
3ª Reunião do Conselho Empresarial de Relações Internacionais da 
Associação Comercial e Empresarial de Minas, realizada no dia 25 de julho de 
2019, às 16h30, no Minas Tênis Clube I. 

Participaram da reunião, o Presidente do Conselho Empresarial de Relações Internacionais, Sílvio 

Soares Nazaré, a analista Rayssa Damásio, a estagiária Giorgia Costa Val e os conselheiros Adriana 

Avellar, Adriana Coimbra, Alessandra Alkmin, Carlos Eduardo Orsini Nunes de Lima, Carlos Malta, 

Cláudio Motta, Cristiane Amaral Serpa, Cristiano Jardim, Flávia Cristina Soares, Gonçalo Maria Santos 

Marques Pimentel, Hernani de Castro Júnior, Hugo França, Jussara Machado, Luciana Martins Lemos 

Motta, Luiz Guelman, Marcello Faria, Márcio Favilla L. de Paula, Maria Auxiliadora Figueiredo, Paulo 

Március Silva Campos, Paulo Miranda, Thiago Thomaz Siuvez Pessoa, Vicente Soares Neto, Vittorio 

Lanari.  

O Presidente da ACMinas, Sr. Aguinaldo Diniz Filho e o Vice-Presidente, Sérgio Bruno Zech Coelho 

também participaram da reunião.  

Os conselheiros Dan Kraft, Eduardo Cruz, Ivan Pinto, Leonardo Ananda Gomes e Maria Cristina Neves 

justificaram suas ausências, em razão de compromissos anteriormente agendados, inviabilizando a 

participação. 

O Presidente do Conselho, Sílvio Soares Nazaré, iniciou os trabalhos manifestando seu 

contentamento com a presença de todos e, em especial, agradeceu a presença do Presidente da 

ACMinas, Sr. Aguinaldo Diniz Filho, na terceira reunião do Conselho Empresarial de Relações 

Internacionais. Em seguida, passou a palavra para os presentes, para que pudessem se apresentar.  

Enfatizou sua satisfação com a reunião de tantos profissionais de alta qualificação e experiência na 

área das relações internacionais que, certamente, contribuirão muito para o êxito dos trabalhos do 

Conselho Empresarial de Relações Internacionais. Na sequência, o presidente Sílvio agradeceu a 

recepção e empréstimo do espaço pelo Minas Tênis Clube para a realização do encontro.  

Dando seguimento à agenda do encontro, o presidente Sílvio, agradeceu à Prefeitura de Belo 

Horizonte, na pessoa do Sr. Hugo Salomão França, Diretor de Relações Internacionais, pela indicação 

da ACMinas para participar do Ribatejo Investment Summit, em Santarém, Portugal, representando o 

estado de Minas Gerais. Passou então a palavra para o Vice-Presidente da ACMinas, José Epiphânio 

Camillo, que representou a ACMinas na ocasião, para que pudesse comentar a experiência e seus 

frutos para a Associação e para o estado.  

O vice-Presidente da ACMinas, José Epiphânio Camillo, abordou sobre o evento que aconteceu de 

11 a 14 de junho de 2019 e teve como objetivo a promoção e a apresentação das potencialidades da 

região portuguesa de Ribatejo, dos seus produtos e serviços, para importadores e investidores 

estrangeiros.  

Impressionou-se com a organização do evento e com o entusiasmo com relação ao potencial da 

região. Fez, na oportunidade, contato com a NERSANT (Associação Empresarial da região de 

Santarém), cujos objetivos e abrangência equivalem ao da ACMinas. Na oportunidade, entrou em 

contato com a Presidente da associação portuguesa para que desenvolvessem o relacionamento 

entre as duas associações. Sugeriu que fosse então firmado um acordo “guarda-chuva”, de 



cooperação, que traria regras gerais de relação entre as duas entidades. Apenas 3 (três) dias após o 

retorno do Vice-Presidente ao Brasil, a NERSANT enviou proposta de acordo para a ACMinas. O 

acordo já está assinado.  

Destacou que na região de Ribatejo desenvolvem-se diversas atividades econômicas, mas o que mais 

o impressionou foi a inovação que perpassa todos os segmentos: alimentos, tecnologia da 

informação, etc. Em visita a 3 (três) universidades da região, observou que há startups funcionando 

dentro do ambiente acadêmico, modelo que deve ser explorado por Belo Horizonte.  

O Sr. Epiphânio apresentou vídeos sobre a Associação Comercial NERSANT e também sobre o 

Ribatejo Investment Summit. Apontou que a NERSANT lidera a organização e a promoção dos 

arranjos produtivos locais da região portuguesa, impressionado com seu protagonismo na região. 

Afirmou que este modelo de trabalho, que agrega empresas de diversos segmentos e oferece 

treinamentos em inovação, educação, etc, deve ser adaptado para Belo Horizonte, ainda que haja 

diferenças relevantes em termos geográficos entre ambas as regiões.  

Destacou que o ponto mais importante é registrar a realização de acordo de cooperação com a 

Associação Empresarial de Santarém (NERSANT) e que as empresas mineiras que desejarem 

formalizar negócios com entidades portuguesas podem utilizar-se da abertura promovida pelo 

referido instrumento.  

O Presidente do Conselho, Sílvio Soares Nazaré, destacou que esse acordo não deve apenas ser 

explorado pela ACMinas, mas por toda a comunidade mineira e belorizontina. Relembrou também 

que se trata de um momento muito oportuno para a conclusão da mencionada parceria, uma vez 

que o Acordo de Associação MERCOSUL-União Europeia está sendo simultaneamente negociado em 

âmbito federal.  

O Vice-Presidente, Sr. Epiphânio Camillo, pediu licença para completar sua fala e destacou que este 

foi o resultado da ação de duas entidades empresariais privadas, sem vínculo político e sem qualquer 

intervenção ou interferência do poder público, além daquela exercida com primor pela Prefeitura de 

Belo Horizonte, qual seja, a abertura das portas para o desenvolvimento autônomo de relações no 

setor privado.  

O Diretor de Relações Internacionais da Prefeitura de Belo Horizonte, Sr. Hugo Salomão, 

manifestou sua satisfação com a concretização do acordo. Ressaltou que em momentos de 

dificuldades financeiras e institucionais é importante que as instituições atuem em conjunto para 

fazer com que a agenda de cada um dos entes avance em prol do desenvolvimento. Explicou que foi 

acionado pela Câmara de Comércio Brasil-Portugal logo após o retorno da visita da Prefeitura à 

região, para que mais instituições da cidade e do estado fossem mobilizadas a conhecer as 

oportunidades de negócio da região portuguesa. Acrescentou que esse se trata de um caso muito 

bem sucedido e um exemplo de como a área de internacionalização da cidade e de assuntos 

estratégicos de investimento pode trabalhar, fazendo com que diversos atores da cidade tenham 

também suas oportunidades, uma vez que o desenvolvimento é uma pauta transversal.  

O Conselheiro Carlos Eduardo Orsini afirmou que, por experiência profissional enquanto Secretário 

de Assuntos Internacionais do Governo de Minas Gerais, de 1990 a 1994, e como Presidente do INDI 

chegou a fazer mais de 30 acordos internacionais. Aconselhou manter cuidado com o acordo, que 

https://www.youtube.com/watch?v=4Q_rO51VhuA%20e%20https://www.youtube.com/watch?v=gVvn4hO75sA&feature=youtu.be


deve ter continuidade. “Mudam-se governos, instituições, presidentes das associações e 

permanecem os acordos”. Asseverou que é preciso que haja gerenciamento adequado para que os 

acordos sobrevivam. Recomendou que se envolva mais pessoas em torno do acordo, que se divida 

claramente as responsabilidades, que se chame o consulado e quem mais deva ser envolvido para 

fazê-lo funcionar. Parabenizou a iniciativa.  

O Presidente da ACMinas, Sr. Aguinaldo Diniz, concordou com a fala do Sr. Orsini e enfatizou que 

este foi apenas o primeiro passo, mas é premente a necessidade de manutenção diária, de 

mensuração dos seus efeitos, do que ele tem gerado de fato na prática.  

A embaixadora Maria Auxiliadora Figueiredo recomendou que se dê notícia do acordo para a 

Embaixada do Brasil em Lisboa acompanhe. “Há um setor comercial que vai ficar entusiasmado com 

notícia e que vai querer divulgar o acordo para demais interessados”. Disse da importância de 

envolvê-los. Colocou-se à disposição, enquanto chefe do EREMINAS, para informar o Ministério das 

Relações Internacionais e as Embaixadas sobre o acordo.  

Alessandra Alkmin, Presidente do Conselho da Mulher Empreendedora, acrescentou que esteve em 

Buenos Aires e registrou o interesse de trazer para a ACMinas e, consequentemente, para Belo 

Horizonte,  a realização do Seminário “Gênero e Comércio nos Blocos Regionais”. Conta com o apoio 

das instituições para conseguir articulações para viabilizar esse projeto.  

O Diretor Executivo da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil-Minas Gerais, Vittorio Lanari, 

também manifestou sua satisfação com o estreitamento das relações Minas Gerais e Portugal.  

Carlos Malta, Marcello Faria, Márcio Favilla, Cristiano Jardim, Cristiane Serpa e Cláudio Motta 

também se manifestaram no sentido de apoiar a iniciativa da ACMinas, bem como de manter as suas 

portas abertas para a interface entre as instituições. 

O Presidente do Conselho, Sílvio Soares Nazaré, conduziu os debates para o próximo tópico da 

agenda e passou a palavra para o Diretor de Esportes do Minas, Carlos Antonio da Rocha Azevedo. 

O diretor apresentou vídeo institucional do Minas Tênis Clube e destacou o papel bem 

desempenhado pelo Clube na formação de atletas, que são capazes de entregar muito para 

sociedade, enquanto cidadãos, dado o comprometimento e disciplina aprendidos com o esporte. 

Enfatizou que o Minas possui hoje o maior número de atletas bolsistas no exterior, ou seja, que 

recebem para estudar e para praticar o esporte em outros países, em virtude da excelência da 

formação recebida. 

O Presidente do Minas Tênis Clube, Ricardo Vieira Santiago, ressaltou a grande atenção e 

investimentos dedicados à formação dos atletas da base do Clube. Desde que chegou, em momento 

pós-olímpico, fez uma reestruturação organizacional no Clube e continua buscando promover uma 

maior abertura, tanto para a atração de mais investidores quanto para a promoção de maior  

inclusão social através do esporte, reconhecendo a responsabilidade social do Minas Tênis Clube 

nesse sentido. Afirmou que projetos ambiciosos estão atualmente em desenvolvimento. Agradeceu à 

abertura dada pelo Conselho Empresarial de Relações Internacionais da ACMinas para a participação 

do Minas Tênis Clube na reunião. 

https://www.youtube.com/watch?v=m5f_VScjgtk


Em razão do horário, o Presidente do Conselho Empresarial de Relações Internacionais, Sílvio Soares 

Nazaré sugeriu tratar dos demais temas na próxima oportunidade, agradecendo a presença de todos 

e encerrou a reunião ordinária.  

Belo Horizonte, 25 de julho de 2019. 

 

Elaborado pela estagiária Giorgia Costa Val e revisado pelo Presidente do Conselho, Sílvio Nazaré e 

pela Analista de Relações Internacionais, Rayssa Damásio. 

 

Anexos 

I – APRESENTAÇÃO DA AGENDA DE TRABALHO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS, PREPARADA PELA EQUIPE.  

II – As fotos da reunião estão disponíveis no seguinte endereço: 
https://www.flickr.com/photos/75557733@N06/albums/72157709901770551/with/48381597676/  

 

 

https://www.flickr.com/photos/75557733@N06/albums/72157709901770551/with/48381597676/

