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CONCEDE AO SENHOR RODRIGO NOGUEIRA
M A N O E L ,  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

Art. 1º Conceder ao senhor Rodrigo Nogueira Manoel, o Título de Cidadão Mato-Grossense.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 22 de Maio de 2017

 

Baiano Filho
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Rodrigo Nogueira Manoel nasceu na cidade de Alpinópolis Estado de Minas Gerais, filho do senhor
Waldivino Manoel (In Memoriam) e dona Antônia Nogueira Manoel, casado com a senhora Érica Comelli
Ferreira Manoel, e é pai de Thales Raphael Comelli Nogueirae Igor Comelli Nogueira.

Rodrigo Nogueira Manoel atualmente é Proprietário e Diretor Geral da empresa P A ALIMENTOS LTDA -
Pão & Arte, 2º Vice Presidente do Sindicado das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado de Mato
Grosso – SINDIPAN e membro da Diretoria Social da AEDIC – Associação das Empresas do Distrito
Industrial de Cuiabá/MT.

Em 1997 mudou-se para Mato Grosso em busca de emprego que não aconteceu, em função de sua baixa
escolaridade, não desanimou sozinho e com o aluguel para pagar, lembrou-se da receita de pão de queijo
mineiro, que o senhor Waldivino, seu pai, havia lhe ensinado lá em Minas Gerais.

Dedicou-se a produzir seus pães de queijo, artesanalmente, numa quitinete onde residia, após assá-los e
para mantê-los quentes, armazenava numa caixa de isopor. Então saía nas ruas da Capital para vendê-los
em locais movimentados como a praça do Porto, Centro e Rodoviária. Percebeu que seus pães de queijo
agradaram ao paladar Cuiabano, o que lhe deu imensa satisfação e motivação para continuar.

Comprou um freezer usado e iniciou o processo de produção de pães de queijo congelados, com dedicação
e afinco, ampliou sua clientela, atendia também a hotéis e lanchonetes. Encontrou na Capital
mato-grossense o seu lugar para viver, empreender e constituir sua família.

Em 1999 fundou a Pão & Arte com mais dois colaboradores, onde Rodrigo trabalhava arduamente na
produção de pães de queijo durante a noite e parte do dia comercializava e entregava, garantindo que seus
produtos chegassem ao cliente final com a qualidade que tanto prezava.

Todos os dias pontualmente buscavam seus dois colaboradores em casa por volta das 22h30, começou o
processo de produção de pães congelados, iniciando uma produção tímida que aos poucos foi crescendo.

Para Rodrigo Nogueira Manoel o importante sempre foi aliar o empreendedorismocom o bem estar das
pessoas que colaboravam com o crescimento e perpetuação do seu pequeno negócio.

Em 2009 realizou o seu maior sonho uma sede própria, mudou-se a Pão & Arte para Distrito Industrial de
Cuiabá com 7500 m² de área construída.

Atualmente mantém uma média de 430 (quatrocentos e trinta) colaboradores diretos e 28 (vinte e oito)
terceirizados, encontrou no empreendedorismo a melhor forma de contribuir com o crescimento do Estado de
Mato Grosso, através da geração de emprego e renda.

Para distribuir seus produtos estabeleceu parcerias comerciais com Distribuidores independentes,
contribuindo com a geração de emprego e renda indiretamente na região Metropolitana e nos municípios de
Tangará da Serra, Rondonópolis, Pontes e Lacerda, Curvelândia, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e no
interior do Estado. Indiretamente conta com aproximadamente 300 (trezentos) outros postos de trabalho.

 



 

Para valorizar os colaboradores buscou implantar e manter programas de qualidade de vida no trabalho, a
empresa conta com uma sala refrigerada, com espreguiçadeiras, para o descanso dos colaboradores
durante o intervalo das refeições, um refeitório que serve alimentação equilibrada e balanceada feita por
equipe própria, liderada por nutricionista, reunião festiva dos aniversariantes do mês, ginástica laboral em
todos os espaços da empresa, confraternização natalina  e por ocasião da medição dos resultados do
 negócio, faz a distribuição de parte dos lucros aos  colaboradores, pelos quais tem grande  consideração.

Em reconhecimento aos colaboradores que permanecem na empresa, implantou o Biênio, adicional por
tempo de serviço, aos colaboradores que permanecem na equipe por mais de dois anos, e sucessivamente
de dois em dois anos.

 

 

Através de convênios com Instituições de Ensino mantém aberta a porta da sua empresa, oportunizando aos
acadêmicos a realização de estágios exigidos para a conclusão de Cursos Técnicos e de Graduação onde a
maioria dos alunos que concluem o estágio são contratados pela empresa Pão & Arte passando a fazer parte
do quadro de colaboradores.

Há mais de 10 (dez) anos firmou parceria com a Caritas Paroquial de Várzea Grande e através da empresa
Pão & Arte, se tornou patrocinador do projeto, sendo reconhecido com o Certificado de Responsabilidade
Social. Visando garantir pães fresquinhos, servidos durante as atividades, instalou e mantém equipamentos
de panificação, na unidade central do projeto social no bairro Capão Grande, município de Várzea Grande,
fornece mensalmente mais de 300 (trezentos) quilos de pães para atender as 16 (dezesseis) unidades do
projeto, alimentando aproximadamente 1.400 (um mil e quatrocentos) crianças em situação de
vulnerabilidade social mensalmente. O projeto social oportuniza a essas crianças a participação em
atividades esportivas, lúdicas e educativas, possibilitando o exercício de sua cidadania e do protagonismo



infanto-juvenil.

Em abril de 2017 a empresa Pão & Arte foi reconhecida com o Certificado de Sustentabilidade
Socioambiental “Selo Verde ECOTEC”, pela correta destinação dos resíduos sólidos respeitando os ciclos
naturais e preservando a natureza.

Rodrigo Nogueira Manoel pela imensa contribuição social como esposo, pai, profissional, empresário e
voluntário no município de Cuiabá e por onde passou sempre ativo, participante no meio social, sempre
zelando pela melhoria dos seus produtos e serviços e em especial em projetos sociais, sempre presente e
contribuindo para o desenvolvimento e crescimento do Estado de Mato Grosso.

Destarte, por todas estas razões apresentadas, por sua reconhecida capacidade profissional e empresarial e
por todos os relevantes serviços prestados, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-grossense ao
senhor Rodrigo Nogueira Manoel, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito.

Para tanto, apresento a proposição Legislativa e peço o apoio dos nobres pares pela sua acolhida e
merecida aprovação.
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