
“Este é um momento simbólico, 
quando Araraquara reconhece um 
dos seus maiores empreendedores 

da história da nossa cidade”

Deputado Estadual Edinho Silva

“Há 40 anos, quando os investimentos 
eram mais difíceis, ele foi o grande 

empreendedor de Araraquara, que vive 
agora este grande momento”

Prefeito Marcelo Barbieri

“Justa homenagem a um grande nome, empresário 
e engenheiro, que sempre conduziu com ética 

e qualidades os seus empreendimentos”

Deputado Estadual Roberto Massafera

O descendente de Libaneses 
Omar Maksoud nasceu em Aquidauana 
(MS) em 1930. 

Engenheiro civil formado pela 
Universidade Makenzie, fundou na 
cidade de São Paulo a Omar Maksoud 
Engenharia,  no ano de 1960. 

Dez anos após a fundação da 
empresa, os tempos eram difíceis, o 
mercado da construção civil na capital 
encontrava-se muito competitivo  e o
já então conhecido como Dr. Omar 
vislumbrou o mercado do interior 
paulista, onde ramificou sua empresa 
de construção e incorporação.  

Ele sabia que o avanço e a 
modernidade guardavam um futuro 
promissor para o interior paulista; mas 
tinha que escolher quais localidades 
iria começar sua expansão. Começou 
então por 3 cidades que mais 
simpatizava: Limeira, São Carlos e 
Araraquara. Esta última também 
inf luenciada  pe la  propaganda 
incansável de seu primo e ilustre 
morador da cidade, o saudoso Elias 
Damus.

Casou-se com Ivone 
Sallum Maksoud, com quem teve os 
filhos Omar, Luiz, Teresa e Lika. 

Dr. Omar Maksoud nos 
deixou em 27 de abril de 2010, aos 79 
anos. Sua história em Araraquara é 
uma mistura de trabalho, dedicação, 
honestidade, competência, amizade e 
paixão. 

Iniciou suas atividades na 
“Morada do Sol” com a construção do 
Edifício Rosa de Prata (inaugurado em 
1975), posicionado estrategicamente 
ao lado da então Rodoviária, hoje 
Terminal de Integração, e do Hotel 
Uirapurú.

Como os tempos eram difíceis 
e a empresa era de fora da cidade, sua 
primeira venda demorou alguns meses 
para acontecer, até que num belo dia 
uma pessoa influente verificou a 
documentação e a qualidade do 
empreendimento e comprou o primeiro 
apartamento.  

Assim em apenas dois meses 
todas as unidades do Rosa de Prata 
haviam sido vendidas, comemorava o 
vendedor e amigo Feiz Mattar.

Estava então confirmada a 
continuidade dos investimentos em 
Araraquara e começava a nascer um 
eterno amor de Dr. Omar para com a 
cidade que acreditou no seu trabalho.

Logo em seguida, em 1976, a  
empresa voltou seus olhos para as 
indústrias que também viriam para a 
cidade e no ano de 1979, Omar 
Maksoud inaugurou o IV Distrito 
Industrial de Araraquara, onde hoje 
encontram-se os Dispositivo Viário e o 
Memorial que levam o seu nome.

  
Já o Edifício Graziela foi 

inaugurado em 1981.

Dispositivo Viário e Memorial são inaugurados com o nome do engenheiro que levava nossa cidade no coração

Obra do escultor Jorge Bussad oferecida pela família Maksoud

Dr. Omar Maksoud recebe dupla homenagem em Araraquara



A marca Omar Maksoud na cidade:

 Edifício Rosa de Prata (1975)
 IV Distrito Industrial (1979)
 
 Galpão G1 (1989)
 Galpão G2 (1990)
 Galpão G5 (1991)
 Posto Tati (1991)
 Creche Jardim Iguatemi (1992)
 Edifício Rosa de Ouro (1993)
 Edifício Sun House (1996), o 
 primeiro Flat da Região.

Edifício Graziela (1981)

Quando perguntado sobre seus 
investimentos no IV Distrito Industrial 
o Dr. Omar dizia que não era para ele. 
Era para os filhos e netos. Araraquara 
vai crescer, se desenvolver e caminhar 
para este lado, por enquanto só temos o 
mais belo pôr do sol da cidade. O qual 
não se cansava de contemplar. 

H o j e  o  I V  D i s t r i t o  
Industrial, é o berço de grandes 
empresas como: Coca-Cola, Volvo, 
Indesa, Citrotec, Concrelix, uma 
Subdivisão da Lupo e várias outras 
que lá se instalaram e confirmaram 
as previsões de um homem 
visionário. O IV Distrito Industrial é 
a “menina dos olhos” , como o Dr. 
Omar gostava de chamar. Local 
onde o passado, o presente e o futuro 
se encontram. 

Suas centenas de obras contam 
histórias de um passado empreendedor 
e bem-sucedido. 

Dr. Omar sempre fez questão 
de manter uma proximidade com a 
cidade de Araraquara.  

Quando podia, vinha para 
cidade vistar os amigos. 

Tinha orgulho de ser Cidadão 
Araraquarense e Torcedor Símbolo da 
Ferroviária, outras duas importantes 
homenagens que recebeu. 

Vista aérea do IV Distrito Industrial e 
da Rotatória antes da instalação do 
Memorial defronte ao SEST / SENAT.

No detalhe o escultor Jorge Bussab 
responsável pela obra dedicada

ao amigo Omar.

Família Maksoud, autoridades e 
amigos presentes na Inaugução do 

Memorial Omar Maksoud. 

Omar Maksoud Filho, falou em nome da Família, sobre o legado que carregam e  
a manutenção de seus laços 
históricos com Araraquara.

Boa parte da históriada construção 
civil no Estado de São Paulo e no 
Brasil passaram pelas mãos do 

Dr. Omar Maksoud

Mais que novas 
construções e modernas 

infraestruturas.
Omar Maksoud elevou 

a alma humana e 
a autoestima do 

povo araraquarense.
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