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Boa tarde a todos. É com muita honra que a PUC Minas tem aqui hoje em seu campus
Coração Eucarístico, a presença do Dr. Norberto Odebrecht, com sua turma de trabalho,
seus colaboradores, o que para nós muito nos envaidece e nos engrandece. Estamos
diante de um senhor, de um homem que construiu a vida pelo trabalho, e que construiu
uma empresa de que nós brasileiros muito nos orgulhamos.

Nós mineiros bem

conhecemos como vizinhos de nossa Bahia, que também faz parte do País, e nessa parte
da engenharia, no crescimento da engenharia, temos aqui a presença sempre clara da
Construtora Norberto Odebrecht. Na área da siderurgia, da construção civil, enfim, em
várias áreas.
E a Construtora Norberto Odebrecht, como grande empresa que é, faz sua inclusão
através de sua Fundação Odebrecht. O que teremos aqui hoje, certamente, será uma
exposição que nos mostrará essa atuação que a empresa faz, neste sentido social, no
sentido de inclusão que é um compromisso que as empresas têm no social. Nestes
trabalhos do Seminário Internacional Sociedade Inclusiva, que a PUC Minas promove,
sob a orientação da Professora Vera Victer, a mentora de todo este trabalho, a ela
também cabe nossa saudação, sempre fraterna; nós como companheiros de trabalho e
vendo trabalhado bem dirigido nesta Sociedade Inclusiva, que uma luta em que ela faz
questão de estar sempre presente , traz para nós, a presença de uma empresa.
Vamos ver a partir da fala do Dr. Norberto Odebrecht, a quem eu saúdo com muita honra.
Também os ilustríssimos membros da Fundação Odebrecht, Sra. Tânia Almeida, Sr.
Maurício Medeiros, Sr. Guilherme Valadares, Sr. Luciano Bonaccini, Sr. Marcelo
Abrantes, todos eles colaboradores deste grande homem, a quem passo a palavra para
que ele comece a proferir a palestra a que se propôs. Esperamos muito aprender, Dr.
Norberto, porque o Senhor, certamente, terá muito que nos ensinar, pela experiência, pela
vivência e pelo que o Senhor já construiu.
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Eu estava lhe dizendo que o Brasil se sente orgulhoso de homens como o Senhor. E para
termos aqui um homem desse porte, isso muito nos engrandece e nos envaidece.
Obrigado por ter se disposto vir aqui, e muito agradecemos e continuamos sempre à sua
disposição em tudo aquilo que precisar. Passo a palavra, para que o senhor faça a
palestra.

Após as palestras
Bem, depois dessa aula de esperança que tivemos e de uma empresa que é realmente
uma empresa de inclusão social... Acho que as palestras que tivemos aqui foram muito
concisas e nos mostraram claramente a aplicação de uma empresa.
Vimos aqui a questão do trabalho junto à comunidade rural, como isso se solidifica, como
fixar o homem à terra, e a gente fica muito feliz de poder ter a presença de vocês aqui.
Em nome da Universidade Católica, agradeço a presença do Dr. Norberto.
Agradeço aos outros parceiros que aqui estiveram, amigos, Dr. Maurício, Dr. Guilherme
Valadares, Marcelo Abrantes, Luciano Bonaccini, Tânia Almeida; a vocês todos, muito
obrigado. Encerramos este painel, faremos um pequeno intervalo e voltamos logo mais.
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