma Empresa líder na fabricação de jatos comerciais de até 110 assentos que
tem 36 anos de experiência em projeto, desenvolvimento, fabricação, venda
e suporte pós-vendas de aeronaves destinadas aos
mercados globais de aviação Comercial, Executiva
e de Defesa. Sediada em
São José dos Campos, no
Estado de São Paulo, a
Embraer mantém escritórios e bases de serviços ao cliente nos Estados Unidos, França, Portugal, China e Cingapura. Considerada por muitos como um orgulho nacional, a Embraer está
entre os principais exportadores brasileiros com
17.144 empregados e
uma carteira de pedidos
firmes que totaliza US$
10,4 bilhões.
O crescimento da Embraer nos últimos anos possibilitou o desenvolvimento paralelo de seus parceiros e fornecedores,
além da própria expansão
da Empresa e de sua filial
e subsidiária no interior do
Estado de São Paulo.
A Neiva, subsidiária da
Embraer em Botucatu é um
dos principais exemplos
deste crescimento. Fabricante do bem-sucedido
avião agrícola Ipanema, a
Neiva é uma das principais Empresas que compõem o pólo industrial da
região e com mais de 51
anos sua vida se confunde
com a própria história da
aviação no Brasil.
Inicialmente instalada
no Aeroporto de Manguinhos, cidade do Rio de Janeiro, a Indústria Aeronáutica Neiva foi fundada em
12 de outubro de 1954 pelo
então jovem projetista
José Carlos de Barros Neiva para produzir os planadores BN-1 e Neiva B Monitor. A empresa nasceu

com 18 colaboradores.
“A Embraer se orgulha
de ter participado da expansão da Neiva, e se orgulha de sua decisão de
transferir a produção do
avião Ipanema, que é hoje
seu produto mais vendido,
para a cidade de Botucatu”, disse Maurício Botelho, Diretor-Presidente da
Embraer, durante cerimônia de comemoração dos
50 anos da Empresa.
Em 1956, a empresa foi
transferida para Botucatu,
no interior do Estado de
São Paulo, passando então a produzir os aviões
Paulistinha P-56, Regente
U-42, Regente Elo L-42 e
T-25 Universal.
Em 1960, iniciou paralelamente suas atividades
de projetos em São José
dos Campos, onde está
sediado o Centro Técnico
Aeroespacial (CTA), com
o objetivo de dar maior
incremento ao setor de
pesquisas e desenvolvimento de novos tipos de
aeronaves.
Nessa época, desenvolveu o projeto do Regente, primeiro avião inteiramente metálico fabricado no Brasil, que
entrou em fase de produção em 1964.
A partir de 1962, a Neiva desenvolveu o avião T25 Universal, especificamente para treinamento
militar. Esta aeronave é considerada a precursora do
Tucano da Embraer. O Universal recebeu 150 pedidos da Força Aérea Brasileira (FAB) e levou a empresa a implantar, em 1969,
uma linha de produção em
São José dos Campos.
Na década de 70, em
parceria com a Embraer, a
Neiva inicia a montagem
dos aviões da linha Piper.
Em 11 de março de 1980,
a Neiva foi comprada pela
Embraer, que assume a engenharia e toda linha de
produção de seus aviões

leves, além de transferir a
produção do Ipanema para
Botucatu. Isto precipitou a
desativação das instalações industriais da Neiva
em São José dos Campos.
No fim dos anos 90, a
Embraer transfere a montagem do Brasília para a Neiva. E a partir de 1995 a
Embraer estrategicamente
investe na Neiva para capacitá-la na produção estrutural dos diversos produtos da Embraer, levando-a
a um crescimento forte e
sustentado. Hoje, a unidade de Botucatu é responsável pela produção de componentes da família do ERJ
145, da família
EMBRAER 170/190, e
também a estrutura do
ALX e Super Tucano, aviões de defesa.
A concentração da força produtiva da Neiva em
Botucatu tem determinado
a ampliação da capacidade industrial na cidade bem
como de seu aeroporto. A
Neiva tem mais de 3.800
aviões entregues, entre eles
os modelos leves e aqueles
destinados à aplicação de
defensivos agrícolas.
Líder brasileira no nicho
de aviões de pulverização,
a Neiva já entregou mais
de 1.000 unidades do Ipanema. A aeronave tem
mais de 30 anos de produção contínua e representa aproximadamente
80% da frota nacional.
Em busca de maior competitividade do seu produto
e valor para seus clientes, a
Neiva desenvolveu do Ipanema a álcool. A certificação do novo modelo foi concedida pelo CTA em outubro de 2004.
Ocupando, atualmente,
um terreno de 245 mil m2 e
com uma área construída
de 53 mil m2 a Neiva gera
na região em torno de 1330
empregos diretos e 200 indiretos. Para preparar a
mão-de-obra especializa-

da requisitada pela industria aeronáutica, a Neiva
promove junto à comunidade, através do SENAI e
Colégio Técnico Industrial,
cursos de pré-qualificação
formando mais de 1400 pessoas. A Embraer investiu
mais de R$ 75 milhões na
ampliação e modernização
da planta industrial da Neiva, aumentando a área
construída em 46 mil m2.
Várias novas empresas se
instalaram em Botucatu
atraídas pela parceria com
a Neiva no fornecimento
de serviços e produtos.
NEIVA JÁ ENTREGOU
MAIS DE MIL AVIÕES
AGRÍCOLAS IPANEMA
Internacionalmente reconhecida pela produção
do avião agrícola Ipanema,
a Neiva já fabricou mais de
1000 unidades. Este modelo de aeronave também foi
o primeiro no mundo a ser
certificado a voar com o
motor movido a álcool. O
Ipanema a álcool desenvolvido pela empresa recebeu a certificação de tipo
para voar com este combustível, que é extraído da
cana-de-açúcar, em outubro de 2004 do Centro Técnico Aeroespacial (CTA). A
Neiva registrou o nome
Aviation Alcohol (AvAlc)
para o uso no Brasil.
O Ipanema é o avião
mais vendido da Neiva,
com mais de 30 anos de
produção ininterrupta.
A decisão de desenvolver um avião agrícola movido a álcool baseou-se no
fato de o Brasil ser um grande produtor deste tipo de
combustível. Os automóveis daqui usam o álcool há
mais de 20 anos.
O álcool é de três a quatro vezes mais barato que a
gasolina de aviação e também uma fonte mais limpa
de energia, capaz de melhorar o desempenho geral

do avião. O novo motor do
Ipanema também traz outras vantagens, tais como
custos mais baixos de manutenção e redução de 20%
nos custos operacionais,
com reflexos positivos para
a competitividade do agronegócio, um dos principais
itens da pauta de exportações do nosso País.
A conversão de motores a gasolina para funcionar com álcool não
apenas é possível como
desejável do ponto de
vista dos custos. A Neiva
recebeu mais de 130 pedidos de conversão de
motor a gasolina em motor a álcool.
O IPANEMA
O pulverizador agrícola
Ipanema foi desenvolvido
no final dos anos 1960 com
financiamento do Ministério da Agricultura do Brasil.
O Ipanema é um monomotor de asa baixa usado para
pulverizar a lavoura com
fertilizantes e pesticidas e
também serve para espalhar sementes.
O Ipanema fez seu primeiro vôo em julho de 1970
e foi homologado no ano
seguinte. O primeiro modelo da família de pulverizadores agrícolas foi
chamado de EMB 200 e
saiu de fábrica com um
motor de 260 HP e hélice de passo fixo. A produção em série teve início em 1972 pela recémestabelecida Embraer.
O Ipanema foi melhorado nos anos seguintes de
modo a atender os requisitos do mercado. Nos anos
1970 e 1980, ele foi equipado com uma hélice de
passo variável, um motor
mais potente de 300 HP e
novas asas.
Em março de 1980, a
fabricação do Ipanema foi
transferida para a Indústria
Aeronáutica Neiva, então

recém-adquirida pela Embraer. Em março de 1992,
um novo modelo, designado EMB 202 Ipanemão, foi
lançado.
O novo EMB 202 Ipanemão tem um hopper (reservatório) 40% maior que o
de seus antecessores, e capacidade de transportar 950
litros ou 750 quilogramas
de produtos químicos. Melhorias aerodinâmicas fizeram do EMB 202 um avião
mais rápido e produtivo.
O EMB 202 também foi
o primeiro avião agrícola
no mundo a oferecer um
revolucionário equipamento de pulverização eletrostático como opcional de
fábrica. O sistema é o mais
moderno em tecnologia de
aplicação agrícola e permite uma cobertura mais
completa da lavoura. Ele
também reduz a taxa de
uso dos produtos químicos,
proporcionando mais produtividade e economia
para os fazendeiros.
Em 2002, a Neiva lançou o Ipanema movido a
álcool, EMB 202A, que é
baseado na plataforma do
EMB 202. Com álcool, o
mesmo combustível usado em alguns carros brasileiros, o Ipanema oferece menores custos de
manutenção e mais potência, 321 HP.
A maior parte dos donos
de aviões Ipanema localiza-se nos estados brasileiros do Maranhão, Bahia,
São Paulo, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Tocantins, Paraná, Goiás, Roraima, Minas Gerais e Rio
Grande do Sul.
UM AVIÃO PREMIADO
EM TODO MUNDO
O nome de Botucatu virou referência em diversos
lugares do mundo como a
cidade do avião a álcool.
Diversos jornalistas de países como EUA, França,
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Alemanha, Japão entre outros fizeram questão de visitarem pessoalmente a cidade para conhecerem
uma das maiores novidades na indústria aeronáutica nos últimos anos.
Prova disso, foram os inúmeros artigos positivos sobre o avião, além de diversos prêmios.
Em junho de 2005, na
França, a renomada revista Flight International concedeu ao Ipanema o Prêmio da Indústria Aeronáutica na categoria Aviação
Geral, durante a abertura
do Paris Air Show.
De volta ao Brasil, o
avião verde foi ao Sul,
onde recebeu o Troféu
Ouro na categoria “Novidade” do “Premio Gerdau de Melhores da Terra”. Com mais de 23 anos
de tradição, o evento
elege os melhores fabricantes de máquinas e
equipamentos agrícolas
e sua contribuição no
campo da inovação tecnológica para o setor.
Por fim, a notoriedade
que o primeiro avião a álcool certificado no mundo
ganhou na mídia internacional teve também o seu reconhecimento por uma das
mais respeitadas revistas científicas do planeta. A Scientific American, na edição de dezembro, incluiu o
Ipanema entre as 50 maiores invenções de 2005 em
todo o mundo. Especifica-
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mente na categoria tecnologia aeroespacial, de
acordo com a eleição da
revista, o avião brasileiro ficou ao lado do gigante A380 da Airbus.
PARCERIAS SOCIAIS
O Programa Parceria
Social é uma iniciativa do
Instituto Embraer de Educação e Pesquisa visando
apoiar projetos de natureza social conduzidos em
parceria entre instituições
privadas sem fins lucrativos e empregados da Embraer nas localidades
onde possui unidades industriais. Nos últimos dois
anos, Botucatu recebeu
investimentos em torno de
R$ 400 mil, para amparar

projetos das seguintes instituições:
· Casa das Meninas
Amando de Barros - Objetivo do Projeto: Qualificação em informática.
· Centro Espírita “O
Caminho da Verdade “
(Núcleo Assistencial Joana De Angelis) Objetivo do Projeto: Desenvolver social, emocional e
intelectualmente crianças na faixa etária préescolar, de baixa renda.
· Ação da Cidadania
de Botucatu - NUTRAS –
Núcleo de Transformação Santa Elisa - Objetivo do Projeto: Capacitar profissionalmente jovens e adultos na área
de informática, panificação / confeitaria e cor-

te / costura.
· Creche e Berçário
Criança Feliz - Objetivo
do Projeto: Complementação escolar e aprendizagem profissional de
crianças e adolescentes.
· CMDCA - Conselho
Municipal dos Direitos
das Crianças e Adolescentes - Objetivo: Apoiar e viabilizar projetos
de assistência e desenvolvimento das crianças e adolescentes.
BOTUCATU E A AVIAÇÃO
Reconhecida como a
cidade dos bons ares, Botucatu faz parte do desenvolvimento da Indústria Aeronáutica Brasileira e coloca o País entre

os maiores detentores de
tecnologia aeroespacial
em todo mundo.
Desde a década de
50, quando a cidade possuía centros de manutenção aeronáutica, Botucatu figurava entre as principais cidades do país
pioneiras no setor e até
hoje a cidade mantém a
tradição.
“A cidade de Botucatu possibilitou o desenvolvimento da Neiva desde sua instalação e suas
diversas iniciativas empresariais através do
apoio do poder público e
da comunidade. Esta parceria de sucesso de longa data foi formada por
profissionais comprometidos e que tiveram uma

importante influência no
sucesso da Empresa” disse Acir Padilha, diretorgerente da Neiva.
Relembrando toda a
trajetória da Indústria,
Padilha destaca o trabalho das pessoas que contribuíram para o crescimento da empresa, e daqueles que hoje a compõem.
Atualmente, os mais
de 1300 empregados e
outros milhares que já
passaram pela Empresa
fazem parte da história
sólida conquistada por
mais de meio século. A
cidade dos bons ares possibilitou céu-de-brigadeiro para os vôos da Indústria Aeronáutica Brasileira.
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INDUSCAR Indústria Nacional de Carrocerias
Foi com a Companhia Americana Industrial de Ônibus que o
setor industrial especializado em carrocerias de ônibus, ganhou
vulto. A CAIO teve
fundação em São
Paulo, bairro da
Penha, em 1945.
Onze anos depois
passou a construir carrocerias metálicas para
ônibus. Manteve unidades fabris no Rio de Janeiro e em cidades do
Nordeste do pais. Desativando-as, gradualmente, foram concentradas atividades em
Botucatu, a partir de
1970, sendo a fábrica
inaugurada oficialmente em 1982. Tal decisão
foi também encorajada
pelos diretores da Hidroplás na qual tinham
participação acionária,
cabendo a Francisco
Marins os estudos para
a escolha do terreno.
Conheceu acelerada
expansão entre os anos
1979 a 1981, devido
principalmente às vultosas exportações para
alguns paises das Américas Central e do Sul e
da África. Em 1983 completou a transferência
da fábrica paulistana.
Em 13 de abril de 1985,
ao assinalar 45 anos de
existência, a Caio inaugurou as instalações da
Via Rondon, erguidas ao
custo de 75 bilhões de
cruzeiros. Foi construída numa área de 22.800
m2 , dos quais 60.000
construídos, às margens
da rodovia Marechal
Rondon, e ocupava o
trabalho de 1.500 homens, despontando
como o principal núcleo
industrial de Botucatu.
Já em janeiro de 1980 a
empresa havia concluído a primeira fase de
seu projeto – investimentos da ordem de Cr$
200 milhões – inician-

do a produção de carroçarias para ônibus e
microônibus. Nessa
fase com 600 empregados e área coberta de
30 mil m2, produzia oito
unidades diárias, ou
mais de 2.120 anuais.
Na segunda etapa, concluída nos cinco anos
seguintes, a unidade de
Botucatu empregou diretamente cerca de 4
mil operários com uma
área construída de
80mil m2, produzindo
aproximadamente 8 mil
carroçarias por ano.
A longo prazo a idéia
era transferir para Botucatu todas as linhas
de produção da Caio,
que eram distribuídas
em duas fabricas – Gua-

“A empresa também
destaca a forte entrada
no mercado rodoviário”

rulhos e São Paulo. Em
1978, com 3 mil funcionários, produziu 3.069
carroçarias para ônibus
e microônibus, inclusive para exportação. Seu
capital em 1979 era de
Cr$ 317,1 milhões e as
vendas prognosticavam
atingir a casa dos 839
milhões nesse ano, contra 596,2 milhões no ano
anterior. As exportações
eram de Cr$ 158,3 milhões (aproximadamente
US$ 6 milhões) em 1979,
contra Cr$ 62,1 milhões
(US$ 3,3 milhões) em
1978. Mantinha 80% do
mercado nacional de ônibus urbanos e projetava
alcançar 20% do mercado de ônibus rodoviári-

os, tendo, para tanto,
desenvolvido modelo
especial.
Estimulou a instalação e o desenvolvimento de fabricas locais :
Petrac,
Moldimix,
SAEF, Neiva. Permaneceu por anos na liderança nacional de fabricantes. Inclusive em
inovações, tal como a
troca da madeira por
alumínio nas portas de
acesso; janelas diminuidoras da concentração de ar poluído no
interior do veiculo. Chegou a ter 2000 trabalhadores.
Nos primeiros anos
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80 promoveu joint-ventura com a MercedesBenz, e nos anos 1990
com a Cooperativa
Mondragon, empresa da
região basca da Espanha, criando a IrizarCaio destinada a produzir ônibus de luxo,
padrão europeu. Esse
programa de internacionalização foi interrompido, no México, em razão da crise que assolou a economia do país
e na Espanha em razão
do agravamento da situação financeira da
própria CAIO.
Esse agravar-se, acelerado por mudança radical na política gerencial culminou com a decretação, em dezembro
do ano 2000, da falência da Caio. Transformar-se-ia na Induscar
que assumiu o parque
industrial e o direito de
uso e comércio dos produtos CAIO, além de
vendas de veículos comerciais, chassis para
ônibus, caminhões e
automóveis nacionais e
importados.

INDUSCAR
Em 25 janeiro de
2001, quatro empresários operantes no sistema de transporte coletivo da cidade de São
Paulo ( José Ruas Vaz,
Carlos Abreu, Vitoriano
Teixeira Cunha, Delfim
Alves de Figueiredo ) integrantes do Grupo
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Atualmente a capacidade
de produção em Botucatu é
de 40 carrocerias ao dia.
Ruas somaram R$
3.500.000 e fundaram a
Induscar – Indústria Nacional de Carrocerias,
que completa cinco
anos de atuação em
Botucatu.
Encarroçadora de
ônibus da marca CAIO,
a empresa é administrada pelo Grupo RUAS,
de São Paulo e que existe há sessenta anos. Atualmente a Induscar gera
2.300 empregos e ocupa a liderança no segmento de carrocerias de
ônibus. Em 2005 foi registrado aumento na
exportação e novos
mercados surgiram: Jordânia, África do Sul, Trinidad e Tobago, Republica Dominicana, Angola, Líbano, Congo,
Moçambique, Costa
Rica, Costa do Marfim e
Zâmbia. Foi firmado
uma parceria com a
CAIO Buses África, enviando carrocerias para
serem montadas na África do Sul. Os ônibus
serão fabricados em Botucatu e enviados desmontados para a África
do Sul, onde serão montados e vendidos ao
mercado regional. Detentora da marca CAIO
com mais de 60 anos de

qualidade, sendo considerada a líder de produção brasileira de ônibus urbanos.
A fábrica de ônibus
Induscar-Caio, em parceria com a Universidade Federal do Rio de
Janeiro – responsável
pela engenharia do motor a hidrogênio; a Petrobrás, produtora do
combustível a partir do
gaz natural, fornecedora do combustível e a
Eletra de São Bernardo
do Campo desenvolveram o projeto do ônibus
movido a hidrogênio.
Atualmente a capacidade de produção em
Botucatu é de 40 carrocerias ao dia. Entre as
novas carrocerias lançadas estão o Apache
Vip, Millenium re-estilizado, melhor adaptado para os centros urbanos, e o Top-bus, biarticulado destinado a
corredores de grandes
centros. A empresa também destaca a forte entrada no mercado rodoviário, como as versões
do Giro 3600, para
grandes distâncias;
Giro 3400 para distâncias curtas e médias. Em
2005, também lançou o
Mondengo, um articu-

lado que faz enorme sucesso no Chile, e o micro Foz Induscar. Algumas características dos
modelos comercializados nos países e vendidos ao exterior são destacados, por exemplo,
a necessidade de veículos que não desrespeitem o Alcorão, para
os países onde os Muçulmanos dirigem estados teocráticos e com o
volante à direita, como
são os casos na África
do Sul e países sob influência inglesa. O escritório central localiza-se em São Paulo e o
parque fabril em Botucatu, com uma área total de 280.000 m2 e 85
mil metros de área construída.

COOPERATIVA
DE EMPREGADOS
COPERBUS
O Sindicato de Metalúrgicos local promoveu, com os veteranos
da Caio, a pronta formação de uma cooperativa de empregados
para fornecer a mão de
obra para a Induscar.
Participaram 600 antigos funcionários. Fezse um contrato de arrendamento das instalações, por quatro anos,
mediante o pagamento
de cem mil reais mensais.
Nasceu a Coperbus
dirigida por Roberto
Gomes Giandoni.

A INDUSCAR,
ENCARROÇADORA
DE ÔNIBUS DA MARCA
CAIO, PARABENIZA
BOTUCATU POR SEUS
151 ANOS DE VIDA.
É UMA HONRA PARA
A EMPRESA ESTAR
LOCALIZADA NESSA
CIDADE DE BONS
ARES, BOAS ESCOLAS
E BOAS INDÚSTRIAS.
AINDA MAIS DO QUE ISSO:
PODER CONTRIBUIR
COM O POLO INDUSTRIAL
DA REGIÃO, GERANDO
MAIS DE 2 MIL
EMPREGOS, PRODUZINDO
CARROCERIAS DE
QUALIDADE E
TRANSPORTANDO
PESSOAS PELA CIDADE,
PELA REGIÃO, PELO
BRASIL E PELO MUNDO,
DIVULGANDO A MARCA
CAIO, HÁ MAIS DE 60
ANOS NO MERCADO.

BOTUCATU, FAZEMOS
PARTE DE SUA HISTÓRIA.
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A INDÚSTRIA DE CARROÇAS DO JOÃO RIBEIRO
As zonas pioneiras da
Noroeste e da Alta Sorocabana assemelham-se de
várias maneiras, e juntas
formam o novo Oeste. Enquanto nas áreas mais antigas o café atraiu a estrada
de ferro para levá-lo à São
Paulo e Santos, na sede do
município e nas fazendas o
uso de carroças era uma
necessidade. Serafim Blasi, havia montado, em
1894, a sua tenda de ferreiro para o conserto e
construção desses utilitários e, visualizando o beneficiamento do café, fábrica máquinas que iriam
ganhar renome nacional
alguns anos depois.
O jovem João Ribeiro,
nascido em Botucatu, em
1892, era formado em
Contabilidade. Enquanto
estudava, trabalhava nas
oficinas do Blasi onde
aprendeu o ofício de ferreiro. Nessa época era

grande o movimento de
carroças nas íngremes estradas locais para transportar o café – principal
produto das inúmeras fazendas da região – para a
sede do município e que
tinham destino certo: o
porto de Santos.
Em 1924, o botucatuense João Ribeiro visualizando um bom empreendimento, implanta em nossa cidade, pelos lados da
Vila dos Lavradores, uma
indústria destinada à fabricação de carroças e
posteriormente de carrocerias de caminhão, vitrôs e tacos para assoalhos. A firma denominava-se JOÃO RIBEIRO, estabelecida na rua Floriano Simões, 230, sendo instalada numa área de 1.280
m2 com área construída
de 900 m2, incluindo-se o
prédio da indústria e os barracões.

No início era oficina de
ferreiro e consertos em geral, em ferramentas agrícolas, arados, carroças e outros. Fazia encanamentos
e montagens de bombas de
água nos sítios e fazendas
da região.Como os negócios desenvolveram-se, foi
montada a fábrica de carroças, carrocinhas de mola,
trólis, semi-trolis, charretes,
carrinhos de mola. A madeira empregada era a ca-

FABRICA DE CARROCERIAS
PARA CAMINHÕES
As carrocerias
fabricadas para
caminhões Ford,
Chevrolet, Mercedez Benz e outras marcas, mediam 2.50m de
comprimento x
1.80m de largura,
para caminhonete, 0.50 cm de altura, com as guardas laterais e traseiras de abrir. As
carrocerias maiores de até 6,80m
x 2,20m x 0,70cm
de altura das guardas
eram destinadas para os
caminhões Mercedes
Benz.
Nas estruturas das carrocerias eram empregadas as madeiras de ipê,
cabreúva, faveiro, jatobá, angico. As tábuas laterais e o assoalho eram

de pinho. As dobradiças
das guardas laterais, de
ferro chato e os parafusos eram fabricados na
própria firma. Após a pintura com esmalte sintético, pintava-se nas laterais, a marca da firma:
CARROCERIAS JOÃO
RIBEIRO – fone 100 –

BOTUCATU – Durante
anos, o nome BOTUCATU, transitava pelas cidades dos estados de São
Paulo, Paraná, Mato Grosso, Rondônia e outros, exibidos nas carrocerias que
se tornaram famosas pela
sua qualidade e durabilidade.

breúva, ipê, faveiro, para a
armação e tábuas de canela, pinho, peroba, para
o caixão. As rodas eram
ferradas com chapas de
ferro com eixo torneado e
buchas de ferro fundido.
Toda a ferragem era fabricada na ferraria. A pintura
era feita de início a pincel
e, depois, com pistola de
pintura.
A indústria RIBEIRO possuía excelente fundição que

produzia peças fundidas em
ferro, bronze e alumínio:
buchas, capelotes para
eixo de carroças, moendas para engenhos de
cana, peças para bombas
de água a martelo, mancais diversos, tarugos de
ferro fundido, tanques de
ferro para caminhão com
capacidade para 4.000 litros de água, rodas para
água de ferro ou de madeira com diâmetro de 3 a

4 metros, para acionar
bombas de água e turbinas para geração de eletricidade. Tamborões para
curtumes, pipas para olaria, formas para tijolos, tubos para turbinas, carrinhos para tijolos. Produziam moinho de fubá tocados a água, ou com motor
elétrico de 5 Hp. A terra
preta especial para modelagem era extraída em um sítio
na estrada do Rio Pardo.

FÁBRICA DE TACOS E PARQUETES
A indústria Ribeiro, diversificava os seus produtos e serviços fabricando
tacos e parquetes de madeira para piso de excelente qualidade, utilizando o
ipê, marfim, peroba, imbuia, faveiro, jacarandá, jatobá, canela e angico.
As ripas eram aparelhadas e cortadas formando
peças com desenhos variados (quadrados, estrelas e
outros) combinando as cores das madeiras. Os produtos eram vendidos em
Botucatu e outras cidades
do estado.
A firma possuía moinho de fubá onde era produzido o fubá, quirera,
farelo de milho, etc.
Máquina de beneficiar arroz e café e engenho de
cana para a produção de
melado, rapadura e açúcar
mascavo. A produção era
vendida na quitanda exis-

tente, juntamente com frutas, verduras, mel de abelha produzidos no sítio Palmeiras de propriedade da
empresa.
Os produtos fabricados
pela indústria João Ribeiro,
mormente de carrocerias de

caminhão, tornaram-se afamadas em todo o Brasil pela
sua perfeição, resistência e
capricho no acabamento.
A indústria atuou pelo espaço de 48 anos, encerrando suas atividades em 24
de julho de 1972.

INDUSTRIA AUTOMOTIVA:
O PRECURSOR DANTE TREVISANI
No início da década
de 1930, o jornal “Correio de Botucatu”,
noticiava que a empresa Dante Trevisani já
contava com um serviço
de transporte de passageiros circulando na
cidade. Dante Trevisani
nasceu em Treviso, na
Itália, no ano de 1903.
Em 1911, a família Trevisani veio para o Brasil e
fixou residência em São
Paulo. Dante freqüentou a
escola primária e depois o
curso de aprendizagem de
mecânica de automóveis.
Mais tarde, como funcionário, tornou-se Gerente
na Grande Oficina Geral
em São Paulo.
Em 1921 veio para Botucatu onde montou modesta oficina mecânica na
descida do Moinho do Salgueiro (começo da rua
Amando de Barros). De
início, sozinho, soube progredir e ocupar lugar de
destaque entre os proprie-

tários de oficinas, seja pela
fineza no trato ou pela
competência inerente ao
ofício, a Auto-Mecânica
Trevisani ganhou preferência indiscutível na região de Botucatu. Com o
aumento progressivo da
clientela e a colaboração
de familiares, construiu a
Oficina Auto Sport Dante

Trevisani, na rua Áurea n
30, atual Cardoso de Almeida, 710, em 1930.
No ano de 1932, adquiriu uma casa com extenso quintal na esquina
da rua Áurea com a Monsenhor Ferrari. Aí instalou nova oficina em três
amplos barracões e, posteriormente, edificou o

sobrado que passou a ser
sua residência. Observando as condições e a
viabilidade dos transportes naquela época, teve
a percepção de largos
horizontes para o transporte rodoviário, instalando a primeira linha
de Auto Ônibus Circular
em Botucatu, da cidade

ao bairro da Estação (1933).
Podemos afirmar seguramente que a primeira indústria de carrocerias
para ônibus em Botucatu,
foi uma iniciativa de Dante Trevisani. Num dos
barracões da oficina montou secções de carpintaria, funilaria, tapeçaria,
pintura a Duco e outras,
com operários especializados em cada departamento. Fabricou carrocerias para montar 13 ônibus. Alguns foram feitos
sob encomenda para empresas de outras cidades
(Cambará, Bandeirantes,
São José dos Campos).
A pioneira “Empresa
Auto Ônibus Botucatu”de
Dante Trevisani, abriu linhas de ônibus inter-municipais ligando Botucatu
a São Manuel, Bauru, Itatinga, Avaré, Piracicaba,
Pirambóia, Espírito Santo
do Rio Pardo (Pardinho) e
Vitória (Vitoriana). Em
1937, a Empresa fez um
acordo com a Agência
Ford de Botucatu que cedeu quatro carros zero Km

com os quais Dante abriu
uma linha de Botucatu a
São Paulo. Embora novos,
os carros não suportaram
a longa distância, a estrada e a serra de Botucatu.
Sua firma possuía caminhões de transporte de
cargas: açúcar de Porto
Feliz e lenha para a Sorocabana. Foi representante da firma Cássio
Muniz na venda de motos Harley Davidson. A
Dante Trevisani foi a primeira empresa a instalar
em 1932, um serviço de
socorro de auto com
atendimento 24 horas.
A presença de Dante
Trevisani na história de
Botucatu representa o pioneirismo no transporte
coletivo de passageiros e
na indústria de construção
dos meios de transporte.
Após o falecimento de
Dante Trevisani, a Empresa de Ônibus Botucatu
continuou em franco desenvolvimento, graças à
administração de sua esposa e filhos por mais de
meio século.
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Eucatex S/A Madeira

Com uma ampla linha
de produtos, a Eucatex
atua nos segmentos de
construção civil, indústria
moveleira e agroindústria.
É formada por um complexo de quatro fábricas:
Chapas, Química (ambas
instaladas em Salto), Mineral (localizada em Paulínia) e Aglomerados (em
Botucatu). A empresa possui também a Unidade Florestal, com um Viveiro de
Mudas, além das minas de
Turfa, em São José dos
Campos, e de Vermiculi-

ta, a única localizada fora
do Estado de São Paulo,
em Queimada Nova, Piauí.
Dotadas de grande capacidade de produção e
alta tecnologia, as fábricas
são consideradas de elevado valor para as localidades em que estão instaladas, devido principalmente ao número de empregados que geram e ao
que representam em arrecadação de tributos.
Fundada em 23 de novembro de 1951, que teve
como embrião a Serraria
Americana, instalada n cidade de São Paulo em
1923. foi uma das primeiras empresas a pensar no
conforto ambiental e acústico de seus produtos e a
usar o eucalipto como
matéria prima para a produção de chapas e painéis.
A primeira fábrica foi
inaugurada em Salto, no
interior paulista, em 1954.

A Eucatex começa a produzir forros acústicos e
chapas soft de fibras de
madeira. Pouco depois
passa a fabricar chapas
isolantes e acústicas. A
Eucatex foi pioneira nas
exportações de manufaturados. Na década de
1950, o Brasil exportava
apenas commodities como
cafés finos e açúcar refinado. Na época, a empresa assumia o papel de
“desbravadora” e lançavase no mercado internacio-

nal como exportadora dos
primeiros produtos manufaturados da história do
país: as chapas isolantes
termoacústicas feitas à
base de eucalipto reflorestado. Produzir com eucalipto reflorestado também
foi marca de pioneirismo
da companhia.
No final dos anos 1960
a Eucatex realiza uma série de investimentos, inaugurando uma linha de produção em Salto (SP) e uma
unidade metálica em Ba-
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rueri (SP). A expansão
também se dá em âmbito
internacional, exportando,
em 1955, chapas duras de
fibras de madeira para a
Argentina. Nos dez anos
seguintes, a Eucatex instala escritórios de representação em Buenos Aires e
em várias capitais brasileiras. Em 1965 começa a
exportar para a Europa,
com a abertura de escritórios nos Estados Unidos,
Holanda e Mexico.
É também no interior de
São Paulo, na cidade de
Botucatu, que a Eucatex
inicia a fabricação de painéis de madeira aglomerada de alta qualidade. A
unidade começa a funcionar em 1996. Localizada
ao lado da antiga estrada
para Itatinga, junto ao rio
Pardo, utilizando os campos de cerrado para as
plantações
de
eucaliptos.Com uma área
instalada de 78.000 m2 e,
empregando cerca de 450
funcionários a Eucatex de
Botucatu produz, anualmente, mais de 200.000
metros quadrados de painéis. O corporativo funciona em São Paulo. Há escritórios em Belo Horizonte e Bento Gonçalves, sendo que nesta última há também um Centro de Distribuição.
Em 2006, a Eucatex
completa 56 anos de existência com um moderno

A GAZETA DE BOTUCATU

complexo industrial e mais
de 2 mil colaboradores.
Produz pisos, portas, tintas e vernizes, divisórias,
forros, telhas, painéis e

aglomerados, chapas de
fibras de madeira, substratos e condicionadores
de solo, exportando seus
produtos para mais de 20

paises, com mais de 200
clientes regulares.
Sempre atenta às inovações, a Eucatex também
faz questão de se preocu-

par com o meio ambiente,
praticando o desenvolvimento sustentável. Graças
à excelência desse trabalho, a empresa conquis-

tou, em 1996, o Selo Verde, certificado concedido
apenas às empresas que
fabricam produtos ambientalmente ecológicos.
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PARABÉNS
PARABÉNS

Foto: Devanil Camargo 2006

BOTUCATU
151 ANOS
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Há 49 anos o jornal das
Boas Indústrias, Boas Escolas, Bons Ares
e, principalmente, dos leitores que
trabalham para o desenvolvimento
de Botucatu e do Brasil.
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A FÁBRICA
DE SEDA DO
BAIRRO ALTO

Conhecida como a “Capital do Sul-Paulista”, Botucatu não sediava apenas
atividades culturais, mas
também econômicas. Em
1923 é instalada a primeira
fábrica de seda da região.
Luiz Schlossareck se associa a Zanotto e Tortori, e
fundam a fábrica “Santa
Rosália” produzindo cetimmacau, crepes, tafetás e
“reps-rayé” e outros tecidos. Schlossareck importa
alguns teares da Inglaterra,
sendo que outros teares foram produzidos em Botucatu, sob orientação do
habilidoso industrial.
A “Santa Rosália”
funcionou, durante mais de
um decênio, no bairro Alto,
na rua Capitão José Paes de
Almeida, produzindo e vendendo tecidos para abastecer as lojas da região e
muitas cidades da interlândia paulista. Muitos botucatuenses movimentavam
aqueles teares, chegando
a empregar mais de cinco
dezenas de funcionários.
Em meados dos anos quarenta, com a expansão das

indústrias têxteis de São
Paulo e Sorocaba, perde arrecadação entrando em
decadência. Posteriormente, suas dependências foram usadas para festas e
bailes carnavalescos durante a década de 1950,
alegremente animados pela
Banda do “Fichetta”. Durante anos o dancing “Mistura Fina”fez do prédio sua
sede.
Os teares da “Santa Rosália” foram adquiridos pela fiação “Ana Maria” de propriedade das indústrias reunidas Bacchi
que a posteriori se transformaria na conhecida “Tecelagem do Vidigal”.
Informa o Sr. Naphetalim Ferreira de Souza que
o prédio alojou ringue de
patinação, fabrica de sabão,
Sociedade “Luiz Gama servindo para reuniões do Bairro Alto Futebol Clube, e Supermercado do “Careca”.
Contam que durante a Revolução de 1924 o prédio serviu de trincheira para os
revoltosos. Hoje é sede do
Clube da 3a Idade Feliz.

COSTA PINTO
INDUSTRIAL DE
ALIMENTOS

Começou a operar em
1976 a Costa Pinto Industrial de Alimentos
Ltda., fabricante de vinagre, extrato de tomate, temperos e diversas
outras conservas alimentícias, num total de 48
produtos. A empresa é
uma joint venture de capitais portugueses e da
antiga S/A Costa Pinto
Comércio e Industria do
Rio de Janeiro, com Usina de Álcool no Maranhão e fabrica de óleos
vegetais no Nordeste,
além de trading company e diversos negócios
na área da agricultura.
Em Botucatu a Costa
Pinto investiu Cr$ 30 milhões na construção de
uma fabrica, com 6 mil m2
cobertos (terreno de 10 há)

e capacidade para produzir 8 milhões de litros anuais de vinagre e esmagar
12 t de tomate por hora.
Com um capital registrado de Cr$ 5 milhões e 230
funcionários no auge da
safra, a industria estimava em 142 milhões suas
vendas de 1979 ( 272 %
mais que em 1978, quando estava iniciando a
produção ). Em 1980 começou a exportar tomate pelado para os Estados Unidos, Canadá, Republica Federal Alemã,
Suíça e paises escandinavos.
A Costa Pinto foi detentora da marca Peixe,
para a produção de vinagre, e estava, nesse
ano, desenvolvendo
mais oito produtos e uma
nova marca, para 1979.
Produtora de conservas
com a marca Hella, também estimulou o surgimento e ajudou a desenvolver uma rede de pequenos produtores da região, especialmente de
tomate, cogumelo, vinho, azeitona, pimentão,
alcaparra, couve-flor,
nabo, pepino e cebola.A
empresa durou até fins
de 1988, quando foi sucedida pela Nestlé.

CIA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL DE BOTUCATU
- TECELAGEM
VIDIGAL Assume, em meados dos
anos 1950, a extinta fiação
de algodão “Ana Maria”
do complexo industrial Petrarca Bacchi com o nome
de Companhia Industrial e
Agrícola de Botucatu –
conhecida como “Tecelagem Vidigal”. Com sede em
São Paulo, na rua da Quitanda,96 e fábrica na Avenida Floriano Peixoto, 24/
46, região c o n h e c i d a
como “Baixada”, instala
novos e modernos teares, aumentando a capacidade de produção e
usando mão de obra local, empregando mais de
quinhentos funcionários.
Trabalhando no segmento
de fiação, tecelagem,
malharia, tinturaria e pastifício produzindo macarrão de todos os tipos. Sua
fiação preparava fios car-

dados para urdume, trama-rocas e conicais. Produzia cobertores, malhas
de lã, algodão de todos os
tipos, brim e tecidos de
excelente qualidade, especializando-se na prepa-

ração de fios e matériaprima para outras tecelagens. Sua tinturaria era
responsável pelo tingimento de fios em geral.
Como a região era anualmente atingida pelas

águas, não suportou há
duas enchentes dos ribeirões Tanquinho e ÁguaFria que invadiram seu
complexo fabril destruindo máquinas e equipamentos.

INDÚSTRIAS DE ROUPAS IRBEX

O setor de confecções,
que reúne o maior número
de empresas da cidade, tomou impulso a partir da
década de 1950, quando
um grupo de acionistas da
antiga Cafeeira Peduti resolve implantar em Botucatu uma indústria de confecções representativa do
setor. No início foi indicado para gerenciar o empreendimento o Sr. Arnaldo Silva. Em meados de 1964,
assume a regência da empresa o Sr. José Luiz Amat
que regenciou até 1968, voltando em 1974 como um
dos sócios majoritários da
Irbex Industria e Comércio
de Roupas Botucatu Ltda.,
fabricante de confecções
masculinas das marcas
Blitz, Irbex e Massimo. A

contava com 65 empregados. No início de dezembro de 2003 a empresa é adquirida pelo Sr.
Domingos Picolli – grande empresário no ramo de
confecções e que, trabalhava com exportações,
continuando o desenvolvimento dessa indústria
com mais de qüarenta anos
de existência.

indústria tinha capital de
Cr$ 5 milhões e seu faturamento, em 1978, foi de 19
milhões ( com previsão de
35 milhões para 1979 ).
De propriedade da família Amat com loja de
roupas na rua Amando de
Barros, a indústria de con-

SAEF –
EQUIPAMENTOS
FERROVIÁRIOS
A SAEF S/A de Equipamentos Ferroviários está em
Botucatu desde 1975, quando transferiu-se da capital,
onde foi criada em 1972,
sob o nome de Sociedade
Anônima de Equipamentos
Ferroviários – SAEF, fabricante de “containers”. Instalada numa área de 30 mil
m2 (6 mil cobertos), tem
oitenta funcionários e capacidade para produzir até
trezentas unidades mensais (exporta para os EUA
e América Latina).Seu capital é de Cr$ 4 milhões e
suas vendas, em 1979,
atingiram Cr$ 50 milhões
(25 milhões em 1978), incluindo exportações de

US$ 200 mil (50 mil em
1978).
Nas páginas de “Achegas para a História de Botucatu” do acadêmico Hernâni Donato, encontramos:
“Produtora de cofres de
carga (containers), garantiu-se pela qualidade do produto, o privilégio de fornecer os módulos que integram as instalações da base
polar “Comandante Ferraz”, presença brasileira na
Antártida. Entre 1984 e 1985
quatro funcionários da
SAEF de Botucatu estavam
na base, recebendo e montando outros 16 containers,
ampliando a presença nacional nos gelos do sul.”

fecções era especializada em calças masculinas
clássicas, voltada para o
mercado nacional. Em
1979 contava com 56 funcionários, numa unidade
projetada para produzir
até 20 mil peças mensais.
Nessa época estava instalada numa área de 2.500
m2 ( 900 construídos ) e
produzindo cerca de 12
mil peças por mês. Possuía uma coligada, a Confecções Goldman Ltda.,
com 32 funcionários e capital de Cr$ 60 mil, prestadora de serviços industriais do ramo.
Nos anos 1977/78, a
empresa investiu cerca de
Cr$ 3,5 milhões na construção de suas instalações,
com planos para duplicar
a área coberta. Em 1984,

MAX-STYL - Em meados da década de 1970,
utilizando a força de trabalho de seis costureiras,
o Sr. Arnaldo Silva inicia a
indústria de confecções
sob o selo Max-Styl. Com
o rápido crescimento da
empresa, estabelece a indústria em barracão na
Av. Floriano Peixoto utilizando, em 1974 cerca de
100 costureiras.
Mas a Max-Styl S/A Indústria de Roupas (investimento de Cr$ 40 milhões)
era a maior empresa do
setor de confecções da cidade, desde 1976, com 510
funcionários e capacidade
para produzir até 100 mil
peças mensais. Ocupava
área coberta de 6.600 m2
em terreno de 29 há, com
capital de Cr$ 10,3 milhões
sendo, na época, a maior
unidade Industrial do Grupo Staroup.
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