
Benemérito da Indústria

O título de Benemérito da Indústria e a Medalha do Mérito Industrial são distinções 
criadas  para  reconhecer  a  contribuição  de  empresários  e  personalidades  de 
diferentes áreas para o desenvolvimento da indústria paranaense.
Criado em 1975 na gestão Altavir Zaniolo, o título de Benemérito da Indústria do 
Paraná tem sido concedido desde aquela data como homenagem “post mortem” a 
brasileiros ou estrangeiros, naturalizados ou não, que tenham prestado serviços de 
relevância  ao  parque  industrial  paranaense,  a  qualquer  título.  As  famílias  dos 
beneméritos  recebem  um  diploma  e  descerram  uma  placa  de  bronze,  que 
posteriormente será fixada na Galeria de Honra da Fiep, com dizeres alusivos ao 
homenageado, e a entrega à família do mesmo, em solenidade especial, de diploma 
pergaminho que perpetua o título concedido pela Fiep.

RELAÇÃO DAS PERSONALIDADES AGRACIADAS COM O TÍTULO
“BENEMÉRITO DA INDÚSTRIA DO ESTADO DO PARANA”

1975
Avelino A. Vieira – Fundador do Banco Bamerindus e pioneiro no financiamento de 
indústrias no Paraná.  

1976
João Antonio Prosdócimo – Fundador da Refrigeração Paraná

1977
Ivo Abreu de Leão – Presidente da Leão Junior, ex-presidente do Banco do Estado 
do Paraná (Banestado) e da Associação Comercial do Paraná e secretário Estadual 
da Fazenda.. 

1978
David Antonio da Silva Carneiro – Historiador e autor de diversas obras sobre a 
história econômica do Paraná. 

1979
Gottlieb  Mueller  – Pioneiro  da  indústria  metalúrgica  do  Paraná,  fundador  da 
Fundição Mueller 

1980
Edgard Andrade Gomes – Industrial do setor madeireiro, foi prefeito de Irati por 
quatro mandatos.

1981
Giuseppi Todeschini – fundador da primeira fábrica de macarrão do Sul do Brasil, 
que deu origem às Indústrias Todeschini.

1982
João Bettega – fundador das Indústrias João Bettega, do setor madeireiro.



1983
João Viana Seiler – Pioneiro da Indústria de laminados no Paraná, atuou também 
nos setores atacadista e cerâmico. 

1984
Francisco  Fido  Fontana  – industrial  do  setor  ervateiro,  um  dos  pioneiros  da 
Indústria de Chás Real.

1985
Pedro Viriato Parigot de Souza – Governador do Paraná de 1971-73, era engenheiro 
civil e professor da UFPR, dedicou-se a projetos de usinas hidrelétricos.

1986
João de Oliveira Franco Filho –  Vice-presidente da Fiep de 1971/74, gestão Dr. 
Mário de Mari, empreendedor dos ramos de cafeicultura, bancário e da construção 
civil.   

1987
Hugo Cini  – industrial  do  setor  de  bebidas,  liderou uma série  de  ampliações e 
inovações na fábrica que leva seu nome e foi fundada por seu pai, Ezígio Cini,  

José Borges – industrial dos ramos de esmaltação de fogões e placas, estamparia 
de  metais  e  fabricação  de carimbos de borracha,  foi  precursor  da  comunicação 
visual do Paraná. 

1988
Fioravante Slaviero – fundador, no início do século XX, das empresas que deram 
origem ao grupo Slaviero, com atuação nos segmentos de madeira, reflorestamento, 
cimento e revenda de caminhões e automóveis.

1989
José Bittencourt de Paula – professor da UFPR e empresário da construção civil, 
foi um dos fundadores da Fiep e vice-presidente da entidade, além de secretário de 
Estado de Viação e Obras Públicas.

1990
Floriano  Essenfelder  Sênior  – fundador,  em  1911,  da  fábrica  de  pianos  F. 
Essenfelder & Cia. Ltda. 

1991
Galdino Ronconi – diretor do Grupo Ronconi, do segmento de móveis, espumas e 
colchões, do final dos anos 40 até seu falecimento, em 1988.

1992
José Lacerda Júnior  –  Industrial  do mate,  presidiu  o Moinhos Unidos,  foi  vice-
presidente da Fiep e conselheiro dos departamentos nacionais do Sesi e do Senai.

1993
Pedro Zagonel  –  Industrial  do setor madeireiro,  fundou a Irmãos Zagonel  Ltda., 
mais tarde chamada Zagonel & Cia. Ltda.



1994
Heitor Stockler de França – Empresário do ramo gráfico e poeta, foi um foi um dos 
fundadores e o primeiro presidente da Fiep até 1958. 

1995
João José Zattar – Fundou em 1932 a indústria madeireira que leva seu nome e 
que se configurou numa das principais empresas do setor no Paraná.

1996
Cláudio Manoel de Loyola  e Silva  – empresário da construção,  foi  fundado da 
Cesbe – Engenharia e Empreendimentos, 1946.

Gilberto Borges – Fundador da Irmãos Borges, do ramo de placas e comunicação 
visual, que deu origem a um grupo de sete empresas. Integrou a diretoria da Fiep 
por mais de 25 anos.

Íris Antônio Campos –  Industrial do setor de café, cofundador da Café Damasco 
S.A., foi diretor da Fiep e integrou várias entidades de representação setorial. 

1997
Agostinho Ermelino de Leão Junior – fundador da Leão Junior, uma das maiores 
empresas de industrialização de erva-mate do País

1998
Miguel  Zattar  – empresário  do  setor  madeireiro,  sucedeu o  pai  na  direção das 
Indústrias João José Zattar S.A.

1999
Nilo Ludovico Zanier – Industrial do ramo de bebidas, foi vice-presidente da Fiep, 
conselheiro e diretor industrial do Sesi e membro do conselho consultivo da CNI.

2003
Roberto Décio Pereira de Leão –  foi diretor e vice-presidente da empresa Leão 
Junior e diretor da Fiep por 12 anos, além de presidente do Clube do Comércio do 
Paraná.

Orlando  Cini  – sucedeu  o  pai,  Hugo  Cini,  na  direção  da  Hugo  Cini  S.A.,  foi 
responsável  pela  expansão  da  empresa  e  profissionalização  da  administração. 
Presidiu  o  Sindicato  das Indústrias  de  Bebidas do  Paraná,  foi  diretor  da  Fiep  e 
membro dos conselhos consultivos do Sesi e Senai.

2004
Bernardo  Luiz  Gapski  –  professor  universitário  e  diretor-superintendente  da 
Britânia Eletrodomésticos, com participação ativa em entidades de representação 
empresarial. 

Percy Eduardo Isaacson – foi presidente da Britânia Eletrodomésticos, proprietário 
da Metalúrgica Milá e presidente da Bolsa de Valores do Comércio e Indústria do 
Paraná.



Lydio Paulo Bettega – economista, fundador das Indústrias Bettega e presidente da 
Irmãos  Bettega,  foi  o  segundo  presidente  da  Fiep,  no  período  1958-68,  e  vice-
presidente da CNI.

2005
Virgilio Moreira – fundador do Grupo Itambé, teve atuação em múltiplos setores, 
entre os quais os de madeira, cerâmica, cimentos e reflorestamento. Foi prefeito de 
Imbituva e vice-prefeito de Irati.

2006
João  Baptista  Fontana  – empresário  com  atuação  nos  ramos  madeireiro,  de 
câmeras de ar e de cinema, entre outros, foi vice-presidente da Fiep.

Milton Geraldo Lampe – empresário do setor metalúrgico de Apucarana, integrou 
as diretorias da Fiep e do Sindimetal, entre outras entidades.

2007
Harro Olavo Mueller – empresário da construção civil e conselheiro da metalúrgica 
Mueller Irmãos Ltda. Integrou a diretoria e os conselhos da Fiep desde 1958 até 
morrer, em 2006.

Hermes Teixeira – foi proprietário da indústria Pinduca, presidente do Sindicato das 
Indústrias de Mandioca do Paraná e vice-presidente da Associação Brasileira dos 
Produtores de Amido de Milho.

2008
Jorge Aloysio Weber – empresário do setor gráfico e foi presidente da Fiep por três 
mandatos, além de secretário de Estado da Indústria e Comércio. 

2009
Ney Aminthas de Barros  Braga –  Ex-Governador do Paraná em duas gestões: 
1960  e  1979.  Foi  prefeito  de  Curitiba,  deputado  federal  senador  e  ministro  da 
Agricultura e da Educação. 

2010
Anísio Tormena – Fundador da Coopcana, foi presidente da Alcopar, de sindicatos 
do setor e coordenador do Fórum Nacional Sucroalcooleiro.

Úrsula  Von  Borstel  Kayser  –  Empresária  do  setor  gráfico.  Foi  secretária  de 
Indústria  e  Comércio  de  Marechal  Cândido  Rondon,  diretora  e  coordenadora 
regional da Fiep. 
 
2011
Joaquim D´Almeida Faria Sobrinho – Precursor da Industrialização do Paraná. Foi 
Promotor  Público  de  Curitiba,  Deputado  Provincial,  Presidente  da  Província  do 
Paraná e Juiz de Direito.  

 


