
Ata da 3ª Sessão Solene, realizada aos 01 de Julho de 2022 para a outorga do Título de 

Cidadania Itapirense ao Ilustre Carlos Antonio Tilkian, Empresário e Diretor Presidente da 

Manufatura Brinquedos Estrela S/A pelos relevantes serviços prestados à comunidade 

itapirense. Iniciando a Sessão, o Assessor de Relações Públicas solicita, para compor a Mesa, a 

presença da Presidente da Casa, ELISABETH DONISETE MANOEL. São convidados para 

compor a Mesa Diretora o Edil: Vereador Luís Hermínio Nicolai. A seguir, para complementar a 

Mesa Principal, o Assessor de Relações Públicas solicita as honrosas presenças do Prefeito 

Municipal Sr. Antônio Hélio Nicolai, Sr. Paulo Roberto de Andrade, Diretor de Marketing da 

Estrela Sr. Aires José Leal Fernandes. A seguir, o Assessor de Relações Públicas solicita para 

compor o Plenário, a presença dos Senhores: Sr. André Luis Siqueira, Sr. Fábio Galvão dos 

Santos, Sr. Luan dos Santos Rostirolla e Sr. Carlos Donisete Briza.  A seguir, o Assessor de 

Relações Públicas solicita a presença no Plenário do ilustríssimo homenageado o Sr. Carlos Antonio 

Tilkian. Após o cerimonial ler os Ofícios de Justificativa de ausência dos vereadores e demais 

autoridades, a condução do ato solene fica a cargo da Presidente da Câmara Elisabeth Donisete 

Manoel. Boa noite a todos! Agradecida pelas honrosas presenças de todos que nos prestigiam nesta 

noite festiva, na qual Itapira acrescenta o seu hall de filhos ilustres o digníssimo laureado com o Título 

de Cidadania Itapirense o SR. CARLOS ANTONIO TILKIAN a Sra. Presidente, invocando a 

proteção de Deus, declara aberto os trabalhos da 3ª Sessão Solene de 2022, na qual representando o 

povo itapirense nesta Câmara Municipal, solicita ao Vereador Luan dos Santos Rostirolla para que 

leia um trecho da Bíblia Sagrada. Ato contínuo, a Sra. Presidente solicita a execução do Hino 

Nacional. A seguir, o Cerimonialista desculpa-se pela falha de não ter chamado o vice-prefeito Sr. 

Mário da Fonseca para compor o Plenário, e o convida para compor neste momento. A seguir, a Sra. 

Presidente diz o seguinte: Dignas autoridades já citadas pelo Cerimonial, Excelentíssimos membros 

da Mesa: Sr. Antônio Hélio Nicolai, Sr. Paulo Roberto de Andrade, Sr. Carlos Antonio Tilkian, 

Sr. Luis Hermínio Nicolai e Sr. Aires José Leal Fernandes. Excelentíssimos Vereadores: Sr. Luan 

dos Santos Rostirolla, Sr. Fábio Galvão dos Santos, Sr. André Luis Siqueira e Sr. Carlos 

Donisete Briza sejam muito bem-vindos. A seguir, faz uso da palavra Sra. Presidente ELISABETH 

DONISETE MANOEL: "Prezado e ilustre homenageado, merecedor não só do Título de Cidadania 

Itapirense - honraria maior da nossa Casa Legislativa - que lhe entregaremos em instantes, mas 

também e principalmente da nossa eterna gratidão, respeito e admiração pela importância e grandeza 

do trabalho que desenvolveu e até hoje desenvolve em benefício da nossa cidade e do nosso povo. 

Dignos e queridos familiares do homenageado, igualmente merecedores da nossa gratidão, pelo 

apoio, convívio e participação na vida e nas realizações deste novo cidadão itapirense, razão pela qual 

peço que dividam com ele o mérito do presente reconhecimento externado por Itapira e pela nossa 

população. Representantes da imprensa. Senhoras, Senhores, jovens que nos honram com suas 

presenças nesta Sessão Solene. Dentre as atribuições impostas ao legislador no decorrer de seu 

mandato de representante popular, muitas são as ocasiões nas quais nos deparamos com situações 

conflituosas, desgastantes mesmo, e que exigem de cada um de nós considerável dose de 

compreensão e boa vontade para levarmos a bom termo a missão que nos foi confiada pelo povo 

itapirense. São discussões e votações de projetos e iniciativas polêmicas, sejam elas de iniciativa do 

Poder Executivo ou dos nobres vereadores, que nem sempre são votadas dentro de um clima de 

harmonia e entendimento como sempre desejamos que ocorra. Outras, no entanto, nos enchem o 

coração de alegria e júbilo, por termos a convicção de estarmos promovendo um ato de justiça plena 

e inquestionável, em consonância com a vontade popular. É o caso presente da outorga nesta noite da 

honraria maior desta Casa de Leis ao ilustre e renomado Sr. Carlos Antonio Tilkian, cuja dedicação, 

competência e desvelo para com a nossa comunidade em seu respectivo campo de atuação, o 

credencia a integrar a galeria de filhos ilustres de Itapira, como se aqui houvera nascido. O mérito e 

a envergadura do homenageado e de seu trabalho em benefício ao nosso país, da nossa cidade e da 

nossa gente, que agora são também a sua cidade e a sua gente, levaram o Plenário a posicionar-se 

pela realização desta homenagem. Seus méritos e a magnitude da importância do seu trabalho em 

benefício de toda a nossa comunidade conduziram ao posicionamento desta edilidade, que se orgulha 

agora de lhe outorgar solenemente, como determinam as regras legais e regimentais desta Casa, o 



mais que merecido Título de Cidadão Itapirense. Parabenizo o nobre vereador Luís Hermínio Nicolai 

autor do projeto pela feliz iniciativa, bem como os nobres pares pelo apoio que ora nos permite 

concretizar tão justo reconhecimento ao prezado Sr. Carlos Antonio Tilkian, e por extensão, a todos 

os seus dignos e queridos familiares.  Parabéns, e tenha a certeza de que a honraria que estamos 

lhe outorgando neste instante vai acompanhada da eterna gratidão e do reconhecimento de todo um 

povo, que muito lhe admira e sente-se feliz e orgulhoso por tê-lo como filho ilustre desta terra que 

tanto amamos. A seguir, a Sra. Presidente solicita ao cerimonial para que leia o Curriculum do 

homenageado SR. CARLOS ANTONIO TILKIAN. “Carlos Tilkian nasceu em São Paulo, capital, 

em 1953, filho de pais de origem armênia. Fez sua formação educacional na cidade de São Paulo, 

tendo se formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Logo após sua 

formatura, entrou no programa de trainee da empresa anglo-holandesa, Unilever. Lá fez sua carreira 

profissional ao longo de 17 anos trabalhando nas áreas de marketing e vendas das áreas de alimentos, 

sorvetes e higiene e beleza. Após recusar convite, por questões familiares, para seguir carreira 

internacional, Carlos aceitou em 1993 convite para se transferir para a manufatura de Brinquedos 

Estrela, para ser vice-presidente e colaborar na definição do novo modelo estratégico da empresa. Em 

1995 foi nomeado diretor presidente e um ano depois, em 1996, aceitou uma proposta de 

“managmente buy out” e assumiu o controle acionário da empresa, posição esta, que ocupa até hoje. 

Carlos é diretor do sindicato das indústrias de brinquedos do Brasil, presidente do conselho da Abrinq, 

associação dos fabricantes de brinquedos do Brasil. Após dois períodos como presidente, é hoje vice-

presidente do conselho da Fundação Abrinq, entidade que luta pela garantia dos direitos das crianças 

e adolescentes do Brasil. É também membro do LIDE, grupo de líderes empresarias, do YPO, Young 

President Organization, e diretor da FIESP. Carlos tem dois filhos, Carolina e André". A seguir, a 

Sra. Presidente passa a outorga do Título de Cidadão Itapirense. A seguir, a Presidente da Câmara 

Elisabeth Donisete Manoel, solicita ao Sr. Luis Hermínio Nicolai e ao Sr. Antônio Hélio Nicolai, 

que entreguem o Título de Cidadania ao Sr. Carlos Antonio Tilkian. A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite Sra. Presidente, DD. Sr. Prefeito Municipal, 

homenageado Exmo. Senhor Carlos Antonio Tilkian, companheiro ex-vereador e empresário da 

nossa cidade Paulo Andrade e ex-Presidente da Câmara, diretor da Estrela Sr. Aires José Leal 

Fernandes, Mário da Fonseca já denominado o braço direito e esquerdo do Prefeito de Itapira, 

companheiros de Câmara Luan, Faustinho, André, Carlos Briza, gostaria aqui em nome da minha 

esposa Gisele, cumprimentar todas as mulheres presentes, inclusive muito contente hoje com a minha 

mãe/irmã Leila, que é o meu escudo, o meu caminho, a minha sobrinha Vivian, e na pessoa do 

Secretário Vladen Vieira, grande companheiro pescador, jogador de futebol, cumprimentar todos os 

secretários e secretárias aqui presentes, funcionários, a Marina, desculpa Marina não tinha visto 

minha cunhada, a Laila também está aí, a Betina Maria Quindim, então boa noite a todos. Quero 

agradecer todo o pessoal da Câmara Municipal Beto, todos vocês pelo empenho, que foi realmente 

muito bem organizado aqui, e que a gente possa fazer uma noite aqui muito gostosa. Eu gostaria Sr. 

Carlos, muita gente fala de discursos, e eu costumo não escrever, eu costumo improvisar, o Luan se 

assusta com isso, ele fala que eu começo e às vezes não tenho freio para parar, mas como o Paulo me 

deu uma deixa aqui, que ele vai fazer o pequeno histórico a partir de 72, então eu vou pular um pouco 

e para chegar onde eu quero Sr. Carlos. E a vida é assim, nós que estamos na política aqui, nascidos 

em Itapira, a gente acaba conhecendo muitas pessoas na vida política, pessoas que a gente nunca 

deparou na vida, outros que vem muito perto dos políticos, às vezes por algum interesse, mas na 

maioria das vezes a gente conhece pessoas maravilhosas, e abre um leque muito grande na vida da 

gente com conhecimento de sempre onde a gente pode estar indo, em assembleias, companheiros, são 

deputados, senadores governadores e o vereador tem uma oportunidade eu costumo dizer que a gente 

entra aqui cada um com a sua profissão, mas sai formado em várias delas porque a Câmara é uma 

lição, a gente tem que ter sabe, um pouco ímpeto, muita vontade para estarmos acompanhando, 

porque cada projeto tem uma novidade, uma diferença. Eu tô dizendo isso, porque nessa caminhada 

eu como vereador, acho que há uns dez, doze anos atrás mais ou menos, eu tenho um amigo sempre 

tentando ganhar para vereador, que é o meu querido amigo Júnior (Junião)  e ele um dia chegou e 

falou assim: Eu vou te apresentar um amigo, uma pessoa, é um cara jovem, dinâmico, um cara 



trabalhador, e um cara de muita vontade de vencer, gosta de política, e naquele dia no meu sítio à 

tarde que é um ponto de encontro, ele me fez a gentileza e o prazer de vir conhecer o Walber Garcia. 

E porque que eu tô dizendo isso? A partir daquele dia, sempre conversando, ele na profissão dele, e 

um trabalhador na Manufatura Estrela, ele mostrou a importância da Estrela formando pessoas. Ele 

aos seus 15 anos quando entrou lá, igual ele tantos outros. O Sr. fez um ato trazendo a Estrela para 

Itapira, como o Briza disse aqui também que ele é do bairro e o Sr. não mudou só o fato de ter vindo 

para Itapira, e Itapira ter hoje a Manufatura Estrela, o Sr. mudou a vida de um bairro, o Sr. trouxe 

uma oportunidade de trabalho, de emprego, de esperança para um bairro igual ao do Barão, que nesses 

últimos 19, 20 anos desenvolveu muito. Eu acho que uns 90% não posso dizer que sejam todos lá do 

Barão os funcionários, mas o senhor com certeza trouxe muita esperança e muita prosperidade para 

cidade de Itapira a partir do momento que o senhor aqui chegou Manufatura Estrela. Então são tantas 

coisas que a gente poderia dizer, mas assim, a gente sabe da dificuldade que se passou todo esse 

tempo a Estrela, a gente sabe até por isso sempre conversando com Walber, todas as dificuldades o 

caminho do senhor, a dedicação do senhor para passar todos esses tempos ruins que passamos aí 

algum tempo atrás, e diga se lá então em relação a essa pandemia, que até ontem também, 

parabenizando o senhor pelos seus 85 anos da empresa, foi aqui ontem entregue conosco aqui o Voto 

de Congratulação com empresa pelos seus 85 anos. Então muitas palavras eu poderia dizer aqui, eu 

quero de uma forma bem sucinta dizer assim:  Itapira agradece ao Senhor por toda essa prestação, 

dedicação de um bom tempo da sua vida a todos os itapirenses, e acho que por isso, e nada mais justo 

desse Título de Cidadão para que o Senhor possa dizer: Estou com meus irmãos e itapirenses. com as 

pessoas que eu ajudei a vencer, a crescer profissionalmente. E o Senhor pode ter certeza, que com 

toda essa atividade, com essa disposição que a gente sabe que tem, poucas vezes nós conversamos, 

mas o que chega para gente é sempre o dinamismo que o Senhor tem, até por conta de todos os títulos 

que o senhor, em todas as coisas as áreas que o senhor aí trabalha, ajuda a direcionar, capitanear todas 

essas coisas, que sabemos que o Senhor tem na sua vida. Então em nome de Itapira, hoje dessa Câmara 

Municipal, agradeço todos os vereadores unanimidade, por esse voto, a nossa Presidente aqui que 

hoje está nos ajudando com essa Sessão e dizer que é uma honra, um prazer poder entregar esse título 

para o Senhor hoje de coração, a gente sabe que coisas boas e ruins acontecem na vida, mas sempre 

o que sobressai é a perseverança, e a luta pela vitória sempre chega, e hoje tenho certeza que o senhor 

fez muita gente vitoriosa aqui em todos os sentidos, aos pais de famílias, aos filhos que lá trabalham, 

e pessoas que tem esperança na vida por poder ter um lugar para trabalhar, e como nós comentamos 

uma luz no céu, uma estrela luz que ilumina a nossa cidade e com certeza vai continuar iluminando 

e que a Estrela esteja sempre aqui para nos ajudar. Muito obrigado e boa noite a todos!" A seguir, faz 

uso da palavra o ex-vereador Sr. PAULO ROBERTO DE ANDRADE: "Boa noite a todos e a todas, 

ilustríssimo Prefeito Municipal e amigo Antônio Bellini, ilustríssima Presidente da Casa da qual um 

dia eu tive a honra dessa cadeira sentar, meu querido Carlos Tilkian, vereador Luiz Hermínio Nicolai 

autor da proposta, o qual eu cumprimento os demais, o Aires que eu tive prazer em conhecer hoje, 

trocamos umas ideias, autoridades presentes, cumprimento a todos em nome da Presidente Marina, 

funcionários da Casa, imprensa, aos internautas que nos acompanham, boa noite. Muita gente deve 

estar pensando o que ele deve estar fazendo aqui? Além de ser ex-presidente da Câmara, estou aqui 

hoje de forma muito honrada, feliz, aliás Mário da Fonseca vice-prefeito, desculpa a falha, é emoção, 

mas é com muita alegria, muita satisfação, muita honra e estar presente nessa noite para mim em 

especial, maravilhosa. Eu vou explicar o porquê. Não foi em 1972, em 1972 eu saí de Itapira. Eu tive 

três empregos na vida antes de chegar lá no Carlos eu vou contar um pouquinho da história, que tem 

muito a ver com ele. Estou aqui hoje também por conta dele, passei por ele estar aqui, você me 

autorizou estar aqui. Aos 16 anos eu trabalhava na Rádio Clube de Itapira, depois eu fui para a British 

American Tobacco, que é a Souza Cruz ali do Mercado Nacional de Derivados de Tabaco, aí eu tive 

o privilégio de ir para Gessy Lever na época, na divisão Elida Gibbis que era de higiene e beleza, e 

lá eu fiz carreira, eu viajei o Sul todinho, eu ficava na região Sul. E eu não lembro bem a data, eu tive 

contato com Clóvis que é seu diretor comercial que na época de Gessy Lever era o diretor de 

treinamento operação de vendas, para tentar mexer minha memória e descobrir como foi detalhes de 

época. Eu estava na região sul de férias, eu recebi o telefonema do Sérgio Vaz me convocando para 



voltar para São Paulo, e eu não queria voltar para São Paulo, eu estava muito bem no Sul, mas aí 

aquela história: Você vai ficar muito mais próximo da vitrine, você tem que ficar mais próximo da 

diretoria, e quando eu aceitei a contragosto mais um desafio na minha vida, e vim para Campinas. 

Um ano depois em uma noite no Hotel Alpino em São Roque, o Sérgio Vaz estava passando o bastão 

para essa pessoa maravilhosa do qual eu endosso, tudo que o Mino falou. De coração maravilhoso ter 

certeza que os seus funcionários aqui presentes vão endossar de cabo a rabo essa situação, um homem 

de um caráter extraordinário, que eu tive o prazer de trabalhar. Cresci muito com você. Você me 

ensinou muito Carlos Tilkian dessa forma que eu aprendi te chamar “Tilkian”, que eu descobri hoje 

de que é a melhor coisa para o desenvolvimento de um ser humano, é aceitar o desafio como 

oportunidade. Quando eu era funcionário da Elida Gibbs, então gerente aqui da distrital de Campinas, 

eu ia para São Paulo e falava aos colegas: Olha, nem promovido a diretor eu venho morar ou trabalhar 

em São Paulo. Um ano de Carlos Tilkian na direção comercial, porque naquela época para vocês 

entenderem, tinha duas divisões na Gessy Lever, porque tinha várias divisões, mas sobre o comando 

do Carlos tinha divisão de Elida Gibbs, da qual eu pertencia e a divisão de Kinssisons. Depois de um 

ano mais ou menos, o Clovis Busso, hoje diretor comercial da Estrela , me liga e diz: – Preciso falar 

com você! Caramba final de ano eu tinha sido recém avaliado, inclusive endossado por ele, estava 

muito bem avaliado bom, dispensado eu não vou ser, aí o Clóvis chega para mim: – Olha eu tenho 

uma notícia maravilhosa para você, você vai para Tikinsons e eu tinha feito carreira na Elida Gibbs, 

conhecida o mundo e o fundo da Elida Gibbs, é como se fosse transferido de uma empresa do dia 

para noite. Mas para onde Clóvis? – Para São Paulo. Sinto muito, mas eu não vou. Aí ele falou assim 

para mim: – Paulo, o “homem” quer você em São Paulo. Detalhe, não queria, jamais ficar São Paulo, 

não pelo desafio, mas pela loucura que é São Paulo, mas como o “homem” disse, aliás recordando 

um pouquinho Carlos, como você é guerreiro, como você é dinâmico. Voltando aqui para Hotel 

Alpino em 1987 é isso? O Sérgio Vaiz estava passando o bastão para o Carlos Tilkian, e o Sérgio 

Vaiz que me trouxe do Sul para São Paulo, o Carlos Tilkian era diretor da Gelatto que era a divisão 

de sorvete da empresa, hoje Kibon e naquela noite eu acho que o Carlos Tilkian tem os dias mais 

tristes na vida dele, perdoe-me me lembrar desse momento triste na sua vida, naquela noite ele perdia 

sua esposa para uma doença com 34 anos, e deixou dois filhos. Foi um trauma pra gente naquela 

noite, mas com todo o poder de persuasão, de perseverança ele passou por esse desafio, e assumiu a 

direção Elida Gibbs e eu tive o prazer de trabalhar com essa pessoa. Eu já em São Paulo, eu queria 

pelo menos que a minha família ficasse acomodada, então eu pedi para Jair na época se eu podia 

continuar trabalhando em São Paulo e morando em Itapira. Ele disse: – Você está louco! Isso não 

existe! Conversa com Carlos, não sei se você não se lembra disso, e por ele eu me mudei para Itapira 

acho que em 1989, mas continuei trabalhando em São Paulo. Era exceção na empresa essa situação 

que ele me proporcionou. Vejo o tamanho, além da capacidade desse homem em termos 

administrativos, ele é um exemplo de valorização do profissional, ele valoriza aquele que é parceiro, 

aquele que acredita, não só valoriza como desenvolve, acredita. Isso é Carlos Tilkian. Ele autorizou 

a minha vinda para Itapira, e dois anos depois para ser bastante breve, nesse histórico eu fui para São 

Paulo, foi o maior desafio da minha vida, profissionalmente, lá eu conheci o mundo comercial, que 

era a principal Regional da empresa, da Unilever segunda empresa maior em termos de consumo do 

mundo, está entre Procter e Jesse Lever, eu fui falar com Jair Gaini, e já conhecia o pessoal da L'Oréal 

da Wella, e disse que eu estava a fim de abrir um uma coisinha lá em Itapira, e Jair falou é bom enfim, 

Carlos acabou autorizando essa situação, e eu morava em São Paulo, morava no Hotel Alvear na 

Cásper Líbero, e trabalhava aos finais de semana na Lowell. Aliás eu me lembro nessa época, que eu 

tinha um apartamento fixo na Alvear eu e Aracy de Almeida. Faz tempo! Lembra da Aracy? Ela era 

jurada do Silvio Santos. Bom, então eu cheguei em Itapira graças à credibilidade dele com relação a 

minha pessoa. Então Carlos, jamais imaginava lá no Alpino estar aqui hoje homenageando ou 

endossando tudo que o Mino falou, e tudo que eu tenho certeza que o Aires vai falar, e que vocês 

conhecem de cor e salteado, e enfim eu estou na verdade emocionada e olhar para os seus olhos e 

falar muito obrigado Carlos Tilkian. Eu sou um homem hoje, realizado profissionalmente e 

pessoalmente, porque aprendi muito com você, aprendi muito na sua administração, como vocês hoje 

funcionários da Estrela aprende com ele, um homem guerreiro como Aires falou, gosta de desafio, 



enfrenta os desafios, aceita os desafios. Estrela é o patrimônio nacional sob seu comando, quem não 

lembra da Estrela? Meu melhor presente na vida,  quando criança foi um autorama, inesquecível! 

Naquela época o Amâncio vendia brinquedos, eu e na época do Natal crianção, 13, 14 anos um pouco 

menos, ia namorar o autorama todas as noites da Estrela. Então você tem o desafio de preservar uma 

das maiores e tradicionais marcas do Brasil, que graças a Deus tem a sua estrutura aqui em Itapira 

fornecendo riqueza para o nosso município, e emprego para a nossa população como o Mino muito 

bem disse. Eu poderia ficar falando aqui um monte de coisa desse homem, porque ele é fantástico, é 

maravilhoso. Eu não tenho nenhuma razão de falar além daquilo que eu sei dele. Hoje Carlos por 

coincidência da vida, a Lowell faz hoje 31 anos de existência. Nós estamos comemorando hoje, no 

dia em que eu tenho a oportunidade de te homenagear, porque parte da minha história envolveu o teu 

profissionalismo, o teu empenho e a sua crença no ser humano. Você é fantástico! Boa noite a todos, 

muito obrigado. Falei aqui do coração, me emocionei um pouco, mas olha feliz de estar aqui, o meu, 

o nosso novo colega itapirense obrigado!" A seguir, faz uso da palavra o Sr. AIRES JOSÉ LEAL 

FERNANDES: “Boa noite a Sra. Presidente, Sr. Prefeito, Sr. vice-prefeito senhores vereadores, 

autoridades presentes, senhoras e senhores, os meus colegas da Estrela. É com muita responsabilidade 

que eu venho aqui falar em nome de todos os colaboradores, que labutam no dia a dia da nossa Estrela. 

E como o Paulo bem disse, embora o Carlos seja o controlador, ela não pertence a ele, pertence a cada 

brasileiro que teve contato na melhor fase da sua vida, com essa marca que temos como lema, como 

objetivo, como missão levar o sonho a fantasia que são artigos de primeira necessidade, que 

recebemos em troca um sorriso, que é o maior pago que nós podemos ter de uma criança. Eu conheço 

o Carlos Tilkian aproximadamente 29 anos, eu trabalho com Carlos todos os dias há 29 anos. Eu tive 

oportunidade de cruzar esse planeta em dezenas e dezenas de viagens, vários continentes por décadas 

indo duas vezes por ano para China, vasculhando o interior da China a busca de novas temáticas de 

novas tecnologias, de elementos que nós pudéssemos trazer para poder repaginar os brinquedos e nos 

reinventar todos os dias. Eu tenho mais horas percorridas e horas convividas e quilômetros rodados 

com Carlos, do que provavelmente com a minha mulher a Zezé. Eu poderia descrever as qualidades 

do Carlos como empresário. Essas qualidades e com testes já são de conhecimento do todo esse país. 

Carlos adentrou a nossa companhia no meio dos anos 90, Carlos veio em 93 assumir o controle, acho 

que em 96 ou 97 para os mais jovens que não sabem que estava correndo naquele momento, era o 

momento de abertura do mercado de forma absolutamente abrupta, o dólar chegou a ser R$ 0,75 

centavos para R$ 1,00 cruzado ou cruzeiro não lembro cara moeda da época, mais a paridade era de 

um para um, a invasão de produtos chineses de uma forma acelerada, descontrolada várias indústrias 

e particularmente a Indústria Nacional de Brinquedos, indo comungado para abatedouro uma a uma 

sendo abatida. Vou lembrar algumas marcas dos mais antigos aqui:  Atma, Troll, Leonella. Todas 

empresas quebrando dia após dia, por causa, daquele movimento macroeconômico estava correndo 

naquela década. E de repente muitos achavam um maluco, adquirindo o controle acionário de uma 

Indústria de Brinquedo, quando todas as indústrias de brinquedos estavam perecendo. E esse era o 

Carlos Tilkian, pegando uma Indústria de Brinquedo Tradicional, mas no momento de extrema, 

extrema, extrema dificuldade, e eu sou testemunha. E acho que o Paulo levantou bem da força desse 

homem que é um guerreiro. Muitas vezes ele levantava a moral dos executivos, que estavam ao seu 

lado, que muitas vezes nós acreditávamos que não íamos conseguir, e ele com a energia que sempre 

carregou consigo, Carlos é uma daquelas figuras de que materializam sonhos, alguns se perdem nos 

sonhos, o Carlos sonha e materializa, e carrega consigo todos aqueles que estão ao seu lado. Então 

realmente um privilégio para todos nossos funcionários temos Carlos como Comandante. É um 

negociador dos mais extraordinários, talvez esteja no sangue armênio que borbulha nas suas veias, 

uma usina de ideias, muito difícil de acompanha-lo porquê uma metralhadora de ideias a cada 

instante, mas enfim um grande executivo  e Prefeito e Mino,  vocês que são de família de esportistas, 

o Carlos é um daqueles craques que jogam em qualquer posição, porque de manhã ele tá com 

financeiro, à tarde ele tá lá no marketing, mais à tarde ele tá na equipe de vendas, de repente ele tá 

chamando jurídico e sempre contribuindo e cada uma das áreas de forma muito positiva e nos 

ajudando a levar a companhia como um todo. E sim, as qualidades de empresário de guerreiro, de um 

homem que jamais se curva as adversidades, e que trouxe esse momento dificuldade pra esse 



momento que a Estrela está vivendo com todas as adversidades, crescer no ano passado de pandemia, 

conseguimos crescer 21% ganhando marketing share com todas as reformulações, os pensamentos de 

novas estratégias que o Carlos impôs naquele momento de dificuldade, e aqui também quero abrir em  

2003, e quão Itapira foi importante nessa reformulação de estratégia da nossa companhia, e também 

quero registrar nosso profundo agradecimento ao povo de Itapira. Em nenhum momento no sentimos 

forasteiros aqui, em nenhum momento fomos tratados como se fossemos de fora de Itapira, desde o 

primeiro momento que aqui pisamos, fomos acolhidos como membros da família e nos fizeram sentir 

todos os dias como parte desse povo, desse povo trabalhador, esse povo que nos ajudou a reerguer 

essa companhia e colocar lá onde ela está. Todas as qualidades de empresário são conhecidas, mas 

eu como privilégio de poder estar ao lado do Carlos todos os dias gostaria de compartilhar com vocês 

algumas coisas que me chamam muito, muito a atenção. Conheço o Carlos há 29 anos. Em 29 anos 

eu jamais vi o Carlos erguer a voz com qualquer um dos funcionários, com os maiores problemas, 

com as maiores adversidades, sempre tratando todos os funcionários com mais respeito e buscando 

soluções. Jamais apontando dedos para os culpados, outro fator que eu acho que é muito importante 

que eu quero servir de testemunho, o respeito, o sorriso, a palavra de conforto, desde o funcionário 

mais humilde, ao executivo mais importante da companhia trata todos pelo nome, para todos com um 

sorriso, sempre com uma palavra, com uma brincadeira, com isso faz a conquista do carinho de todos 

nós. O Paulo lembrou um fator trágico na história do Carlos, e eu também vou pedir desculpa Carlos, 

e vou colocar uma coisa que me marcou desde o primeiro momento que eu te conheci. O Carlos foi 

viúvo muito jovem, e o Carlos uma vez me disse que ele poderia ter levado os seus filhos a ficarem 

com as suas irmãs, com a sua mãe, mas ele achou importante em nenhum momento dissolver a 

família, e durante todo esse período o Carlos foi pai e mãe, e dividiu o executivo que ele é, com chefe 

de família exemplar denotando carinho e traduzindo esse carinho e uma vez me emocionei também 

Paulo, quando ele me confessou que ele ganhava presente no Dia das Mães. Eu também poderia ficar 

aqui muitos e muitos minutos falando dos vários valores que o Carlos tem, mas vou encerrar 

agradecendo Carlos, agradecendo o privilégio de poder compartilhar com você todos os dias, e 

agradecer o privilégio de nos lembrar todos os dias, da nossa missão, da nossa missão, que é levar 

para uma criança um brinquedo, e todo e qualquer brinquedo, ele tem uma função no desenvolvimento 

intelectual, motor, cognitivo dessa criança, e nós temos a esperança que um dia se esse país derem a 

oportunidade para mais crianças tem contato com as crianças com os brinquedos, nós teremos com 

certeza, adultos melhores de um país melhor, num futuro muito próximo. E para fechar esse ciclo, 

falei da importância da família, e hoje a gente recebe o atestado que fazemos parte da família, porque 

Carlos Tilkian é um cidadão dessa cidade, e nós estamos muito, muito felizes por esse momento, 

porque agora já nos sentíamos da família, e agora está documentado que somos dessa família. Muito 

Obrigado!" A seguir, faz uso da palavra a Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: "Olha, como 

é bom ouvir as palavras do Paulo, do Aires do Mino, é sorte? Não, é luta de um homem que sentiu o 

peso da responsabilidade, de lutar pela vida para dar um futuro para os filhos, para dar um futuro para 

os nossos os filhos aqui de Itapira. É de coração aberto que eu falo que o senhor é filho de Itapira, 

que o senhor é o nosso irmão, que o senhor merece sucesso junto com seus colaboradores, e um dia 

eu conheci a Estrela pela televisão, uma época que nem toda família tinha televisão, a gente ia assistir 

televisão na casa do vizinho, e daí um dia eu vi sendo implantado aqui na nossa cidade a Estrela, e 

que em altos e baixos está lá firme e forte, sendo o sustento de muitas famílias aqui de Itapira. Não é 

Aires? Então é com o maior carinho e respeito que eu falo que o senhor é da nossa família. 

a comunidade itapirense. Então me sinto realmente lisonjeada por tê-lo conosco. Obrigada!” A seguir, 

faz uso da palavra o Sr. ANTÔNIO HÉLIO NICOLAI: "Boa noite a todos! Eu estava me levantando 

aqui agora, lá do fundo a minha netinha Laila que tá lá, fez assim com a mão para mim, e eu entendi 

que era para que eu não falasse muito né? Prometo que eu não vou falar muito tá bom?! É com muita 

alegria e satisfação que a gente participa aqui hoje dessa Sessão Solene e a outorga de Título de 

Cidadania Itapirense ao amigo Carlos Antônio Tilkian, que é o Presidente da Manufatura Estrela de 

Itapira, e por todo esse trabalho que ele vem desenvolvendo ao longo de todos esses anos, 

beneficiando a nossa população Itapirense. Quero saudar a nossa Presidente da Câmara, amiga Beth 

Manoel, em nome da Beth saudar, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, saudar o nosso 



amigo e empresário Paulo Andrade, amigo de longa data, Aires Diretor da Estrela, saudar também o 

Mino Nicolai, vereador que fez essa indicação. Parabeniza-lo Mino, por essa indicação de trazer hoje 

todos aqui para que a gente pudesse conceder essa outorga  merecida, por tudo que foi dito aqui, e 

também agradecer aqui a presença da minha esposa Marina, Presidente do Fundo Social de 

Solidariedade, minha filha Vivian Presidente da OAB Mulher de Itapira, cumprimentar também 

minhas netas a Laila, Betina,  saudar aqui a presença do nosso vice-prefeito que foi esquecido aí no 

início nesta cerimônia, o Mário, em nome do Mário cumprimentar todos os nossos secretários, 

funcionários da nossa prefeitura, funcionários desta Casa e dizer dessa alegria de estarmos aqui hoje, 

saudando a todos vocês. Porque eu fui conhecer o Carlos, depois de um tempo em que eu fui eleito 

Prefeito em 2004, depois de algum tempo? A Estrela como todos vocês sabem se instalou aqui em 

Itapira no ano de 2003, e na minha campanha para prefeito no ano de 2004, em alguns momentos 

senti um desconforto, porque meus adversários diziam que se eu fosse eleito a Prefeito, que eu 

assumindo a prefeitura que nós íamos fechar a Manufatura de Brinquedos Estrela aqui em Itapira. E 

aquilo me incomodou muito, e veio a eleição, eu fui eleito a Prefeito pela primeira vez Itapira em 

2004, assumi em janeiro de 2005, e eu ficava imaginando que poder tem um prefeito de assumir uma 

Prefeitura, e de repente dizer que ele vai fechar uma empresa, principalmente uma empresa da 

grandeza da Manufatura de Brinquedos Estrela, não só por aquilo que ela representava aqui em 

Itapira, mas por todo o Brasil e até pelo mundo né? Então quando eu assumi a prefeitura, uma das 

primeiras coisas que nós fizemos foi enviar um projeto de lei a prefeitura, onde podíamos dar 

incentivos fiscais a todas as empresas que queriam se direcionar, que queriam se instalar em Itapira, 

e principalmente as empresas que já estavam instaladas aqui em nossa cidade, e que pudessem 

também receber um incentivo fiscal da prefeitura. Na época foi enviado um projeto de lei aqui a 

Câmara Municipal, foi aprovado, que por sinal Carlos, quando voltei agora como prefeito, esse 

projeto é o que vigorava desde 2005, fizemos algumas alterações, e esse projeto continua vivo, dando 

incentivo às empresas que querem se instalar Itapira, e principalmente as empresas que já estão 

instaladas na nossa cidade. E com isso, eu tive a oportunidade de conhecer a Manufatura de 

Brinquedos Estrela em Itapira, comecei a visitar as empresas como Prefeito, fui até à Estrela em um 

determinado momento, e lá foi recebido de uma maneira muito carinhosa pelos gestores daquela 

época. Você deve saber muito bem né? O Sr. Gomes, Sr. Manolo que já não está mais junto com a 

gente aqui em nosso dia a dia, conheci o Walber como diz o Luiz Hermínio meu irmão com 15 anos 

de idade, ele estava iniciando um trabalho lá na Estrela. E assim fui conhecendo toda a estrutura da 

Estrela, todos os seus gestores, até que em um determinado momento, você também marcou uma 

visita em uma das suas vindas a Itapira, para que a gente pudesse se conhecer. E foi um momento 

marcante realmente, eu poder recebê-lo naquela oportunidade no meu gabinete, conversarmos, eu 

poder mostrar a você Carlos, a importância da Estrela aqui na nossa cidade, o que ela representava 

para Itapira, além do Brasil, do mundo como eu já disse. E ali começou uma amizade muito grande 

entre nós, você, todos os gestores desse importante empresa que nós temos em Itapira. Foi um 

momento muito bom, porque a Estrela tinha no seu bojo a geração de empregos, a Estrela já desde 

aquela época começou a faturar, começou a gerar ICMS, que é a maior fatia do nosso orçamento a 

Manufatura de Brinquedos Estrela, ela participa já quase 20 anos dessa estrutura da nossa prefeitura. 

Colaborando, recolhendo ICMS para o Estado, o estado retornando ao nosso município, a parte que 

cabe a prefeitura. E com isso nós investimos em saúde, em educação, em assistência social, em todas 

as nossas secretarias. Então você veja a importância que tem as empresas do nosso município. Quando 

eu saio, vou a eventos, encontro prefeitos às vezes alguém pergunta... Você é prefeito de onde? Eu 

sou prefeito de Itapira! Mas o que tem em Itapira? Itapira tem o Capitão Bellini que é meu tio, que 

foi campeão pela Seleção Brasileira, que ergueu a primeira taça da Copa do Mundo em 1958, tem o 

Laboratório Cristália e tem a Manufatura de Brinquedos Estrela. São minhas referências em Itapira 

Tilkian, desde que assumi a prefeitura pela primeira vez. Então isso tem uma grande importância para 

Itapira, esse título que você tá recebendo hoje, essa outorga, realmente você é merecedor disso por 

tudo que você é, por tudo que a Estrela representa para a nossa cidade. É de grande importância. E 

para não demorar muito, se não a minha neta vai ficar brava né?! A vida segue, o tempo passa, eu sei 

também que o Tilkian que por tudo que foi dito aqui, da capacidade dele de trabalho da Inteligência 



dele, de toda essa estrutura que ele tem para administrar uma empresa, que ele é uma pessoa também, 

que tem uma visão social muito grande. Eu sei disso viu? Isso é tão verdade, que o ano passado em 

plena pandemia, quando nós estávamos no momento muito difícil aqui na nossa cidade, pelo Brasil e 

pelo mundo, com a pandemia ceifando vidas, nós precisávamos em um determinado momento, criar 

uma estrutura junto ao nosso Hospital Municipal, que seria um Hospital de Campanha para podemos 

dar conta daquela pandemia, e nós tínhamos um prédio,  um edifício lá, imediatamente naquele 

momento conseguimos em 45 dias com os nossos servidores Tilkian, com a  nossa Secretaria de 

Obras, reformar um prédio, colocar esse prédio em condições de poder ser equipado, para que ele 

pudesse dar melhor condições de atendimento à  saúde da nossa população. Comecei uma campanha 

junto aos empresários da nossa cidade, um aqui, um ali solicitando, não teve um centavo em dinheiro 

para a prefeitura. Essa campanha era para que os empresários pudessem colaborar, e nós montássemos 

o nosso hospital para poder atender de maneira melhor a nossa população, e naquela correria é muitas 

empresas começaram a aderir a gente passava aquilo que era preciso, o hospital dava uma referência 

de fornecedores e a gente foi indo e em um determinado momento eu recebi um telefonema, nada 

mais nada menos que do amigo Carlos Tilkian, dizendo que ele tomou conhecimento da campanha 

que nós estávamos realizando aqui em Itapira,  e que ele gostaria de colaborar. E de pronto eu falei 

que ficava a critério dele é a colaboração. Não vou falar aqui a quantia que você colaborou, mas foi 

uma coisa assim que me deixou sensibilizado naquele momento, porque o nosso contato no dia a dia 

eram distantes pelas vezes que você pode vir a Itapira, pode estar em Itapira e de repente eu já estava 

ali com 6 meses do meu mandato, e ele se colocando a disposição me passou a referência do Walber, 

para que a gente pudesse então dar uma sequência de tudo que foi feito e em 45 dias equipamos o 

nosso Hospital de Solidariedade, e uma colaboração significativa na Manufatura de Brinquedos 

Estrela Itapira. Além de tudo o que ela representa aqui para nós, em geração de empregos ICMS 

compondo nosso orçamento e ainda uma atitude dessa, por isso que eu digo que também conheço o 

seu lado social, e vou ter que falar um pouco mais. A vida passa, o tempo passa, eu Prefeito no meu 

último ano do segundo mandato em 2012, nós recebemos através da Abrinq (Associação Brasileira 

dos Fabricantes de Brinquedos) e que Itapira ia ser homenageada e eu iria receber um título de Prefeito 

amigo da Criança em Brasília pelas ações que nós tínhamos promovido aqui em Itapira de 2009 a 

2012 em educação, em saúde e em assistência social. Fui pego realmente de surpresa naquele 

momento, em que fui informado que estaria recebendo esse título que eu guardo comigo, que eu 

guardo dentro do meu coração, de ser reconhecido nacionalmente por uma ação onde nós 

promovemos ações para crianças e adolescentes. Eu fui à Brasília, para receber esse título e lá 

chegando nós tivemos um evento com a ministra na época Maria do Rosário, ministra dos Direitos 

Humanos junto ao Governo Federal, e aguardando o momento de receber aquela homenagem, porque 

5.500 municípios do Brasil apenas 182 municípios haviam sido selecionados, por tudo aquilo que nós 

informamos a época para a Abrinq, que foi quem organizava o programa das ações que nós 

promovíamos aqui no município. Muitas ações, e duas muito bem lembradas na época, e me lembro 

até hoje. Foi uma das ações que nós fizemos junto ao Banco de Leite dentro do nosso Hospital 

Municipal, quando na minha gestão nós colocamos dentro do hospital investimos ele passou a ser um 

Banco de Leite não só de Itapira, como também de toda a nossa microrregião, e também por termos 

colocado o Conselho Tutelar também já numa situação que Conselho Tutelar ele era um pequeno 

órgão dentro da prefeitura consultivo, e ele foi todo regulamentado na nossa gestão, o Conselho 

Tutelar na Assistência Social, Banco de Leite na área de saúde e todas as ações de educação, fizeram 

com que Itapira fosse colocada pela Abrinq entre o 102 municípios que iriam receber essa 

homenagem. Em Brasília começou aquele evento, e a ministra fazendo abertura do evento, alguns 

políticos falando num determinado momento, cerimonial disse que ia começar a premiação e quem 

está fazendo a premiação era o Presidente da Abrinq que era e ainda é o atual Presidente o Sinésio 

Costa, e também estaria ali junto com o Sinésio Costa da fundação estaria o Carlos Tilkian que  é o 

Presidente da Brinquedos Estrela então aquilo para mim Tilkian foi uma surpresa ainda maior tá 

sendo homenageado e de repente que eu não sabia que ele ia estar presente, fui agraciado por ele eu 

tenho lá guardado comigo como eu disse uma estatueta, onde está lá um reconhecimento pleno da 

Fundação Abrinq no Brasil por esse prêmio em 5550 municípios, 182 só conseguiram ser premiados, 



e nós estávamos, sendo premiados, e também lembro bem da cidade de Londrina, cidade de Porto 

Alegre, cidade do Rio de Janeiro, grandes cidades  e nós  Itapira naquela oportunidade em torno de 

65 mil habitantes que nós tínhamos, estava ali para receber essa homenagem. Então isso me marcou 

muito Tilkian, e marcou muito isso, e ajudou perpetuar essa nossa amizade, por tudo aquilo que você 

já fez aqui nesses 20 anos praticamente da Estrela aqui na nossa cidade, eu como Prefeito lá atrás por 

duas vezes, e agora novamente como Prefeito eu tenho assim muito orgulho, e muita honra de poder 

estar participando aqui hoje dessa outorga, a você, porque você realmente é merecedor dessa outorga, 

e vai passar a partir de hoje ser um Cidadão Itapirense. E eu gostaria de entregar a você, uma pequena 

lembrança. É uma pequena lembrança, porque lá naquele dia 27 de junho de 2012, foi o dia que você 

entregou essa homenagem a mim lá na Câmara dos Deputados em Brasília, e você me entregou essa 

estatueta onde está Prefeito Amigo da Criança. Então eu tenho aqui comigo todo aquele momento, 

em que nós participamos lá em Brasília, porque no dia vinte e nove de junho, foi feito aqui através 

do jornal uma reportagem muito ampla, eu guardei isso com muito carinho, e poder entregar essa 

lembrança para você, e que essa lembrança Tilkian, que ela possa representar para você hoje aqui, 

uma homenagem para você como Empresário Amigo da Criança. Muito obrigado por tudo que você 

tem feito, e por ter misturado junto nesse momento tão importante das nossas vidas. Muito obrigado!" 

A seguir, faz uso da palavra Sr. CARLOS ANTONIO TILKIAN: "Excelentíssimo Prefeito Toninho 

Bellini, em nome de quem eu comprimento todos os membros do Poder Executivo, Excelentíssima 

Sra. Elizabeth Manoel Presidente da Câmara, em nome de quem eu comprimento todos os vereadores 

aqui presentes um abraço especial ao vice-prefeito um abraço e um carinho especial, um 

agradecimento especial ao Vereador Mino Nicolai, pela gentileza e grandeza e bom coração em ter 

tido a ideia de fazer a sua homenagem, meus grandes amigos Paulo e Aires senhoras e senhores boa 

noite. É um momento de muita emoção e muita alegria, para mim poder estar hoje aqui recebendo 

duas grandes homenagens: uma pelos 85 anos da nossa empresa e outra pela outorga do Título de 

Cidadão Itapirense o que me honra muito. Eu gostaria desde já de dividir essas homenagens com os 

nossos colaboradores aqui presentes, que hoje representa não só os trabalhadores que estão conosco, 

mas também todos aqueles que ao longo dos anos com sua paixão, seu amor, sua dedicação nos 

ajudaram a construir essa empresa que completa hoje 85 anos. Quando nós aqui chegamos como o 

Aires bem disse Prefeito, e logo anunciamos a construção da nova fábrica de brinquedos em Itapira, 

confesso que grande parte da mídia nos criticou por que como que vão construir uma fábrica aqui no 

Brasil quando muitas empresas estão indo para China, transferindo sua produção para lá para ter 

custos mais baixos, e a Estrela vai continuar produzindo aqui, e na verdade Prefeito esse é o DNA 

dessa empresa, o DNA dessa empresa é contribuir para o desenvolvimento do país através da geração 

de empregos, através do pagamento de impostos, através do bem-estar social, porque nós entendemos 

que uma empresa não pode só ser movida pelo lucro, ela tem um papel social principalmente sendo 

empresa brasileira que toma proveito da população do mercado que foi aquele estabelecido. Então 

ela tem quase que uma obrigação social de ajudar essas pessoas, esses habitantes a terem condições 

melhores sobrevivência. Então quando aqui chegamos como o Aires falou, o carinho, o respeito, 

admiração, que nós tivemos de todo o povo de Itapira nos sensibilizou muito rapidamente, e nos fez 

com que o processo de adequação, fosse muito rápido, nós rapidamente nos sentimos parte da 

comunidade, o que ajudou muito esses anos, esses primeiros anos em que nós aqui tivemos, porque 

afinal de contas de uma empresa de 85 anos construiu muito história, essa empresa ela atravessou 

guerras mundiais, essa empresa sobreviveu a processos de hiperinflação, essa empresa viu o mundo 

encolher através da tecnologia, das redes sociais, e as crianças do mundo inteiro se conectando e ela 

graças ao empenho, e desempenho, paixão e amor, que o Aires, tanto transmitiu do que nós todos 

sentimos na Estrela, ela foi sobrevivendo e honrando o seu antepassado. Ela foi sempre a primeira 

empresa, uma das primeiras empresas brasileiras abrir capital em 1954, é a única empresa brasileira 

de brinquedos que tem o seu laboratório próprio certificado pelo Inmetro, primeira empresa, uma das 

primeiras empresas industriais no Brasil a ter o certificado ISO 9000, e assim por diante. Primeira 

empresa no mundo a ter um brinquedo com plástico reciclável vindo da cana-de-açúcar, um projeto 

na época pioneiro que nós ajudamos a desenvolver junto com a Braskem. Então não é a idade 

cronológica da empresa que impõe o seu padrão, mas sim a paixão com que as pessoas trabalham, 



trazem ideias e vão sobrevivendo. E mesmo no país onde infelizmente até hoje a produção industrial 

não é tão valorizada, para nós não faz diferença. É só uma questão de arregaçar a manga e continuar 

a trabalhar, e estar preparando Prefeito, essa companhia para que junto com a comunidade de Itapira 

em 2037 a gente possa comemorar o centenário dela. Então é a nossa responsabilidade desse grupo 

que tá hoje aqui, de preparar essa empresa que está cada vez mais competitiva quando chegar. Mais 

interessante Sra. Elizabeth, quando nós já chegamos, nós éramos praticamente uma empresa de 

brinquedos, mas a partir de 2018 a companhia expandiu. A partir de 2018 nós abrimos a Estrela 

cultural, uma editora que produz livros infantis, que aliás acho que nós tivemos a oportunidade de 

fazer uma doação a prefeitura, em que trabalha com autores nacionais, ilustradores nacionais e temas 

da cultura brasileira. Não com foco basicamente no varejo, mas sim em escolas públicas e privadas. 

Hoje temos mais de 90 títulos, amanhã estaremos na abertura da Bienal do Livro, temos seis títulos 

que já fazem parte do catálogo da Feira de Bolonha, que é a principal Feira Literária Infanto Juvenil 

do mundo. Tivemos um título nosso que foi recomendado pela ONU, para leitura infanto juvenil, para 

a o entendimento sobre os ODS. Enfim é algo que vem em uma nova proposta de leitura que a gente 

faz para criança, em que através de uma leitura diferente em que possa incentivar esse retorno a 

leitura, e acho que talvez esses dois anos de pandemia onde a família pode estar de novo presente no 

lar, o livro voltou a ser um instrumento importante para os pais e as mães poderem estar lendo junto 

com seus filhos. Então é uma proposta nova de leitura que nos enche muito de orgulho. Também em 

2018 a companhia iniciou um novo projeto muito desafiador, muito bonito, lembrando um pouco as 

nossas raízes Paulo, e nós lançamos a linha Beauty, que é uma coleção de maquiagem para meninas 

de 3 até 8,12 anos. Temos lojas próprias, na semana que vem vamos inaugurar uma loja aqui em 

Campinas no Galeria Shopping, temos um projeto de expansão de franquia pelo Brasil, participamos 

semana passada da BF que a principal Feira de Franquias, o que mostra que a Estrela fez o movimento 

estratégico importante, de não entender que o seu negócio era o brinquedo, mas o nosso negócio é 

aumentar a nossa relação com a criança, e sempre que a nossa marca, nosso entusiasmo, nosso 

conhecimento, puder ampliar essa relação, nós estamos vivos, presentes e crescentes e provavelmente 

até o final do ano, teremos mais novidades. Eu não posso falar aqui, mas a empresa vai continuar 

crescendo, e para desespero do Aires, que o nosso diretor de marketing membro do conselho, ele 

recebeu a incumbência de colocar a Estrela no Metaverso, que hoje é este novo mundo principalmente 

do universo infantil. É um novo mundo que se abre, e uma empresa de 85 anos tem que estar preparada 

para entrar no Metaverso, e vender as suas famosas NFTS, que a gente demorou para saber o que era 

para poder transacionar em cripto moeda, que no início a gente achava que era só confusão, mas novo 

mundo que se abriu e a companhia já tá preparada e antes do final do ano. Enfim, eu queria mais uma 

vez agradecer, eu queria encerrar dizendo da emoção e eterna gratidão primeiro pelas palavras 

carinhosas que recebi de todos os presentes, realmente muito importante uma gratidão a todo o povo 

de Itapira, pela forma com que nos recebeu e continua tendo a relação conosco com gratidão pela 

homenagem, e acima de tudo poder dizer que a partir de agora eu sou também um itapirense, muito 

obrigado!" (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram transcritos em sua íntegra). 

Terminadas as homenagens, a Sra. Presidente agradece a Deus, às presenças dos Srs. Vereadores, dos 

homenageados, do público que prestigiou os trabalhos desta noite, da imprensa escrita, internautas, 

os funcionários da Casa, e declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. DO QUE, PARA 

CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 

 

 

 
 


