
Quadros renovados em 2003 
 
Entre 235 empresários eleitos neste ano, 107 aparecem pela primeira vez. Em eleições livres e 
diretas, realizadas em julho passado, os assinantes da Gazeta Mercantil escolheram os 
empresários e executivos que consideram os mais representativos em seus setores de atividade. 
São cinco eleitos de cada um de 47 setores dos negócios brasileiros, sendo que o mais votado 
figura como líder daquele segmento (veja o quadro abaixo, nesta página). Os setores escolhidos 
seguem a classificação de outra revista da Gazeta Mercantil, o Balanço Anual - o lançador do 
Fórum dos Líderes, em 1977, quando esse não tinha existência independente.  
 
Nas eleições deste ano houve alta taxa de renovação, de 45,53%, ou seja, 107 empresários foram 
votadas pela primeira vez. Outros 128 foram reeleitos, pois, conforme os estatutos, uma mesma 
pessoa pode ser indicada sempre que caia no agrado dos eleitores.  
 
 
Esses empreendedores integram-se agora ao Instituto Fórum de Líderes Empresariais Gazeta 
Mercantil, que conta com mais um milhar de membros.  
 
As eleições do Fórum são divididas em duas partes: na primeira são escolhidos – como o foram 
agora – os líderes setoriais; em data próxima haverá a escolha dos mais proeminentes 
representantes de seus estados, independentemente da atividade que exerçam.  
 
Toda a tarde de hoje será ocupada com a reunião plenária do Fórum de Líderes Empresariais, no 
Hotel Gran Meliá WTC. Na primeira parte, após a abertura por Hermann Wever, presidente da 
entidade e Luiz Fernando Levy, presidente do Conselho Curador, serão discutidos assuntos 
internos, como o Plano de Ação 2004 e estabelecido o tema central que norteará os debates no 
próximo ano.  
 
Na segunda parte do encontro, haverá três palestras. A primeira está a cargo de Marcus Hadade, 
integrante da ala jovem do Fórum e presidente, empossado neste ano, da Confederação Nacional 
dos Jovens Empresários (CONAJE).  
 
Na seqüência, o deputado federal Patrus Ananias, detalhará o projeto de lei das Parcerias Público-
Privadas (PPP), do qual é relator, e debaterá o tema com a platéia. O ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, que é membro do Fórum de Líderes deste 1987, 
falará sobre os recentes êxitos da área e o presidente do Banco Central, também membro do 
Fórum, Henrique Meirelles, encerra o ciclo de palestras/debates.  
 
À noite, no auditório do Credicard Hall haverá o jantar e cerimônia de premiação dos Líderes 
Setoriais e Sociais 2003 e das companhias escolhidas para o Prêmio Imagem Empresarial.  
 
Continuação 
 
"Expectativas foram revertidas" 
Jaime Matos 
 
Presidente do Fórum de Líderes diz que governo teve sucesso na economia. A economia brasileira 
viveu em 2002 um fim de ano de Dickens, quando três fantasmas a rondavam. O primeiro foi o 
dólar em disparada, que abrira o ano em modestos R$ 2,316, mas batera nos R$ 4,00 em outubro 
- em boa parte por especulações ligadas à eleição presidencial -, para chegar em 31 de dezembro 
em R$ 3,545, acumulando no ano a maior alta frente ao real, de 54,13%. O segundo foi a ameaça 
da volta da inflação e, finalmente, ao fundo, o risco Brasil chegara ao nível preocupante dos 2.288 
pontos em outubro e encerrara o ano passado nos ainda incomôdos 1.439.  
 
A exatos 30 dias do final de 2003, essas ameaças estão afastadas. Câmbio e inflação comportam-
se melhor e o risco Brasil está abaixo da linha dos 500 pontos. Além disso, a taxa de juros recuou 



a nível mais adequado e o País pode conseguir superávit comercial de aproximados US$ 23 
bilhões.  
 
"Essa reversão de expectativas é a maior vitória a ser comemorada por todos. O primeiro ano de 
governo do presidente Lula foi um sucesso no campo macroeconômico", aplaude Hermann 
Heinemann Wever, novo presidente do Fórum de Líderes Empresariais Gazeta Mercantil.  
 
Continuação 
 
"Expectativas foram revertidas" (cont.) 
Jaime Matos 
 
Segundo o presidente do Fórum de Líderes, Hermann Wever, é preciso trazer de volta o 
investimento. Presidente do Conselho Consultivo da Siemens do Brasil, consultor de empresas e 
sucessor do atual ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Luiz Fernando Furlan na 
presidência do Fórum de Líderes Empresariais Gazeta Mercantil, estará falando de sua idéias na 
noite de hoje, a seleta platéia de empresários. Em cerimônia que será realizada no Credicard Hall, 
em São Paulo, ele receberá 235 líderes de 47 setores eleitos neste ano, 20 novos integrantes do 
Fórum de Líderes Sociais do Brasil, representantes de 28 empresas ganhadoras do Prêmio 
Imagem Empresarial e convidados.  
 
Wever declara-se "otimista" em relação ao próximo ano e credita a mudança de rumo, para 
melhor, à política firme da equipe econômica do governo, com a atuação dos ministros Pallocci, 
Luiz Fernando Furlan e Roberto Rodrigues mais o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. 
"Esse pessoal conseguiu quase um milagre", arrisca. "Como resultado, entraremos em 2004 com 
uma enorme confiança. Acho possível até pensar em um crescimento de 3% a 4% da economia".  
 
Outro ponto positivo a favor do governo é o comércio exterior, segundo Wever. Ele chama a 
atenção para um estudo do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI) que 
mostra a que fatores se credita o crescimento das exportações: 1/3 ao aumento de volumes, 1/3 
ao bem-vindo aumento dos preços internacionais das commodities e 1/3 à abertura de novos 
mercados.  
 
"Esse último é algo a destacar, pois mostra que o governo não está parado, mas agindo 
corretamente, procurando novos parceiros comerciais. Sem o superávit da balança comercial, de 
esperados US$ 24 milhões, não teríamos conseguido outra façanha, que foi a de eliminar o déficit 
das transações correntes, pela primeira vez desde 1992", diz Wever.  
 
Essas conquistas, que se traduzem no aumento de confiança no governo precisam transformar-se 
em um movimento de incentivo à volta dos investimentos, prossegue. Ele lembra que, 
atualmente, as aplicações correspondem a 18% do PIB; o ideal é que tal relação suba para 22% 
ou 23%. "É fundamental a volta dos investimentos. E temos que fazer isso com poupança nossa, 
nacional, pois a dependência exagerada de capitais externos, como já se viu antes, leva a 
economia a uma extrema vulnerabilidade. Elevar a capacidade de poupança interna é uma tarefa 
que pode ser bem cumprida através dos empresários".  
 
A aplicação de uma política econômica e monetária bem concatenadas foi um bom início. Mas é 
preciso ainda ser criado um ambiente regulatório: haver regras de jogo claras e, na sequência, 
respeito a essas regras, afirma Wever. "Falta-nos ainda um plano estratégico, fazer escolhas 
corretas, orientar para o caminho para o desenvolvimento, sem deixar tudo ao sabor do 
mercado". O recente anúncio de que o governo elegeu quatro setores como estratégicos - 
semicondutores, fármacos e medicamentos, software e bens de capital é um passo naquele 
sentido.  
 
O desafio brasileiro, segundo ele, não se esgota em conseguir crescimento de 3% a 4% do PIB, 
mas dar continuidade ao processo. "Não nos esqueçamos que nos últimos 20 anos vivemos entre 



bolhas de crescimento. Não é possível continuar indefinidamente nessa situação de vai-e-
volta".No processo todo, ele pontua a participação da empresa privada. "O governo merece todo 
apoio, portanto precisa ser apoiado. Os empresários brasileiros estão prontos a se posicionar 
nesse sentido".  
 
Não por acaso, o tema a ser desenvolvido pelo Fórum de Líderes Empresariais em 2004 será 
exatamente "Ações conjuntas governo-setor privado para o revigoramento da expansão 
econômica".  
 
Trata-se de reunir experiências, propostas e sugestões e depois consolidá-las em um trabalho, 
que será chamado "Documento dos 1.000" – referência ao número de integrantes do Fórum – a 
ser oferecido ao governo Lula como subsídio para futuras ações. (Leia abaixo "Propostas: a 
construção de um País melhor")  
 
Continuação 
 
Zelo com os projetos da área social 
 
O Fórum de Líderes Sociais, agora com 60 membros, começa a ser estruturado em breve. Em 
2000, quando revelou-se que o Brasil tem um dos maiores contingentes do mundo de voluntários 
para serviços sociais, o Fórum de Líderes decidiu ampliar seus quadros, atraindo pessoas com 
destacada atuação naquela área, não importa a qual segmento profissional pertençam. A idéia 
inspirou-se no "Banco de Projetos Sociais". Criado na gestão de Luiz Fernando Furlan, esse banco 
revelou ao País o quanto as empresas gastam com os funcionários, seus parentes e a comunidade 
onde estão inseridas.  
 
Outra motivação foi a pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), "Bondade ou 
interesse? Como e porque as empresas atuam na área social". O levantamento revelara que 
menos da metade das empresas brasileiras ( 44%) tinham plano definido para atuar na área 
social. Mas mostrara também que quase a totalidade dos empresários, embora tivessem a 
intenção de promover ações não sabiam como fazê-lo.  
 
O meio para trazer essas pessoas foi definido em parceria com o Instituto Ethos de Empresas e 
Responsabilidade Social e a Ashoka Empreendedores Sociais e foi criado o Fórum de Líderes 
Sociais do Brasil, que a cada ano premia 20 empreendedores. Foram quatro os objetivos 
traçados: identificar e selecionar os líderes sociais; dar visibilidade a projetos de grande impacto; 
estimular a nacional discussão e conhecimento sobre questões sociais; fazer a ligação entre 
associados e outras lideranças dos setores público e privado.  
 
A identificação e seleção – primeiro objetivo – inicia-se também com votação aberta dos 
assinantes da Gazeta Mercantil e associados do Ethos e da Ashoka. O Conselho do Mérito Social, 
formado por representantes da três entidades, proclama os escolhidos.  
 
Os parceiros na iniciativa são bastante conhecidos. O Instituto Ethos, fundado em 1998, trabalha 
junto ao empresariado, voluntariamente, orientando na incorporação do conceito de 
responsabilidade social no cotidiano dos negócios. Esse conceito orienta-se pela qualidade ética 
das relações da empresa com funcionários, clientes e fornecedores, envolvendo a comunidade, o 
poder público e o meio ambiente.  
 
A Ashoka, organização sem fins lucrativos, atua em 42 países. Seu objetivo é selecionar 
empreendedores com projetos inovadores que possam provocar mudanças de paradigmas na 
sociedade. No Brasil desde 1986, a entidade já apoiou mais de 200 empreendedores e líderes de 
projetos sociais. Da mesma forma que o Instituto Ethos, uma de suas características marcantes é 
a capacidade de estabelecer uma ligação muito forte com o setor privado.  
 



O Fórum de Líderes Sociais será adequadamente estruturado em breve. Será definido seu 
alinhamento estratégico, detalhada a parceria com o Instituto Ethos e a Ashoka, eleito um 
presidente e contratado um executivo para geri-lo e viabilizar sua sustentabilidade financeira.  
 
Hoje o Fórum conta com 60 membros – os escolhidos em 2001 e 2002 mais os eleitos em 2003, 
cuja relação, acompanhada de cargo e instituição a que pertencem, é a seguinte:  
 
Adair Meira  
 
Diretor secretário  
 
geral  
 
Fundação  
 
Pró-Cerrado  
 
Anna Penido  
 
Diretora executiva  
 
CIPÓ Comunicação Interativa  
 
Daniel Feffer  
 
Vice-presidente corporativo  
 
Suzano Holding  
 
Élcio Aníbal de Lucca  
 
Presidente  
 
Serasa  
 
Francisco Azevedo  
 
Diretor executivo  
 
Instituto Telemig Celular  
 
Guilherme Leal  
 
Presidente executivo  
 
Natura  
 
José Armando F. CamposDiretor presidente  
 
Cia. Siderúrgica de Tubarão  
 
José Luciano Duarte Penido  
 
Diretor presidente  
 
Samarco Mineração  



 
Jurema Werneck  
 
Coordenadora geral  
 
Criola  
 
Leonardo Zipf  
 
Presidente  
 
Duas Rodas Industrial  
 
Luiz Alberto Garcia  
 
Presidente  
 
Algar Participações  
 
Luiz Gonzaga Bertelli  
 
Diretor presidente  
 
LG Bertelli Consultoria  
 
Luiza Helena T. Rodrigues  
 
Superintendente  
 
Magazine Luiza  
 
Lucinha Araújo  
 
Presidente  
 
Sociedade Viva Cazuza  
 
Marta Gil  
 
Gerente  
 
Rede Saci  
 
Mônica Mac Dowell  
 
Presidente Natal Voluntários  
 
Patrícia Chalaça  
 
Presidente fundadora  
 
Casa da Criança  
 
Raul Anselmo Randon  
 
Diretor presidente  



 
Randon Participações  
 
Renata Camargo Nascimento  
 
Presidente do  
 
Inst. de Cidadania Empresarial  
 
Sérgio Haddad  
 
Presidente  
 
Associação Bras. de ONGs  
 
(Abong)  
 
Continuação 
 
Furlan integra-se ao conselho permanente 
 
Com a indicação de Hermann Wever para suceder Luiz Fernando Furlan na presidência do Fórum 
de Líderes, o atual ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior passa a ser o 
oitavo integrante do Conselho de Líderes Permanente, instância máxima da entidade.  
 
Criado em 1989, esse conselho foi formado pelos empresários que foram eleitos líderes nacionais 
pelo menor dez vezes desde 1977. Inicialmente eram cinco membros: Antônio Ermírio de Moraes, 
Cláudio Bardella, José E. Mindlin, Jorge Gerdau Johannpeter e Olavo Egydio Setúbal. Abílio dos 
Santos Diniz, escolhido líder nacional pela décima vez em 1989, integrou-se ao grupo no ano 
seguinte.  
 
Até então o Fórum não tinha a figura do presidente, instituída em 1996 pelo Conselho, o qual 
ficou incumbido da escolha. O objetivo da decisão foi evitar distorções decorrentes da 
concentração de votos em alguns estados. O presidente, segundo resolução do Conselho, teria 
mandato de dois anos, com direito a reeleição.  
 
O primeiro empresário indicado por esse novo sistema foi Rinaldo Campos Soares, presidente da 
Usiminas, escolhido em 1996 e empossado em 1997. Na primeira gestão dele foi editado o 
trabalho "Cidadania e riqueza nacional - O resgate do social na prosperidade econômica", que 
resultou no documento "Novo modelo de financiamento e gestão de programas sociais", entregue, 
como sugestão, ao presidente Fernando Henrique Cardoso em 1998.  
 
Nesse mesmo ano, em julho, com a criação e aprovação do seu estatuto, o Fórum passou a ter 
personalidade jurídica própria, e se tornou uma Sociedade Civil sem fins lucrativos, 
transformando-se no Instituto Fórum de Líderes Empresariais Gazeta Mercantil, sediado em Belo 
Horizonte.  
 
Depois de duas gestões, Soares passou a presidência a Luiz Fernando Furlan – presidente do 
Conselho de Administração da Sadia – e automaticamente foi conduzido ao Conselho Permanente.  
 
Furlan exerceu a presidência também por dois mandatos, afastando-se no final de 2002 ao ser 
convidado para o ministério do presidente Lula. Durante suas gestões, ele criou grupos temáticos 
para discutir e apresentar propostas concretas sobre temas novos que emergia com o processo de 
globalização da economia e a chegada de novas tecnologias.  
 



Criou também o Banco de Projetos Sociais, embrião do Fórum de Líderes Sociais do Brasil (veja 
notícia nesta página), inaugurando uma parceria com o Instituto Ethos e a Ashoka 
Empreendedores Sociais. Promoveu, ainda a renovação do Fórum, ao propor a entrada de jovens 
empresários – ausentes da mídia e sem visibilidade política – na organização.  
 
Continuação 
 
Propostas: a construção de um País melhor 
 
Em seus 26 anos de existência, o Fórum de Líderes tem consolidado sugestões, críticas e opiniões 
sobre a vida nacional em documentos que obtém ampla repercussão nacional. Logo depois da 
instalação, em 1978, seus membros prepararam o "Documento dos Oito", assim batizado por ser 
assinado por oito líderes empresariais eleitos - Antonio Ermírio de Moraes, Cláudio Bardella, Jorge 
Gerdau Johannpeter, José E. Mindlin, Laerte Setúbal Filho, Paulo Vellinho, Paulo Villares e Severo 
Fagundes Gomes (falecido).  
 
Foi um acontecimento político de relevância, tanto pela origem quanto pelo destino. Numa ponta 
estava um grupo de empresários - até então chamados a discutir apenas Economia - entrando 
fundo no terreno político, reivindicando firmemente o retorno do País à democracia. Na ponta 
oposta, estava um governo que prometia aquele retorno de forma "gradual"... mas que fechara o 
Congresso em 1977, depois que esse negou-se a votar a reforma do Judiciário da forma que o 
Executivo queria.  
 
Em 1983, um ano de forte pressão mundial sobre a economia brasileira, o Fórum emitiu o 
"Documento dos Doze", assinado pelos "oito" anteriores mais Abílio dos Santos Diniz, José Ermírio 
de Moraes, Manoel da Costa Santos e Olavo Egydio Setúbal. Nesse, foi feita uma severa crítica 
aos "sintomas da desordem das finanças do Estado" e à "inadequada estrutura de capital e de 
financiamento do setor privado".  
 
Mais tarde, em 1997, durante o mandato de Rinaldo Campos Soares, foi divulgado um terceiro 
documento – "Cidadania e riqueza nacional – O resgate do social na prosperidade econômica", 
que reunia cinco questões fundamentais: fundiária, democratização da riqueza, educação, 
globalização e saúde. O resultado desse trabalho foi encaminhado ao presidente Fernando 
Henrique Cardoso, ainda no seu primeiro mandato.  
 
No ano seguinte foi realizada a segunda e conclusiva etapa do trabalho, com a assessoria do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Surgiu, então, o documento "Novo modelo de 
financiamento e gestão de programas sociais", também entregue ao presidente Fernando 
Henrique e a setores organizados, como uma contribuição à sociedade.  
 
Para 2004, o tema central de discussão do Fórum, agora dirigido por Hermann Wever, presidente 
do Conselho Consultivo da Siemens do Brasil e consultor de empresas, são as ações conjuntas 
governo-setor privado para a retomada do crescimento do Brasil. O objetivo é discutir formas 
para tornar as ações mais eficazes, definindo os respectivos campos de atuação, quando serão 
abertos novos caminhos para o crescimento do País.  
 
As conclusões desse debate serão consolidadas numa nova publicação histórica, o "Documento 
dos Mil", em preparação e que receberá subsídios e sugestões na reunião plenária a ser realizada 
hoje. Concluído, o trabalho será encaminhado em primeira mão ao presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. Depois disso será encaminhado aos governadores e assembléias estaduais, Congresso 
Nacional, Poder Judiciário, órgãos governamentais, prefeitos das principais cidades, às entidades e 
aos líderes empresariais, principais empresas, universidades e demais segmentos representativos 
da sociedade.  
 
Gazeta Mercantil – 2/12/2003 



AGRICULTURA ALIMENTOS AUTOPEÇAS BANCOS

ROBERTO RODRIGUES
Ministro da Agricultura

ALBERTO BORGES DE SOUZA
Diretor Caramuru
Alimentos

COMÉRCIO EXTERIOR CONSTRUÇÃO

OTACÍLIO JOSÉ COSER
Presidente do Conselho
de Adm. Grupo Coimex

ELETRODOMÉSTICOS ENERGIA ELÉTRICA EQUIPAMENTOS
ELÉTRICOS

CLÁUDIO PETRYCOSKI
Presidente Atlas Indústria
de Eletrodoméstico

ESPORTES E
ENTRETENIMENTO

RICARDO DE FREITAS
DEL CAMPO
Presidente Magic Games

MÁRCIO ARTUR LAURELLI
CYPRIANO
Presidente do Bradesco

PAULO PEDRO BELLINI
Presidente da Marcopolo

COMÉRCIO VAREJISTA COMUNICAÇÕES

FRANCISCO D. QUEIRÓS
Diretor-Presidente Empre-
endimentos Pague Menos

SILVIO SANTOS
Proprietário Silvio Santos
Participações

LUTFALA DE CASTRO BlTAR

Presidente Estacon
Engenharia

DÉCIO DA SILVA
Diretor-Presidente
Executivo Weg

MANOEL ARLINDO Z.TORRES
Presidente Tractebel
Energia



BEBIDAS E FUMO CANA-AÇÚCAR-ÁLCOOL CARTÕES DE CRÉDITO COMÉRCIO ATACADISTA

COOPERATIVAS

ANTÔNIO CHAVAGLIA
Presidente Comigo

CORRETORAS
DE VALORES

COURO E CALÇADOS DISTRIBUIDORES DE
VEÍCULOS E AUTOPEÇAS

RAYMUNDO MAGLIANO FILHO
Diretor-Presidente Bolsa
de Valores de São Paulo

FACTORING FARMACÊUTICOS FRANQUIAS HIGIENE E LIMPEZA

DARIO TOMASELLI JÚNIOR
Sócio-Gerente DGS Fac-
toring Fomento Comercial

ENEIDA BINI
Presidente Avon

ROBERT EARL JONES
Presidente da Universal
Leaf Tabacos

JOSÉ P. DE QUEIROZ BISNETO
Diretor-Presidente da
Jotapar Participações

RICARDO. ANCÈDE GRIBEL
Presidente Visa do Brasil

ALAIR M. DO NASCIMENTO
Presidente Martins Com. e
Serviços de Distribuição

FRANCISCO RENAN 0. PROENÇA
Presidente Sistema
FIERGS / Fasolo

ROBERTO C. RIBEIRO FILHO
Diretor Auto Club
Veículos e Peças

AGENOR GIULIETTE JÚNIOR
Presidente Galena
Química e Farmacêutica

ANDRÉ NUDELMAN
Presidente Addexo



LOGÍSTICA

CARLOS ALBERTO MIRA
Presidente Aslog

MADEIRA E MÓVEIS MATERIAL ELETRÔNICO MECÂNICA

BENJAMIM FUNARI NETO
Presidente Milfra

MARIO BARBOSA BELTRÃO
Presidente Engeman

PECUÁRIA PETRÓLEO E GÁS PLÁSTICO E BORRACHA PREVIDÊNCIA PRIVADA

CARLOS VIACAVA
Presidente Carlos
Viacava

EDUARDO EUGÊNIO G. VIEIRA
Presidente Fed. das
Indústrias do RJ - Firjan

SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS

SHOPPING CENTER

ELCIO ANÍBAL DE LUCCA
Presidente Serasa

JOÃO SOARES NETO
Presidente Planos
Técnicos do Brasil

TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

ALEXANDRA PERISCINOTO
Presidente SPCom

TELECOMUNICAÇÕES

JOÃO Cox NETO
Presidente Telemig
Celular

GERALDO P. R. DA FONSECA
Presidente Sind. Inds.
Art. de Borracha - RS

Luiz CARLOS TRABUCO CAPPI
Presidente Bradesco
Seguros

JOSÉ MARIA RIGONI
Presidente Delare
Indústria e Comércio



METALURGIA MINERAÇÃO

CARLO PANUNZI
Diretor-Presidente
Belgo Mineira

MINERAIS
NÃO-METÁLICOS

PAPEL E CELULOSE

JOSÉ LUCIANO DUARTE PENIDO
Diretor-Presidente
Samarco Mineração

LOURIVAL NOVAES DANTAS
Diretor-Presidente Editora
Gráfica Ipiranga

QUÍMICA E
PETROQUÍMICA

SANEAMENTO SAÚDE SEGURADORAS

PAULO G. AGUIAR CUNHA
Presidente do Conselho
de Administração Oxiteno

TÊXTIL

PAULO ANTÔNIO SKAF
Pres. Ass. Brasileira da
Ind. Têxtil e de Confecção

TURISMO E
ALIMENTAÇÃO

VEÍCULOS

FIRMIN ANTÔNIO
Presidente Accor Brasil

RAUL ANSELMO RANDON
Diretor-Presidente
Randon Participações

Luiz VILAR DE CARVALHO
Presidente Vetorantim
Cimentos

ANTÔNIO CÉSAR C. E SILVA
Presidente Ass. Brás. de
Enga Sanitária e Ambiental

NIVERSINDO A. CHERUBIN
Presidente Vitalício Fed.
Brás. de Adm. Hospitalar

JAYME BRASIL GARFINKEL
Vice-Presidente Executivo
Porto Seguro


