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Sete empresários recebem a Medalha do Mérito Industrial
A principal comenda da CNI foi criada em 1958 para premiar personalidades e instituições, 

nacionais ou estrangeiras, que se dedicaram a promover a indústria brasileira

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga 
de Andrade, entregou, nesta terça-feira (15), em Brasília, a Ordem do Mérito 
Industrial, a mais importante condecoração da instituição. Sete empresários 
foram agraciados, dois deles post mortem. Receberam a comenda os em-
presários Félix Fernando Raposo, Flávio Gurgel Rocha, Francisco Carlos de 
Oliveira, Ignácio Carrau Supparo e Tadeu Carneiro. In memoriam, foram ho-
menageados Antônio Fábio Ribeiro e Olacyr Francisco de Moraes.

“A indústria brasileira outorga a sua comenda maior a sete reconheci-
dos empresários que, ao longo de suas vidas, se destacaram com relevantes 
contribuições à modernização, inovação e expansão de seus setores”, disse 
Robson Braga de Andrade na cerimônia. “Todos foram indicados pelas fede-
rações das indústrias de seus estados em reconhecimento ao trabalho que 
realizaram em suas cidades, em seus estados e em suas regiões”, completou.

Em seu discurso aos homenageados, o presidente da CNI lembrou que 
a instituição tem trabalhado com “a clara consciência” de que o setor indus-
trial tem grande responsabilidade na busca de soluções capazes de recolocar 
o Brasil na rota do crescimento duradouro e sustentado. Segundo Robson 
Braga de Andrade, o setor privado entende a necessidade do ajuste fiscal 
proposto pelas autoridades da área econômica, mas, disse, não ser possível 
aceitar que o ajuste seja transformado em ostensivo mecanismo de aumento 
dos impostos e da criação de novos tributos, como se pretende com a CPMF.

MEDALHA – Em 57 anos, apenas um seleto grupo de personalidades 
e empresários recebeu a comenda, entre os quais se destacam os ex-presi-
dentes Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula 
Da Silva; além do ex-vice-presidente José de Alencar e dos industriais Jorge 
Gerdau, Antônio Ermírio de Moraes e Ivo Hering.

CONHEÇA OS AGRACIADOS

Antônio Fábio Ribeiro (in memoriam)
Indicado pela Federação das Indústrias do Distrito Federal (FIBRA), Antônio 
Fábio Ribeiro nasceu em Leopoldo de Bulhões (GO) e sempre foi um entu-
siasta do setor empresarial, tendo sido sócio e dirigente de diversas empresas 
nos ramos da agropecuária, hotelaria e tecnologia da informação. Foi um dos 
idealizadores do projeto do Parque Tecnológico Cidade Digital e o principal 
responsável pelo fortalecimento do Sindicato das Indústrias da Informação 
do DF (Sinfor) na última década. “Meu pai sempre foi muito ativo e nos co-
locou no trabalho desde muito cedo. Seu lado empresarial era tão ativo que, 
quando não estava trabalhando, levava o trabalho para dentro de casa”, diz o 
engenheiro Márcio André Fleury.

Foto: Félix Fernando Raposo
Indicado pela Federação das Indústrias do Estado do Piauí 
(FIEPI), Félix Fernando Raposo trabalha há 55 anos na 
indústria de colchões. “Sou colchoeiro nato”, orgulha-se. 
Ele começou como colaborador da fábrica de colchões de 
mola Pires, em Recife, na década de 60. Nessa época, o 
produto na sua versão de mola tinha 70% do mercado de 

colchões. Com a espuma, Félix viu seu segmento reduzido a 2,8% na déca-
da de 90. “Com muito trabalho, demos uma reviravolta e hoje temos 40% 
do mercado de colchões”, explica. O segredo, segundo ele, foi investir em 
tecnologia. Diretor administrativo das empresas Socimol e Ônix, Félix se diz 
orgulhoso de ter construído a marca Ônix do zero. “Não é fácil fazer uma 
marca no Brasil”, afirma.

Foto: Flávio Gurgel Rocha
Indicado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Norte (FIERN), Flávio Gurgel Rocha é presiden-
te da Riachuelo e vice-presidente do grupo Guararapes. 
Ele lembra que o Grupo Guararapes tem sua produção 
verticalizada, dominando desde o fio até o financiamento 
dos produtos que vende. “Somos o maior emissor de car-

tões private label do Brasil. Temos 28 milhões de cartões de créditos”, afirma. 

Segundo ele, em 2015 o grupo fez seu maior investimento, de mais de R$ 
500 milhões, ao abrir 28 lojas. “A função do líder industrial é olhar através do 
nevoeiro e posicionar sua empresa para o pós-crise”, explica.

Foto: Francisco Carlos de Oliveira
Indicado pela Federação das Indústrias do Estado do Ma-
ranhão (FIEMA), Francisco Carlos de Oliveira se orgulha de 
acordar às 3h30 da madrugada, chegar ao escritório às 
4h40 e só deixar o trabalho às 18h. “Não tenho medo do 
trabalho. Tenho medo de gente preguiçosa e sem com-
promisso”, diz. O empresário abriu seu primeiro negócio 

em 1988 e é conhecido no meio empresarial pela diversidade de suas empre-
sas. Fabrica de produtos de limpeza a velas, comercializa gás liquefeito de pe-
tróleo, atua nos ramos de bovinos de corte, de motos, de comunicação e de 
combustíveis no varejo. “Mas o que eu gosto mesmo é do lado social. Tenho 
uma escola dentro da fábrica para formar jovens em torneiro mecânico, sol-
dador, eletromecânico, rebobinador. Já formamos mais de 200 pessoas”, diz.

Foto: Ignácio Carrau Supparo
Indicado pela Federação das Indústrias do Estado do Para-
ná (FIEP), Ignácio Carrau Supparo é uruguaio e desenvol-
veu sua carreira no setor de alimentos e bebidas. Liderou 
a implementação de processo de inovação e packaging, 
desenvolvimento de novos processos e novos produtos. 
Atualmente é responsável pela Ervateira São Mateus. 

“Deixamos de vender só a erva para o chimarrão para vendermos uma varie-
dade de produtos com valor agregado. Hoje exportamos diversos brends de 
erva para 25 países”, explica.

Olacyr Francisco de Moraes (in memoriam)
Indicado pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIE-

MT), Olacyr Francisco de Moraes recebeu em vida mais de 200 títulos, en-
tre diplomas, méritos e medalhas como reconhecimento de sua importante 
contribuição ao desenvolvimento do Brasil. Aos 19 anos, Olacyr abriu uma 
pequena empesa de transporte de cargas. Em 1966, com 45 anos, criou a 
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudan) e, no ano se-
guinte, a Opera S.A de criação e engorda de gado, no Mato Grosso. Em 1973, 
abriu a empresa Itamarati, com área total de 110.000 hectares para cultivar 
soja, milho, arroz , trigo e algodão. Ele se tornou o “rei da soja” na década de 
80 por ser o maior produtor individual do grão no mundo. Antes de morrer, 
se dedicava à exploração de minérios. “Ele sempre dizia: ‘sorria sempre, mos-
tra para a tristeza que você é mais forte do que ela’. Olacyr foi um pioneiro 
no Mato Grosso e um empresário excepcional”, lembra o diretor da Usina 
Itamarati, Ernesto Valdomiro de Moraes.

Foto: Tadeu Carneiro
Indicado pela Federação das Indústrias do Estado de Mi-
nas Gerais (FIEMG), Tadeu Carneiro é presidente da Com-
panhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), 
empresa do Grupo Moreira Salles, com matriz em Araxá, 
que extrai, processa e fabrica produtos a base de nióbio. 
Sob a gestão do engenheiro metalúrgico, a empresa ex-

porta para mais de 60 países e mantém um programa de responsabilidade 
socioambiental. “Não sai um grama de minério bruto de Araxá. Só produto 
acabado”, diz Tadeu

Agência CNI de Notícias

O presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, e os homenageados de 2015
Foto: CNI
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Por meio do Programa de Desenvolvimento Associativo – PDA, 
a Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER, em par-
ceria com a Confederação Nacional da Indústria – CNI, promoverá 
durante no ano de 2016 diversas ações como oficinas, cursos e 
encontros com lideranças sindicais, profissionais e empresários 
de vários seguimentos da indústria. 

O PDA é dividido em dois editais, o Associa Indústria, que são 
ações direcionadas às empresas industriais e que impactam dire-
tamente na competitividade das indústrias. 

No edital Avança Sindicato, o PDA direcionará suas ações para 
dirigentes sindicais por meio de bate-papos e oficinas que abran-
gem assuntos de interesses coletivos e sindical, além da elabora-
ção de um Planejamento Estratégico específico e norteador para 
os sindicatos dos setores de alimentos e bebidas (SINDIPAN), ma-
deireiro (SINDIMADEIRAS), cerâmico (SINDICER), mineração (SIN-
DIGAR), e artesanato (SINDEARTER).

Os interessados em acompanhar as datas e se programarem 
para participarem de cada evento, podem procurar o Centro de 
Promoção do Associativismo Sindical – CPAS/FIER, a partir do dia 
4 de janeiro de 2016, no endereço Avenida Benjamin Constant, 
876 – Centro, se preferirem podem ligar para os telefones: (95) 
4009-5351/5352/5354 ou enviar perguntas para o e-mail: (cpas@
fier.org.br).

O Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça Furtado - CET 
realizou no dia 22 de dezembro a formatura de 49 alunos do 9º ano A e B, 
em seu auditório.

Participaram do evento 250 pessoas entre pais e convidados, a supe-
rintendente do Serviço Social da Indústria de Roraima – SESI/RR, Almecir de 
Freitas Câmara; o diretor do CET, Semaias Alexandre; a equipe de professores 
e colaboradores de outros setores do CET.

Durante a programação o aluno Gustavo Salgado dos Santos realizou 
uma homenagem aos profissionais que contribuíram para a construção do 
conhecimento, a socialização e o desenvolvimento da consciência crítica dos 
jovens formandos, seus professores.

Segundo a mãe do aluno Pedro Henrique Goiano Cabral do 9º ano B, Ra-
quel Goiano Vanzeler Cabral, o filho está pronto para alçar novos voos. “Hoje 
meu filho concluiu um ciclo muito importante e saio daqui com a certeza de 
que o Pedro teve uma ótima base no SESI. Vejo que a escola, além de contri-
buir para o preparo social, o crescimento e o desenvolvimento, também foi 
um elo entre a gente. Só tenho a agradecer a toda equipe SESI que teve um 
papel primordial para a formação do caráter dele e por essa super produção 
que encontramos hoje aqui”, declarou Raquel.        

O CET tem como proposta ser uma instituição diferenciada, que prioriza 
a qualidade do ensino, bem como o compromisso de participação no proces-
so de construção da cidadania. Para isso o trabalho desenvolvido pela equipe 
docente tem como base valores e princípios baseados na ética, transparên-
cia, igualdade de oportunidades e melhoria contínua.

O diretor do CET, Semaias Alexandre, agradeceu aos pais e aos alunos 
pela confiança depositada no ensino da escola, os aconselhou a focarem em 
escolher suas futuras profissões e homenageou os alunos que passaram no 
vestibular da Escola Agrotécnica – EAGRO, exibindo uma imagem com as fo-
tos dos aprovados. “Até ontem vocês liam a revista do Sesinho e hoje estão 
a um passo para deixar a escola do SESI. Obrigado pela oportunidade que 

Confira a agenda do edital Associa Indústria:

você pais nos deram de poder conviver com essas crianças e aos alunos pela 
paciência de conviver conosco, por dividirem com a gente esse espaço e por 
nos ensinarem, cada vez mais, como tratar pessoas. Feliz 2016 e foquem na 
escolha da profissão, pois é importante trabalhar com o que temos afinida-
de”, finalizou o diretor.

Também houve o momento de homenagem aos principais incentivado-
res dos adolescentes, os pais, que foram surpreendidos com um vídeo como 
forma de agradecimento ao esforço, amor e dedicação que tiveram durante 
toda essa etapa e outro vídeo com os melhores momentos dos alunos na 
escola.

A superintendente do SESI-RR, Almecir de Freitas Câmara, fez os agrade-
cimentos aos pais, à equipe do CET e falou da satisfação de participar desse 
momento. “Eu gostaria aqui de deixar os meus sinceros agradecimentos aos 
pais, que confiaram parte da educação dos seus filhos ao SESI, quero agra-
decer a equipe que faz a educação do SESI acontecer, desde o porteiro até o 
diretor. Muitos alunos estão com a gente desde o maternal e para nós é uma 
satisfação muito grande ver essas duas turmas se formando. Então muito 
obrigada aos trabalhadores da indústria e à comunidade em geral e, a vocês 
alunos, deixo um até breve, pois ainda podemos nos reencontrar no mercado 
de trabalho, assim como tem acontecido com ex-alunos que hoje trabalham 
conosco”, concluiu a Superintendente. 

Os oradores das turmas, Ana Beatriz Nogueira Rodrigues e Arthur Gon-
din Rodrigues da Silva, falaram sobre os aprendizados que viveram na escola 
e reconheceram o papel da equipe do SESI em sua formação. Agradeceram 
também aos pais pelo investimento em seus estudos e pelo amor e carinho 
que os tornaram pessoas solidárias.

Ao final da cerimônia, uma surpresa, os alunos organizaram uma home-
nagem para a vice-diretora, Gardênia Cavalcante, o porta voz foi o aluno Gus-
tavo Salgado, que agradeceu seus ensinamentos e declarou todo o carinho 
dos formandos por ela.

Programa de Desenvolvimento Associativo lança agenda de eventos 
para 2016 

Escola do SESI Roraima realiza formatura do 9º ano 
Noite de realização para os alunos, pais e para a equipe do CET

Foto 03
ASCOM-SESI

Foto 02Foto 01

Fot 01: Predo Henrique Goiano Cabral acompanhado da família após cerimônia; Foto 02: Formandos Turma A; Foto 03: Formandos Turma B
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A 
unidade 
de La-
zer por 
meio do 
P r o g r a -
ma SESI 
Coz inha 
B r a s i l , 
real izou 
nos dias 
17 e 18 
de de-
zembro, 
m a i s 
um curso importante sobre alimentação saudável. Desta vez, o pú-
blico alvo foi os colaboradores do SESI, amigos e familiares. 

O evento aconteceu das 19h às 22h, no espaço do Cozinha, onde 
foi montada uma cozinha móvel. Ao todo participaram 41 alunos.  

Os participantes aprenderam durante a aula teórica, apresenta-
da pela nutricionista do SESI, Marcela Trindade, a importância dos 
alimentos, os valores nutricionais, a maneira correta de armazená-
-los e como prepará-los de maneira saudável aproveitando 100% o 
alimento como talos, cascas, sementes entre outros.

Foram elaboradas diversas receitas como suco das cascas do 
abacaxi com hortelã, bolo de abóbora com coco, doce da casca de 
abacaxi, arroz vegetariano, sopa brasileirinha, suco da horta e lasa-
nha de abóbora, todos de fácil preparo.

O curso proporcionou momentos importantes que fazem parte 
da etapa do plano de aula como tira dúvidas, elaboração dos pratos, 
trocas de experiência e entrega dos certificados.

A colaboradora da DAF, Ana Paula Lacerda aproveitou a oportuni-
dade e convidou a sua irmã mais velha, a secretária do lar, Nilsomara 
Coelho Lacerda, para participaram juntas do curso. Ana disse que as 
aulas proporcionaram uma nova visão sobre a alimentação e revelou 
várias possibilidades de como reaproveitar todas as partes dos ali-

mentos. 
“O curso 
foi mui-
to bom 
e inte-
r e s s a n -
te, pois 
a p r e n d i 
técnicas 
i m p o r -
t a n t e s 
s o b r e 
como or-
ga n i za r 
os ali-

mentos na geladeira, como consumi-los de maneira saudável, como 
prepará-los. Agora é só colocar em prática o que aprendi”, ressaltou. 

A Nilsomara lembrou que esse foi o segundo curso do Cozinha 
Brasil que ela participou e saiu satisfeita com as novas receitas e 
com as explicações. Ela garante que coloca em prática algumas das 
receitas. “Cada curso é um novo aprendizado, e apesar de ter parti-
cipado no início do ano, percebo como é importante estarmos bus-
cando novos conhecimentos e aprimorando as receitas. Hoje eu já 
sei fazer suco de abacaxi com hortelã e brigadeiro de macaxeira”, 
afirmou.

A coordenadora do Programa Elisangela Santos destacou que 
essa é a proposta do programa de educação alimentar SESI Cozi-
nha Brasil é levar conhecimentos imprescindíveis sobre alimenta-
ção saudável e qualidade de vida. “Proporcionar um aprendizado 
em que os alunos aproveitem todas as partes dos alimentos. Nossas 
receitas são diferentes e adaptáveis, e isso faz com que os alunos se 
agradem e frequentem cada vez mais as aulas”, enfatizou. 

Programa - Criado em 2004, pelo SESI Departamento Nacional, 
o Cozinha Brasil ensina a população como preparar alimentos com 
economia e sem desperdícios, introduzindo um cardápio farto em 
variedade e ricos em nutrientes essenciais à saúde.

Colaboradores do SESI e familiares participam 
do curso Cozinha Brasil

Foto: ASCOM/SESI

Momento da degustação

Foto: ASCOM/SESI

Alunos durante a entrega de certificados

Av. Benjamin Constant, 876, Centro. Tel:4009-5353  Fax3224-1557 E-mail: gab.fierr@sesi.org.br
ASCOM/ Sistema FIER : Tel: 4009-5355. E-mail: ascom.sesirr@sesi.org.br


