
ATA DA NONA REUNIÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE MICRO 
E PEQUENA EMPRESA, REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2021 
ÀS 10H, VIA SISTEMA ZOOM 

 

PRESENÇAS: Presidente Edvar Dias Campos, Presidente em Exercício da 
ACMinas José Epiphânio Camillo dos Santos, Coordenador dos Conselhos 
Empresariais Marcos Brafman, Adélia Galantini, Nair Andrade, Denise Lucena, 
Adriana Avellar, Otávio Elísio Alves de Brito, Claudio Motta, Pedro Parreira, 
Lucienne Cenízio, Luiz Itamar Saldanha, Carmo Barbosa, Gislene Cabrerisso, 
Pedro Pereira, José Pedro Barbosa, Kléber Colomarte, Aguinaldo Nogueira, 
Nacib Hetti,  

Abertura: O Presidente do Conselho Empresarial de Micro e Pequena Empresa, 
Sr. Edvar Dias Campos deu início aos trabalhos, agradecendo a Adriana pelo 
aceite ao convite de falar para todos nós, sobre sua experiência de vida, aos 
colaboradores da ACMinas Margareth e Maxuel, passando a palavra ao 
Presidente em exercício José Epiphânio Camillo dos Santos para as boas-
vindas. 

Presidente em exercício José Epiphânio Camillo dos Santos – Obrigado e 
bom dia a todos, estou aqui representando o Presidente José Anchieta, que 
retornará em breve de uma viagem. Agradeço ao Edvar e a este Conselho, que 
representa quase 90% dos nossos associados, bem como a todos os nossos 
Conselhos, na pessoa do Marcos Brafman que os coordena. Os Conselhos é 
que nos dão as direções, as demandas e oportunidades de todas as áreas. A 
ACMinas é uma entidade plural que abraça e recebe todas as tendências. Eu 
disse na reunião da ACMinas Jovem, que a ACMinas desde que começou, 
inovadora, a primeira na capital, foi e continua sendo inovadora, e é uma Casa 
da Política com P maiúsculo, uma coisa que está nos faltando. E tem conseguido 
absorver a todos as tendências e manifestações de pensamento com a maior 
liberdade possível. Estas são minhas palavras e agradeço a todos vocês e 
desejo um bom trabalho, e que façamos da ACMinas uma Casa de apoio ao 
Desenvolvimento com Justiça Social, um lema que foi implementado pelo nosso 
saudoso Lúcio Marcos Bemquerer.  

Saudação Coordenador dos Conselhos Empresariais Marcos Brafman – 
Bom dia a todos, inicialmente quero cumprimentar o nosso Presidente em 
Exercício José Epiphânio Camillo dos Santos, pelo incentivo e prestígio que traz 
aos Conselhos Empresariais, com sua presença e apoio constante. Obrigado ao 
Edvar pelo trabalho dedicado que realiza à frente deste Conselho, tão importante 
neste tempo de pandemia e fundamental para a grande maioria de nossos 
associados, formado por micro e pequenas empresas. Cumprimento o nosso 
constituinte Prof. Otávio Elísio, Presidente do Conselho de Turismo, sempre 
presente e participativo em nossas reuniões. Prezada Adriana Avellar, agradeço 
a sua generosidade em compartilhar conosco a sua experiência de vida 
empresarial. Enfim, cumprimento a todos os Conselheiros e convidados aqui 
presente, nossos colaboradores Margareth e Maxuel, sempre nos apoiando.  
“Pessoal, o compartilhamento de experiência é um grande benefício que 



recebemos através do associativismo, em especial participando de uma 
Entidade Centenária como a nossa ACMinas, reconhecida por sua reputação, 
credibilidade e participação ativa na construção de um mundo melhor para os 
associados e sociedade em geral. Ao criar este espaço, para conhecimento e 
reconhecimento de nossos empreendedores, o Conselho da Micro e Pequena 
Empresa, demonstra sua total sinergia com os nossos melhores propósitos. 
Sabemos todos que não é fácil ser empresário no Brasil, onde o ambiente de 
negócio é extremamente complexo e o excesso de burocracias e obrigações 
inúteis roubam a produtividade das empresas e via de consequência a sua 
competitividade entre outras inúmeras dificuldades que tornam os empresários 
brasileiros, um verdadeiro herói. A oportunidade de ouvir aqui empresários 
compartilhando suas experiências, certamente contribuem para enfrentarmos os 
enormes desafios das atividades empresariais. Juntos seremos sempre mais 
fortes.  Encerro, parabenizando novamente o Conselho da Micro e Pequena 
Empresa, por esta iniciativa, agradecendo a presença e a participação de todos 
no excelente trabalho voluntariado que os conselheiros desenvolvem nesta 
Casa”. Muito obrigado! Presidente Edvar Dias Campos – Obrigado Marcos 
Brafman pelas palavras e apoio, sempre presente em nossas reuniões e 
obrigado ao Presidente em Exercício e a todos os convidados aqui presente. 
Quero também dar a nossa gratidão á Margareth, que nos tem dado sempre todo 
apoio, assim como a equipe ACMinas. Sobre a reunião anterior, a experiência 
de nossa colega na apresentação, nos traz muitos motivos e vontade de fazer 
mudanças. Às vezes pensamos que só nós temos estas dificuldades e na 
realidade não é. Todos nós temos estas dificuldades e quando escutamos a 
experiência do outro, nos dá motivos para fazer alterações na vida de nossas 
empresas. Para mim foi muito importante ouvir a declaração dela e que me 
motivou a repensar o meu dia-a-dia. Passo logo a palavra á Adriana Avellar, para 
que possamos ouvir a sua experiência.  

Apresentação Adriana Avellar – Entre a Academia e o Empreendedorismo 
- Agradeço a todos pelo apoio e ao Edvar pela oportunidade em apresentar 
minha história de vida, o que me fez repensar minha vida. Grande parte de minha 
vida é acadêmica e grande parte é empreendedora. Iniciou apresentando sua 
família, seu pai e sua mãe (Romulo e Carminha) e também seu esposo e filhos 
(Adriana, Wicriton, Samuel e Elisa) e enfatizou que depois de apresentado os 
grandes amores de sua vida, que então estava pronta para começar a 
apresentação. Informou de seu interesse de que aos 15 anos faria um 
intercâmbio o qual obteve, com a ajuda de vários “rotarianos”. Em 1982, estive 
em Michigan, obtendo a experiência de 4 famílias que ainda mantém contatos 
até hoje. Para se socializar, pratica esportes como Basquete, Atletismo e Vôlei. 
Foi a primeira intercambista do Rotary e após vieram vários outros. Estágios 
enquanto estudante de Economia e Comex de 1983 a 1987 pela PUC e UNA – 
João Pinheiro, com exportação de calçados e aduaneiros. Primeiro emprego foi 
na Acesita com emissão de guias para exportação. Com o Plano Collor, tudo foi 
congelado e não havia dinheiro no país, mas a Acesita continuou, pois trabalhava 
com produtos externos e incrível, é que foi a época em que mais produziu e com 
redução de funcionários. Com a vinda de clientes a Acesita para tratar de 
agendas, me arrisquei e solicitei possibilidade de estágio no exterior, 
conseguindo uma vaga na Suiça. Em 1990 a 1992, fiz Mestrado em Ohio em 



Negócios Internacionais e Ciências Políticas. Em 1991 fiz estágio em Daiamond 
Power – Lancaster em Ohio, em uma empresa que fazia negócios com empresas 
brasileiras.  Em 1992, fui convidada a Coordenar um curso de Comex na UNA. 
Sempre tem anjos a nos ajudar, como foi o caso da Ana Colares, Professora de 
TCC, que muito me ajudou. Em 1992 a 1996 trabalhei minha empresa MC 
Exportação e Importação Ltda – tecidos, ardósia para Índia e Turquia, época em 
que as barreiras comerciais começaram a cair.  Em 1996 – convidada para um 
projeto de Curso de Negócios Internacionais da Faculdade Milton Campos. De 
1996 a 2001, trabalhei na empresa de meu pai, CBI-Construtora Brasil Imóveis, 
onde criei o “Porcalhão” com o bordão – “Não seja o porcalhão de seu bairro”, 
bem como tive a experiência de, junto com várias crianças, o projeto de 
plantação de mudas de árvores. Esta foi uma experiência incrível com meu pai, 
com a construção do Minha Casa Minha Vida onde realizamos o sonho da casa 
própria de várias pessoas. Todos os dias era um desafio. 2000/2019 – Faculdade 
de Administração na Milton Campos de geopolítica Internacional. Em 2001, fui 
convidada a participar de um Congresso Internacional LASA em Washington em 
setembro, quando houve o terrorismo das torres gêmeas, e vi cenas muito tristes 
com fechamento de toda a cidade de Nova Yorque, e um momento de muita 
solidariedade. Em 2003 a 2006 – Fiz Mestrado em Administração na PUC-MG 
para revalidar o meu Diploma de Ohio. Em 2019, fiz parte da comitiva da Mônica 
Cordeiro a Dubai/Shanghai, apresentando a ACMinas e o Minas Guide, em uma 
experiência e dias incríveis. Todos os produtos de lá são derivados do Brasil e 
tem também uma grande comunidade enorme de brasileiros, devido a aviação. 
Em 2019 iniciei uma Graduação em Direito para um serviço voluntário de auxílio 
às viúvas, com Pós no Previdenciário, terminando em dezembro (área de 
aposentadoria e inventários) Hoje, advogada Previdenciária e Sucessões. Ainda 
há muita estrada. Para hoje Fé, o resto Deus acrescenta. Para o futuro, ajudar 
cada vez mais as pessoas a ter soluções, jurídicas ou não, para os problemas 
que a vida nos impõe, e que não são problemas, mas merecem ser enfrentados 
e têm soluções. Termino com uma frase de Santo Agostinho, que gosto muito: A 
esperança tem duas filhas lindas: A Indignação e a Coragem. A Indignação nos 
ensina a não aceitar as coisas como elas estão e a Coragem, a mudá-las. (Santo 
Agostinho). A medida do amor, é amar sem medida. (Santo Agostinho). 
Agradeço ao Edvar por esta oportunidade. Você Edvar, me fez repensar várias 
coisas de minha vida que nem sempre foram flores, sempre tem barreiras que 
temos que vencê-las. E agradeço a todos aqui presente, por ouvir-me. Obrigada! 
 
Presidente Edvar Dias Campos – Obrigado Adriana, fiquei assustado com 
tanta experiência, foi surpreendente e maravilhosa a apresentação. Este 
trabalho de apresentação dos Conselheiros, está ficando bacana, com muitas 
surpresas. Presidente em Exercício José Epiphânio Camillo dos santos – 
Cumprimento ao Edvar pelo espaço dado a Adriana para abrir-se para nós, no 
mesmo propósito de trabalhar voluntariamente para a comunidade. 1º - Foi 
falado do Charles Lotfi e do Lúcio Marcos Benquerer, todos nossos amigos, a 
quem temos que nos inspirar para nosso trabalho e temos que prosseguir na 
ACMinas, para honrar toda esta inspiração que nos deixaram. 2º - Ressalto aqui, 
sua rica experiência, que é o DNA de seu pai que sempre trabalhou e esteve 
conosco nesta Casa. Parabéns pela sua resiliência e pela busca pelo 
conhecimento, abertura da mente, mesmo com todas as dificuldades, indo em 
busca dos seus propósitos. Parabéns também ao CIEE que abre portas para os 



que necessitam. Gostei do que falou ao final, de que está sempre recomeçando 
e mais ainda da sua indignação e coragem. Meu abraço a todos que estão 
conosco até aqui.  Parabéns pela bela apresentação. Presidente do Conselho 
Empresarial de Relações Internacionais Claudio Motta – Um grande abraço 
a todos, fico feliz pelo convite que a Adriana me fez. O cantor Zé Ramalho tem 
uma música que diz: “sinônimo de amor é amar” e você trouxe isto Adriana para 
dizer de seu voluntariado de ajuda às pessoas. Quero te cumprimentar e dizer 
que você é uma estrela maior em nosso conselho de Assuntos Internacionais. 
Diretor Luís Itamar Saldanha – Parabéns Edvar, a escolha do nome da Adriana 
para a apresentação de hoje, foi exemplar. Realmente a viagem a Dubai foi muito 
boa e fizemos uma amizade grande. Só sinto, por esta reunião não ser 
presencial, para que pudéssemos aplaudi-la de pé. É tudo o que você merece. 
Obrigado pelo que você nos proporcionou hoje. E falando em Zé Ramalho, 
informo que dia 02 de março de 2022, estarei inaugurando minha “Arena”, com 
um show dele. Sintam-se todos convidados. Diretor-emérito Nacib Hetti – 
Cumprimento a Adriana pela bela trajetória e usando o espaço, faço um tributo 
a seu pai Rômulo Avelar. A primeira anotação em minha carteira de trabalho, foi 
como estagiário em meu último ano da Faculdade de Ciências Econômicas e o 
Rômulo Avellar era Diretor do Conselho Econômico da Fiemg e ele me convidou 
e foi um excelente aprendizado que resultou em uma forte amizade. Lembrar 
que estava em seu casamento (na primeira foto apresentada). Quero dizer que 
você é minha “patricia” seu avô era Libanês. Coordenador dos Conselhos 
Marcos Brafman – Parabéns pela iniciativa, estamos já na 3ª história com o 
privilégio de ouvir. E fiquei pensando, que palavra poderia resumir ao que a 
Adriana falou além de todas, de resiliência e reinventar, eu resumo em 
“inspiradora”. Foi uma história inspiradora que traz para todos esta garra e 
vontade de ajudar, ser voluntária, se reinventar e enfrentado desafios. Sabemos 
que fazer curso superior não é fácil e você já fez vários. Você tem uma bagagem 
fantástica e foi inspiradora para mim particularmente e para todos que a ouviram. 
Parabéns, muito obrigado e agradeço a sua generosidade de estar 
compartilhando conosco. Adriana Avellar – Muito obrigado e agradeço a todos 
vocês e a todos os comentários. Presidente Edvar Dias Campos – A nossa 
próxima reunião será no dia 15 de dezembro, sendo de confraternização e 
presencial. Pergunto ao Marcos Brafman se será possível. Coordenador dos 
Conselhos Marcos Brafman – Eu peço que se informe com o Superintendente 
Luis Paulo sobre a possibilidade. A palavra final será dele e do Presidente. 
Presidente Edvar Dias Campos – Muito bem, vou consultar o Luis Paulo e darei 
notícias a todos, aguardem. Agradeço a todos, fiquei feliz com esta apresentação 
e tenho certeza que fará muita diferença na vida do Edvar. Obrigada Adriana! 
 
Encerramento – E por não haver mais assuntos em pauta, o Presidente do 
Conselho Empresarial de Micro e Pequena Empresa Edvar Dias Campos, 
agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião. Belo Horizonte, 
24 de novembro de 2021. 
 
 

Presidente 
 
 

P/ Margareth Viegas / Secretaria Geral 


