
ATA DO CONSELHO EMPRESARIAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS, 
REALIZADA AOS 09 DE JUNHO DE 2021, ÀS 10:00 HORAS, VIA SISTEMA 
ZOOM. 
 
PRESENÇAS: Presidente José Anchieta da Silva, Presidente Claudio Motta, 
Coordenador dos Conselhos Marcos Brafman, Vice-presidente Epiphânio 
Camillo dos Santos, Diretores Adriana Avellar, Silvio Soares Nazaré, Walter 
Marinho, Luciano Medrado, Maria Cristina Martins da Costa Neves, Tânia Reis, 
e os Conselheiros Jussara Machado, Dan Kraft, Raquel Garcia, Arthur, Ricardo 
Ribeiro, Leonardo Ananda, Eduardo Cruz, Ronymarco Lemos, Marcelo Faria, 
Cristiano Jardim, Valéria Mattoso, Hernani Castro, Leandro Melo, Mariana Bahia, 
Aguinaldo Nogueira, Daniel Manucci, Luiz Guelman, Márcio Favilla, Maurício 
Lambiasi e Geneviéve Polingue,  
 
ABERTURA: O Presidente do Conselho Empresarial de Relações 
Internacionais, Sr. Claudio Motta, agradeceu a presença de todos dizendo ser 
esta a primeira reunião, na qual serão apresentadas as metas que já foram 
previamente discutidas com o Coordenador dos Conselhos, Marcos Brafmam e 
também com os dois Vice-presidentes. Disse ele: “Sintam-se integrados no 
processo desta gestão que será exposto hoje e sigamos adiante”. Presidente 
da ACMinas, José Anchieta da Silva -  Após cumprimentos, disse que a 
ACMinas, em termos de Minas e do Brasil, mesmo tendo sede em Belo 
Horizonte, vai muito além de Belo Horizonte, transcendendo a Cidade 
Metropolitana, razão pela qual tem relevância e representatividade o nosso 
Conselho de Relações Internacionais. Belo Horizonte, menor que São Paulo e 
não tão bela como o Rio de Janeiro, precisa ser colocada como cidade de 
primeiro mundo. Não será fácil, mas com trabalhos unificados, conseguiremos. 
Claudio Motta – Obrigado Presidente, vamos trabalhar para realizarmos esta 
tarefa. Quero agradecer ao Silvio Nazaré pela indicação de meu nome para 
Presidente  no biênio 2021/2022. Disse ser muito importante a presença de 
todos, pois o Conselho de Relações Internacionais será simples, dinâmico, 
voltado à prática efetiva, para que possamos realizar e gerar negócios entre nós 
e entre os associados da ACMinas. Continuou enfatizando que é seu desejo 
manter os dois Vice-presidentes, Márcio Favilla e Luis Guelman, com quem 
conta muito, para efetivarmos o plano de metas, sempre com a participação de 
todos. Em seguida, relatou ter enviado correspondência aos quarenta 
Consulados de outros países em Belo Horizonte, com o objetivo de transformar 
o nosso Conselho em um palco de efetivo trabalho e participação com os 
Cônsules. Citou e agradeceu presença de novos membros do Conselho: 
Ronymarco Lemos, empresário, CEO da Gráfica Kkoloro e Presidente do BNI, 
Diamante, em Belo Horizonte, Maurício Lambiase,  Diretor da Camebra – 
Câmara México Brasil, em São Paulo, e Juliana Morais, advogada e associada 
à ACMinas. Em seguida apresentou o Plano de Metas 2021/2022 como segue:  
 
1. Estabelecer uma maior aproximação aos Consulados em Belo Horizonte, com 
o objetivo de fazermos ações conjuntas e participarmos, efetivamente, da melhor 
e mais adequada forma dos eventos promovidos; 
 



2. Focar nossas ações em medidas que possam beneficiar sempre aos nossos 
associados, razão pela qual precisamos elaborar uma lista que contenha seus 
interesses, por área de atuação; 
 
3. Ampliar as relações com o Ministério das Relações Exteriores, com os órgãos 
estaduais, municipais e instituições privadas ligadas à exportação e às relações 
internacionais; 
 
4. Fomentar o interesse dos membros e associados para que tragam ao 
Conselho suas sugestões e para que participem também dos nossos trabalhos; 
 
5. Definir ações específicas para o MINAS GUIDE, de forma a transformar o 
projeto em uma plataforma de negócios e de representação da ACMinas 
internacionalmente; 
 
6. Intensificar a participação dos presidentes dos demais conselhos nas ações 
do nosso conselho, como medida de interação plena de todos; 
 
7. Criar um pequeno questionário, a ser disponibilizado aos associados, para 
que manifestem suas demandas em relação a questões como exportação, 
internacionalização de empresas e outros assuntos neste sentido; 
 
8. Reforçar a parceria com o SEBRAE, que tem um setor específico de comércio 
internacional e interesses afins; 
 
9. Reativar o INTERNACIONALIZA BH, uma marca forte, mas que precisa de 
apadrinhamento operacional e patrocinador específico; 
 
10. Trabalhar, em conjunto com o Conselho de Turismo, especificamente, para 
que Belo Horizonte e Minas Gerais estejam sempre na rota dos mercados 
internacionais de negócios. 
 
Disse o Presidente do Conselho: “Estas metas serão encaminhadas a todos para 
conhecimento, análise e sugestões. O plano é muito bonito no papel, mas só 
poderá ser aplaudido com a concretização e realização de toda a nossa 
proposta”. 
 
Rodrigo Araújo – Fez uma apresentação a respeito das estatísticas do Brasil, 
Minas Gerais e Portugal. Nessa apresentação foram falados dos dados de 
exportação, importação, valores, peso e principais produtos comercializados 
entre Brasil e Portugal. Além disso, foi exposta a série histórica de comércio entre 
Minas Gerais e Portugal, trazendo o foco para o nosso Estado, na tentativa de 
mostrarmos as potencialidades de negócios que podem ser feitas entre Minas e 
Portugal.   
 
Márcio Favilla – Agradeceu ao Claudio pela confirmação na Vice-presidência 
do Conselho e a todos os presentes. Neste momento, após a apresentação do 
Plano de Metas, ressaltou que seria bom ouvir as sugestões, conforme já 
mencionado pelo Presidente, para darmos sequência às atividades e 
entregarmos resultados no prazo determinado 



Luis Guelman – Após se apresentar profissionalmente, disse ser Diretor da 
Câmara Minas x Israel e da possibilidade de grandes feitos. Cristiano Jardim – 
HUB de Cascais/Portugal – Cumprimentou a todos e informou que desde 
novembro de 2020 está em Portugal, como representante do INDI, em Cascais. 
Informou que foi realizado um recente evento entre Minas e Cascais, para 
iniciativas empreendedoras de empresas mineiras em Portugal e,  naquela  
oportunidade, o Vice-governador Paulo Brant fez a abertura para o lançamento 
do projeto HUB Cascais, que é focado em dar toda a infraestrutura às empresas 
que desejarem criar uma filial em Cascais e com isso, ganharem diversas 
vantagens comerciais com o seu negócio.   
Tânia Reis – Relatou estar em Xangai e esclareceu a todos que ela está entre 
as cinco mulheres do Bricks, com participação de 5 países. Disse que deste 
grupo de conselheiros apenas 25% são mulheres e que é preciso mudar estes 
números. Disse, ainda, que é preciso transformar as comodities em produtos 
manufaturados de valor agregado.  
Silvio Soares Nazaré – Renovou o seu desejo de uma excelente gestão e 
enfatizou a capacidade do Claudio para isto. Disse mais: “Apresento minhas 
palavras de gratidão a todos os conselheiros, que com suas inteligências e 
competências nos proporcionaram grandes realizações de negócios e produtos. 
Todas estas expressões de cumprimento, se devem ao corpo inteligente que 
soubemos gerenciar com a participação de todos. Entrei para a ACMinas em 
1984 e ela me foi mais que uma faculdade em termos de pessoas, 
relacionamentos e de fazer amigos. Agradeço ao Charles, Roberto Fagundes, 
Aguinaldo e agora ao Anchieta, os incentivos do Marcos Brafman e Epiphânio, 
que ora transfiro a todos os membros do Conselho. Relato a seguir, alguns de 
nossos trabalhos realizados:  
►parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico; 
►Aeroporto Industrial de BH  
►Apex 
►Indi 
►Ministério das Relações Exteriores 
►Parceria Minas x Chile 
►AEB – Associação de Comércio Exterior do Brasil 
►Câmara de Comércio Italiana 
►Parceria da Fazcom junto ao Minas Guide 
►Faculdades – Tradutores. 
 
Sem estas parcerias, não teríamos tantas realizações e agradecimentos”, 
finalizou. 
 
Claudio Motta – Disse: “Silvio, suas palavras de agradecimentos refletem muito 
bem o seu caráter, a sua capacidade para realizar o que fez e o que ainda fará 
ao nosso Conselho”. Epiphânio Camillo dos Santos – “Parabéns por esta 
reunião importante e tão relevante. A Europa é uma de nossas parceiras mais 
relevantes. Em 2019, estive em Santarém/Ribatejo em Portugal em reunião com 
a NERSANT, associação similar à ACMinas em termos de valores, oportunidade 
em que sugeri, uma proposta de acordo de colaboração entre as entidades. 
Como sugestão, este protocolo de colaboração poderia ser feito em regiões 
específicas de menor porte, com maior efetividade. Poderíamos retomar estes 
protocolos e levá-los a outras regiões e países, também com a participação dos 



quarenta Consulados estabelecidos aqui em Belo Horizonte. Claudio Motta – 
“Estes protocolos foram assinados com a NERSANT (Ribatejo – Santarém) e 
com a ADRAL (Alentejo), ambos pelo Presidente Aguinaldo Diniz Filho. Sugiro, 
aproveitando as palavras do Epiphânio, que também possam ser submetidos 
para apreciação em outras áreas. Posso sugerir a Ilha da Madeira, os Açores e 
o México, aqui já representado pelo Maurício Lambiasi. Presidente José 
Anchieta da Silva – “Eu peço ao Claudio que nos envie, se possível ainda hoje, 
estes textos apalavrados pela ACMinas nos protocolos, para que levemos à 
reunião de nossa Diretoria Executiva, para aprovação e definição de limites, e 
assim, confirmar estas parcerias, protocolos e aproximações”. Claudio Motta – 
“Presidente, vamos providenciar e encaminhar conforme solicitado”. 
 
Encerramento – E por não haver mais assuntos em pauta, o Presidente Claudio 
Motta agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião. Belo 
Horizonte, 09 de junho de 2021. 
 
 

Presidente 
 
 
 
 
Por Margareth Viegas 


