
ATA 004 DA REUNIÃO CONSELHO EMPRESARIAL DE RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS, REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2021, ÁS 09H30 VIA 
SISTEMA ZOOM 

 

PRESENÇAS: Presidente do Conselho Silvio Soares Nazaré, Presidente da 
ACMinas José Anchieta da Silva, Coordenador dos Conselhos Marcos Brafman, 
Presidente empossado Cláudio Motta, o ex-presidente Aguinaldo Diniz Filho, 
Vice-presidente José Epiphânio Camillo dos Santos e Alessandra Alkmim, as 
Diretoras Adriana Avellar, Maria Cristina Neves e o diretor Esterlino Luciano 
Medrado, José Osvaldo Lasmar, o Superintendente da ACMinas Luís Paulo 
Costa e a Coordenadora da Secretaria Geral Patrícia Franco,  Luís Guelman, 
Márcio Favilla, Hernani de Castro, Valéria Matoso, Ricardo Ribeiro, Rodrigo 
Araújo, Dan Kraft e demais convidados. 

Abertura – O Presidente da ACMinas José Anchieta da Silva, agradeceu a 
presença de todos, principalmente a do ex-presidente Aguinaldo Diniz, 
informando que em nosso mandato, carrega o nome “Aguinaldo Diniz Filho-2º 
mandato” por sua excelente gestão. Como o Silvio nos solicitou o seu 
afastamento após 10 anos à frente do Conselho, com uma condução honrosa. 
Renovo meu agradecimento dizendo que este afastamento se deu por conta 
própria do Silvio que segundo suas palavras, quer dar oportunidade a outros. E 
por felicidade nos indicou o Cláudio Motta o qual dou as boas-vindas a este 
Conselho, que é um dos pilares da nossa vitoriosa ACMinas. A Pandemia foi 
muita coisa, mas foi pouco para parar os trabalhos da ACMinas e de seus 
conselhos. Mas, o Silvio continuará trabalhando pela ACMinas, agora no projeto 
da Homenagem ao Alisson Paullineli com o Prêmio Nobel da Paz. Cláudio, este 
Conselho não faltará a você, assim como não faltou ao Silvio.  

Presidente Silvio Soares Nazaré – Agradeço ao Presidente Anchieta pelas 
palavras e pelo apoio que recebemos deste líder, para que pudéssemos seguir 
com nosso trabalho e com nossa proposta. Meu apreço também à presença do 
Aguinaldo, que foi também um apoiador, abrindo portas para desenvolvermos 
nosso trabalho. Muito obrigado ao Marcos Brafman, Epiphânio, Luís Paulo que 
é um exemplar na condução dos trabalhos à frente da ACMinas, visto o evento 
realizado ontem e agradeço a toda equipe ACMinas que sempre esteve ao nosso 
lado. “Estimados membros do Conselho, há tempos venho estudando desligar 
da Presidência do Conselho, visto minha permanência por 10 anos. Dia 15 de 
abril, decidi entregar este honroso cargo e passar a outro de igual ou maior 
competência. Temos que realizar mudanças e o que me conforta é que 
continuarei na ACMinas como Diretor-emérito, em um ambiente agradável, 
colaborando para o desenvolvimento do município, estado e do país. Citarei 
algumas referências feitas nos últimos dois anos, participando em alinhamento 
com todos os membros do Conselho, administrando a não causar déficit para a 
nossa ACMinas: 

- Lançamento de mais uma edição do Minas Guide-2020 
- parcerias com instituições públicas e privadas. 
- Relação com o Ministério, embaixadas e áreas de comércio exterior e acordos 
desenvolvidos. 



-  Reuniões com Embaixadores, 
- Diversos eventos com autoridades do exterior. 
- Oportunidade de Negócios – Aeroporto-Indústria 
- Evento da logística internacional 
- Propósito ESG – Com Heiki da FDC 
- Compliance com Irene Arantes 
- Desafios e oportunidades 
- Diplomacia Federativa 
- Aproximação de Minas x Bolívia 
- Enaserv – Encontro Nacional de Comercio Exterior de Serviços 
- Ciber Segurança 
- África x Brasil com Alysson Paulinelli – (que receberá o Prêmio Nobel da Paz) 
- Várias outras atividades em prol das Relações Internacionais. 
Agradeço aos membros do Conselho que contribuíram com suas ideias, 
sugestões e experiências. A indicação que fiz do nome do Cláudio Motta, se 
prende à sua boa formação e da boa facilidade de comunicação. Obrigado a 
todos. 

Cláudio Motta – Bom dia, agradeço a todos que estão neste encontro. Suceder 
ao Sílvio não vai ser fácil, mas como somos amigos, eu agradeço a honra desta 
indicação. Minha tônica é o agradecimento até ao que ainda não aconteceu. Sei 
que ele estará comigo e com o nosso Conselho e também com o Minas Guide, 
que deveria ser uma Embaixada nos outros países para falar de Minas Gerais. 
Fiquei triste em saber que o consulado americano em Belo Horizonte fechou e 
creio temos que trabalhar para reverter esta situação. Agradeço ao Silvio e ao 
Anchieta pela indicação, Aguinaldo, Epiphânio e ao Marcos Brafman que 
participaram desta transição.  Sou uma pessoa simples, que esteve em boas 
escolas e empresas. Vivo fora do País, em Portugal da qual me orgulho e minha 
atividade social da qual me orgulho muito foi a construção do Hospital do Câncer 
em Barbacena. Penso que não somos e nem seremos nada sozinhos. Em breve 
apresentarei ao grupo minhas ideias e sei que só conseguiremos se tivermos a 
participação de todos. Pego este bastão com muita humildade e ouvidos abertos 
e convido a todos a fazermos melhor e com humildade para aprendermos a fazer 
o que deve ser feito. Muito obrigado!   

Ex-presidente Aguinaldo Diniz Filho – Bom dia, agradeço ao José Anchieta 
pelas palavras e a todos aqui presentes. Meu forte abraço ao Silvio e ao Cláudio. 
Enquanto Presidente da ACMinas, os trabalhos do Conselho de Relações 
Internacionais foram relevantes em seu propósito e na sua entrega e o Silvio 
primo pelo trabalho e pela sua dedicação. Externo em nome de toda a diretoria, 
que realmente não fazemos nada sozinhos. Quando soube pelo Silvio que se 
afastaria e indicaria o Cláudio, informei ao Anchieta (que aceitou). O Cláudio é 
de um caráter exemplar, sempre brilhante e pacífico. Abraço ao Silvio e ao 
Cláudio com antecipação do que ele fará à frente do Conselho Empresarial de 
Relações Internacionais que será um pilar para o desenvolvimento do País. 
Abraço a todos. Obrigado a todos! 

Vice-presidente e Coordenador dos Conselhos Empresariais Marcos 
Brafman –Agradeço ao Silvio, pelo trabalho sempre pautado pela ética. Você 
sempre foi e sempre será referência para os membros do Conselho. Entendo 



sua hora e suas razões e demonstrou sua sabedoria na escolha de seu sucessor 
Cláudio, que vem com grande entusiasmo e vontade de continuar com os 
propósitos. Obrigado Silvio e bem vindo Cláudio, conte comigo como apoiador 
de seu conselho. Obrigado! 

Presidente Silvio Soares Nazaré – “Como não fazer uma boa gestão, quando 
temos todo este apoio. Aceito os elogios, mas não fiz nada sozinho, tive o apoio 
de nossos conselheiros, da Rayssa, Rodrigo e Cláudio para uma boa gestão e 
tendo um bom direcionamento do Minas Guide”. Obrigado! 

Vice-presidente da ACMinas José Epiphânio Camillo dos Santos – Bom dia! 
Tudo já foi dito, mas registro aqui um outro nome da ACMinas que é a 
“Reputação”. A Troca de bastão entre o Aguinaldo e o Anchieta e agora entre o 
Slvio e o Cláudio. Esta troca de bastão foi feliz, de craques. Bom trabalho! 

Dan Kraft – Estou fora do País, de onde dou minhas contribuições para a 
Internacionalização do Conselho. Agradeço ao Silvio pela escuta e pela abertura 
de espírito e sei que o Cláudio permitirá nossa contribuição em fazer Minas mais 
conhecida. Obrigado! 

Superintendente Luís Paulo da Costa – Agradeço pelas palavras elogiosas a 
minha equipe ACMinas e desejo boa sorte ao Cláudio e conte sempre conosco. 
E quanto ao Silvio, espero que permaneça entre nós pois ele é uma grande 
figura. Obrigado! 

Cláudio Motta – Parabéns e obrigado por nos acolher e sei que vamos precisar 
muito de todos vocês. 

Silvio Soares Nazaré – “A sorte vem para quem está preparado e sei que o 
Cláudio está muito bem preparado”. 

Valéria Mattoso – Agradeço ao Silvio pelos ensinamentos, aprendi muito com 
ele. Na vida temos um início e um ciclo que agora termina e dará início a um 
outro. Desejo sucesso ao Cláudio e me coloco à disposição no que precisar. 

Vice-presidente e Presidente do Conselho Mulher Alessandra Alkmim - 
Registro e cumprimento o Silvio pela excelente condução dos trabalhos frente 
ao Conselho. Aprendi muito neste convívio de ouvir e dar conselhos quando 
solicitado. Parabéns Cláudio Motta, profunda admiração por tudo e pelo ser 
humano evoluído e sei que fará um belo trabalho. Conte sempre comigo e com 
o CEME. Termino com a frade “o melhor não é quem faz melhores coisas, é o 
que ele faz com que as pessoas realizem melhores coisas” 

Márcio Favilla – Agradeço a oportunidade de trabalhar pelo Conselho e de 
conhecer a todos com afinidade. Agradeço ao Cláudio por também me receber 
no Conselho para auxiliá-lo. Conte comigo! 

Luís Guelman – Agradeço ao Marcos e ao Sílvio por me aceitarem neste 
Conselho.  Vejo que a minha contribuição está na área da Tecnologia da 
Informação. Vamos preparar Minas para usufruir ao máximo desta inovação. 
Dedicamos parte ao Conselho, mas temos aqui um compartilhamento de 
conhecimento. Tenho a satisfação de colaborar com o sucesso do Cláudio Motta 
que com certeza dará continuidade aos trabalhos do Sílvio. 



“O Sr. Silvio e o Sr. Cláudio, agradece as palavras de todos, e anunciam que os 
Vice-presidentes continuaram como sendo: Luis Guelman e Márcio Favilla 
também na gestão do Sr. Cláudio”. 

Diretor Esterlino Luciano Medrado – Registro o momento de missão cumprida 
com grandeza do Silvio e mãos à obra ao Cláudio. É um momento harmonioso 
e difícil nestes tempos de pandemia, mas continuem contando conosco para 
realização dos trabalhos. 

Rodrigo Araújo – Quero agradecer ao Silvio, dizer que aprendi muito com ele e 
para mim ele foi um verdadeiro mestre. E dizer ao Cláudio, que pode contar 
comigo sempre e em todos os momentos do Conselho.  

Palavras Finais – Ex-presidente Aguinaldo Diniz Filho – Cláudio e Silvio, que 
reunião maravilhosa. A ACMinas só tem a ganhar com pessoas como todos que 
estão aqui presentes. Ao Anchieta, um fraterno abraço. 

Presidente José Anchieta da Silva – Silvio, obrigado pelas páginas dedicadas 
ao Conselho o qual divido com todos os membros do Conselho. Cláudio, 
cumprimento a todos e ao Marcos Brafman que conduz com excelência a 
coordenação dos Conselhos. Obrigado! 

Encerramento – E por não haver mais assuntos em pauta, o Presidente Silvio 
Soares Nazaré agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. 
Belo Horizonte, 12 de maio de 2021 
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Por Margareth Viegas/Secretária 


