Entrevista

“Sempre dê mais do
que esperam de você”
Esta é a receita para o sucesso do empresário José Carlos
Mattias, responsável por empreendimentos em
Rio Preto e Fernandópolis
por Harlen Félix

N

eto de italianos, o empresário José Carlos Mattias, 65 anos, responsável por uma série de
empreendimentos em Rio Preto e Fernandópolis, vive hoje a tranquilidade de quem conseguiu atingir as metas estabelecidas na vida, sejam elas
pessoais ou profissionais. Casado com Roseli Mattias há
40 anos, pai de três filhos e avô de seis netos, ele se dedica hoje à supervisão dos negócios, que têm à frente os
gêmeos Dreison e Wilson Mattias.
“Eu venho preparando isso, empresarialmente e na
vida familiar, para que hoje eu possa ter mais tempo para
outras coisas - tempo para uma viagem com a mulher,
para cuidar dos netos, para reunir a turma de domingo
em casa com as crianças”, conta ele, que iniciou sua trajetória no mundo dos negócios ainda jovem, na cidade de
Fernandópolis, comandando uma livraria ao lado de um
de seus sete irmãos.
E os valores da cultura italiana, trazidos pelos seus avós
quando vieram ao Brasil e transmitido para seus pais, caracterizados por uma certa passionalidade quando o assunto é família e amigos, o acompanham até hoje. “O italiano
é aquele negócio de ficar cuidando da família a vida inteira. Isso está no sangue, no DNA. O latino tem o sangue
quente”, diz ele, que trocou Fernandópolis por Rio Preto no
ano 2000, em busca de um centro urbano maior para o filhos
estudarem, assim como seus pais fizeram nos anos 1970,
quando deixaram a vida rural em São João das Duas Pontes
para fixar residência em Fernandópolis. “O meu pai, filho
de italiano, tinha aquela cultura de que era preciso formar
os filhos, dar condições para os filhos crescerem.”
8 REVISTA Vida&Arte

Johnny Torres

