
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE        
RELAÇÕES INTERNACIONAIS NO ANO DE 2021, REALIZADA EM 19 DE          
JANEIRO, ÁS 10H00 VIA PLATAFORMA ZOOM 

 

PRESENÇAS: Dr. José Anchieta da Silva – Presidente ACMinas; Sr. Silvio           
Soares Nazaré – Presidente Conselho Relações Internacionais; Marcos        
Brafman – Coordenador dos Conselhos, Vice-presidente José Epiphânio        
Camillo dos Santos, Ana Cristina Gazolla – Representante Skema Business          
School; Hugo França Salomão – Representando a Prefeitura de BH; Leonardo           
Freitas - Secretário Geral da Câmara de Comércio Italiana; Embaixadora Maria           
Auxiliadora Figueiredo; Tânia Reis – Grupo Serpa; Hernani Castro Júnior –           
Belo Horizonte Convention Bureau; Rondinelli Fernandes; Adriana Coimbra –         
Tora Logistica; Jussara Machado – Câmara Francesa; Eduardo Costa Cruz;          
Adriana Avellar – Diretora ACMinas; Paulo Marcius Silva Campos; Cláudio          
Motta; Mariana Bahia – Diretora Executiva Câmara de Comércio Internacional;          
Túlio de Souza – Diretor ACMinas e membro Conselho Assuntos Jurídicos;           
Cristiano Jardim – Ex-BH Airport; Luciano Medrado – Diretor ACMinas; Marcelo           
Faria; Alessandra Alkmim Presidente CEME, Octávio Elísio Presidente        
Conselho de Turismo; Dan Kraft, Nacib Hetti, José Orsini 

Abertura – O Presidente do Conselho Empresarial de Relações Internacionais          
Silvio Soares Nazaré, deu inicio aos trabalhos, agradecendo a presença de           
todos, bem como agradeceu aos membros do Conselho a dedicação com a            
qual tiveram com o Conselho em 2020, um ano que foi triste, porém muito              
exitoso.  Vamos seguir nesta mesma linha agora em 2021. 

Pronunciamento Presidente ACMinas José Anchieta da Silva – Meu caro          
Presidente Silvio e demais membros do Conselho o qual conheço a todos. Fico             
feliz em saber que o Conselho continuará em boas mãos. Eu ficarei na reunião              
até 10h45, quando terei que me ausentar para entrar em outra reunião para             
tratar do “Fechamento de BH”. Vamos em busca de uma solução menos            
dolorosa e mais saudável. Este Conselho carrega a responsabilidade de          
mostrar a ACMinas e BH para o mundo inteiro. Tenho missões e tarefas para              
todos os Conselhos. Obrigado! 

Prof. Octavio Elísio – O Silvio é uma pessoa muito experiente. Teremos nossa             
primeira reunião próximo dia 21 e teremos algumas ações conjuntas ao           
Conselho de Relações Internacionais. A pandemia pode nos ensinar a mudar e            
como mudar, temos muito o que aprender com ela. 

Silvio Soares Nazaré – O objetivo do Conselho é contribuir, efetivamente, para            
a melhor inserção das empresas, dos empresários mineiros e da imagem de            
Minas Gerais e do Brasil no exterior. Suas ferramentas são o exercício de             
inteligência comercial e de relações internacionais. Quero ouvir a quem se           
interessar em falar sobre ideias e metas para nosso Conselho em 2021. Penso             
em dar continuidade ás seguintes pautas, que ficaram em standby devido a            
pandemia; 



- Internacionaliza BH – para desenvolver nos pequenos empresários a cultura           
internacionalista com ações e atitudes concretas, palestras, cursos em eventos          
em parceria com a FDC. 

- Dar sequência e apregoarmos o ESG nas empresas com ênfase social, meio             
ambiente e governança. – tema de nossa última reunião, com palestra do            
Heiko. 

- Continuidade da parceria com a Skema que foi interrompida pela pandemia,            
com a função de levar alunos franceses a conhecerem como funciona a gestão             
de nossas empresas. (Fiat, Tora, Apex, Câmara de Comércio). Faremos um           
trabalho com reflexos para a sociedade e para a ACMinas usando nossas            
ideias e inteligências. 

Pronunciamento Marcos Brafman – Cumprimento o Presidente José        
Anchieta, a todos presentes e aos membros do Conselho cumprimentando o           
Luis Guelman representando aqui a Câmara Minas Gerais Israel de Comércio e            
Indústria. Eu agradeço o convite do Presidente Anchieta para continuar a           
cordenar os Conselhos Empresariais da ACMinas. São 18 Conselhos que          
movimentam cerca de 400 pessoas de alto nível e formadoras de opinião. Com             
esta reunião, abrimos os trabalhos dos Conselhos nesta nova gestão. Vamos           
potencializar o Minas Guide com divulgação maciça e levar Minas Gerais para            
conhecimento do mundo, trazendo os bilhões disponíveis no mundo para          
investimentos em Minas Gerais.  

Silvio Nazaré – Certamente trabalharemos muito e já convidamos a          
participação do Luis Guelman nos trabalhos, bem como a FAZCOM, que é            
outra peça importante para os nossos trabalhos.  

Eduardo Costa Cruz – Minha contribuição é sobre investimentos. Antes de           
buscarmos mais empresas para MG, temos que nos preocupar com as que já             
estão aqui. Temos que criar um Fórum de Debates para estas empresas, antes             
que seja tarde demais. A saída da Ford nos leva a uma maior reflexão, bem               
como me preocupo muito com o Grupo Fiat que se modernizou muito pouco             
nos últimos 30 anos. Um segundo ponto, é para o Presidente do Turismo             
Octávio Elísio, onde nossas estradas e rodovias são uma vergonha. O Governo            
investindo pesado no nordeste enquanto nós ficamos parados, estagnados.         
Assim fica difícil atrair turistas para nosso Estado. 

Dan Kraft – A ACMinas não poderia ter pessoa melhor que o Silvio para              
conduzir os trabalhos. Seu caráter internacionalista pode ser usado para          
buscarmos acordos e convênios no exterior, aproveitando agora os         
Conselheiros ex-patriados. 

Silvio Soares – Podemos sim debater e discutir estes temas tão relevantes e             
pertinentes e com distribuição de tarefas. 

Cláudio Motta – Temos que dar sequência aos convênios que temos com a             
ACMinas. O que nos falta aos mineiros é deixar de trabalhar em silêncio, falar              
das riquezas de Minas, ter a força e a voz. 



Prof. Octávio Elísio – É indispensável promovermos Minas. Há uma grande           
demanda mostrando Minas e as condições do Turismo. Tenho a convicção de            
que Turismo x Internacional x Comunicação – mostrando este novo turismo do            
mundo pós-pandemia. Faremos um trabalho conjunto. Na reunião do dia 21           
vamos discutir os projetos e insisto na necessidade de uma parceria que            
mostre o que minas Gerais tem. Vamos fazer tudo isto juntos, com união e              
participação de todos os conselhos. 

Sherban Leonardo – Concordo com as palavras, mas destaco a minha           
preocupação de que Minas tem que melhorar a conectividade nas cadeias de            
valor. Um movimento com relação ás políticas externas brasileiras. 

Alessandra Alkmim – Agradeço o convite e quero seguindo as palavras do            
Otávio Elísio dizer que o CEME apoia os movimentos do Conselho de            
Relações Internacionais. Vamos em frente, vamos trazer o “internacional” para          
o Conselho. Vamos trabalhar juntos, unindo forças. Obrigada! 

Rondinelli Fernandes – Nosso grupo do ACMinas Jovem, tem discutido sobre           
a sobrevivência dos empresários e os problemas enfrentados nesta pandemia.          
E o jovem empresário mostrando sua força e importância no cenário. 

Cristiano Jardim – Um problema enfrentado para exportação no ramo da           
alimentação tem a ver com a certificação. 

Hugo Salomão – Parabéns a todos, ao Anchieta como Presidente ACMinas,           
ao Silvio pela recondução. Propostas são novas oportunidades, missão         
empresarial, que gere bons frutos para nossa cidade e para nosso estado. As             
grosserias do Presidente quanto a beleza do Presidente da França, os           
desmatamentos da Amazônia tem nos levado a dificuldades, levando-nos a          
represálias e boicotes em nossas missões empresariais. As nossas agendas e           
ações de trabalho tem que ser inseridas nas agendas globais. 

Valéria Mattoso – Desenvolvemos os conflitos empresariais com Mediação em          
Comércio Exterior. Participamos muito ativamente do Grupo Fet, e sugiro este           
grupo de estudos, atuar neste Conselho conforme citado anteriormente. 

Carlos Orsini – E fundamental os investimentos e também as manutenções e            
preparar nossas empresas na USG. Facilita saber que as exigências          
internacionais estão mais voltadas para o Meio Ambiente. 

Silvio Nazaré – Estamos com 2 horas de reunião, agradeço a todos, anotei             
sinteticamente as propostas além de termos estas palavras gravadas. A minha           
ideia é conversar com o nosso Coordenador criar comitês dentro do Conselho,            
delegando tarefas, aproveitando a experiência com a vontade de contribuir. 

Marcos Brafman – Reforço a importância destas reuniões que tem o objetivo            
de auxiliar e estar ao lado das empresas, mas principalmente com o objetivo de              
levar benefícios aos nossos associados. Parabenizo e agradeço ao Presidente          
Silvio pela condução desta reunião que foi muito proveitosa e exitosa.           
Obrigado! 



ENCERRAMENTO - E por não haver mais assunto em pauta e pelo avançar da              
hora, o Presidente Silvio Soares Nazaré agradeceu a presença de todos e deu             
por encerrada a 1ª Reunião do Conselho Empresarial de Relações          
Internacionais no ano. Belo Horizonte, 19 de janeiro de 2021 
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