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Líder da missão | Estado: DF

Robson Braga de Andrade
Presidente da CNI | President at Brazilian Confederation of Industry

Site: http://www.portaldaIndústria.com.br/cni/

Setor |Sector: Outro

Descrição da Empresa | Company Description: A CNI é a principal representante da indústria brasileira na defesa e na 
promoção de políticas públicas que favoreçam o empreendedorismo e a produção Indústrial, num setor que reúne mais de 
476 mil indústrias no país. | CNI is the main representative of the Brazilian industry in the defense and promotion of public 
policies that foster the entrepreneurship and manufacturing production, in an industry that gather more than 476,000 
industries in the country.

Presidentes Federações de Indústria | Estado: AC

José Adriano Ribeiro da Silva
Presidente da FIEAC | President at Industry Federation of Acre

Site: https://www.fieac.org.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A FIEAC é uma entidade de grau superior representativa da indústria acreana 
que tem por objetivo defender os interesses da classe Indústrial, através de ações integradas de representação política e 
prestação de serviços, visando criar um ambiente favorável aos negócios, à competitividade e ao desenvolvimento sustentável 
do Acre. É uma sociedade civil de natureza privada com jurisdição em todo o Estado do Acre, sem fins lucrativos, de utilidade 
pública e de caráter técnico-educacional e cultural. | FIEAC is a higher-level entity representing industry in the state of Acre, 
whose purpose is to defend the Indústrial category, through integrated actions of political representation and services pro-
vision, aiming to enable a favorable environment for business competitiveness, and to the sustainable development for Acre 
State. It is a private law civil society with its authority in the Acre State, which is non-profit, public utility and technical-educa-
tional nature, and cultural.

Presidentes Federações de Indústria | Estado: AM

Antônio Carlos da Silva
Presidente da FIEAM | President at Industry Federation of Amazonas

Site: http://www.fieam.org.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A FIEAM é uma entidade de caráter essencialmente associativo das indústrias 
do Amazonas que atua principalmente no desenvolvimento da livre iniciativa, sobretudo do segmento empresarial Indústrial 
do Amazonas, contribuindo para o seu crescimento sob os aspectos econômicos, sociais, políticos, culturais, ambientais e 
sustentáveis. | FIEAM is an associative entity comprised by Amazonas state industries that promotes the development of free 
enterprise, especially the Amazonas manufacturing, contributing to its growth under the economic , social, political, cultural, 
environmental, and sustainable aspects.

Presidentes Federações de Indústria | Estado: BA

Antônio Ricardo Alvarez Alban
Presidente da FIEB | President at Industry Federation of Bahia

Site: http://www.fieb.org.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Federação das Indústrias do Estado da Bahia – FIEB é a entidade de 
representação institucional do Sistema FIEB. Coordena e incentiva a atuação integrada de todas as instituições incluídas no 
Sistema, sendo elas o CIEB, SESI, o SENAI e o IEL. Juntas, formam o Sistema FIEB. | The Industry Federation of Bahia – FIEB 
is the entity representing the FIEB System. It coordinates and promotes the integrated action of all institutions included in the 
System, namely CIEB, SESI, SENAI, and IEL. Together, they form the FIEB System.
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Presidentes Federações de Indústria | Estado: CE

Ricardo Cavalcante
Presidente da FIEC | President at Industry Federation of Ceará

Site: https://www1.sfiec.org.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: O objetivo do Sistema FIEC é representar os interesses dos Indústriais do 
Ceará e atender as suas demandas de saúde e qualidade de vida do trabalhador; formação e qualificação profissional para a 
indústria; serviços técnicos e tecnológicos especializados; incentivo à inovação e educação executiva. | The FIEC System goal 
is to represent the Indústrial interests of Ceará State, and assist its demands in health, professional training and qualification 
for the industry, specialized technical and technological services, encouragement for innovation and business education.

Presidentes Federações de Indústria | Estado: DF

Jamal Jorge Bittar
Presidente da FIBRA | President at Industry Federation of the Federal District

Site: https://www.sistemafibra.org.br/fibra/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Fibra tem em sua estrutura três braços importantes na missão desenvolvida 
ao longo das mais de quase quatro décadas de fundação. O Serviço Social da Indústria (Sesi-DF), marca da responsabilidade 
social ao trabalhador da indústria, está presente na sociedade da capital brasileira colocando à disposição os serviços de edu-
cação, saúde, esporte, lazer e cultura. | Fibra has in its structure 3 significant forces in the mission undertaken over more than 
four decades of its foundation. The Social Service of Industry (SESI-DF), a symbol of social responsibility towards the Indústrial 
workers, is present in the Brazilian capital providing the services of education, health, sports, leisure, and culture.

Presidentes Federações de Indústria | Estado: ES

Cristhine Samorini
Presidente da FINDES | President at Industry Federation of Espírito Santo

Site: https://findes.com.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: O Sistema Findes é uma organização composta por seis entidades que traba-
lham de forma integrada para o desenvolvimento da indústria capixaba, com a promoção de ações de defesa e representação 
dos interesses da indústria, além de oferecer serviços e produtos às empresas associadas e à sociedade em geral, contribuindo 
para um ambiente de desenvolvimento econômico equilibrado. | The Findes System is an organization compounded by six 
entities which operates in an integrated way for the Espírito Santo state industry, promoting acts for industry interests defense 
and representation, as well as offer services and products to the associated companies and society in general, contributing for 
an atmosphere of balanced economic development.

Presidentes Federações de Indústria | Estado: MA

Edílson Baldez das Neves
Presidente da FIEMA | President at Industry Federation of Maranhão

Site: http://www.fiema.org.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA) enfatiza a arti-
culação empresarial em torno de ações conjuntas de interesse para o desenvolvimento da indústria, mobilizando os setores 
produtivos locais e a sociedade para a superação de obstáculos e limitadores da atividade Indústrial da região. Trata-se de um 
esforço geral pela criação de uma cultura de integração empresarial, como forma de viabilizar a produção Indústrial competi-
tiva no mercado nacional e internacional. | The Industry Federation of Maranhão (FIEMA) emphasizes the business articulation 
around coordinated actions of interest for the industry development, mobilizing local productive sectors, and the society for 
overcoming obstacles and limiting factors for the local Indústrial activity. It is a general effort for the creation of a business 
integration culture, in order to facilitate competitive Indústrial production in the national and international markets.
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Presidentes Federações de Indústria | Estado: MT

Gustavo Pinto Coelho de Oliveira
Presidente da FIEMT | President at Industry Federation of Mato Grosso

Site: https://www.fiemt.ind.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: O Sistema Fiemt tem o objetivo do Sistema Fiemt é representar os interesses 
do setor Indústrial para contribuir com o desenvolvimento econômico, além de atender as necessidades das indústrias 
mato-grossenses em formação e qualificação profissional, saúde, segurança e qualidade de vida do trabalhador, educação 
empresarial, serviços técnicos e de tecnologia, inovação e internacionalização. | The FIEMT System has the goal of represent-
ing the Indústrial sector interests to contribute to the economical development, as well as to attend the necessities of Mato 
Grosso State industries, with respect to the education and professional training, health, safety and the worker quality of life, 
entrepreneurial training, technical services and technology, innovation and internationalization.

Presidentes Federações de Indústria | Estado: MG

Flávio Roscoe
Presidente da FIEMG | President at Industry Federation of Minas Gerais

Site: https://www7.fiemg.com.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) representa o 
setor Indústrial do estado de Minas Gerais e atua na defesa de seus interesses local e nacionalmente. A instituição oferece às 
empresas mineiras assessoria e apoio em áreas vitais como crédito e financiamento, tributária, meio ambiente e trabalhista. 
A FIEMG trabalha para que a indústria mineira se torne cada vez mais competitiva, inovadora e sustentável, capaz de gerar 
novos negócios, riqueza e desenvolvimento. | The Industry Federation of Minas Gerais (FIEMG) represents the Indústrial sector 
of the State of Minas Gerais and acts to defend its interests locally and nationally. The institution provides advice and support 
to companies based in Minas Gerais in vital areas such as credit and financing, tax, environment, and labor. FIEMG works in 
order for Minas Gerais industry to become increasingly competitive, innovative, and sustainable, capable of generating new 
business, wealth, and development. 

Presidentes Federações de Indústria | Estado: PA

José Conrado Azevedo Santos
Presidente da FIEPA | President at Industry Federation of Pará

Site: https://www.fiepa.org.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Com mais de 70 anos de história, a Federação das Indústrias do Estado do 
Pará (Fiepa) atua de forma decisiva em prol do desenvolvimento do setor produtivo paraense e busca atender de forma ampla 
às necessidades da indústria no estado, desde a instalação até o bem estar do trabalhador Indústrial. | With more than 70 
years history, the Industry Federation of Pará (FIEPA) works in a decisive way for the productive sector development in Pará and 
seeks to fully assist the industry’s needs in the state, from its installation to the welfare of the Indústrial worker.

Presidentes Federações de Indústria | Estado: PR

Carlos Valter Martins Pedro
Presidente da FIEP | President at Industry Federation of Paraná

Site: https://www.fiepr.org.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) trabalha para o desen-
volvimento Indústrial sustentável, coordenando, protegendo, representando legalmente e defendendo os interesses dos 
diversos segmentos Indústriais nos setores público e privado. | The Industry Federation of Paraná (Fiep) works for sustainable 
manufacturing development, coordinating, protecting, legally representing and advocating the interests of various Indústrial 
business in the public and private sectors.
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Presidentes Federações de Indústria | Estado: PE

Ricardo Essinger
Presidente da FIEPE | President at Industry Federation of Pernambuco

Site: https://www.fiepe.org.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE) nasceu com 
o intuito de promover o desenvolvimento da indústria local, contribuir para o aperfeiçoamento empresarial e melhorar as 
condições socioeconômicas regionais e nacionais. Dentre os serviços oferecidos pela instituição, destacam-se as pesquisas 
técnicas, o apoio jurídico, o suporte para exportações e intermediação de convênios internacionais, os cursos de capacitações 
e as ações de incentivo à qualidade e competitividade. | The Industry Federation of Pernambuco (FIEPE) emerged with the pur-
pose of promoting the local industry growth, contribute to the business enhancement, and to improve the local and national 
socioeconomic conditions. Among the services offered by the institution, the following stand out: technical research, legal 
support, support for exports and intermediation of international agreements, training courses, and incentive actions for quality 
and competitiveness.

Presidentes Federações de Indústria | Estado: RN

Amaro Sales de Araújo
Presidente da FIERN | President at Industry Federation of Rio Grande do Norte

Site: https://www.fiern.org.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Inserido no Sistema Indústria nacional, liderado pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), o Sistema FIERN é composto por quatro instituições que atuam em conjunto pelo desenvolvimento da 
indústria norte-rio-grandense, além de contar com 30 sindicatos patronais filiados. | As part of the national Industry System, 
headed by the Brazilian National Confederation of Industry (CNI), the FIERN System is composed by four institutions which 
works in tandem for the industry development of the Rio Grande do Norte, besides relying on 30 affiliated employer unions.

Presidentes Federações de Indústria | Estado: RS

Gilberto Porcello Petry
Presidente da FIERGS | President at Industry Federation of Rio Grande do Sul

Site: https://www.fiergs.org.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) é a 
entidade de representação sindical da indústria gaúcha. Junto com o Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(CIERGS), atua por políticas que fortaleçam o setor Indústrial nos cenários estadual, nacional e internacional, objetivando 
um ambiente que favoreça a competitividade, a inovação tecnológica e o desenvolvimento. | The Industry Federation of Rio 
Grande do Sul (FIERGS) acts by policies that reinforces the Indústrial sector in the state, national and international scenarios, 
aiming an atmosphere that facilitates competitiveness, technological innovation, and development. Along with Rio Grande 
do Sul Indústrial Center (CIERGS), acts by policies that reinforces the Indústrial sector in the state, national and international 
scenarios and development.

Presidentes Federações de Indústria | Estado: RO

Marcelo Thomé da Silva de Almeida
Presidente da FIERO | President at Industry Federation of Rondônia

Site: https://portal.fiero.org.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Fundada em 1986, é entidade de grau superior de representação do empresa-
riado Indústrial do Estado e atualmente, é composta por 20 sindicados associados, representando os diversos segmentos do 
setor Indústrial. Defende a livre iniciativa como forma legítima e democrática de promover o bem comum. Suas ações estão 
voltadas para a promoção do desenvolvimento integrado e sustentável da economia do Estado e do Brasil. | Founded in 1986, 
it is a higher-level entity representing the Indústrial business community in the State, currently made up of 20 associated 
unions, representing the various Indústrial segments. It advocates the free enterprise as a legitimate and democratic way to 
promote the common welfare. Its actions are oriented to promote integrated and sustainable development for the State and 
Brazil economy.
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Presidentes Federações de Indústria | Estado: RR

Izabel Cristina Ferreira Itikawa 
Presidente da FIER | President at Industry Federation of Roraima

Site: https://www.fier.org.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Federação das Indústrias do Estado de Roraima é a entidade de representa-
ção institucional do Sistema FIER. Coordena e incentiva a atuação integrada de todas as instituições incluídas no Sistema.  
É uma entidade de direito privado que articula as demandas da indústria com outros segmentos da sociedade e participa 
ativamente da política Indústrial no Estado. Congrega 12 entidades sindicais da indústria roraimense, identificando oportuni-
dades de melhoria da competitividade. | The Industry Federation of Roraima is the entity representing the FIER System.  
It coordinates and promotes the integrated performance of all institutions included in the System. It is an entity governed 
by private law, and articulates the industry demands along with other society segments and actively participates in the 
Indústrial policy of the state. It congregates 12 trade unions of the Roraima State industry, identifying opportunities for 
improving the competitiveness.

Presidentes Federações de Indústria | Estado: SC

Mario Cezar de Aguiar
Presidente da FIESC | President at Industry Federation of Santa Catarina

Site: https://fiesc.com.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Fundada em 1950, a Federação das Indúsrias do Estado de Santa Catarina 
(FIESC) promove o ambiente favorável aos negócios, age em favor da qualidade de vida e educação do trabalhador e estimula 
a inovação. | Established in 1950, the Industry Federation of Santa Catarina (FIESC) promotes the favorable atmosphere for 
business, works towards the worker quality of life and education, and stimulate the innovation.

Presidentes Federações de Indústria | Estado: RS

Roberto Magno Martins Pires
Presidente da FIETO | President at Industry Federation of Tocantins

Site: http://www.fieto.com.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Federação das Indústrias do Estado do Tocantins é uma instituição sem 
fins lucrativos, criada em 1992 e gerida por um Conselho representado por 12 sindicatos patronais da indústria, enquanto 
Sistema, por quatro casas, SESI, SENAI, IEL e FIETO. O Sistema FIETO é reconhecido no Estado como principal interlocutor dos 
interesses do setor Indústrial entre empresários, sociedade e poder público por participar ativamente das principais ações que 
determinam os rumos da economia tocantinense. | The Industry Federation of Tocantins is a non-profit institution, established 
in 1982 and regulated by a Council represented by 12 industry employer unions, as a System, by four entities, SESI, SENAI, IEL, 
and FIETO. The FIETO System is acknowledged in the State as the main interlocutor of the Indústrial sector interests among 
the entrepreneurs, society and public authority for actively participating on the key actions which define the paths of the 
Tocantins State economy.

Autoridades | Estado: DF

Saleh Alsuwaidi
Embaixador na Embaixada dos Emirados Árabes Unidos no Brasil | Ambassador at UAE Embassy 
to Brazil

Site: https://www.mofaic.gov.ae

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: O Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional, por meio 
de suas várias embaixadas, departamentos e missões diplomáticas ao redor do mundo, e por meio de seus embaixadores, 
representantes e diplomatas, constitui o elo entre a liderança sábia dos Emirados Árabes Unidos e os povos do mundo de todas 
as faixas. | The Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, by means of its various embassies, departments, and 
diplomatic missions around the world, and by its ambassadors, representatives, and diplomats, constitutes the bond between 
the wise leadership of the United Arab Emirates and the people of all kinds around the world.
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Autoridades | Estado: SP

Osmar Chohfi
Vice-presidente de Relações Internacionais da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira | Vice President 
at ArabBrazilian Chamber of Commerce 

Site: https://www.ccab.org.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Câmara de Comércio Árabe-Brasileira atua há mais de 69 anos com o propó-
sito de conectar brasileiros e árabes para promover o desenvolvimento econômico, social e cultural, tendo ao longo dos anos 
alcançado papel fundamental no desenvolvimento do relacionamento entre esses dois povos. | The ArabBrazilian Chamber of 
Commerce has been operating for over 69 years with the purpose of connecting Brazilians and Arabs to promote economic, 
social and cultural development, having over the years played a fundamental role in developing the relationship between these 
two peoples.

Autoridades | Estado: MG

Romeu Zema Neto
Governador da Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais | Governor at Government of 
Minas Gerais

Email: governador@governo.mg.gov.br

Telefone | Phone: +55 34 98871-0669

Site: https://www.mg.gov.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Governo do Estado de Minas Gerais. | State Government of Minas Gerais

Autoridades | Estado: DF

Kátia Abreu
Senadora no Senado Federal | Senate at Brazilian Senate

Site: https://www12.senado.leg.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Senadora da República Federativa do Brasil, filiada ao partido Progressistas. | 
Senator of the Federative Republic of Brazil, affiliated to the Progressistas Party (PP) . 

Autoridades | Estado: DF

Roberto Rocha
Senador no Senado Federal | Senate at Brazilian Senate

Site: https://www12.senado.leg.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Senador da República Federativa do Brasil, filiado ao Partido da Social Demo-
cracia Brasileira - PSDB. | Senator of the Federative Republic of Brazil, affiliated to the PSDB party.

Autoridades | Estado: DF

Soraya Thronicke
Senadora no Senado Federal | Senate at Brazilian Senate

Site: https://www12.senado.leg.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Senadora da República Federativa do Brasil, filiada ao Partido Social Liberal - 
PSL. | Senator of the Federative Republic of Brazil, affiliated to the PSL party.
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Autoridades | Estado: DF

Veneziano Vital do Rego
Senador no Senado Federal | Senate at Brazilian Senate

Site: https://www12.senado.leg.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Senador da República Federativa do Brasil, filiado ao Movimento Democrático 
Brasileiro - MDB | Senator of the Federative Republic of Brazil, affiliated to the Brazilian Democratic Movement (MDB) party.

Autoridades | Estado: DF

Domingos Sávio 
Deputado Federal na Câmara dos Deputados | Federal Congressman at Brazilian Chamber of 
Congress

Email: dep.domingossavio@camara.gov.br

Telefone | Phone: +55 61 99982-8870

Site: https://www.camara.leg.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Deputado Federal por Minas Gerias, filiado ao partido PSDB. | Federal Deputy 
for Minas Gerais, affiliated to the PSDB party.

Autoridades | Estado: DF

Fabio Ramalho
Deputado Federal na Câmara dos Deputados | Federal Congressman at Brazilian Chamber of 
Congress

Site: https://www.camara.leg.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Deputado federal por Minas Gerias, filiado ao partido Movimento Democrático 
Brasileiro - MDB. | Federal Deputy for Minas Gerais, affiliated to the Brazilian Democratic Movement (MDB) party.

Autoridades | Estado: DF

Hercílio Coelho Diniz
Deputado Federal na Câmara dos Deputados | Federal Congressman at Brazilian Chamber of 
Congress

Email: dep.herciliocoelhodiniz@camara.leg.br

Telefone | Phone: +55 61 3215-5510

Site: https://www.camara.leg.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Deputado Federal eleito por Minas Gerais, filiado ao partido político MDB. | 
Federal Deputy for Minas Gerais, affiliated to the MDB party.
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Autoridades | Estado: DF

Josias da Vitória
Deputado Federal na Câmara dos Deputados | Federal Congressman at Brazilian Chamber of 
Congress

Site: https://www.camara.leg.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Deputado Federal eleito pelo Espírito Santo, filiado ao partido político Cidada-
nia. | Federal Deputy for Espírito Santo, affiliated to the Cidadania party.

Autoridades | Estado: DF

Marcelo Ramos
Deputado Federal na Câmara dos Deputados | Federal Congressman at Brazilian Chamber of 
Congress

Site: https://www.camara.leg.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Deputado Federal por Manaus, filiado ao Partido Liberal - PL. | Federal Deputy 
for Amazonas, affiliated to the Liberal Party (PL).

Autoridades | Estado: DF

Newton Cardoso Junior
Deputado Federal na Câmara dos Deputados | Federal Congressman at Brazilian Chamber of 
Congress

Site: https://www.camara.leg.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Deputado Federal por Minas Gerais, filiado ao partido MDB. | Federal Deputy 
for Minas Gerais, affiliated to the MDB party.

Autoridades | Estado: DF

Bruno Dantas
Ministro do Tribunal de Contas da União | Minister at Federal Court of Accounts Brazil

Site: https://portal.tcu.gov.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: O TCU é o órgão de controle externo do governo federal e auxilia o Congresso 
Nacional na missão de acompanhar a execução orçamentária e financeira do país e contribuir com o aperfeiçoamento da 
Administração Pública em benefício da sociedade. | TCU is the federal government’s external control and assists the National 
Congress in the mission of monitoring the country’s budget and financial execution and contributing to the improvement of 
Public Administration for the benefit of society.

Autoridades | Estado: DF

Walton Rodrigues
Ministro do Tribunal de Contas da União | Minister at Federal Court of Accounts Brazil

Site: https://portal.tcu.gov.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: O TCU é o órgão de controle externo do governo federal e auxilia o Congresso 
Nacional na missão de acompanhar a execução orçamentária e financeira do país e contribuir com o aperfeiçoamento da 
Administração Pública em benefício da sociedade. | TCU is the federal government’s external control and assists the National 
Congress in the mission of monitoring the country’s budget and financial execution and contributing to the improvement of 
Public Administration for the benefit of society.
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Autoridades | Estado: DF

Magno Malta
Ex-Senador do Senado Federal | Formar Senator at Brazilian Senate

Site: https://www12.senado.leg.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Ex-Senador da República Federativa do Brasil pelo Espírito Santo. | Former 
Senator of the Federative Republic of Brazil for Espírito Santo.

Autoridades | Estado: MG

Mateus Simões de Almeida
Secretário Geral de Estado na Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais | General Secre-
tary at Government of Minas Gerais

Telefone | Phone: +55 31 99131-9511

Site: https://www.mg.gov.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Governo do Estado de Minas Gerais. | State Government of Minas Gerais.

Autoridades | Estado: RS

Edson Brum
Secretário de Estado na SEDEC | Secretary of State at Department of Economic Development of 
Rio Grande do Sul

Email: gabinete@sedec.rs.gov.br

Telefone | Phone: +55 51 3288-1046

Site: https://desenvolvimento.rs.gov.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC) promove a política 
do governo do Estado voltada à promoção de Políticas de Desenvolvimento Produtivo e Regional. | The Department of 
Economic Development (SEDEC) promotes the State government’s policy focused on the promotion of Production and Regional 
Development Policies areas.

Autoridades | Estado: MG

Fernando Passalio de Avelar
Secretário de Estado na SEDE | Secretary of State at Minas Gerais State Economic Development 
Secretariat

Site: http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Secretaria tem por missão promover ambiente atrativo para novos negócios 
e fortalecimento dos setores econômicos existentes, possibilitando a diversificação e o desenvolvimento da economia, 
inclusive por meio da ciência, tecnologia e inovação, contribuindo para a geração de emprego e renda. | The Secretariat has as 
its mission to promote an attractive atmosphere for new business and reinforcement of existing economic industry, allowing 
economy diversification and development, also through science, technology and innovation, contributing to the generation of 
jobs and revenues.
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Autoridades | Estado: RS

Ronaldo Santini
Secretário de Estado na SETUR | Secretary of State at Department of Tourism of Rio Grande do Sul

Email: ronaldo-santini@setur.rs.gov.br

Telefone | Phone: +55 51 99639-7084

Site: https://www.turismo.rs.gov.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul foi criada pela Lei 
Complementar nº 15.595 de 19 de janeiro de 2021. Tem como objetivos coordenar e executar a política estadual do Turismo, 
visando ao desenvolvimento econômico e a geração de emprego e renda e também fortalecer o estado como destino nacional 
e internacional, ampliando os fluxos turísticos e a permanência de visitantes no estado. | The Department of Tourism of 
Rio Grande do Sul was created by Complementary Law No. 15.595 of January 19, 2021. Its objectives are to coordinate 
and execute the state Tourism policy, aiming at the economic development and generation of jobs and income, as well as 
strengthening the state as a domestic and international destination, expanding tourist flows and the length of stay of visitors 
in the state.

Autoridades | Estado: MG

João Vítor Xavier Faustino
Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais | State Congressman at 
Legislative Assembly of Minas Gerais

Site: https://www.almg.gov.br

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Deputado Estadual de Minas Gerais, filiado ao partido Cidadania. | State 
Deputy for Minas Gerais, affiliated to the Cidadania party.

Autoridades | Estado: RJ

Marcelo Buhatem
Desembargador do TJ-RJ | Judge at Court of Appeals of the State of Rio de Janeiro

Site: http://www.tjrj.jus.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: O Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, como Poder constituído, 
tem como missão: “Resolver os conflitos de interesses em tempo adequado à sua natureza, visando à pacificação social e 
efetividade de suas decisões.” | The Judiciary Branch of the Rio de Janeiro State, as a constituted power, has as its mission: 
To resolve conflicts of interest in the appropriate time for its nature, aiming at social pacification and the effectiveness of 
its decision.

Autoridades | Estado: MG

Elisa Gonçalves de Araújo
Prefeita Municipal na Prefeitura Municipal de Uberaba | Mayor at City Hall of Uberaba

Email: elisa.uberaba@uberaba.mg.gov.br

Telefone | Phone: +55 34 3318-2007

Site: http://www.uberaba.mg.gov.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Prefeitura Municipal de Uberaba, estado de Minas Gerais - Poder Executivo 
Municipal. | City Hall of Uberaba, State of Minas Gerais, Municipal Executive Power.
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Autoridades | Estado: ES

Gabriel Feitosa
Subsecretário na SECTIDES | Under Secretary of State at Department of Science, Technology, 
Innovation, Professional Education and Economic Development of Espírito Santo

Email: gabriel.feitosa@sectides.es.gov.br

Telefone | Phone: +55 27 99721-1351

Site: https://www.es.gov.br/secretarias/sectides

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Secretaria responsável pelo desenvolvimento econômico. | Department 
responsible for economic development.

Autoridades | Estado: MG

Kathleen Garcia Nascimento
Subsecretária na SEDE | Under Secretary of State at Minas Gerais State Economic Development 
Secretariat

Telefone | Phone: +55 31 98315-3278

Site: http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Secretaria tem por missão promover ambiente atrativo para novos negócios 
e fortalecimento dos setores econômicos existentes,  possibilitando a diversificação e o desenvolvimento da economia, 
inclusive por meio da ciência, tecnologia e inovação, contribuindo para a geração de emprego e renda. | The Secretariat has as 
its mission to promote an attractive atmosphere for new business and reinforcement of existing economic industry, allowing 
economy diversification and development, also through science, technology and innovation, contributing to the generation of 
jobs and revenues.

Executivos | Estado: DF

Carlos Melles
Diretor-Presidente do SEBRAE | President and Chief Executive Officer at Brazilian Micro and 
Small Business Support Service

Site: http://www.sebrae.com.br

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma 
entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro pequenas 
empresas – aqueles com faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões. | The Brazilian Service of Support to Micro and Small 
Enterprises (Sebrae) is a private entity which promotes the competitiveness and the sustainable development of micro and 
small companies – those with annual gross revenue up to R$4,8 million.

Executivos | Estado: DF

Paulo Afonso Ferreira
Vice-Presidente Executivo na CNI | Executive Vice President at Brazilian Confederation of Industry

Site: http://www.portaldaIndústria.com.br/cni/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A CNI é a principal representante da indústria brasileira na defesa e na 
promoção de políticas públicas que favoreçam o empreendedorismo e a produção Indústrial, num setor que reúne mais de 
476 mil indústrias no país. | CNI is the main representative of the Brazilian industry in the defense and promotion of public 
policies that foster the entrepreneurship and manufacturing production, in an industry that gather more than 476,000 
industries in the country.
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Executivos | Estado: DF

Edson Campagnolo
Vice-Presidente na CNI | Vice President at Brazilian Confederation of Industry

Site: http://www.portaldaIndústria.com.br/cni/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A CNI é a principal representante da indústria brasileira na defesa e na 
promoção de políticas públicas que favoreçam o empreendedorismo e a produção Indústrial, num setor que reúne mais de 
476 mil indústrias no país. | CNI is the main representative of the Brazilian industry in the defense and promotion of public 
policies that foster the entrepreneurship and manufacturing production, in an industry that gather more than 476,000 
industries in the country.

Executivos | Estado: DF

Jorge Alberto Studart
Vice-Presidente na CNI | Vice President at Brazilian Confederation of Industry

Site: http://www.portaldaIndústria.com.br/cni/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A CNI é a principal representante da indústria brasileira na defesa e na 
promoção de políticas públicas que favoreçam o empreendedorismo e a produção Indústrial, num setor que reúne mais de 
476 mil indústrias no país. | CNI is the main representative of the Brazilian industry in the defense and promotion of public 
policies that foster the entrepreneurship and manufacturing production, in an industry that gather more than 476,000 
industries in the country.

Executivos | Estado: DF

José Nogueira Filho
Conselheiro na CNI | Adviser at Brazilian Confederation of Industry

Site: http://www.portaldaIndústria.com.br/cni/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A CNI é a principal representante da indústria brasileira na defesa e na 
promoção de políticas públicas que favoreçam o empreendedorismo e a produção Indústrial, num setor que reúne mais de 
476 mil indústrias no país. | CNI is the main representative of the Brazilian industry in the defense and promotion of public 
policies that foster the entrepreneurship and manufacturing production, in an industry that gather more than 476,000 
industries in the country.

Executivos | Estado: DF

Leonardo de Castro
Vice-Presidente na CNI | Vice President at Brazilian Confederation of Industry

Site: http://www.portaldaIndústria.com.br/cni/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A CNI é a principal representante da indústria brasileira na defesa e na 
promoção de políticas públicas que favoreçam o empreendedorismo e a produção Indústrial, num setor que reúne mais de 
476 mil indústrias no país. | CNI is the main representative of the Brazilian industry in the defense and promotion of public 
policies that foster the entrepreneurship and manufacturing production, in an industry that gather more than 476,000 
industries in the country.
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Executivos | Estado: DF

Ana Maria Curado Matta
Diretora de Comunicação na CNI | Communication Director at Brazilian Confederation of Industry

Site: http://www.portaldaIndústria.com.br/cni/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A CNI é a principal representante da indústria brasileira na defesa e na 
promoção de políticas públicas que favoreçam o empreendedorismo e a produção Indústrial, num setor que reúne mais de 
476 mil indústrias no país. | CNI is the main representative of the Brazilian industry in the defense and promotion of public 
policies that foster the entrepreneurship and manufacturing production, in an industry that gather more than 476,000 
industries in the country.

Executivos | Estado: DF

Mônica Messenberg
Diretora de Relações Institucionais na CNI | Director of Institutional Relations at Brazilian Confe-
deration of Industry

Site: http://www.portaldaIndústria.com.br/cni/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A CNI é a principal representante da indústria brasileira na defesa e na 
promoção de políticas públicas que favoreçam o empreendedorismo e a produção Indústrial, num setor que reúne mais de 
476 mil indústrias no país. | CNI is the main representative of the Brazilian industry in the defense and promotion of public 
policies that foster the entrepreneurship and manufacturing production, in an industry that gather more than 476,000 
industries in the country.

Executivos | Estado: DF

Rafael Lucchesi
Diretor de Educação e Tecnologia na CNI | Director of Education and Technology at Brazilian 
Confederation of Industry

Site: http://www.portaldaIndústria.com.br/cni/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A CNI é a principal representante da indústria brasileira na defesa e na 
promoção de políticas públicas que favoreçam o empreendedorismo e a produção Indústrial, num setor que reúne mais de 
476 mil indústrias no país. | CNI is the main representative of the Brazilian industry in the defense and promotion of public 
policies that foster the entrepreneurship and manufacturing production, in an industry that gather more than 476,000 
industries in the country.

Executivos | Estado: DF

Frederico Soares
Superintendente de Negócios Internacionais na CNI | Superintendent of International Business at 
Brazilian Confederation of Industry

Site: http://www.portaldaIndústria.com.br/cni/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A CNI é a principal representante da indústria brasileira na defesa e na 
promoção de políticas públicas que favoreçam o empreendedorismo e a produção Indústrial, num setor que reúne mais de 
476 mil indústrias no país. | CNI is the main representative of the Brazilian industry in the defense and promotion of public 
policies that foster the entrepreneurship and manufacturing production, in an industry that gather more than 476,000 
industries in the country.
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Executivos | Estado: DF

Jefferson Gomes
Superintendente de Inovação e Tecnologia na CNI | Superintendent of Innovation and Technology 
at Brazilian Confederation of Industry

Site: http://www.portaldaIndústria.com.br/cni/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A CNI é a principal representante da indústria brasileira na defesa e na 
promoção de políticas públicas que favoreçam o empreendedorismo e a produção Indústrial, num setor que reúne mais de 
476 mil indústrias no país. | CNI is the main representative of the Brazilian industry in the defense and promotion of public 
policies that foster the entrepreneurship and manufacturing production, in an industry that gather more than 476,000 
industries in the country.

Executivos | Estado: DF

Davi Bomtempo
Gerente Executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade na CNI | Executive Manager of Environ-
ment and Sustainability at Brazilian Confederation of Industry

Site: http://www.portaldaIndústria.com.br/cni/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A CNI é a principal representante da indústria brasileira na defesa e na 
promoção de políticas públicas que favoreçam o empreendedorismo e a produção Indústrial, num setor que reúne mais de 
476 mil indústrias no país. | CNI is the main representative of the Brazilian industry in the defense and promotion of public 
policies that foster the entrepreneurship and manufacturing production, in an industry that gather more than 476,000 
industries in the country.

Executivos | Estado: DF

Fabiano Silveira
Advogado na CNI | Lawyer at Brazilian Confederation of Industry

Site: http://www.portaldaIndústria.com.br/cni/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A CNI é a principal representante da indústria brasileira na defesa e na 
promoção de políticas públicas que favoreçam o empreendedorismo e a produção Indústrial, num setor que reúne mais de 
476 mil indústrias no país. | CNI is the main representative of the Brazilian industry in the defense and promotion of public 
policies that foster the entrepreneurship and manufacturing production, in an industry that gather more than 476,000 
industries in the country.

Presidentes Associações de Indústria | Estado: SP

Fernando Valente Pimentel
Presidente da ABIT | President at Brazilian Association of Textiles and Confection

Site: https://www.abit.org.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), fundada 
em 1957*, é uma das mais importantes entidades dentre os setores econômicos do País. Ela representa a força produtiva 
de 25,5 mil empresas instaladas por todo o território nacional, empresas de todos os portes que empregam mais de 1,5 milhão 
de trabalhadores e geram, juntas, um faturamento anual de R$185,7 bilhões. | The Brazilian Textile and Apparel Industry 
Association (Abit), founded in 1957*, is one of the most significant entities within the economic sectors in the country.  
It represents the productive force of 25,500 companies installed throughout the national territory, companies of all shapes 
and sizes which employ more than 1,5 million workers and generate, together, annual revenues of R$185,7 billion.
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Presidentes Associações de Indústria | Estado: DF

José Carlos Martins
Presidente da CBIC | President at Brazilian Chamber of Construction Industrty

Site: https://www.cbic.org.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) foi fundada em 1957, 
no Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de tratar das questões ligadas à Indústria da Construção e ao Mercado Imobiliário; 
e de ser a representante institucional do setor no Brasil e no exterior. A CBIC representa institucionalmente o setor e promove 
a integração da cadeia produtiva da construção em âmbito nacional, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social 
do país. | The Brazilian Chamber for the Construction Industry (CBIC) was established in the Rio de Janeiro State, with the 
purpose to deal with the issues related to the Construction Industry and to the Real Estate Market, and to be the institutional 
sector representative in Brazil and abroad. CBIC institutionally represents the sector and promotes the integration of the 
construction productive chain nationally, contributing to the economic and social development of the country. 

Presidentes Associações de Indústria | Estado: SP

José Ricardo Roriz Coelho
Presidente da ABIPLAST | President at Brazilian Association of Plastics Industry

Site: http://www.abiplast.org.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: O setor nacional de transformados plásticos e reciclagem encontra 
representação e apoio, há mais de cinco décadas, na Associação Brasileira da Indústria do Plástico (ABIPLAST), desde que o 
segmento começou a se desenvolver no País. O trabalho iniciado em 1967 responde atualmente a um total de 12 mil empresas 
e 325 mil profissionais. | The national sector of transformed plastics and recycling finds representation and support, for more 
than five decades, in the Brazilian Plastics Industry Association (ABIPLAST) since the sector started its development in the 
country. The work initiated in 1967 currently responds to 12,000 companies and 325,000 professionals in its total.

Presidentes Associações de Indústria | Estado: SP

José Velloso Dias Cardoso
Presidente da ABIMAQ | President at Brazilian Association of Machinery and Equipment

Site: http://www.abimaq.org.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos e atua há 
mais de 80 anos para impulsionar o crescimento da indústria com foco na inovação tecnológica e na geração de negócios. |  
The ABIMAQ has been operating for over 80 years to drive industry growth with a focus on technological innovation and 
business generation.

Presidentes Associações de Indústria | Estado: SP

Ricardo Martins
Presidente da ABIMETAL | President at Brazilian Union of Wiredrawing and Ferrous Metal Rolling

Email: ricardo@sicetel-abimetal.com.br

Telefone | Phone: +55 11 3285-3522

Site: https://sicetel-abimetal.com.br/

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: A ABIMETAL representa as Indústrias Processadoras de Aço. | ABIMETAL 
represents the Steel Processing Industries.
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Presidentes Associações de Indústria | Estado: SP

Synésio Batista da Costa
President da ABRINQ | President at Brazilian Association of Toy Manufacturers

Site: http://www.abrinq.com.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos é a entidade de classe 
de representação oficial da indústria e do setor de brinquedos, com o objetivo de cuidar e defender os legítimos interesses 
da classe em fóruns nacionais e internacionais, dentro dos melhores preceitos éticos. A associação representa a maioria 
dos fabricantes de brinquedos do país, atuando na defesa da indústria nacional, administrando o ambiente legislativo e 
regulatório, promovendo networking e melhorias no setor. | The Brazilian Toys Manufacturers Association is a class entity 
for official representation of the toys industry and sector, with the purpose of watch-over and defend the legitimate interests 
of the class in national and international forums, within the ethical precepts. The association represents a major part of the 
toys manufacturers of the country, acting on the defense of the national industry, managing the legislative and regulatory 
environment, promoting networking and improvements in the sector.

Executivos Federações de Indústria | Estado: AC

Aline Magalhães de Souza
Coordenadora de Gabinete na FIEAC | Head Office at Industry Federation of Acre

Site: https://www.fieac.org.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A FIEAC é uma entidade de grau superior representativa da indústria acreana 
que tem por objetivo defender os interesses da classe Indústrial, através de ações integradas de representação política e 
prestação de serviços, visando criar um ambiente favorável aos negócios, à competitividade e ao desenvolvimento sustentável 
do Acre. É uma sociedade civil de natureza privada com jurisdição em todo o Estado do Acre, sem fins lucrativos, de utilidade 
pública e de caráter técnico-educacional e cultural. | FIEAC is a higher-level entity representing industry in the state of 
Acre, whose purpose is to defend the Indústrial category, through integrated actions of political representation and services 
provision, aiming to enable a favorable environment for business competitiveness, and to the sustainable development for 
Acre State. It is a private law civil society with its authority in the Acre State, which is non-profit, public utility and technical-
educational nature, and cultural.

Executivos Federações de Indústria | Estado: BA

Leone Peter Correia da Silva Andrade
Diretor do SENAI - BA | Director at National Service of Indústrial Training

Site: https://www.senaibahia.com.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: O CIMATEC – Campus Integrado de Manufatura e Tecnologias é uma 
unidade do SENAI-BA, entidade integrada ao Sistema FIEB. A FIEB acredita na transformação e fortalecimento da indústria 
pela inovação, por isso tem incentivado todos os seus associados a intensificarem este processo em suas empresas e tem o 
CIMATEC como o principal elemento de indução e suporte à pesquisa, desenvolvimento e inovação. | CIMATEC – Integrated 
Campus of Manufacturing and Technologies is a unit of SENAI-BA, an entity integrated to the FIEB System. FIEB believes 
in transforming and strengthening the industry through innovation, which is why it has encouraged all its members to 
intensify this process in their companies and has CIMATEC as the key element to foster and support research, development, 
and innovation.
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Executivos Federações de Indústria | Estado: ES

Eduardo Dalla Mura do Carmo
Vice-Presidente do FINDES | Vice President at Industry Federation of Espírito Santo

Site: https://findes.com.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: O Sistema Findes é uma organização composta por seis entidades que 
trabalham de forma integrada para o desenvolvimento da indústria capixaba, com a promoção de ações de defesa e 
representação dos interesses da indústria, além de oferecer serviços e produtos às empresas associadas e à sociedade em 
geral, contribuindo para um ambiente de desenvolvimento econômico equilibrado. | The Findes System is an organization 
compounded by six entities which operates in an integrated way for the Espírito Santo state industry, promoting acts for 
industry interests defense and representation, as well as offer services and products to the associated companies and society 
in general, contributing for an atmosphere of balanced economic development.

Executivos Federações de Indústria | Estado: GO

André Rocha
1º Vice-Presidente da FIEG | Vice President at Industry Federation of Goias

Email: andre.rocha@sifaeg.com.br

Telefone | Phone: +55 62 99968-0153

Site: https://fieg.com.br/home

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Fundada em 1950 por cinco sindicatos, a Fieg trabalha por um estado 
favorável ao desenvolvimento da indústria. Busca a redução e simplificação dos impostos, menos burocracia, menos riscos, 
melhores condições de transporte e mais segurança jurídica para investir e produzir. Para isso, por meio da atuação de dez 
conselhos temáticos e cinco câmaras setoriais, articulam com o setor público a adequação de leis e normas – em campos 
como o ambiental, o trabalhista e o tributário. | Founded in 1950 by five unions, Fieg works for to provide a favorable 
environment for the industry’s development. It aims to reduce and simplify taxes, reduce bureaucracy and risks, improve 
transport conditions along with better legal security for investments and production. To do this, the organization works with 
ten thematic councils and five industry chambers, communicating with the public sector about the need to adequate laws and 
standards in fields such as environment, labor and tax.

Executivos Federações de Indústria | Estado: GO

Flavio Rassi
2º Vice-Presidente da FIEG | Vice President at Industry Federation of Goias

Email: flavio@sistemafieg.org.br

Telefone | Phone: +55 62 3284-8000

Site: https://fieg.com.br/home

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Fundada em 1950 por cinco sindicatos, a Fieg trabalha por um estado 
favorável ao desenvolvimento da indústria. Busca a redução e simplificação dos impostos, menos burocracia, menos riscos, 
melhores condições de transporte e mais segurança jurídica para investir e produzir. Para isso, por meio da atuação de dez 
conselhos temáticos e cinco câmaras setoriais, articulam com o setor público a adequação de leis e normas – em campos 
como o ambiental, o trabalhista e o tributário. | Founded in 1950 by five unions, Fieg works for to provide a favorable 
environment for the industry’s development. It aims to reduce and simplify taxes, reduce bureaucracy and risks, improve 
transport conditions along with better legal security for investments and production. To do this, the organization works with 
ten thematic councils and five industry chambers, communicating with the public sector about the need to adequate laws and 
standards in fields such as environment, labor and tax.
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Executivos Federações de Indústria | Estado: GO

Emilio Carlos Bittar
3º Vice-Presidente da FIEG | Vice President at Industry Federation of Goias

Email: ecbittar@coming.com.br

Telefone | Phone: +55 62 99973-6633

Site: https://fieg.com.br/home

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Fundada em 1950 por cinco sindicatos, a Fieg trabalha por um estado 
favorável ao desenvolvimento da indústria. Busca a redução e simplificação dos impostos, menos burocracia, menos riscos, 
melhores condições de transporte e mais segurança jurídica para investir e produzir. Para isso, por meio da atuação de dez 
conselhos temáticos e cinco câmaras setoriais, articulam com o setor público a adequação de leis e normas – em campos 
como o ambiental, o trabalhista e o tributário. | Founded in 1950 by five unions, Fieg works for to provide a favorable 
environment for the industry’s development. It aims to reduce and simplify taxes, reduce bureaucracy and risks, improve 
transport conditions along with better legal security for investments and production. To do this, the organization works with 
ten thematic councils and five industry chambers, communicating with the public sector about the need to adequate laws and 
standards in fields such as environment, labor and tax.

Executivos Federações de Indústria | Estado: GO

Wilson de Oliveira
Presidente Regional Anápolis da FIEG | President of “Regional Anápolis” at Industry Federation of Goias

Email: wilsoncafe@uol.com.br

Telefone | Phone: +55 62 4015-8955

Site: https://fieg.com.br/home

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Fundada em 1950 por cinco sindicatos, a Fieg trabalha por um estado 
favorável ao desenvolvimento da indústria. Busca a redução e simplificação dos impostos, menos burocracia, menos riscos, 
melhores condições de transporte e mais segurança jurídica para investir e produzir. Para isso, por meio da atuação de dez 
conselhos temáticos e cinco câmaras setoriais, articulam com o setor público a adequação de leis e normas – em campos 
como o ambiental, o trabalhista e o tributário. | Founded in 1950 by five unions, Fieg works for to provide a favorable 
environment for the industry’s development. It aims to reduce and simplify taxes, reduce bureaucracy and risks, improve 
transport conditions along with better legal security for investments and production. To do this, the organization works with 
ten thematic councils and five industry chambers, communicating with the public sector about the need to adequate laws and 
standards in fields such as environment, labor and tax.

Executivos Federações de Indústria | Estado: GO

Antonio Santos 
Conselheiro da FIEG | Advisor at Industry Federation of Goias

Email: antoniocrememel@gmail.com

Telefone | Phone: +55 62 99695-4489

Site: https://fieg.com.br/home

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Fundada em 1950 por cinco sindicatos, a Fieg trabalha por um estado 
favorável ao desenvolvimento da indústria. Busca a redução e simplificação dos impostos, menos burocracia, menos riscos, 
melhores condições de transporte e mais segurança jurídica para investir e produzir. Para isso, por meio da atuação de dez 
conselhos temáticos e cinco câmaras setoriais, articulam com o setor público a adequação de leis e normas – em campos 
como o ambiental, o trabalhista e o tributário. | Founded in 1950 by five unions, Fieg works for to provide a favorable 
environment for the industry’s development. It aims to reduce and simplify taxes, reduce bureaucracy and risks, improve 
transport conditions along with better legal security for investments and production. To do this, the organization works with 
ten thematic councils and five industry chambers, communicating with the public sector about the need to adequate laws and 
standards in fields such as environment, labor and tax.
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Executivos Federações de Indústria | Estado: GO

Cezar Mortari
Conselheiro da FIEG | Advisor at Industry Federation of Goias

Email: cezar.mortari@irontec.com.br

Telefone | Phone: +55 62 99837-3244

Site: https://fieg.com.br/home

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Fundada em 1950 por cinco sindicatos, a Fieg trabalha por um estado 
favorável ao desenvolvimento da indústria. Busca a redução e simplificação dos impostos, menos burocracia, menos riscos, 
melhores condições de transporte e mais segurança jurídica para investir e produzir. Para isso, por meio da atuação de dez 
conselhos temáticos e cinco câmaras setoriais, articulam com o setor público a adequação de leis e normas – em campos 
como o ambiental, o trabalhista e o tributário. | Founded in 1950 by five unions, Fieg works for to provide a favorable 
environment for the industry’s development. It aims to reduce and simplify taxes, reduce bureaucracy and risks, improve 
transport conditions along with better legal security for investments and production. To do this, the organization works with 
ten thematic councils and five industry chambers, communicating with the public sector about the need to adequate laws and 
standards in fields such as environment, labor and tax.

Executivos Federações de Indústria | Estado: GO

Heitor Nato
Conselheiro da FIEG | Advisor at Industry Federation of Goias

Email: heitor.nato.neto@gmail.com

Telefone | Phone: +55 64 99926-4617

Site: https://fieg.com.br/home

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Fundada em 1950 por cinco sindicatos, a Fieg trabalha por um estado 
favorável ao desenvolvimento da indústria. Busca a redução e simplificação dos impostos, menos burocracia, menos riscos, 
melhores condições de transporte e mais segurança jurídica para investir e produzir. Para isso, por meio da atuação de dez 
conselhos temáticos e cinco câmaras setoriais, articulam com o setor público a adequação de leis e normas – em campos 
como o ambiental, o trabalhista e o tributário. | Founded in 1950 by five unions, Fieg works for to provide a favorable 
environment for the industry’s development. It aims to reduce and simplify taxes, reduce bureaucracy and risks, improve 
transport conditions along with better legal security for investments and production. To do this, the organization works with 
ten thematic councils and five industry chambers, communicating with the public sector about the need to adequate laws and 
standards in fields such as environment, labor and tax.

Executivos Federações de Indústria | Estado: GO

Jair Alcântara
Conselheiro da FIEG | Advisor at Industry Federation of Goias

Email: jair@toollon.com.br

Telefone | Phone: +55 62 98222-7680

Site: https://fieg.com.br/home

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Fundada em 1950 por cinco sindicatos, a Fieg trabalha por um estado 
favorável ao desenvolvimento da indústria. Busca a redução e simplificação dos impostos, menos burocracia, menos riscos, 
melhores condições de transporte e mais segurança jurídica para investir e produzir. Para isso, por meio da atuação de dez 
conselhos temáticos e cinco câmaras setoriais, articulam com o setor público a adequação de leis e normas – em campos 
como o ambiental, o trabalhista e o tributário. | Founded in 1950 by five unions, Fieg works for to provide a favorable 
environment for the industry’s development. It aims to reduce and simplify taxes, reduce bureaucracy and risks, improve 
transport conditions along with better legal security for investments and production. To do this, the organization works with 
ten thematic councils and five industry chambers, communicating with the public sector about the need to adequate laws and 
standards in fields such as environment, labor and tax.
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Executivos Federações de Indústria | Estado: GO

Jaques Silverio
Conselheiro da FIEG | Advisor at Industry Federation of Goias

Email: contato@krenon.com.br

Telefone | Phone: +55 62 98552-4363

Site: https://fieg.com.br/home

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Fundada em 1950 por cinco sindicatos, a Fieg trabalha por um estado 
favorável ao desenvolvimento da indústria. Busca a redução e simplificação dos impostos, menos burocracia, menos riscos, 
melhores condições de transporte e mais segurança jurídica para investir e produzir. Para isso, por meio da atuação de dez 
conselhos temáticos e cinco câmaras setoriais, articulam com o setor público a adequação de leis e normas – em campos 
como o ambiental, o trabalhista e o tributário. | Founded in 1950 by five unions, Fieg works for to provide a favorable 
environment for the industry’s development. It aims to reduce and simplify taxes, reduce bureaucracy and risks, improve 
transport conditions along with better legal security for investments and production. To do this, the organization works with 
ten thematic councils and five industry chambers, communicating with the public sector about the need to adequate laws and 
standards in fields such as environment, labor and tax.

Executivos Federações de Indústria | Estado: GO

Marcus Silva
Conselheiro da FIEG | Advisor at Industry Federation of Goias

Email: marcus@britago.com.br

Telefone | Phone: +55 62 99691-1120

Site: https://fieg.com.br/home

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Fundada em 1950 por cinco sindicatos, a Fieg trabalha por um estado 
favorável ao desenvolvimento da indústria. Busca a redução e simplificação dos impostos, menos burocracia, menos riscos, 
melhores condições de transporte e mais segurança jurídica para investir e produzir. Para isso, por meio da atuação de dez 
conselhos temáticos e cinco câmaras setoriais, articulam com o setor público a adequação de leis e normas – em campos 
como o ambiental, o trabalhista e o tributário. | Founded in 1950 by five unions, Fieg works for to provide a favorable 
environment for the industry’s development. It aims to reduce and simplify taxes, reduce bureaucracy and risks, improve 
transport conditions along with better legal security for investments and production. To do this, the organization works with 
ten thematic councils and five industry chambers, communicating with the public sector about the need to adequate laws and 
standards in fields such as environment, labor and tax.

Executivos Federações de Indústria | Estado: GO

Mario Arruda
Conselheiro da FIEG | Advisor at Industry Federation of Goias

Email: mario.saprime@gmail.com

Telefone | Phone: +55 62 99228-5927

Site: https://fieg.com.br/home

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Fundada em 1950 por cinco sindicatos, a Fieg trabalha por um estado 
favorável ao desenvolvimento da indústria. Busca a redução e simplificação dos impostos, menos burocracia, menos riscos, 
melhores condições de transporte e mais segurança jurídica para investir e produzir. Para isso, por meio da atuação de dez 
conselhos temáticos e cinco câmaras setoriais, articulam com o setor público a adequação de leis e normas – em campos 
como o ambiental, o trabalhista e o tributário. | Founded in 1950 by five unions, Fieg works for to provide a favorable 
environment for the industry’s development. It aims to reduce and simplify taxes, reduce bureaucracy and risks, improve 
transport conditions along with better legal security for investments and production. To do this, the organization works with 
ten thematic councils and five industry chambers, communicating with the public sector about the need to adequate laws and 
standards in fields such as environment, labor and tax.



21 CATÁLOGO DE PARTICIPANTES | MISSÃO PROSPECTIVA BRASIL-EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

Executivos Federações de Indústria | Estado: GO

Nicolas Paiva
Conselheiro da FIEG | Advisor at Industry Federation of Goias

Email: nicolas@grupoimol.com.br

Telefone | Phone: +55 62 32104-4444

Site: https://fieg.com.br/home

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Fundada em 1950 por cinco sindicatos, a Fieg trabalha por um estado 
favorável ao desenvolvimento da indústria. Busca a redução e simplificação dos impostos, menos burocracia, menos riscos, 
melhores condições de transporte e mais segurança jurídica para investir e produzir. Para isso, por meio da atuação de dez 
conselhos temáticos e cinco câmaras setoriais, articulam com o setor público a adequação de leis e normas – em campos 
como o ambiental, o trabalhista e o tributário. | Founded in 1950 by five unions, Fieg works for to provide a favorable 
environment for the industry’s development. It aims to reduce and simplify taxes, reduce bureaucracy and risks, improve 
transport conditions along with better legal security for investments and production. To do this, the organization works with 
ten thematic councils and five industry chambers, communicating with the public sector about the need to adequate laws and 
standards in fields such as environment, labor and tax.

Executivos Federações de Indústria | Estado: GO

Thais Santos
Presidente do Conselho Temático FIEG Jovem da FIEG | Chairman of the Thematic Council “FIEG 
Jovem”

Email: thais@cmz.com.br

Telefone | Phone: +55 62 99695-4489

Site: https://fieg.com.br/home

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Fundada em 1950 por cinco sindicatos, a Fieg trabalha por um estado 
favorável ao desenvolvimento da indústria. Busca a redução e simplificação dos impostos, menos burocracia, menos riscos, 
melhores condições de transporte e mais segurança jurídica para investir e produzir. Para isso, por meio da atuação de dez 
conselhos temáticos e cinco câmaras setoriais, articulam com o setor público a adequação de leis e normas – em campos 
como o ambiental, o trabalhista e o tributário. | Founded in 1950 by five unions, Fieg works for to provide a favorable 
environment for the industry’s development. It aims to reduce and simplify taxes, reduce bureaucracy and risks, improve 
transport conditions along with better legal security for investments and production. To do this, the organization works with 
ten thematic councils and five industry chambers, communicating with the public sector about the need to adequate laws and 
standards in fields such as environment, labor and tax.

Executivos Federações de Indústria | Estado: MS

Roberto Hollanda
Vice-Presidente da FIEMS | Vice President at Industry Federation of Mato Grosso do Sul

Site: http://www.fiems.com.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Com o objetivo de promover o desenvolvimento das indústrias e apoiar 
empreendedores e colaboradores, o Sistema Fiems é composto de um conselho de representantes dos Sindicatos Patronais 
da Indústria e de sua Diretoria. Promove atividades diversas como serviços técnicos e tecnológicos, educação básica e 
profissional, lazer, esporte, cultura, estágio e capacitação empresarial. | With the goal of promoting the industry development 
and supporting entrepreneurs and employees, the Fiems System is composed by a council of Industry Employer Unions 
representatives and its directive boards. It promotes various activities such as technical and technological services, primary 
and professional education, leisure, sports, culture, traineeship and business qualification.
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Executivos Federações de Indústria | Estado: MS

Maria Alice Lordelo
Chefe de Gabinete da FIEMS | Head Office at Industry Federation of Mato Grosso do Sul

Site: http://www.fiems.com.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Com o objetivo de promover o desenvolvimento das indústrias e apoiar 
empreendedores e colaboradores, o Sistema Fiems é composto de um conselho de representantes dos Sindicatos Patronais 
da Indústria e de sua Diretoria. Promove atividades diversas como serviços técnicos e tecnológicos, educação básica e 
profissional, lazer, esporte, cultura, estágio e capacitação empresarial. | With the goal of promoting the industry development 
and supporting entrepreneurs and employees, the Fiems System is composed by a council of Industry Employer Unions 
representatives and its directive boards. It promotes various activities such as technical and technological services, primary 
and professional education, leisure, sports, culture, traineeship and business qualification. 

Executivos Federações de Indústria | Estado: MG

Pedro Costa
Assessor da FIEMG | Advisor at Industry Federation of Minas Gerais

Email: phmota@fiemg.com.br

Telefone | Phone: +55 31 3263-4565

Site: https://www7.fiemg.com.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) representa o 
setor Indústrial do estado de Minas Gerais e atua na defesa de seus interesses local e nacionalmente. A instituição oferece às 
empresas mineiras assessoria e apoio em áreas vitais como crédito e financiamento, tributária, meio ambiente e trabalhista. | 
The Industry Federation of Minas Gerais (FIEMG) represents the Indústrial sector of the State of Minas Gerais and acts to defend 
its interests locally and nationally. The institution provides advice and support to companies based in Minas Gerais in vital areas 
such as credit and financing, tax, environment, and labor.

Executivos Federações de Indústria | Estado: PA

Nilson Monteiro de Azevedo
Vice-Presidente da FIEPA | Vice President at Industry Federation of Pará

Site: https://www.fiepa.org.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Com mais de 70 anos de história, a Federação das Indústrias do Estado do 
Pará (Fiepa) atua de forma decisiva em prol do desenvolvimento do setor produtivo paraense e busca atender de forma ampla 
às necessidades da indústria no estado, desde a instalação até o bem estar do trabalhador Indústrial. | With more than 70 
years history, the Industry Federation of Pará (FIEPA) works in a decisive way for the productive sector development in Pará and 
seeks to fully assist the industry’s needs in the state, from its installation to the welfare of the Indústrial worker.

Executivos Federações de Indústria | Estado: PA

Fabio Contente Rodrigues
Chefe de Gabinete da FIEPA | Head Office at Industry Federation of Pará

Site: https://www.fiepa.org.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Com mais de 70 anos de história, a Federação das Indústrias do Estado do Pará 
(Fiepa) atua de forma decisiva em prol do desenvolvimento do setor produtivo paraense e busca atender de forma ampla às 
necessidades da indústria no estado, desde a instalação até o bem estar do trabalhador Indústrial. | With more than 70 years 
history, the Industry Federation of Pará (FIEPA) works in a decisive way for the productive sector development in Pará and seeks 
to fully assist the industry’s needs in the state, from its installation to the welfare of the Indústrial worker.



23 CATÁLOGO DE PARTICIPANTES | MISSÃO PROSPECTIVA BRASIL-EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

Executivos Federações de Indústria | Estado: RS

Gilberto Ribeiro
Vice-Presidente da FIERGS | Vice President at Industry Federation of Rio Grande do Sul

Site: http://www.fiergs.org.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) é a 
entidade de representação sindical da indústria gaúcha. Junto com o Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(CIERGS), atua por políticas que fortaleçam o setor Indústrial nos cenários estadual, nacional e internacional, objetivando 
um ambiente que favoreça a competitividade, a inovação tecnológica e o desenvolvimento. | The Industry Federation of Rio 
Grande do Sul (FIERGS) acts by policies that reinforces the Indústrial sector in the state, national and international scenarios, 
aiming an atmosphere that facilitates competitiveness, technological innovation, and development. Along with Rio Grande 
do Sul Indústrial Center (CIERGS), acts by policies that reinforces the Indústrial sector in the state, national and international 
scenarios and development.

Executivos Federações de Indústria | Estado: RS

Mauro G. Bellini
Vice-Presidente da FIERGS | Vice President at Industry Federation of Rio Grande do Sul

Email: mauro.bellini@marcopolo.com.br

Telefone | Phone: +55 51 99307-7699

Site: http://www.fiergs.org.br/

Descrição da Empresa | Company Description: A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) é a 
entidade de representação sindical da indústria gaúcha. Junto com o Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(CIERGS), atua por políticas que fortaleçam o setor Indústrial nos cenários estadual, nacional e internacional, objetivando 
um ambiente que favoreça a competitividade, a inovação tecnológica e o desenvolvimento. | The Industry Federation of Rio 
Grande do Sul (FIERGS) acts by policies that reinforces the Indústrial sector in the state, national and international scenarios, 
aiming an atmosphere that facilitates competitiveness, technological innovation, and development. Along with Rio Grande 
do Sul Indústrial Center (CIERGS), acts by policies that reinforces the Indústrial sector in the state, national and international 
scenarios and development.

Executivos Federações de Indústria | Estado: RS

Guilherme Scozziero
Diretor Empresarial da FIERGS | Vice President/ Director at Industry Federation of Rio Grande do Sul

Email: missaodubai@lacqua.com.br

Telefone | Phone: +55 51 3337-9495

Site: http://www.fiergs.org.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) é a 
entidade de representação sindical da indústria gaúcha. Junto com o Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(CIERGS), atua por políticas que fortaleçam o setor Indústrial nos cenários estadual, nacional e internacional, objetivando 
um ambiente que favoreça a competitividade, a inovação tecnológica e o desenvolvimento. | The Industry Federation of Rio 
Grande do Sul (FIERGS) acts by policies that reinforces the Indústrial sector in the state, national and international scenarios, 
aiming an atmosphere that facilitates competitiveness, technological innovation, and development. Along with Rio Grande 
do Sul Indústrial Center (CIERGS), acts by policies that reinforces the Indústrial sector in the state, national and international 
scenarios and development.
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Executivos Federações de Indústria | Estado: RS

Aderbal Lima
Coordenador do Conselho de Comércio Exterior da FIERGS | Export Committee Coordinator at 
Industry Federation of Rio Grande do Sul

Email: lima@novusautomation.com

Telefone | Phone: +55 51 98127-0099

Site: http://www.fiergs.org.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) é a 
entidade de representação sindical da indústria gaúcha. Junto com o Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(CIERGS), atua por políticas que fortaleçam o setor Indústrial nos cenários estadual, nacional e internacional, objetivando 
um ambiente que favoreça a competitividade, a inovação tecnológica e o desenvolvimento. | The Industry Federation of Rio 
Grande do Sul (FIERGS) acts by policies that reinforces the Indústrial sector in the state, national and international scenarios, 
aiming an atmosphere that facilitates competitiveness, technological innovation, and development. Along with Rio Grande 
do Sul Indústrial Center (CIERGS), acts by policies that reinforces the Indústrial sector in the state, national and international 
scenarios and development.

Executivos Federações de Indústria | Estado: RO

Jane Moraes
Chefe de Gabinete da FIERO | Head Office at Industry Federation of Rondônia

Site: https://portal.fiero.org.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A FIERO é uma entidade de grau superior de representação do empresariado 
Indústrial do Estado, atualmente, é composta por 20 sindicados associados, representando os diversos segmentos do setor 
Indústrial. Suas ações estão voltadas para a promoção do desenvolvimento integrado e sustentável da economia do Estado 
e do Brasil. | FIERO is a higher-level entity representing the Indústrial business community in the State, currently made up 
of 20 associated unions, representing the various Indústrial segments. Its actions are oriented to promote integrated and 
sustainable development for the State and Brazil economy.

Executivos Federações de Indústria | Estado: RO

Gilberto Baptista
Superintendente da FIERO | Superintendent at Industry Federation of Rondônia

Email: gilberto.baptista@fiero.org.br

Telefone | Phone: +55 69 99981-5811

Site: https://portal.fiero.org.br/

Descrição da Empresa | Company Description: A Federação das Indústrias do Estado de Rondônia é entidade de grau 
superior de representação do empresariado Indústrial do estado, e atualmente é composta por 20 sindicados associados, 
representando os diversos segmentos do setor Indústrial. Organiza-se sob a denominação de Sistema Fiero, em conjunto com 
as unidades regionais vinculadas ao Serviço Social da Indústria - Sesi, ao Serviço Nacional de Aprendizagem Indústrial - Senai 
e ao Instituto Euvaldo Lodi - IEL. | The Industry Federation of Rondonia is a higher-level entity representing the Indústrial 
business community in the state of Rondonia, currently made up of 20 associated unions, representing the various Indústrial 
segments. It is organized under the name of Fiero System, together with the regional units linked to the Social Service of 
Industry – SESI, to the National Service for Indústrial Training – SENAI and to the Euvaldo Lodi Institute – IEL.
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Empresas | Razão Social: Adicel - Indústria e Comércio Ltda | Estado: MG

Humberto Noronha
CEO da Adicel Ingredientes | CEO at Adicel Ingredientes

Email: humberto@adicel.com.br

Telefone | Phone: +55 31 99166-8412

Site: https://www.adicel.com.br/

Setor | Sector: Alimentos, bebidas e fumo
Descrição da Empresa | Company Description: Indústria fabricante e distribuidora de ingredientes para fabricação de alimen-
tos. Aditivos alimentares, condimentos e temperos, produtos da cadeia da soja e diversos customizados para clientes. | 
Manufacturer and distributor of ingredients for food manufacturing. Food additives, condiments, and seasonings, products 
from the soy chain, and various products tailor-made for customers.

Empresas | Razão Social: Revenmota Ind.de Rações Com.de Gen Alim. Ltda | Estado: MA

Elicio Mota
CEO da Aginutre | CEO at Aginutre

Email: eliciomotagro@gmail.com

Telefone | Phone: +55 98 99152-0337

Site: http://www.aginutre.com.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Empresa Indústrial do segmento nutrição animal localizado em Bacabal, inte-
rior do estado, com participação abrangente no mercado local. | Indústrial company in the animal nutrition segment located in 
Bacabal, Maranhão, with a wide share in the local market.

Empresas | Razão Social: Revenmota Ind.de Rações Com.de Gen Alim. Ltda | Estado: MA

Erika Monicelli Bezerra Mota
Diretora da Aginutre | Director at Agrinutre

Site: http://www.aginutre.com.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Empresa Indústrial do segmento nutrição animal localizado em Bacabal, inte-
rior do estado, com participação abrangente no mercado local. | Indústrial company in the animal nutrition segment located in 
Bacabal, Maranhão, with a wide share in the local market.

Empresas | Razão Social: Alfa Caldeiraria e Montagens Ltda | Estado: MG

Daniel Nogueira
Diretor da Alfa Engenharia | CEO at Alfa Engenharia

Email: daniel.nogueira@alfaengenharia.ind.br

Telefone | Phone: +55 37 99982-1847

Site: https://alfaengenharia.ind.br/

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: Grupo atuante na Indústria e construção metal Mecânica, tendo uma unidade 
de negócios Indústrial, fabricando caldeiraria estrutura metálica e equipamentos, e uma unidade de negócios de serviços, 
atuando em obras em diversos seguimentos, principalmente mineração e siderurgia. Atualmente com 1500 funcionários 
diretos. | A group that operates in mechanical metal construction, boasting one Indústrial business unit and manufacturing 
boilers, metallic structures and equipment. Also has a services business unit, working on constructions for several industries, 
primarily mining and steel works. Currently boasts 1500 direct employees.
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Empresas | Razão Social: Alfa Montagens de Precisão Ltda | Estado: MG

Jairo P. C. Filho
Sócio-Diretor da Alfa Precisão | Partner Director at Alfa Precisão

Email: jairo@alfaprecisao.com

Telefone | Phone: +55 38 98822-2250

Site: https://www.alfaprecisao.com.br/

Setor | Sector: Máquinas e equipamentos
Descrição da Empresa | Company Description: Empresa de engenharia mecânica, especializada em serviços de caldeiraria, 
estruturas e montagens Indústriais. Atua nos setores de mineração, siderurgia, cimenteiro, petroquímico, papel e celulose, 
bens de capital, geração de energia, fundição, bebidas, explosivos, alimentício, têxtil, entre outros. A Alfa assegura alta 
capacitação técnica, segurança e excelência na prestação de serviços e fabricação de produtos no campo da engenharia. | 
Mechanical engineering company specialized in boilermaking, structural, and Indústrial assembly services. It operates in the 
mining, steelmaking, cement, petrochemical, pulp and paper, capital goods, power generation, foundry, beverages, explosives, 
food, textile, among other industries. Alfa ensures high technical capacity, safety, and excellence in the provision of services 
and manufacture of products in the engineering field.

Empresas | Razão Social: Allware Software | Estado: ES

Alessandro Augusto de Souza Andrade
CEO da Allware Software | CEO at Allware Software

Site: http://www.allware.com.br/

Setor | Sector: Tecnologia da Informação e Comunicação
Descrição da Empresa | Company Description: Somos uma empresa especializada na criação de programas de gestão 
exclusivos para os setores de rochas ornamentais, compra, venda e armazenagem de café, cacau e pimenta. No mercado 
desde 1996, fomos pioneiros no atendimento dos mercados de mármore, granito e café com soluções de softwares. Por isso, 
temos o mais completo, testado e especializado sistema de gestão. | We are a specialized company in the creation of unique 
management programs for the sectors of ornamental rocks, buying, selling, storing of coffee, cocoa and pepper. In the market 
since 1996, we were pioneers in attending the marble, granite, and coffee markets with software solutions. Therefore, we own 
the most complete, tested, and specialized management system. 

Empresas | Razão Social: Alpha Placas e Fundições | Estado: MG

Marcelo Araújo
Presidente da Alpha Placas e Fundições | President at Alpha Placas e Fundições

Email: fundial@terra.com.br

Telefone | Phone: +55 34 99972-4449

Site: https://alpha-placas-e-fundicoes.negocio.site/

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: Tampa ventilada para casa de máquinas: Um produto inovador que elimina 
a umidade e o calor excessivo da casa de máquinas aumentando a vida útil dos equipamentos e reduz o consumo de energia 
devido a mudança de clima no ambiente. | Vent covers for engine room: An innovative product that eliminates humidity 
and excessive heat from the engine room, increasing the life of the equipment and reducing energy consumption due to 
temperature changes in the environment.



27 CATÁLOGO DE PARTICIPANTES | MISSÃO PROSPECTIVA BRASIL-EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

Empresas | Razão Social: ALUMAC | Estado: MG

Valmir Pinto
Diretor da ALUMAC | Director at ALUMAC

Email: valmircp@hotmail.com

Telefone | Phone: +55 32 98826-9664

Site: https://www.alumacbrasil.com.br/

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: Empresa de construção e locação de imóveis. Um grande diferencial da 
Alumac é o estoque de equipamentos que oferece a segurança em ter o produto e conseguir colocá-lo na obra no menor prazo 
possível. | Real estate construction and renting company. What makes Alumac unique is its range of equipment that provide 
confidence in its products, allowing clients to put them to use as soon as possible.

Empresas | Razão Social: Indusat Indústria e Comércio Ltda | Estado: MG

Decio Carmona
Empresário da ALUNOBRE | Entrepreneur at ALUNOBRE

Email: decio@indusat.com.br

Telefone | Phone: +55 34 99129-8113

Site: https://www.alunobre.ind.br/

Setor | Sector: Máquinas e equipamentos
Descrição da Empresa | Company Description: Empresa que oferece soluções para sistemas de compressão do gás natural 
com equipamentos conhecidos pela marca GNV Compressores, um dos principais fabricantes do mercado brasileiro. |  
A company that offers solutions for natural gas compression systems with renowned equipment by CNG Compressors, a major 
manufacturer in the Brazilian market.

Empresas | Razão Social: Amil Confecções Ltda | Estado: MG

Leonardo Silva 
Gerente da Amil Confecções | Manager at Amil Confecções

Email: leonardo@amilconfeccoes.com.br

Telefone | Phone: +55 38 99910-2772

Site: https://www.amilconfeccoes.com.br/

Setor | Sector: Têxteis, confecções e calçados
Descrição da Empresa | Company Description: Indústria de moda masculina. Desde o ano de 1984 a Amil Confecções vem pro-
duzindo moda masculina, dedicando-se á qualidade, sofisticação e inovação de seus produtos. | Men’s fashion industry. Since 
1984, Amil Confecções has been producing menswear, dedicated to the quality, sophistication, and innovation of its products.

Empresas | Razão Social: Andino Ltda | Estado: MG

James Von Urban
Diretor da Andino | Director at Andino

Email: james@andino.ind.br

Telefone | Phone: +55 31 99689-1004

Site: http://andinoIndústria.com.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: Fabricante de defensas portuárias e para embarcações. A ANDINO dispõe 
de um laboratório completo para análise físico-químico e desenvolvimento de peças elastómericas e prensas para testes 
de compressão de até 1000 ton., que poucas empresas no setor possuem. | Manufacturer of rubber fenders for docks and 
ships. ANDINO has a complete laboratory for physical and chemical analysis and to develop elastomeric parts and presses for 
compression tests of up to 1000 tons, which few companies in the sector have.
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Empresas | Razão Social: Andino Ltda | Estado: MG

Roland Von Urban
Diretor da Andino | Director at Andino

Email: roland@andino.ind.br

Telefone | Phone: +55 31 98606-6735

Site: http://andinoIndústria.com.br/

Setor | Sector: Borrachas e plástico
Descrição da Empresa | Company Description: A ANDINO é pioneira da indústria de artefatos de borracha e elastômeros em 
Minas Gerais, uma empresa 100% brasileira fundada em 1952. Sendo o único fabricante de defensas portuárias das Américas. 
Fornecemos uma ampla gama de produtos, como projetos de defensas de cais, ship-to-ship, flutuantes e rebocadores, 
produzimos também apoios fretados e sísmicos para pontes e viadutos. Temos orgulho de dizer que trabalhamos unidos, 
focados no planejamento, na produtividade e na inovação tecnológica. | ANDINO is a pioneer in the rubber and elastomer 
artifacts industry in Minas Gerais. It is a 100% Brazilian company founded in 1952. It is the sole manufacturer of port railings in 
the Americas. We provide a wide range of products, such as pier railings projects, ship-to-ship, floaters and tugboats. We also 
produce chartered and seismic supports for bridges and viaducts. We are proud to say we work in unity, focused on planning, 
productivity and technological innovation.

Empresas | Razão Social: Armazém do Papel | Estado: MG

Diego Sucupira
Sócio-Proprietário do Armazém do Papel | Owner at Armazém do Papel

Email: armazemdopapeluberaba@hotmail.com

Telefone | Phone: +55 34 99153-1583

Setor | Sector: Celulose, papel e produtos de papel
Descrição da Empresa | Company Description: Indústria de embalagens e suprimentos de papel, para panificação e 
supermercados. Fabricamos sacos personalizados de papel, etiquetas, acoplados. | Paper packaging and supplies for bakeries 
and supermarkets. We manufacture custom paper bags, labels, food wrapping.

Empresas | Razão Social: Arte Fina Ind. e Com. de Couros Ltda | Estado: MG

Paulo César Silveira
CEO da Arte Fina Couros | CEO at Arte Fina Couros

Email: financeiro@artefinalcouros.com.br

Telefone | Phone: +55 35 3531-3026

Site: https://artefinalcouro.com/

Setor | Sector: Têxteis, confecções e calçados
Descrição da Empresa | Company Description: Com uma área total de 18 mil metros quadrados, investimento em tecnologia 
e profissionais altamente qualificados, a empresa tem capacidade para finalizar até 1500 couros por dia. Nosso constante 
compromisso com a satisfação do cliente aliado com uma linha de produção moderna nos permitiu atingir uma alto padrão de 
qualidade no acabamento de couros e peles. | With a total area of 18,000 m2, investments in technology and highly trained 
professionals, the company is capable of finishing up to 1500 pieces of leather a day. Our continuous commitment towards our 
clients’ satisfaction, along with a modern production line, allowed us to achieve high quality standards in finishing leathers 
and hides.
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Empresas | Razão Social: ATI Automação e Tecnologia da Informação Ltda | Estado: MG

Túlio Galhano
Diretor-Presidente da ATI Automação e Tecnologia da Informação | CEO at ATI Automação e 
Tecnologia da Informação

Email: jade@ati.com.br

Telefone | Phone: +55 31 2105-3100

Site: https://ati.com.br/

Setor | Sector: Tecnologia da Informação e Comunicação
Descrição da Empresa | Company Description: A ATI se destaca pela excelência no desenvolvimento de soluções para 
automação e gerência, envolvendo projeto, desenvolvimento, fabricação e implantação de sistemas voltados para os 
segmentos de energia, telecomunicações e segurança de acesso. A ATI é ganhadora do prêmio ABINEE pela sua qualidade 
e excelência nos serviços prestados, também possui certificado ISO 9001 2015 pela Bureau Veritas. | ATI is known for its 
excellence in the development of automation and management solutions, involving designing, manufacturing and deploying 
systems for the energy, telecommunications and access security industries. ATI was awarded the ABINEE award for the quality 
and excellence of its services. The company also has an ISO 9001 2015 certificate from Bureau Veritas.

Empresas | Razão Social: ATI Automação e Tecnologia da Informação Ltda | Estado: MG

Tasso Galhano
Diretor Comercial da ATI Automação e Tecnologia da Informação | Commercial Director at ATI 
Automação e Tecnologia da Informação

Email: tasso.foresti@ati.com.br

Telefone | Phone: +55 31 2105-3100

Site: https://ati.com.br/

Setor | Sector: Tecnologia da Informação e Comunicação
Descrição da Empresa | Company Description: A ATI se destaca pela excelência no desenvolvimento de soluções para 
automação e gerência, envolvendo projeto, desenvolvimento, fabricação e implantação de sistemas voltados para os 
segmentos de energia, telecomunicações e segurança de acesso. A ATI é ganhadora do prêmio ABINEE pela sua qualidade 
e excelência nos serviços prestados, também possui certificado ISO 9001 2015 pela Bureau Veritas. | ATI is known for its 
excellence in the development of automation and management solutions, involving designing, manufacturing and deploying 
systems for the energy, telecommunications and access security industries. ATI was awarded the ABINEE award for the quality 
and excellence of its services. The company also has an ISO 9001 2015 certificate from Bureau Veritas.

Empresas | Razão Social: ATI Automação e Tecnologia da Informação Ltda | Estado: MG

Alexandre Tamietto Galhano
Gerente de Portfólio da ATI Automação e Tecnologia da Informação | Portfolio Manager at ATI 
Automação e Tecnologia da Informação

Email: alexandre@artesanalinvestimentos.com.br

Telefone | Phone: +55 11 3512-1465

Site: https://ati.com.br/

Setor | Sector: Tecnologia da Informação e Comunicação
Descrição da Empresa | Company Description: A ATI se destaca pela excelência no desenvolvimento de soluções para 
automação e gerência, envolvendo projeto, desenvolvimento, fabricação e implantação de sistemas voltados para os 
segmentos de energia, telecomunicações e segurança de acesso. A ATI é ganhadora do prêmio ABINEE pela sua qualidade 
e excelência nos serviços prestados, também possui certificado ISO 9001 2015 pela Bureau Veritas. | ATI is known for its 
excellence in the development of automation and management solutions, involving designing, manufacturing and deploying 
systems for the energy, telecommunications and access security industries. ATI was awarded the ABINEE award for the quality 
and excellence of its services. The company also has an ISO 9001 2015 certificate from Bureau Veritas.
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Empresas | Razão Social: Autoridade Portuária de Santos S/A | Estado: SP

Fernando Biral
CEO da Autoridade Portuária de Santos | CEO at Autoridade Portuária de Santos

Site: http://www.portodesantos.com.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: A Santos Port Authority (SPA) é uma empresa pública, de capital fechado, 
vinculada ao Ministério da Infraestrutura (Minfra), responsável pelas funções de autoridade portuária no âmbito do Porto 
Organizado de Santos. A SPA é responsável pela gestão e fiscalização das instalações portuárias e das infraestruturas 
públicas localizadas dentro do Porto Organizado. | The Santos Port Authority (SPA) is a privately held public company linked 
to the Ministry of Infrastructure (Minfra), responsible for the port authority functions within the scope of the Organized Port 
of Santos. SPA is responsible for managing and supervising the port facilities and public infrastructure located within the 
Organized Port. 

Empresas | Razão Social: Autoridade Portuária de Santos S/A | Estado: SP

Bruno Stupello
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação da Autoridade Portuária de Santos | Direc-
tor at Autoridade Portuária de Santos

Email: negocios@brssz.com

Telefone | Phone: +55 13 3202-6550

Site: http://www.portodesantos.com.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: A Santos Port Authority (SPA) é uma empresa pública, de capital fechado, 
vinculada ao Ministério da Infraestrutura (Minfra), responsável pelas funções de autoridade portuária no âmbito do Porto 
Organizado de Santos. A SPA é responsável pela gestão e fiscalização das instalações portuárias e das infraestruturas 
públicas localizadas dentro do Porto Organizado. | The Santos Port Authority (SPA) is a privately held public company linked 
to the Ministry of Infrastructure (Minfra), responsible for the port authority functions within the scope of the Organized Port 
of Santos. SPA is responsible for managing and supervising the port facilities and public infrastructure located within the 
Organized Port. 

Empresas | Razão Social: Avivar Alimentos Ltda | Estado: MG

Antonio Carlos Vasconcelos Costa
Vice-Presidente da Avivar Alimentos | Vice President at Avivar Alimentos

Email: trademanager@avivar.com.br

Telefone | Phone: +55 37 99964-9062

Site: http://www.avivar.com.br/

Setor | Sector: Alimentos, bebidas e fumo
Descrição da Empresa | Company Description: Seja para tornar suas refeições mais gostosas ou facilitar o dia a dia com 
produtos práticos, a Avivar tem uma linha completa de alimentos. São 130 produtos no mix que conta com os tradicionais 
cortes de frango e outras linhas da marca como: frango no Balde, pescado, vegetais, salgados, linguiças e muito mais. 
Presente em todo o país, a Avivar leva qualidade, sabor e nutrição à mesa do brasileiro. | Whether you’re looking to make 
a delicious meal or simplify your life with practical products, Avivar boasts a full line of food products. The mix includes 
130 products, including traditional chicken cuts and other brand lines, such as: chicken buckets, fish, greens, finger foods, 
sausages and more. Operating in the entire country, Avivar is proud to bring quality and nutrition to Brazilian kitchens.
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Empresas | Razão Social: Cadar Engenharia Construções Ltda | Estado: MG

Emir Cadar
CEO da Ayla Alkaline Water | CEO at Ayla Alkaline Water

Email: emir@cadar.com.br

Telefone | Phone: +55 31 99991-6666

Site: https://drinkayla.com.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Nem todas as águas são iguais. AYLA® tem tudo que o seu corpo precisa para 
ficar em equilíbrio. Seu pH naturalmente alcalino previne a ocorrência de doenças e garante mais hidratação do que uma água 
comum. | Not every water is the same. AYLA® has everything your body needs to stay in balance. Its naturally alkaline pH 
prevents the occurrence of diseases and ensures greater hydration than regular water.

Empresas | Razão Social: Baghetti Pães e Confeitaria Ltda | Estado: MG

Roberto Revelino
Presidente da Baghetti Pães e Confeitaria | President at Baghetti Pães e Confeitaria

Email: revelino@fiemg.com.br

Telefone | Phone: +55 34 3271-6404

Setor | Sector: Alimentos, bebidas e fumo
Descrição da Empresa | Company Description: Empresa do setor de panificação. | Bakery industry company.

Empresas | Razão Social: Barbosa & Marquês S/A | Estado: MG

Heladio Martins
Membro do Conselho da Barbosa & Marquês | Council Member at Barbosa & Marquês

Email: heladiomartins@ig.com.br

Telefone | Phone: +55 33 98805-0127

Setor | Sector: Alimentos, bebidas e fumo
Descrição da Empresa | Company Description: A empresa, fundada em 2015, é do setor de laticínios, com vendas em todo o 
território nacional. Os produtos do Barbosa & Marques estão no mercado com as marcas Regina, para queijos e Total, Médio e 
Zero para leites UHT e seguem os mais rígidos padrões de qualidade. Possui produtos na linha Everyday, Everyday light, Queijos 
especiais, Manteigas, Requeijões, Leite UHT, Creme de leite, Leite condensado, Leite em pó e soro de leite em pó. | Established 
in 2015, the company is in the dairy industry, with sales throughout the country. Barbosa & Marques products are marketed 
under the Regina brands, for cheeses, and Total, Medium, and Zero brands for UHT milk, and are in accordance with the 
strictest quality standards. It has products in the Everyday, Everyday light, Special cheeses, Butters, Curd cheeses, UHT milk, 
Cream, Condensed milk, Powdered milk, and Powdered whey lines.

Empresas | Razão Social: Bemplast Indústria e Comércio Ltda | Estado: MG

Ivana Serpa Braga
Presidente da Bemplast | President at Bemplast

Email: simplast@simplast.com.br

Telefone | Phone: +55 31 99737-1515

Site: http://bemplast.com.br/

Setor | Sector: Borrachas e plástico
Descrição da Empresa | Company Description: A Bemplast é uma indústria de reciclagem de resíduos plásticos. 
Comercializamos materiais moídos, granulados e tubos para construção civil e irrigação. | Bemplast is a plastic waste 
recycling industry. We sell ground materials, granules, and pipes for building and irrigation.
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Empresas | Razão Social: Bernardo Alimentos Indústria e Comércio Ltda | Estado: RO

Luiz Bernardo
CEO da Bernardo Alimentos | CEO at Bernardo Alimentos

Email: luiz@bernardoalimentos.com.br

Telefone | Phone: +55 69 3422-3358

Site: https://www.bernardoalimentos.com.br/

Setor | Sector: Alimentos, bebidas e fumo
Descrição da Empresa | Company Description: Indústria do setor de alimentos instalada em Rondônia, há 35 anos, com 
preponderância no beneficiamento de grãos. | Company in the food industry, established in Rondônia 35 years ago, whose 
major activity is grain processing.

Empresas | Razão Social: Bftech Indústria Comércio e Serviços Eireli | Estado: MG

Valter F. Júnior
CEO da BFTECH | CEO at BFTECH

Email: taisa@bftech.ind.br

Telefone | Phone: +55 34 3314-2528

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: Iniciamos nossas atividades em 1987, portanto são mais de 30 anos de 
experiência no segmento de usinagens. Sediados em Uberaba/MG, somos uma empresa que tem como meta a excelência 
na prestação de serviços e de seus produtos. Nossa filosofia de trabalho é baseada em precisão, segurança e qualidade, de 
forma que possamos sempre estabelecer uma parceria de sucesso com nossos clientes. | We began our activities in 1987 
and continued on with 30 years of experience in the machining industry. Headquartered in the city of Uberaba, State of Minas 
Gerais, our company’s goal is excellence in providing its services and products. Our work philosophy is based on accuracy, 
safety and precision, so that we can always establish successful partnerships with our clients.

Empresas | Razão Social: Borracha do Brasil Indústria e Comércio Ltda | Estado: MG

Paulo Cunha
CEO da Borracha do Brasil | CEO at Borracha do Brasil

Email: dubai@borrachadobrasil.com.br

Telefone | Phone: +55 31 3691-1771

Site: https://www.borrachadobrasil.com/

Setor | Sector: Borrachas e plástico
Descrição da Empresa | Company Description: A Borracha do Brasil Indústria e Comércio desenvolveu-se com a harmonia 
de uma empresa sólida e inovadora, com foco no aprimoramento tecnológico, na busca de soluções personalizadas e no 
domínio das técnicas de processamento e moldagem de elastômeros, sempre presando pela elevada qualidade de seus 
produtos e no preço justo. Certificada pela ISO 9001 é especialista na produção e fornecimento de peças técnicas, mangotes, 
curvas, revestimentos de borracha e válvulas. | Borracha do Brasil Indústria e Comércio has developed with the harmony 
of a solid and innovative company, focusing on technological improvement, the search for customized solutions, and the 
knowledge of elastomer processing and molding techniques, always aiming at the high quality of its products and fair price. 
Holder of ISO 9001 certification, it is specialized in the production and supply of technical parts, hoses, elbows, rubber 
linings, and valves.
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Empresas | Razão Social: Centro de Estudos em Logística, Transportes e Comércio Exterior do Brasil Export - CEBE | Estado: SP

Fabrício Julião
Proprietário/Sócio da Brasil Export | Owner/Partner at Brasil Export

Email: fabricio@unaeventos.com.br

Telefone | Phone: +55 61 98110-1771

Site: https://forumbrasilexport.com.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: Centro de estudos em logística, transportes, comércio exterior e logística 
multimodal. | Center for studies in logistics, transportation, foreign trade, and multimodal logistics.

Empresas | Razão Social: Centro de Estudos em Logística, Transportes e Comércio Exterior do Brasil Export - CEBE | Estado: SP

José Roberto Campos
Presidente da Brasil Export | President at Brasil Export

Email: jcampos@cjmc.com.br

Telefone | Phone: +55 11 98381-1414

Site: https://forumbrasilexport.com.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: Centro de estudos em logística, transportes, comércio exterior e logística 
multimodal. | Center for studies in logistics, transportation, foreign trade, and multimodal logistics.

Empresas | Razão Social: Centro de Estudos em Logística, Transportes e Comércio Exterior do Brasil Export - CEBE | Estado: SP

Carlos Cesar Meireles Vieira Filho
Presidente do Conselho da Brasil Export | Board Chairman at Brasil Export

Email: cesar.meireles@talentlog.com.br

Telefone | Phone: +55 11 98865-9119

Site: https://forumbrasilexport.com.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: Centro de estudos em logística, transportes, comércio exterior e logística 
multimodal. | Center for studies in logistics, transportation, foreign trade, and multimodal logistics.

Empresas | Razão Social: BRF S.A. | Estado: SP

Lorival Luz
CEO Global da BRF S.A. | Global CEO at BRF S.A.

Email: lorival.luz@brf.com

Telefone | Phone: +55 11 2322-5009

Site: https://www.brf-global.com/

Setor | Sector: Alimentos, bebidas e fumo
Descrição da Empresa | Company Description: Uma das maiores empresas de alimentos do mundo, a BRF está presente em 
117 países e é dona de marcas icônicas como Sadia, Perdigão e Qualy. Seu propósito é oferecer alimentos de qualidade cada 
vez mais saborosos e práticos, para pessoas e seus pets em todo o mundo, por meio da gestão sustentável de uma cadeia viva, 
longa e complexa, que proporciona vida melhor a todos, do campo à mesa. | One of the largest food companies in the world, 
BRF is present in 117 countries and owns iconic brands such as Sadia, Perdigão and Qualy. Its purpose is to offer quality food 
that is increasingly tasty and practical, to people and their pets all over the world, through the sustainable management of a 
living, long and complex chain, which provides a better life for everyone, from farm to fork.
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Empresas | Razão Social: BRF S.A. | Estado: SP

Grazielle Parenti
VP Global de Relações Institucionais, Reputação e Sustentabilidade  da BRF S.A. | Global VP 
Corporate Affairs, Reputation and Sustainability at BRF S.A.

Email: grazielle.parenti@brf.com

Telefone | Phone: +55 11 2322-5782

Site: https://www.brf-global.com/

Setor | Sector: Alimentos, bebidas e fumo
Descrição da Empresa | Company Description: Uma das maiores empresas de alimentos do mundo, a BRF está presente em 
117 países e é dona de marcas icônicas como Sadia, Perdigão e Qualy. Seu propósito é oferecer alimentos de qualidade cada 
vez mais saborosos e práticos, para pessoas e seus pets em todo o mundo, por meio da gestão sustentável de uma cadeia viva, 
longa e complexa, que proporciona vida melhor a todos, do campo à mesa. | One of the largest food companies in the world, 
BRF is present in 117 countries and owns iconic brands such as Sadia, Perdigão and Qualy. Its purpose is to offer quality food 
that is increasingly tasty and practical, to people and their pets all over the world, through the sustainable management of a 
living, long and complex chain, which provides a better life for everyone, from farm to fork.

Empresas | Razão Social: One Foods Holdings

Patricio Santiago Rohner
VP de Mercados Internacionais da One Foods Holdings | VP International Markets at One Foods 
Holdings

Email: patricio.rohner@brf.com

Site: https://www.brf-global.com/

Setor | Sector: Alimentos, bebidas e fumo
Descrição da Empresa | Company Description: Uma das maiores empresas de alimentos do mundo, a BRF está presente em 
117 países e é dona de marcas icônicas como Sadia, Perdigão e Qualy. Seu propósito é oferecer alimentos de qualidade cada 
vez mais saborosos e práticos, para pessoas e seus pets em todo o mundo, por meio da gestão sustentável de uma cadeia viva, 
longa e complexa, que proporciona vida melhor a todos, do campo à mesa. | One of the largest food companies in the world, 
BRF is present in 117 countries and owns iconic brands such as Sadia, Perdigão and Qualy. Its purpose is to offer quality food 
that is increasingly tasty and practical, to people and their pets all over the world, through the sustainable management of a 
living, long and complex chain, which provides a better life for everyone, from farm to fork.

Empresas | Razão Social: One Foods Holdings | Estado: SP

Igor Fonseca Marti
Diretor Financeiro de Mercados Internacionais da One Foods Holdings | Chief Financial Officer 
International Markets at One Foods Holdings

Email: igor.marti@brf.com

Site: https://www.brf-global.com/

Setor | Sector: Alimentos, bebidas e fumo
Descrição da Empresa | Company Description: Uma das maiores empresas de alimentos do mundo, a BRF está presente em 
117 países e é dona de marcas icônicas como Sadia, Perdigão e Qualy. Seu propósito é oferecer alimentos de qualidade cada 
vez mais saborosos e práticos, para pessoas e seus pets em todo o mundo, por meio da gestão sustentável de uma cadeia viva, 
longa e complexa, que proporciona vida melhor a todos, do campo à mesa. | One of the largest food companies in the world, 
BRF is present in 117 countries and owns iconic brands such as Sadia, Perdigão and Qualy. Its purpose is to offer quality food 
that is increasingly tasty and practical, to people and their pets all over the world, through the sustainable management of a 
living, long and complex chain, which provides a better life for everyone, from farm to fork.
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Empresas | Razão Social: Borracha do Brasil Indústria e Comércio Ltda | Estado: MG

Lisandro Bicalho
Diretor da Brazcar Veículos Especiais | Director at Brazcar Veículos Especiais

Email: lbicalho@brazcar.com

Telefone | Phone: +55 34 99975-1011

Site: https://www.brazcar.com/

Setor | Sector: Automotivo
Descrição da Empresa | Company Description: Brazcar Veículos Especiais Fabricante de triciclos para transportar cargas. | 
Brazcar Veículos Especiais is a manufacturer of cargo scooters.

Empresas | Razão Social: Britago Mineração Indústria e Comércio Ltda | Estado: GO

Geralda Saldanha
Diretora da Britago Mineração | Director at Britago Mineração

Email: geralda@britago.com.br

Telefone | Phone: +55 62 99654-2330

Site: http://britago.com.br/

Setor | Sector: Mineração
Descrição da Empresa | Company Description: Fundada em 1999, a Britago é uma empresa de agregados para construção 
civil, extrai pedra guinais e Indústrializa brita e areia. | Established in 1999, Britago is a company that produces construction 
aggregates, extracts gneiss rock, and Indústrializes gravel and sand.

Empresas | Razão Social: Britago Mineração Indústria e Comércio Ltda | Estado: GO

Marcus Silva
Diretor da Britago Mineração | Director at Britago Mineração

Email: marcus@britago.com.br

Telefone | Phone: +55 62 99691-1120

Site: http://britago.com.br/

Setor | Sector: Mineração
Descrição da Empresa | Company Description: Fundada em 1999, a Britago é uma empresa de agregados para construção 
civil, extrai pedra guinais e Indústrializa brita e areia. | Established in 1999, Britago is a company that produces construction 
aggregates, extracts gneiss rock, and Indústrializes gravel and sand.

Empresas | Razão Social: C & R Padaria e Supermercados Ltda | Estado: MG

Ricardo Alencar
Diretor da C&R Padaria e Supermercados | Director at C&R Padaria e Supermercados

Email: ricardo@centerpao.com.br

Telefone | Phone: +55 38 99986-2680

Setor | Sector: Alimentos, bebidas e fumo
Descrição da Empresa | Company Description: A C&R Padaria e Supermercado Ltda, Center Pão, empresa familiar sediada 
em Montes Claros-MG, há 26 anos trouxe para a cidade um novo conceito de panificação até então inexistente. Iniciou no 
ramo de padaria e vem a cada dia agregando novos serviços com vista a um atendimento de excelência aos clientes locais e da 
região. | C&R Padaria e Supermercado Ltda, Center Pão, is a family business located in the city of Montes Claros, Minas Gerais. 
Twenty-six years ago, the business brought a new concept of bread baking that was previously unknown. Having originally 
started in this single line of business, the company has been aggregating new services to provide excellent customer service to 
local clientele. 



36 CATÁLOGO DE PARTICIPANTES | MISSÃO PROSPECTIVA BRASIL-EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

Empresas | Razão Social: Vimap Ind.com.de Cachaça Ltda | Estado: MG

Mário Morais Marques
Vice-Presidente da Cachaça Dona Beja | Vice President at Cachaça Dona Beja

Email: marioaraxa@gmail.com

Telefone | Phone: +55 34 99988-1967

Site: http://cachacadonabeja.com.br/

Setor | Sector: Alimentos, bebidas e fumo
Descrição da Empresa | Company Description: A Cachaça Dona Beja é um produto oriundo de uma receita e um alambique 
centenários, mas seu diferencial está na tradição, nos valores familiares, no processo de produção, no segredo de 
envelhecimento, na higienização e acima de tudo na paixão com que este produto é concebido com o único objetivo de agradar 
seus clientes. | Cachaça Dona Beja is a product that comes from a hundred-year-old recipe and pot still, but its difference is in 
the tradition, the family values, the production process, the aging secret, the sanitary conditions, and above all, in the passion 
with which this product is produced with the sole goal of pleasing its customers.

Empresas | Razão Social: Café Kremon | Estado: GO

Jaques Silverio
CEO do Café Kremon | CEO at Café Kremon

Email: contato@kremon.com.br

Telefone | Phone: +55 62 98552-4363

Site: https://www.kremon.com.br/

Setor | Sector: Alimentos, bebidas e fumo
Descrição da Empresa | Company Description: Indústria de cafés especiais, cápsulas de cafés, farofas, condimentos e 
especiarias. Desde 2017 no mercado. | Industry of specialty coffees, coffee capsules, farofas, condiments, and spices. In the 
market since 2017.

Empresas | Razão Social: Café Rancheiro Agro Indústrial | Estado: GO

Wilson de Oliveira
Sócio-Diretor do Café Rancheiro | Managing Partner at Café Rancheiro

Email: wilsoncafe@uol.com.br

Telefone | Phone: +55 62 4015-8955

Site: https://rancheiro.com.br/

Setor | Sector: Alimentos, bebidas e fumo
Descrição da Empresa | Company Description: Há 36 anos no mercado, a empresa nasceu como uma pequena plantação de 
café na cidade de Ouro Verde. Hoje conta com uma variedade de grãos e opções de cafés. | The company was founded 36 years 
ago as a small coffee plantation in the city of Ouro Verde. Today the company boasts a wide variety of grains and coffee beans.

Empresas | Razão Social: Indústria e Comércio de Calçados Palma Ltda | Estado: MG

Jeovane Silveira
Sócio-Diretor do Calçados Palma | Partner Director at Calçados Palma

Email: jeovanegeraldo@yahoo.com

Telefone | Phone: +55 34 99206-6688

Site: https://www.palmaboots.com.br/

Setor | Sector: Têxteis, confecções e calçados
Descrição da Empresa | Company Description: Palma se destaca pela busca constante em proporcionar o que há de melhor 
para seus clientes, oferecendo conforto, inovação, qualidade e segurança ao público masculino, feminino e infantil.| Palma 
stands out for its continuous search to provide the best for its customers, offering comfort, innovation, quality and safety to 
men, women, and children alike.
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Empresas | Razão Social: CBS Agrometal | Estado: RS

Carlos André dos Santos
Diretor da CBS Agrometal | Director at CBS Agrometal

Email: direcao@cbsagrometal.com.br

Telefone | Phone: +55 55 99973-1979

Setor | Sector: Máquinas e equipamentos
Descrição da Empresa | Company Description: A CBS AGROMETAL é uma empresa no ramo Indústrial, fundada em 2007 
na cidade de Santa Rosa-RS, fabricante e atuante no mercado de peças de reposição agrícola. Fornecemos para todo o Brasil 
e países da América Latina peças e componentes diversos, de marcas como Massey Ferguson, Valtra, John Deere, CASE IH 
e outros. Somos uma Indústria de Peças para máquinas agrícolas, usando de diversas técnicas de produção, maquinário 
automatizado e moderno. | CBS AGROMETAL is an Indústrial company, founded in 2007 in the city of Santa Rosa-RS, which 
manufactures and operates in the agricultural spare parts market. We supply several parts and components, from brands such 
as Massey Ferguson, Valtra, John Deere, CASE IH, and others, to anywhere in Brazil and to Latin American countries. We are an 
agricultural machinery parts industry, using diverse production techniques and automated and modern machinery.

Empresas | Razão Social: CBS Agrometal | Estado: RS

Laiana Schneider
Gerente da CBS Agrometal | Manager at CBS Agrometal

Setor | Sector: Máquinas e equipamentos
Descrição da Empresa | Company Description: A CBS AGROMETAL é uma empresa no ramo Indústrial, fundada em 2007 
na cidade de Santa Rosa-RS, fabricante e atuante no mercado de peças de reposição agrícola. Fornecemos para todo o Brasil 
e países da América Latina peças e componentes diversos, de marcas como Massey Ferguson, Valtra, John Deere, CASE IH 
e outros. Somos uma Indústria de Peças para máquinas agrícolas, usando de diversas técnicas de produção, maquinário 
automatizado e moderno. | CBS AGROMETAL is an Indústrial company, founded in 2007 in the city of Santa Rosa-RS, which 
manufactures and operates in the agricultural spare parts market. We supply several parts and components, from brands such 
as Massey Ferguson, Valtra, John Deere, CASE IH, and others, to anywhere in Brazil and to Latin American countries. We are an 
agricultural machinery parts industry, using diverse production techniques and automated and modern machinery.

Empresas | Razão Social: Cerâmica Anapolina Ltda | Estado: GO

Itair Jr.
Diretor da Cerâmica Anapolina | Director at Cerâmica Anapolina

Telefone | Phone: +55 62 3706-0141

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: Empresa do setor de siderurgia e metalugia para a construção civil. Atua 
no ramo de fabricação de ceramica vermelhae conta com 48 anos de experiência no mercado interno. | Steelmaking and 
metallurgy industry for the civil construction sector. It operates in the heavy clay manufacturing industry, and has 48 years of 
experience in the domestic market.

Empresas | Razão Social: Cerâmica Anapolina Ltda | Estado: GO

Mislene Ribeiro
Diretora da Cerâmica Anapolina | Director at Cerâmica Anapolina

Email: mis.1ribeiro@hotmail.com

Telefone | Phone: +55 62 3706-0141

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: Empresa do setor de siderurgia e metalugia para a construção civil. Atua 
no ramo de fabricação de ceramica vermelhae conta com 48 anos de experiência no mercado interno. | Steelmaking and 
metallurgy industry for the civil construction sector. It operates in the heavy clay manufacturing industry, and has 48 years of 
experience in the domestic market.
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Empresas | Razão Social: Cerâmica Maracá Ltda | Estado: MG

Ivan Abrão Filho
Sócio-Diretor da Cerâmica Maracá | Partner Director at Cerâmica Maracá

Email: maraca@ceramicamaraca.com.br

Telefone | Phone: +55 34 99973-3342

Site: https://www.ceramicamaraca.com.br/

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: Fabricação de cerâmica como tijolo, telha americana, telha portuguesa e 
romana. Tem como política buscar a qualidade dos produtos para a satisfação total dos clientes. | Manufacturer of ceramics 
such as bricks, American tiles, Portuguese and Roman tiles. Its policy is to seek product quality for full customer satisfaction.

Empresas | Razão Social: Cerâmica Parapuan Ltda | Estado: MG

Ralph Perrupato
Diretor da Cerâmica Parapuan | Director at Cerâmica Parapuan

Email: ralph@parapuan.com.br

Telefone | Phone: +55 31 98744-1107

Site: https://www.parapuan.com.br/

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: O grupo PARAPUAN já existe no ramo cerâmico desde 1947, quando iniciou 
na produção de blocos e telhas. Em 1960, a empresa passou a produzir tubos cerâmicos para atender a demanda crescente 
de saneamento urbano e rural. Após estágio em fabricantes europeus, a nova direção poderá acrescentar maior tecnologia à 
fabricação do produto, e oferecer aos clientes o tubo cerâmico mais resistente do país. | The PARAPUAN group has been in the 
ceramics business since 1947, when it started producing blocks and tiles. In 1960, the company started producing ceramic 
pipes to meet the growing demand for urban and rural sanitation. After an internship at European manufacturers, the new 
management will be able to add greater technology to the product’s manufacture and offer customers the most resistant 
ceramic tube in the country. 

Empresas | Razão Social: Ciapetro Distribuidora de Combustíveis | Estado: PR

Marcelo Rodrigues de Oliveira
CEO da Ciapetro Distribuidora de Combustíveis | CEO at Ciapetro Distribuidora de Combustíveis

Site: https://www.ciapetro.com.br/

Setor | Sector: Automotivo
Descrição da Empresa | Company Description: A Ciapetro Distribuidora de Combustíveis Ltda foi fundada em setembro de 
1996 e atua no ramo de distribuição de combustíveis (óleo diesel, gasolina e etanol). | Ciapetro Distribuidora de Combustíveis 
Ltda was established in September 1996 and operates in the fuel distribution field (diesel oil, gasoline, and ethanol). 

Empresas | Razão Social: Citerol Com.ind.tec. e Roupas S/A | Estado: MG

René Wakil
Vice-Presidente da Citerol | Vice President at Citerol

Email: rene@citerol.com.br

Telefone | Phone: +55 31 99205-5053

Site: https://www7.fiemg.com.br/

Setor | Sector: Têxteis, confecções e calçados
Descrição da Empresa | Company Description: A Citerol foi fundada para ser a solução completa em uniformes para 
clientes criteriosos, que exigem produtos de alta qualidade e um atendimento primoroso. Ao longo dos anos a Citerol se 
tornou referência no setor do vestuário, e hoje está presente em indústrias, comércios, redes de franquias, hotéis, escolas, 
restaurantes e órgãos públicos em todos estados do Brasil. | Citerol was founded as a full solution in uniforms for demanding 
clients who require high quality products and priority service. Over the years, Citerol became reference in the clothing market 
and, today, its presence extends to industries, commerce, store chains, hotels, schools, restaurants and government agencies 
in all states in Brazil.
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Empresas | Razão Social: COMING Indústria e Comércio de Couros Ltda | Estado: GO

Emílio Bittar
CEO da COMING | CEO at COMING

Email: ecbittar@coming.com.br

Telefone | Phone: +55 62 99973-6633

Site: http://www.coming.com.br/site1/

Setor | Sector: Têxteis, confecções e calçados
Descrição da Empresa | Company Description: Fundada em 1982 a COMING Indústria e Comércio de Couros Ltda. salgavam 
couros verdes e comercializavam em território nacional. Progrediu as vendas ao exterior e em 2002 foram premiados com o 
XXXII TROFEO INTERNACIONAL AL PRESTÍGIO COMERCIAL – NEW MILLENNIUM AWARD. A empresa acredita em uma gestão 
baseada em três pilares de sustentabilidade: Social, Econômico e Ambiental. | Established in 1982, COMING Indústria e 
Comércio de Couros Ltda. initially salted green leathers and only traded domestically. Its sales abroad increased and in 2002 
it was awarded the XXXII TROFEO INTERNACIONAL AL PRESTÍGIO COMERCIAL – NEW MILLENNIUM AWARD. The company 
believes in a management based on three pillars of sustainability: Social, Economic, and Environmental.

Empresas | Razão Social: COMING Indústria e Comércio de Couros Ltda | Estado: GO

Shirlei Bittar
Empresária da COMING | Entrepreneur at COMING

Email: smpbittar@hotmail.com

Telefone | Phone: +55 62 98435-6727

Site: http://www.coming.com.br/site1/

Setor | Sector: Têxteis, confecções e calçados
Descrição da Empresa | Company Description: Fundada em 1982 a COMING Indústria e Comércio de Couros Ltda. salgavam 
couros verdes e comercializavam em território nacional. Progrediu as vendas ao exterior e em 2002 foram premiados com o 
XXXII TROFEO INTERNACIONAL AL PRESTÍGIO COMERCIAL – NEW MILLENNIUM AWARD. A empresa acredita em uma gestão 
baseada em três pilares de sustentabilidade: Social, Econômico e Ambiental. | Established in 1982, COMING Indústria e 
Comércio de Couros Ltda. initially salted green leathers and only traded domestically. Its sales abroad increased and in 2002 
it was awarded the XXXII TROFEO INTERNACIONAL AL PRESTÍGIO COMERCIAL – NEW MILLENNIUM AWARD. The company 
believes in a management based on three pillars of sustainability: Social, Economic, and Environmental.

Empresas | Razão Social: Condimentos Portuense Eirele | Estado: MG

Flávia Gonzaga
Presidente da Condimentos Portuense | President at Condimentos Portuense

Email: flavia@condimentosportuense.com.br

Telefone | Phone: +55 32 99155-7777

Site: https://condimentosportuense.com.br/

Setor | Sector: Alimentos, bebidas e fumo
Descrição da Empresa | Company Description: Empresa do setor alimentício especializada na produção de molhos, temperos 
e especiarias. A inovação em embalagens e diversificação do mix de produtos é uma prática constante na portuense com o 
intuito de atender às necessidades dos clientes além de superar as expectativas do nosso consumidor. | Company in the food 
industry specializing in the production of sauces, seasonings, and spices. Bringing innovation in packaging and diversifying 
the product mix is a constant practice at Portuense, with the aim of meeting customer needs in addition to exceeding our 
consumer’s expectations.
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Empresas | Razão Social: Marca Registrada Engenharia e Consultoria Ltda | Estado: MG

Pedro Spina
Diretor da Construtora Marca Registrada | Director at Construtora Marca Registrada

Email: pedro@marcaregistradaeng.com.br

Telefone | Phone: +55 34 99687-6600

Site: http://marcaregistradaeng.com.br/

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: Fundada em 1990, ela realiza projetos e consultorias nos ramos de engenharia 
civil e arquitetura, além de prestação de serviços, execução de obras e incorporações imobiliárias. Atualmente, é responsável 
por mais de 200.000 m2 construídos. | Established in 1990, the company executes projects and provides consultancy in the 
fields of civil engineering and architecture, in addition to providing services, execution of works, and real estate developments. 
Currently, it is responsible for more than 200,000 m2 of built-up area.

Empresas | Razão Social: Construtora Predileta Ltda | Estado: MG

Luiz Jardim
Diretor da Construtora Predileta | Director at Construtora Predileta

Email: luiz.ajardim@hotmail.com

Telefone | Phone: +55 33 98405-6267

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: Indústria voltada para a construção de edifícios. | Industry focused on the 
construction of buildings. 

Empresas | Razão Social: Construtora Rotev | Estado: MG

Sebastião Rogério Teixeira
Presidente da Construtora Rotev | President at Construtora Rotev

Email: tiaorogerio@rotev.com.br

Telefone | Phone: +55 35 99102-9923

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: A Construtora Rotev trabalha tão somente com obras privadas, entre elas 
obras civis pesadas na área de mineração, galpões Indústriais e comerciais, lojas e casas padrão alto. Ampliações e reformas 
Indústriais estão no seu escopo de trabalho. Fornece também aos seus clientes projetos estruturais, elétrico, hidro sanitário e 
combate a incêndio. | Construtora Rotev works with private construction, including heavy civil construction works in mining, 
Indústrial and commercial complexes, stores and luxury homes. Indústrial expansions and renovations are in its scope of work. 
The company also provides clients with structural, electrical, hydro sanitary and fire prevention projects.

Empresas | Razão Social: Construtora WAO-MAR Ltda | Estado: MG

Aurélio Marangon Sobrinho
Sócio-Administrador da Construtora WAO-MAR | Managing Partner at Construtora WAO-MAR

Email: aureliowaomar@gmail.com

Telefone | Phone: +55 32 32321-5302

Site: https://www.waomar.com.br/

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: Construtora WAO-MAR Ltda. é especializada em incorporação e construção 
de edifícios de moradias para classe média alta. Atua na cidade de Juiz de Fora MG e Cabo Frio estado do Rio de Janeiro. Com 
mais de 43 anos atuando no mercado imobiliário, prepara para o próximo mês de dezembro o lançamento e construção de 
dois edifícios residenciais no centro de Juiz de Fora. | Construtora WAO-MAR Ltda. is specialized in incorporating and building 
middle-high class residential apartment complexes. The company operates at the city of Juiz de Fora, state of Minas Gerais, 
and Cabo Frio, state of Rio de Janeiro. With over 43 years of experience in the real estate market, the company is preparing to 
release and build two residential buildings in the downtown region of Juiz de Fora next December. 
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Empresas | Razão Social: Contécnica Fabricações | Estado: MG

Wenilson Fernandes
Diretor da Contécnica Fabricações | Director at Contécnica Fabricações

Email: wenilson@contecnica.ind.br

Telefone | Phone: +55 31 98705-9188

Site: https://contecnica.ind.br/

Setor | Sector: Máquinas e equipamentos
Descrição da Empresa | Company Description: A Contécnica Fabricações, atua há mais de 25 anos na fabricação de peças 
técnicas, usinagem de médio e pesado porte, caldeiraria de médio e pesado porte, estruturas metálicas e na recuperação 
de partes e/ou máquinas Indústriais, atendendo aos mais diversos setores da cadeia produtiva nacional, como mineração, 
siderurgia, celulose, reflorestamento, indústria automobilística, tecnologia, dentre outros. | Contécnica Fabricações has been 
in business for over 25 years, manufacturing technical parts, medium and heavy-duty machining, medium and heavy-duty 
boilers, metallic structures and recovering parts and/or Indústrial machinery, fulfilling the different needs of several Brazilian 
production sectors, such as mining, steelworks cellulose, reforesting, automobiles, technology, among others.

Empresas | Razão Social: Controle Engenharia e Instalações Ltda | Estado: MG

Alexandre Assunção Freitas
Diretor da Controle Engenharia e Instalações | Director at Controle Engenharia e Instalações

Email: alexandre@controleengenharia.com

Telefone | Phone: +55 31 98634-5123

Site: http://sinaees.com.br/

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: Empresa com vasta experiência em trinta anos de atuação no mercado 
elétrico nacional tanto no setor público quanto no setor privado. Especializada na fabricação de painéis elétricos de alta 
e média tensão para concessionárias de energia, indústrias e construção civil, além de fabricar e comercializar painéis de 
automação e controle. | Company with broad, thirty-year experience in the Brazilian electric industries, for both private 
and public companies. Specialized in manufacturing high and medium voltage electric panels for public utility companies, 
industries and civil construction, as well as manufacturing and selling control and automation panels.

Empresas | Razão Social: CorpLabs Innovation | Estado: MG

Fabio Veras
Proprietário/Sócio da CorpLabs Innovation | Owner/Partner at CorpLabs Innovation

Email: fabio@veras.com.br

Site: http://www.corplabs.com.br/

Setor | Sector: Tecnologia da Informação e Comunicação
Descrição da Empresa | Company Description: A CorpLabs promove a cultura da inovação corporativa e o empreendedorismo 
de alto impacto. Orienta organizações na estratégia de inovação para gerar novos mercados, uma nova cultura 
organizacional e enxergar o novo modelo de negócio. | CorpLabs promotes a culture of corporate innovation and high-impact 
entrepreneurship. Guides organizations in the innovation strategy to generate new markets and a new organizational culture 
and to see the new business model.
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Empresas | Razão Social: Sorveteria Creme Mel S/A | Estado: GO

Antonio Santos 
Presidente do Conselho da Creme Mel Sorvetes | President’s Advisor at Creme Mel Sorvetes

Email: antoniocrememel@gmail.com

Telefone | Phone: +55 62 99695-4489

Site: http://www.crememel.com.br/

Setor | Sector: Alimentos, bebidas e fumo
Descrição da Empresa | Company Description: A indústria goiana Creme Mel é hoje a maior fabricante nacional de sorvetes e 
compete no mercado brasileiro com multinacionais como Kibon e Nestlé, com uma produção anual de 36 milhões de litros de 
sorvetes. Está presente em 17 estados e, em 2015, adquiriu a indústria de sorveteria pernambucana Zeca´s, de a principal do 
setor no Nordeste do País. | Creme Mel is a company from the state of Goiás, Brazil, and is the largest producer of ice cream 
in the country, competing with multinationals like Kibon and Nestlé and boasting an annual production of 36 million liters of 
ice cream. The company operates in 17 Brazilian states and, in 2017, acquired Zeca’s, an ice cream company from the state of 
Pernambuco and the industry’s primary player in the Brazilian Northeast.

Empresas | Razão Social: Criações Ananda Ltda | Estado: MG

Hérika Sendas
Presidente da Criações Ananda | President at Criações Ananda

Email: contato@ananda.com.br

Telefone | Phone: +55 33 98405-6774

Site: https://ananda.com.br/

Setor | Sector: Têxteis, confecções e calçados
Descrição da Empresa | Company Description: Uma empresa de confecções que tem sua fábrica localizada no leste de Minas 
Gerais e distribuição para todo o país, além de suas lojas próprias e um show room em Governador Valadares. | A clothing 
company with a factory located in eastern Minas Gerais and distribution to the whole country, in addition to its own stores and 
a showroom in Governador Valadares.

Empresas | Razão Social: Cultura Inglesa Minas Gerais Ltda | Estado: MG

Giuliano Laucas
Diretor da Cultura Inglesa | Director at Cultura Inglesa

Email: giuliano.laucas@culturainglesamg.com.br

Telefone | Phone: +55 51 3288-1046

Site: https://culturainglesamg.com.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Empresa no ramo de idiomas que atua em MG há 80 anos, atua como 
representante de diversas Universidades Internacionais, como a Universidade de Cambridge para aplicação de exames 
internacionalmente conhecidos, para pós graduação, mestrado ou doutorado no exterior. Atua também na formação de 
crianças, jovens e adultos no idioma inglês. | Company in the field of languages that has been operating in the state of Minas 
Gerais for 80 years, representing various International Universities, such as Cambridge University, for the application of world-
renowned language exams for postgraduate, masters, or doctoral degrees abroad. Also provides education in the English 
language to children, adolescents, and adults.
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Empresas | Razão Social: DiGiovanni Móveis Planejados Ltda | Estado: MG

Fabiano Guimarães
Diretor da DiGiovanni Móveis | Director at DiGiovanni Móveis

Email: fabiano@digiovanni.com.br

Telefone | Phone: +55 34 99995-3337

Site: https://www.digiovanni.com.br/

Setor | Sector: Móveis e madeira
Descrição da Empresa | Company Description: A DiGiovanni é uma grife mineira de móveis sob medida de alto padrão com 
design italiano, investe em tecnologia de ponta com toque artesanal, atuando em três frentes: exclusividade, alta tecnologia e 
finissímo acabamento. | DiGiovanni is a brand from Minas Gerais state that produces high quality custom-made furniture with 
Italian design, investing in state-of-the-art technology with a handmade touch, operating on three fronts: exclusiveness, high 
tech, and fine finishing.

Empresas | Razão Social: Embraport - Empresa Brasileira de Terminais Portuários S/A | Estado: SP

Fabio Siccherino
CEO da DP World | CEO at DP World

Email: amanda.almeida@dpworld.com

Telefone | Phone: +55 13 3213-0729

Site: https://www.dpworld.com/pt-br/santos

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: A DP World Santos é uma empresa do Grupo DP World (Dubai Ports World), 
responsável pela operação de um dos maiores e mais modernos terminais portuários privados multipropósito do Brasil, 
instalado na margem esquerda do Porto de Santos. Com investimento de R$ 2,3 bilhões, proporcionamos mais de 1.200 
empregos diretos e 5.000 indiretos. | DP World Santos is a company of the DP World Group (Dubai Ports World), responsible for 
operating one of the largest and most modern multipurpose private port terminals in Brazil, located on the left bank of the Port 
of Santos. With an investment of R$ 2.3 billion, we provide more than 1,200 direct jobs and 5,000 indirect jobs.

Empresas | Razão Social: Embraport - Empresa Brasileira de Terminais Portuários S/A | Estado: SP

Marcelo Jardim
Presidente do Conselho de Administração da DP World | Chairman of the Board of Directors at  
DP World

Email: amanda.almeida@dpworld.com

Telefone | Phone: +55 13 3213-0729

Site: https://www.dpworld.com/pt-br/santos

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: A DP World Santos é uma empresa do Grupo DP World (Dubai Ports World), 
responsável pela operação de um dos maiores e mais modernos terminais portuários privados multipropósito do Brasil, 
instalado na margem esquerda do Porto de Santos. Com investimento de R$ 2,3 bilhões, proporcionamos mais de 1.200 
empregos diretos e 5.000 indiretos. | DP World Santos is a company of the DP World Group (Dubai Ports World), responsible for 
operating one of the largest and most modern multipurpose private port terminals in Brazil, located on the left bank of the Port 
of Santos. With an investment of R$ 2.3 billion, we provide more than 1,200 direct jobs and 5,000 indirect jobs.
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Empresas | Razão Social: Eldorado Brasil Celulose S/A | Estado: SP

Flavio da Rocha Costa
Diretor de Logística da Eldorado Brasil Celulose | Director at Eldorado Brasil Celulose

Email: flavio.costa@eldoradobrasil.com.br

Telefone | Phone: +55 11 2505-0347

Site: https://eldoradobrasil.com.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: A Eldorado Brasil Celulose é uma empresa produtora de celulose branqueada 
de fibra curta. Sua cadeia é verticalizada e engloba desde da plantação, colheita, produção, comercialização e logística até 
o cliente, e 90% de sua produção de 1,8 milhão de toneladas anuais é exportada para os principais mercados: Ásia, Europa, 
Oriente Médio, Latam e EUA. | Eldorado Brasil Celulose is a producer of bleached short-fiber eucalyptus pulp. Its chain is 
verticalized and encompasses from planting, harvest, production, marketing, and logistics to the customer, and 90% of its 
production of 1.8 million tons per year is exported to the key markets of Asia, Europe, Middle East, Latam, and USA.

Empresas | Razão Social: Engefril Engenharia de Frio Eireli | Estado: MG

Humberto Nogueira
Presidente da ENGEFRIL | President at ENGEFRIL

Email: htn@engefril.com.br

Telefone | Phone: +55 31 98477-2884

Site: http://www.engefril.com.br/

Setor | Sector: Máquinas e equipamentos
Descrição da Empresa | Company Description: A Engefril é uma empresa de 52 anos,sediada em Santa Luzia-MG 
especializada na fabricação,projeto e montagem de equipamentos frigoríficos aplicados na refrigeração Indústrial. | Engefril 
is a 52-year-old company, headquartered in Santa Luzia-MG, specialized in the manufacture, design, and assembly of 
refrigeration equipment used in Indústrial refrigeration.

Empresas | Razão Social: Engetec Construções e Montagens S/A | Estado: RJ

Hilario Pereira
Diretor da ENGETEC | Director at ENGETEC

Email: hilario.filho@engetecbrasil.com

Telefone | Phone: +55 21 97107-9807

Site: https://engetecbrasil.com/

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: A ENGETEC é uma empresa do Grupo Queiroz Galvão, criada no ano de 2000, 
com estrutura e gestão independentes, para atuação nos mercados de construção civil e montagem eletromecânica. Tem 
como principal expertise o desenvolvimento de soluções integradas de engenharia, o gerenciamento e a execução de serviços, 
suprimento e comissionamento. | ENGETEC is a Queiroz Galvão Group company, created in 2000, with independent structure 
and management, to operate in the civil construction and electromechanical assembly markets. Its main expertise is in the 
development of integrated engineering solutions, management and execution of services, procurement, and commissioning.
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Empresas | Razão Social: Engetec Construções e Montagens S/A | Estado: RJ

Gabriel Colonese
Diretor da ENGETEC | Director at ENGETEC

Email: gabriel.colonese@engetecbrasil.com

Telefone | Phone: +55 21 96742-7981

Site: https://engetecbrasil.com/

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: A ENGETEC é uma empresa do Grupo Queiroz Galvão, criada no ano de 2000, 
com estrutura e gestão independentes, para atuação nos mercados de construção civil e montagem eletromecânica. Tem 
como principal expertise o desenvolvimento de soluções integradas de engenharia, o gerenciamento e a execução de serviços, 
suprimento e comissionamento. | ENGETEC is a Queiroz Galvão Group company, created in 2000, with independent structure 
and management, to operate in the civil construction and electromechanical assembly markets. Its main expertise is in the 
development of integrated engineering solutions, management and execution of services, procurement, and commissioning.

Empresas | Razão Social: Engetec Construções e Montagens S/A | Estado: RJ

Nelson Roberto Requião Moura
Diretor da ENGETEC | Director at ENGETEC

Site: https://engetecbrasil.com/

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: A ENGETEC é uma empresa do Grupo Queiroz Galvão, criada no ano de 2000, 
com estrutura e gestão independentes, para atuação nos mercados de construção civil e montagem eletromecânica. Tem 
como principal expertise o desenvolvimento de soluções integradas de engenharia, o gerenciamento e a execução de serviços, 
suprimento e comissionamento. | ENGETEC is a Queiroz Galvão Group company, created in 2000, with independent structure 
and management, to operate in the civil construction and electromechanical assembly markets. Its main expertise is in the 
development of integrated engineering solutions, management and execution of services, procurement, and commissioning.

Empresas | Razão Social: Engetec Construções e Montagens S/A | Estado: RJ

Guto Ribeiro
Consultor da ENGETEC | Consultant at ENGETEC

Email: luiz.ribeiro@lacrconsultoria.com

Telefone | Phone: +55 21 98107-5566

Site: https://engetecbrasil.com/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A ENGETEC é uma empresa do Grupo Queiroz Galvão, criada no ano de 2000, 
com estrutura e gestão independentes, para atuação nos mercados de construção civil e montagem eletromecânica. Tem 
como principal expertise o desenvolvimento de soluções integradas de engenharia, o gerenciamento e a execução de serviços, 
suprimento e comissionamento. | ENGETEC is a Queiroz Galvão Group company, created in 2000, with independent structure 
and management, to operate in the civil construction and electromechanical assembly markets. Its main expertise is in the 
development of integrated engineering solutions, management and execution of services, procurement, and commissioning.

Empresas | Razão Social: Engetec Construções e Montagens S/A | Estado: RJ

Renzo Gracie
Empresário da ENGETEC | Entrepreneur at ENGETEC

Site: https://engetecbrasil.com/

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: A ENGETEC é uma empresa do Grupo Queiroz Galvão, criada no ano de 2000, 
com estrutura e gestão independentes, para atuação nos mercados de construção civil e montagem eletromecânica. Tem 
como principal expertise o desenvolvimento de soluções integradas de engenharia, o gerenciamento e a execução de serviços, 
suprimento e comissionamento. | ENGETEC is a Queiroz Galvão Group company, created in 2000, with independent structure 
and management, to operate in the civil construction and electromechanical assembly markets. Its main expertise is in the 
development of integrated engineering solutions, management and execution of services, procurement, and commissioning.
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Empresas | Razão Social: Fania Com. e Ind. De Peças | Estado: MG

Henrique Sérgio
Presidente da FANIA | President at FANIA

Email: henrique.sergio@fania.com.br

Telefone | Phone: +55 35 3629-5806

Site: https://www.fania.com.br/

Setor | Sector: Automotivo
Descrição da Empresa | Company Description: No segmento automobilístico há cinco décadas, a FANIA está localizada 
próxima aos três principais centros comerciais do Brasil: Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Marca forte e de 
confiabilidade no cenário automobilístico global, a cada ano a empresa conquista mais qualidade, excelência e aprimoramento 
em seu processo de desenvolvimento de projetos e fabricação de produtos. | In the automobile segment for five decades, 
FANIA has been located close to the three main commercial centers in Brazil: Belo Horizonte, Rio de Janeiro and São Paulo. 
Strong and reliable brand in the global automotive scenario, each year the company achieves more quality, excellence and 
improvement in its project development and product manufacturing process.

Empresas | Razão Social: FF Legal Lab Ltda | Estado: MG

Rodrigo Freire
Presidente da FF Legal Lab | President at FF Legal Lab

Site: https://www.fflegallab.com.br/

Setor | Sector: Tecnologia da Informação e Comunicação
Descrição da Empresa | Company Description: O FF Legal Lab nasce da experiência de dois escritórios renomados 
fomentando a inovação e a credibilidade com foco exclusivo em soluções para o universo jurídico. | The FF Legal Lab is born 
from the experience of two renowned firms fostering innovation and credibility with an exclusive focus on solutions for the 
legal universe.

Empresas | Razão Social: Flexcon Construções Metálicas Ltda | Estado: MG

José Carlos Reis
Engenheiro Civil da Flexcon Construções Metálicas | Engineer at Flexcon Construções Metálicas

Email: josecarlos.br65@gmail.com

Telefone | Phone: +55 34 99911-8584

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: Profissionais atuantes no mercado de concreto e aço com projetos: edifícios 
comerciais e residenciais, hospitais, universidades, igrejas, indústrias, cozinhas Indústriais, rodoviárias, ginásios de esportes, 
entre outros. | Professionals active in the concrete and steel market with projects in commercial and residential buildings, 
hospitals, universities, churches, industries, Indústrial kitchens, bus stations, sporting arenas, among others.

Empresas | Razão Social: Fralía Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Cacau Ltda | Estado: MG

Matheus Reis
CEO da Fralía Cacau Brasil | CEO at Fralía Cacau Brasil

Email: matheus@fralia.com.br

Telefone | Phone: +55 31 97300-9700

Site: https://fralia.com.br/

Setor | Sector: Alimentos, bebidas e fumo
Descrição da Empresa | Company Description: Somo uma indústria de processamento de cacau. A empresa oferece quatro 
linhas de produtos: Indústrial, manteigas, confeitaria e gourmet. O cacau é um fruto que proporciona uma imensa riqueza de 
blends, e nós trabalhamos trazendo essa diversidade de cheiros, sabores e qualidades para os nossos clientes. | We are a cocoa 
processing industry. The company offers four product lines: Indústrial, butters, confectionery, and gourmet. Cocoa is a fruit that 
provides an immense wealth of blends, and we work to bring this variety of smells, flavors, and qualities to our customers. 
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Empresas | Razão Social: Frank Lemes do Prado | Estado: MG

Frank Prado
Diretor-Presidente da Frank Lemes do Prado | President at Frank Lemes do Prado

Email: estilistafrankprado@yahoo.com.br

Telefone | Phone: +55 34 99928-4623

Setor | Sector: Têxteis, confecções e calçados
Descrição da Empresa | Company Description: Trabalhamos com desenvolvimento de coleção, estilo e modelagem 
desenvolvendo tendência para outras marcas. Fazemos também vestidos sob medida. Noiva e alta costura e prêt-à-porter. | 
We work developing collections, styles and modeling, creating trends for other brands. We also make tailor-made dresses. 
Wedding and haute couture and ready-to-wear.

Empresas | Razão Social: Frank Lemes do Prado | Estado: MG

Klician Prado
Gerente da Frank Lemes do Prado | Manager at Frank Lemes do Prado

Email: klicianmeery@yahoo.com

Telefone | Phone: +55 34 99907-2224

Setor | Sector: Têxteis, confecções e calçados
Descrição da Empresa | Company Description: Trabalhamos com desenvolvimento de coleção, estilo e modelagem 
desenvolvendo tendência para outras marcas. Fazemos também vestidos sob medida. Noiva e alta costura e prêt-à-porter. | 
We work developing collections, styles and modeling, creating trends for other brands. We also make tailor-made dresses. 
Wedding and haute couture and ready-to-wear.

Empresas | Razão Social: Gallotti e Advogados Associados | Estado: DF

Benjamin Gallotti
Sócio-Fundador da Gallotti Advogados | Founding Partner at Gallotti Advogados

Email: benjamin@gallotti.adv.br

Telefone | Phone: +55 61 3013-9050

Site: https://www.gallotti.adv.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: O Escritório Gallotti e Advogados Associados – GAA foi inaugurado em 1997, é 
especializado na prestação de serviços jurídicos, planejados estrategicamente para atender aos anseios do Sistema Portuário 
Nacional e acompanha a evolução jurídica e situacional dos serviços de transporte aquaviário e exploração de infraestrutura 
portuária.O escritório honra-se em ser o precursor do Direito Portuário e de preencher, desde sua concepção, importante 
lacuna em sua área de atuação. | Gallotti e Advogados Associados – GAA was established in 1997, and is specialized in 
providing legal services strategically planned to meet the demands of the National Port System, and accompanies the legal 
and situational evolution of waterway transport services and the use of port infrastructure. The firm is honored to be the 
precursor of Port Law and to fill, since its conception, an important gap in its area of expertise.

Empresas | Razão Social: Gallotti e Advogados Associados | Estado: DF

Fabio Silveira
Sócio da Gallotti Advogados | Partner at Gallotti Advogados

Email: fabio@gallotti.adv.br

Telefone | Phone: +55 61 99959-0550

Site: https://www.gallotti.adv.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: O Escritório Gallotti e Advogados Associados – GAA foi inaugurado em 1997, é 
especializado na prestação de serviços jurídicos, planejados estrategicamente para atender aos anseios do Sistema Portuário 
Nacional e acompanha a evolução jurídica e situacional dos serviços de transporte aquaviário e exploração de infraestrutura 
portuária.O escritório honra-se em ser o precursor do Direito Portuário e de preencher, desde sua concepção, importante 
lacuna em sua área de atuação. | Gallotti e Advogados Associados – GAA was established in 1997, and is specialized in 
providing legal services strategically planned to meet the demands of the National Port System, and accompanies the legal 
and situational evolution of waterway transport services and the use of port infrastructure. The firm is honored to be the 
precursor of Port Law and to fill, since its conception, an important gap in its area of expertise.
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Empresas | Razão Social: Companhia de Gás de Minas Gerais | Estado: MG

Pedro Magalhães
Presidente da GASMIG | President at GASMIG

Email: pedro.magalhaes@gasmig.com.br

Telefone | Phone: +55 31 99984-4444

Site: http://www.gasmig.com.br/

Setor | Sector: Energia
Descrição da Empresa | Company Description: Concessionária Estadual de Distribuição de Gás Natural Canalizado, 
atendendo aos segmentos Indústrial, comercial, residencial, gás natural comprimido (GNC), gás natural liquefeito (GNL), 
automotivo, cogeração/climatização e termelétrico. | State Concessionaire for Piped Natural Gas Distribution, serving the 
Indústrial, commercial, residential, compressed natural gas (CNG), liquefied natural gas (LNG), automotive, cogeneration/air 
conditioning, and thermoelectric power segments.

Empresas | Razão Social: Gellak Indústria e Comércio Ltda | Estado: MG

Vagnaldo Fonseca
Indústrial na Gellak | Indústrial at Gellak

Email: gellak@gellak.com.br

Telefone | Phone: +55 31 98877-0630

Site: http://gellak.com.br/

Setor | Sector: Alimentos, bebidas e fumo
Descrição da Empresa | Company Description: A Gellak tem seu foco na produção de alimentos saudáveis e de alto valor 
nutricional. Para tanto, a empresa investe continuamente em equipamentos de alta tecnologia e mão de obra qualificada. 
O rígido controle de qualidade da matéria-prima utilizada e o rigoroso processo de seleção, utilização e fiscalização dos 
ingredientes durante todas as etapas de produção tornam-se o diferencial que faz a excelência dos seus produtos. | Gellak 
focuses on the production of sustainable food products with high nutritional value. To this end, the company continuously 
invests in high tech equipment and skilled labor. The rigid raw material quality control and strict selection, usage and 
inspection of ingredients throughout all production steps drive the company’s excellence in the business.

Empresas | Razão Social: Gold Analisa Diagnóstica | Estado: MG

Ronnye Peterson Antunes
Diretor da Gold Analisa Diagnóstica | Director at Gold Analisa Diagnóstica

Email: diretoria@grupogenoma.com.br 

Telefone | Phone: +55 31 2128-6000

Site: http://www.goldanalisa.com.br/

Setor | Sector: Farmacêutica, higiene pessoal, perfumaria e cosméticos
Descrição da Empresa | Company Description: A Gold Analisa Diagnóstica é uma empresa Mineira que atua nacionalmente 
na área de produtos para saúde, produzindo e comercializando reagentes para diagnóstico in vitro com certificados das Boas 
Práticas de Fabricação e Controle da Anvisa e ISO 9001:2015. Industra e comércio de diagnósticos de uso invitro. Produz e 
comercializa testes de bioquímica, hemetologia, diabetes, imunologia, testes rápidos, e equipamentos automáticos e semi-
automáticos da área. | Gold Analisa Diagnóstica is a company from Minas Gerais that operates in all of Brazil in the field of 
health care products, producing and selling reagents for in vitro diagnoses with certificates from Anvisa’s Best Practices for 
Manufacturing and Control and ISO 9001:2015. In vitro diagnoses industry and commerce. It produces and sells biochemical, 
hematology, diabetes and immunology exams, along with quick exams and automatic and semi-automatic equipment for 
the industry.
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Empresas | Razão Social: Gold Analisa Diagnóstica | Estado: MG

Ronnye de Castro Antunes
Gerente da Gold Analisa Diagnóstica | Manager at Gold Analisa Diagnóstica

Email: diretoria@grupogenoma.com.br 

Telefone | Phone: +55 31 2128-6000

Site: http://www.goldanalisa.com.br/

Setor | Sector: Farmacêutica, higiene pessoal, perfumaria e cosméticos
Descrição da Empresa | Company Description: A Gold Analisa Diagnóstica é uma empresa Mineira que atua nacionalmente 
na área de produtos para saúde, produzindo e comercializando reagentes para diagnóstico in vitro com certificados das Boas 
Práticas de Fabricação e Controle da Anvisa e ISO 9001:2015. Industra e comércio de diagnósticos de uso invitro. Produz e 
comercializa testes de bioquímica, hemetologia, diabetes, imunologia, testes rápidos, e equipamentos automáticos e semi-
automáticos da área. | Gold Analisa Diagnóstica is a company from Minas Gerais that operates in all of Brazil in the field of 
health care products, producing and selling reagents for in vitro diagnoses with certificates from Anvisa’s Best Practices for 
Manufacturing and Control and ISO 9001:2015. In vitro diagnoses industry and commerce. It produces and sells biochemical, 
hematology, diabetes and immunology exams, along with quick exams and automatic and semi-automatic equipment for 
the industry.

Empresas | Razão Social: R & C Editora e Gráfica Ltda | Estado: MG

Ronaldo Martins
Proprietário/Sócio na Gráfica RC | Owner/Partner at Gráfica RC

Email: graficarapidarc@hotmail.com

Telefone | Phone: +55 34 98852-0186

Setor | Sector: Celulose, papel e produtos de papel
Descrição da Empresa | Company Description: Empresa gráfica. A principal atividade econômica é impressão de livros, 
revistas e outras publicacões periódicas. | Graphic company. The main economic activity involves printing books, magazines 
and other periodic publications.

Empresas | Razão Social: Granfélix Mineração Indústria e Comércio Ltda | Estado: MG

Eduardo Félix
CEO da Granduvale | CEO at Granduvale

Email: eduardo@grupofelix.com.br 

Telefone | Phone: +55 31 99941-5777

Site: https://www.grupofelix.com.br/

Setor | Sector: Mineração
Descrição da Empresa | Company Description: Granduvale, produtora e exportadora de pedras ornamentais (granito/ 
quartzito/ Marmore) e outros minérios. | Granduvale, a producer and exporter of ornamental stones (granite/quartzite/marble) 
and other minerals.

Empresas | Razão Social: Grupo Bandeirantes de Comunicação | Estado: SP

Paulo Saad Jafet
Vice-Presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação | Vice President at Bandeirantes 
Communication Group

Site: https://www.band.uol.com.br/

Setor | Sector: Tecnologia da Informação e Comunicação
Descrição da Empresa | Company Description: Desde 1937 a Bandeirantes faz parte do dia a dia de milhões de brasileiros. 
Somos uma das mais completas redes de comunicação do país e do mundo, atuando em diversas plataformas com marcas 
próprias e parceiras. | Since 1937, Bandeirantes has been part of the daily life of millions of Brazilians. We are one of the 
most complete communication networks of the country and the world, operating in various platforms with proprietary and 
partner brands. 



50 CATÁLOGO DE PARTICIPANTES | MISSÃO PROSPECTIVA BRASIL-EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

Empresas | Razão Social: AIC Reativa Indústria e Comércio de Produtos Químicos e Biológicos Ltda | Estado: MG

Carlos H. Paula
CEO do Grupo Innovar | CEO at Grupo Innovar

Email: carlos@innovar.com.br

Telefone | Phone: +55 34 9914-70887

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Empresa de biotecnologia, voltada a agricultura sustentável e regenerativa. 
Fabrica e fornece reagentes, meios de cultura, bioinsumos, biorreatores, biofertilizantes, fertilizantes especiais, e serviços de 
desenvolvimento de produtos, processos e capacitação de produção diretamente em propriedades rurais “on farm”. |  
A biotechnology company focused on sustainable and regenerative agriculture. Manufactures and provides reagents, culture 
tools, bioinputs, bioreactors, biofertilizers, special fertilizers and product development services along with processes and 
production training performed directly “on farm”.

Empresas | Razão Social: Casa da Transmissão, Caminhões, Motores e Peças LTDA | Estado: MG

João Pelegrini 
Diretor do Grupo Pelegrini | Director at Grupo Pelegrini

Email: joao@pelegrini.com.br

Telefone | Phone: +55 34 99971-0600

Site: http://www.pelegrini.com.br/

Setor | Sector: Automotivo
Descrição da Empresa | Company Description: O Grupo Pelegrini é composto de empresas do setor automotivo que atuam a 
mais de 29 anos na região. Somos especialistas no varejo e atacado de peças genuínas e originais das principais fábricas do 
mercado brasileiro e concessionária de caminhões e ônibus. | The Pelegrini Group is made up of companies in the automotive 
industry that have been operating for over 29 years. We are specialists in the retail and wholesale of genuine and original parts 
from the main automakers in Brazil as well as a dealer of trucks and buses.

Empresas | Razão Social: Heringer Implementos | Estado: MG

Sandro Heringer
Diretor do Heringer Implementos | Director at Heringer Implementos 

Email: sandro@heringer.eng.br

Telefone | Phone: +55 33 99191-4373

Site: https://heringer.eng.br/

Setor | Sector: Automotivo
Descrição da Empresa | Company Description: Heringer é uma empresa do setor de Implementos Rodoviários, com mais de 
Meio Século de tradição. Produzimos, Implementos Rodoviários, com inovação e sustentabilidade. | Heringer is a roadway 
tools company with over 50 years of history. We produce roadway tools with innovation and sustainability. 

Empresas | Razão Social: IMOL - Indústria de Móveis Oliveira | Estado: GO

Harley Paiva
Diretor-Geral da IMOL | General Director at IMOL

Email: harley@grupoimol.com.br

Telefone | Phone: +55 62 98410-5255

Site: https://grupoimol.com.br/contato/

Setor | Sector: Móveis e madeira
Descrição da Empresa | Company Description: Indústria de móveis voltada para os segmentos de hotelaria e hospital, conta 
com mais de 50 anos de experiência no mercado. | A furniture industry focused on the hotel and hospital segments, with more 
than 50 years of experience in the market.
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Empresas | Razão Social: Intermarítima Portos e Logística | Estado: BA

Roberto Zitelmann 
Diretor-Presidente da Intermarítima | CEO at Intermarítima

Email: rzo@intermaritima.com.br

Telefone | Phone: +55 71 99697-4994

Site: https://www.intermaritima.com.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: Líder de mercado em operações portuárias e serviços logísticos na região 
Nordeste do Brasil. | Market leader in port operations and logistics services in the Brazilian Northeast.

Empresas | Razão Social: Intermarítima Portos e Logística | Estado: BA

Matheus Oliva
Diretor da Intermarítima | Director at Intermarítima

Site: https://www.intermaritima.com.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: Líder de mercado em operações portuárias e serviços logísticos na região 
Nordeste do Brasil. | Market leader in port operations and logistics services in the Brazilian Northeast.

Empresas | Razão Social: Jornal Gazeta de Varginha | Estado: MG

Rodrigo Silva Fernandes
Presidente do Jornal Gazeta de Varginha | President at Jornal Gazeta de Varginha

Email: rs.fernandes@fiemg.com.br

Telefone | Phone: +55 35 99989-5030

Site: http://www.gazetadevarginha.com.br/

Setor | Sector: Celulose, papel e produtos de papel
Descrição da Empresa | Company Description: Empresa no setor de comunicação de cobertura jornalística. | Company in the 
journalistic coverage communications sector.

Empresas | Razão Social: Junqueira Compressores e Máquinas Ltda | Estado: MG

Daniel Junqueira
Diretor da Junqueira Compressores e Máquinas | Director at Junqueira Compressores e Máquinas

Email: daniel@gnvcompressores.com.br

Telefone | Phone: +55 31 98423-0318

Site: http://www.gnvcompressores.com.br/

Setor | Sector: Máquinas e equipamentos
Descrição da Empresa | Company Description: Soluções em gás natural e biometano com equipamentos produzidos pela 
Junqueira Compressores e Maquinas (JCM) dedicados à necessidade do cliente. | Natural gas and biomethane solutions with 
equipment produced by Junqueira Compressors and Machine (JCM), focused on the client’s needs.
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Empresas | Razão Social: Mendes Vianna Advogados Associados | Estado: RJ

Godofredo Mendes Vianna
Sócio da Kincaid Mendes Vianna Advogados | Partner at Kincaid Mendes Vianna Advogados

Email: kincaid@kincaid.com.br

Telefone | Phone: +55 21 2276-6200

Site: https://www.kincaid.com.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: Fundado em 1932, somos um dos mais tradicionais escritórios de advocacia 
do Brasil. Nossa prática multidisciplinar nasceu da experiência em comércio internacional, que se expandiu para diversos 
setores e áreas como: Marítimo, Tributário e Aduaneiro, Societário, Contencioso e Arbitragem, Seguro e Resseguro, Portos e 
Infraestrutura, Energia, Óleo e Gás, Ambiental, Trabalhista, Aviação, Compliance, Ferroviário e Setor Público. | Established 
in 1932, we are one of the most traditional law firms in Brazil. Our multidisciplinary practice was born from experience 
in international trade, which has expanded to various sectors and areas such as: Maritime, Tax and Customs, Corporate, 
Litigation and Arbitration, Insurance and Reinsurance, Ports and Infrastructure, Energy, Oil and Gas, Environmental, Labor, 
Aviation, Compliance, Rail, and Public Sector.

Empresas | Razão Social: Mendes Vianna Advogados Associados | Estado: RJ

Pedro Neiva
Sócio da Kincaid Mendes Vianna Advogados | Partner at Kincaid Mendes Vianna Advogados

Email: pedro.neiva@kincaid.com.br

Telefone | Phone: +55 61 99115-1595

Site: https://www.kincaid.com.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: Fundado em 1932, somos um dos mais tradicionais escritórios de advocacia 
do Brasil. Nossa prática multidisciplinar nasceu da experiência em comércio internacional, que se expandiu para diversos 
setores e áreas como: Marítimo, Tributário e Aduaneiro, Societário, Contencioso e Arbitragem, Seguro e Resseguro, Portos e 
Infraestrutura, Energia, Óleo e Gás, Ambiental, Trabalhista, Aviação, Compliance, Ferroviário e Setor Público. | Established 
in 1932, we are one of the most traditional law firms in Brazil. Our multidisciplinary practice was born from experience 
in international trade, which has expanded to various sectors and areas such as: Maritime, Tax and Customs, Corporate, 
Litigation and Arbitration, Insurance and Reinsurance, Ports and Infrastructure, Energy, Oil and Gas, Environmental, Labor, 
Aviation, Compliance, Rail, and Public Sector.

Empresas | Razão Social: Legran Construções de Pré-Fabricados Ltda | Estado: MG

Paulo Sampaio
Empresário da Legran Engenharia | Entrepreneur at Legran Engenharia

Email: pauloroberto@legran.com.br

Telefone | Phone: +55 34 98813-8813

Site: https://legran.com.br/

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: A Legran atua a 35 anos na região em fabricação de pré-moldados, hoje somos 
uma das maiores empresas de Minas Gerais. | Legran has been operating for 35 years in the production of precast elements, 
and is currently one of the largest companies in Minas Gerais.
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Empresas | Razão Social: LevFort Indústria e Comércio Importação e Exportação Eireli | Estado: MG

Domingos Araújo
Presidente da LevFort | President at LevFort

Email: domingos@levfortcalcados.com

Telefone | Phone: +55 34 3311-3779

Site: https://www.levfortcalcados.com/

Setor | Sector: Têxteis, confecções e calçados
Descrição da Empresa | Company Description: Fundada em 1986, a LevFort Calçados atua hoje em todo o Brasil e exterior 
com linhas de calçados exclusivos como botas, botinas e sapatos. | Founded in 1986, LevFort Calçados now operates all over 
Brazil and abroad with exclusive footwear lines such as boots, booties, and shoes.

Empresas | Razão Social: LevFort Indústria e Comércio Importação e Exportação Eireli | Estado: MG

Juliano Santos
Empresário da LevFort | Entrepreneur at LevFort

Email: jucarantes@gmail.com

Telefone | Phone: +55 34 99929-2592

Site: https://www.levfortcalcados.com/

Setor | Sector: Têxteis, confecções e calçados
Descrição da Empresa | Company Description: Fundada em 1986, a LevFort Calçados atua hoje em todo o Brasil e exterior 
com linhas de calçados exclusivos como botas, botinas e sapatos. | Founded in 1986, LevFort Calçados now operates all over 
Brazil and abroad with exclusive footwear lines such as boots, booties, and shoes.

Empresas | Razão Social: LUG Engenharia Ltda | Estado: MG

Camila Rezende
Sócia-Administradora da LUG Engenharia | Managing Partner at LUG Engenharia

Email: camila@lugengenharia.com.br

Telefone | Phone: +55 34 3661-6087

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: Empresa de construção civil focada na prestação de serviços à indústria em 
geral.| A civil construction company specialized in providing services to the industry in general.

Empresas | Razão Social: LUG Engenharia Ltda | Estado: MG

Uriel Rezende
Sócio-Administrador da LUG Engenharia | Managing Partner at LUG Engenharia

Email: lugeng@terra.com.br

Telefone | Phone: +55 34 3661-6087

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: Empresa de construção civil focada na prestação de serviços à indústria em 
geral.| A civil construction company specialized in providing services to the industry in general.
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Empresas | Razão Social: LYND Calçados Ltda | Estado: MG

Ronaldo Lacerda
Diretor da LYND Calçados | Director at LYND Calçados

Email: ronaldo@tenislynd.com.br

Telefone | Phone: +55 37 99192-9211

Site: https://lynd.com.br/

Setor | Sector: Têxteis, confecções e calçados
Descrição da Empresa | Company Description: Tudo começou em 1998 com uma produção de apenas 36 pares/dia, feita 
pelos próprios sócios. Em 2001, o design de produto e gestão da marca foram implantados de forma profissional. Os produtos 
passaram a ser comercializados pelos maiores lojistas do país. Em 2013, a LYND se consolida definitivamente no mercado 
brasileiro e inicia o projeto de expansão para o mercado externo. Design, moda, inovação e tecnologia com espírito esportivo. | 
It all started in 1998 with the production of only 36 pairs a day, produced by the company members themselves. In 2001, the 
product design and brand management were professionally implemented. The products were then sold to the largest retailers 
in the country. In 2013, LYND consolidated itself in the Brazilian market and began its expansion project to foreign countries. 
Design, fashion, innovation and technology with sportsmanship.

Empresas | Razão Social: Manoel Bernardes S/A | Estado: MG

Manoel Bernardes
Diretor da Manoel Bernardes | Director at Manoel Bernardes

Email: manoel@mbernardes.com.br

Telefone | Phone: +55 31 99986-5730

Site: https://www.manoelbernardes.com.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Tornou-se reconhecido pela reafirmação da cultura mineira, o uso de gemas de 
cor, técnicas apuradas e lapidações inovadoras, obtidas em constante pesquisa de possibilidades criativas associadas ao fazer 
manual. | It has become known for its reaffirmation of the mining culture, the use of colored gems, refined techniques, and 
innovative gem cutting, achieved through constant research of creative possibilities associated with hand-making.

Empresas | Razão Social: Marcopolo | Estado: RS

Mauro G. Bellini
Presidente da Marcopolo | Chairman at Marcopolo

Email: mauro.bellini@marcopolo.com.br

Telefone | Phone: +55 51 99307-7699

Site: https://www.marcopolo.com.br/

Setor | Sector: Automotivo
Descrição da Empresa | Company Description: A Marcopolo produz soluções que contribuem para o desenvolvimento do 
transporte coletivo de passageiros. Atualmente, a empresa é a líder do mercado brasileiro no segmento ônibus e posiciona-se 
entre as maiores fabricantes do mundo, com fábricas nos cinco continentes. | Marcopolo produces solutions that contribute 
to the development of public transport services. The company is currently the leader in the Brazilian market in the bus segment 
and ranks among the largest manufacturers in the world, with factories on five continents. 
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Empresas | Razão Social: Multiestrutura Projetos e Engenharia Ltda | Estado: MG

Nelson Barbosa
Diretor da MEPE | Director at MEPE

Email: mepe@mepe.com.br

Telefone | Phone: +55 31 3817-6058

Site: http://www.mepe.com.br/

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: Há mais de duas década no mercado, a MEPE possui mão-de-obra 
especializada e altamente capacitada. Utiliza o que há de mais eficiente e moderno em equipamentos e tecnologia para 
excecução em suas obras. | In the market for over two decades, MEPE has a specialized and highly skilled workforce. We use 
the most efficient and modern equipment and technology to carry out our works.

Empresas | Razão Social: Merco Shopping Marítima Ltda | Estado: RJ

Aluísio de Souza Sobreira
Presidente do Conselho da Merco Shipping | Board Chairman at Merco Shipping

Email: aluisio@mercoshipping.com.br

Telefone | Phone: +55 21 98153-9140

Site: http://www.mercoshipping.com.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: Com mais de 20 anos de atuação, a Merco Shipping está consolidada 
como uma empresa especializada na prestação de serviços de Consultoria, Engenharia e Logística, com especial ênfase no 
mercado Hidroviário. Seu corpo técnico, coordenado por executivos com larga experiência na gestão de grandes corporações 
nacionais e estrangeiras, permite atender a uma grande variedade de serviços nos diversos setores da economia nacional 
e internacional. | With over 20 years in the business, Merco Shipping is known as a company specialized in providing 
Consulting, Engineering and Logistics services, with special emphasis in waterway transport. Its technical personnel are 
coordinated by executives with ample experience in managing large national and foreign corporations, allowing the company 
to provide a wide range of services in different industries, both locally and abroad. 

Empresas | Razão Social: Micronic Comércio e Indústria Ltda | Estado: MG

Alexandre Mol
Presidente da Micronic | President at Micronic

Email: sindirepa@fiemg.com.br

Telefone | Phone: +55 31 3282-1417

Site: https://www.micronicreparos.com.br/

Setor | Sector: Automotivo
Descrição da Empresa | Company Description: Empresa de serviços de manutenção e reparação de veículos automotores. 
A Micronic conta com um amplo espaço físico que permite um rápido atendimento às demandas dos clientes e um fluxo 
de trabalho eficiente, contando também com equipamentos, tecnologia de ponta e uma equipe altamente qualificada. | 
Automotive repairs and maintenance services company. Micronic boasts a wade physical space that helps the company 
quickly meet clients’ demands and fulfill an efficient workflow. The space also includes the necessary equipment, cutting edge 
technology and a highly capable team.

Empresas | Razão Social: Modal Gestão | Estado: SP

Danilo Abbondanza
Diretor-geral da MODALGR | Director at MODALGR

Email: danilo.abbondanza@modalgr.com.br

Telefone | Phone: +55 11 99932-6477

Site: https://modalgr.com.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: Fundada em 2015, a MODALGR é uma Consultoria de Tecnologia com atuação 
em Desenvolvimento de Software, Suporte e Sustentação de Sistemas e Outsourcing. | Founded in 2015, MODALGR is a 
technology consultant working on software development, systems support and maintenance and outsourcing.
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Empresas | Razão Social: Módulo Embalagens Indústria e Comércio Ltda | Estado: MG

Ana Machado Sabino
Diretora da Módulo Embalagens | Director at Módulo Embalagens

Email: ana@moduloembalagens.com.br

Telefone | Phone: +55 32 3249-0646

Site: http://www.moduloembalagens.com.br/

Setor | Sector: Máquinas e equipamentos
Descrição da Empresa | Company Description: Fabricação de embalagens metálicas, principalmente para os setores: 
laticínios, Indústriais de tintas e petroquimico. | Manufacturing of metallic packages, especially for dairies, paints and 
petrochemicals industries.

Empresas | Razão Social: Mohallem Engenharia Ltda. | Estado: MG

Nakle Mohallem
Proprietário/Sócio da Molhallem Engenharia | Owner/Member at Molhallem Engenharia

Email: nakle@mohallem.com.br

Telefone | Phone: +55 35 98826-9815

Site: https://mohallem.com.br/

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: Representa as indústrias da construção civil da região sul de Minas Gerais.  
A Mohallem Engenharia Ltda. é uma das empresas mais sólidas e admiradas do setor da construção civil no Sul de Minas 
Gerais, com mais de 30 anos de atuação. No seu portfólio constam mais de 300 mil m2 construídos em empreendimentos 
residenciais de alto e médio padrão, pavilhões, edifícios comerciais e loteamentos. | Represents the civil construction 
industries in the southern region of Minas Gerais. Mohallem Engenharia Ltda. is one of the most established and admired 
companies in the civil construction industry in southern Minas Gerais, with over 30 years of experience. Its portfolio includes 
more than 300,000 m2 built in high and medium-income residential developments, pavilions, commercial buildings, and lot 
developments.

Empresas | Razão Social: Multilog S/A | Estado: SC

Djalma Vilela
Presidente da Multilog | President at Multilog

Email: djalma.vilela@multilog.com.br

Telefone | Phone: +55 47 99138-1232

Site: https://site.multilog.com.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: Multilog é um provedor de serviços logísticos completo, oferece aos seus 
clientes armazéns alfandegados, centros de distribuição e transportes. A Empresa atua no sul e sudeste do Brasil, com mais de 
20 unidades, localizadas estrategicamente próximas aos principais corredores rodoviários, portos e aeroportos do país. | 
Multilog is a complete provider of logistics services, offering its customers bonded warehouses, distribution centers, and 
transportation. The company operates in the South and Southeast regions of Brazil, with more than 20 units, strategically 
located near the main road corridors, ports, and airports of the country.

Empresas | Razão Social: Nanonib Nanotecnologia e Inovação em Nióbio Ltda | Estado: MG

Luiz Carlos Alves de Oliveira
Proprietário/Sócio da Nanonib Nanotecnologia | Owner/Partner at Nanonib Nanotecnologia

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Nanonib é uma empresa startup dedicada ao desenvolvimento de tecnologia 
e produtos à base de Nióbio, com o objetivo de criar nanomateriais avançados para soluções inovadoras em ciências da vida, 
energia e agronegócio. | Nanonib is a startup company focused on developing technology and products based on Niobium, 
aiming at creating advanced nanomaterials for innovative solutions in life sciences, energy, and agribusiness.
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Empresas | Razão Social: Nanonib Nanotecnologia e Inovação em Nióbio Ltda | Estado: MG

Alessandro Bruno Antunes Carvalho Tamietti 
Sócio da Nanonib Nanotecnologia | Partner at Nanonib Nanotecnologia

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Nanonib é uma empresa startup dedicada ao desenvolvimento de tecnologia 
e produtos à base de Nióbio, com o objetivo de criar nanomateriais avançados para soluções inovadoras em ciências da vida, 
energia e agronegócio. | Nanonib is a startup company focused on developing technology and products based on Niobium, 
aiming at creating advanced nanomaterials for innovative solutions in life sciences, energy, and agribusiness.

Empresas | Razão Social: Nardi Participações | Estado: MG

Marco Antônio Gomes Teixeira
Presidente da Nardi Participações | President at Nardi Participações

Setor | Sector: Automotivo
Descrição da Empresa | Company Description: Empresa holding que administra as concessionárias do Grupo Roma - Fiat 
/ Ford/ Yamaha / Peugeot / Citroen / Renault / Toyota / Jeep. | Holding company that manage the dealers network for Grupo 
Roma - Fiat/ Yamaha / Peugeot / Citroen / Renault / Toyota / Jeep.

Empresas | Razão Social: Novus Automation | Estado: RS

Aderbal Lima
Presidente do Conselho da Novus Automation | Chairman of Board at Novus Automation

Email: lima@novusautomation.com

Telefone | Phone: +55 51 98127-0099

Site: https://www.fiergs.org.br/

Setor | Sector: Máquinas e Equipamentos
Descrição da Empresa | Company Description: A NOVUS desenvolve e fabrica produtos inovadores para aquisição e 
registro de dados, controle de temperatura e processos, condicionamento e transmissão de sinais de variáveis de campo e 
instrumentos, levando soluções completas para seus clientes. | NOVUS develops and manufactures innovative products 
for data acquisition and recording, temperature and process control, field and instrument variable signals conditioning and 
transmission, bringing a full range solutions to clients. 

Empresas | Razão Social: Oficina Carrera e Comércio Ltda | Estado: MG

Ramon Melo
Diretor Secretário da Oficina Carrera | Director at Oficina Carrera

Email: ramon@oficinacarrera.com.br

Telefone | Phone: +55 31 99312-7558

Site: https://oficinacarrera.com.br/

Setor | Sector: Automotivo
Descrição da Empresa | Company Description: Oficina Carrera, lanternagem, pintura, mecânica, elétrica, polimento, 
revitalização e martelinho de ouro. 44 anos de mercado. Trabalhamos com veículos nacionais e importados. | Oficina Carrera: 
tin shop, paint, mechanical and electric tools, polishing, revitalizing and PDR. A 44-year history in the business. We work with 
both national and imported vehicles.
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Empresas | Razão Social: Panayotes Tsatsakis Engenharia e Construções Ltda | Estado: MG

Panayotes Tsatsakis
Presidente da Panayotes Construtora | President at Panayotes Construtora

Email: panayotes.tsatsakis@gmail.com

Telefone | Phone: +55 34 3236-8753

Site: https://www.panayotesconstrutora.com/

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: Construção civil com execução de projetos e obras nas áreas residenciais, 
comerciais e institucionais. | Civil construction with execution of projects and works in the residential, commercial, and 
institutional areas.

Empresas | Razão Social: Partner Indústrial Ltda | Estado: MG

Elcio Fortunato
Diretor da Partner Indústrial | Director at Partner Indústrial

Email: elcio@partnercorp.com.br

Telefone | Phone: +55 31 99324-0100

Site: https://partnerIndústrial.com.br/

Setor | Sector: Automotivo
Descrição da Empresa | Company Description: Indústria de peças técnicas em borracha e conjuntos soldados de pequena 
dimensão. Produção em escala para o setor automotivo, eletrodomésticos, setor elétrico e outros. | Manufacture of technical 
rubber parts and small-scale weldments for the automotive, white goods, electrical, and other industries.

Empresas | Razão Social: Pedreira Izaira Indústria e Comércio Ltda | Estado: GO

Flavio Rassi
Diretor Comercial da Pedreira Izaira | Director at Pedreira Izaira

Email: flavio@sistemafieg.org.br

Telefone | Phone: +55 62 3284-8000

Site: https://www.pedreiraizaira.com.br/

Setor | Sector: Mineração
Descrição da Empresa | Company Description: Desde 1964, a Pedreira Izaíra atua no mercado fornecendo materiais 
britados de alta qualidade. Atualmente, a empresa é uma das maiores produtoras de pedra britada do Estado de Goiás 
e reconhecida como uma referência no setor. | Pedreira Izaíra operates in the market since 1964 supplying high quality 
crushed materials. The company is currently one of the largest producers of gravel in the State of Goiás and is considered  
a reference in the industry.

Empresas | Razão Social: Pedreira Izaira Indústria e Comércio Ltda | Estado: GO

Patricia Rassi
Proprietária/Sócia da Pedreira Izaira | Owner at Pedreira Izaira

Email: pat.gusmao@gmail.com 

Telefone | Phone: +55 62 98124-7318

Site: https://fieg.com.br/home

Setor | Sector: Mineração
Descrição da Empresa | Company Description: Desde 1964, a Pedreira Izaíra atua no mercado fornecendo materiais 
britados de alta qualidade. Atualmente, a empresa é uma das maiores produtoras de pedra britada do Estado de Goiás 
e reconhecida como uma referência no setor. | Pedreira Izaíra operates in the market since 1964 supplying high quality 
crushed materials. The company is currently one of the largest producers of gravel in the State of Goiás and is considered  
a reference in the industry.
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Empresas | Razão Social: Pertisau Energia e Participações Ltda | Estado: GO

Priscila Rassi
Diretora da Pertisau Energia | Director at Pertisau Energia

Email: andreroc@terra.com.br 

Setor | Sector: Energia
Descrição da Empresa | Company Description: Consultoria Empresarial que atua no setor de energia do estado de Goiás. | 
Business consulting firm that operates in the energy sector in the state of Goiás.

Empresas | Razão Social: Piacentini do Brasil Construções | Estado: SP

Sergio Ubirajara Pugliesi Melotti
Proprietário/Sócio da Piacentini do Brasil | Owner/Partner at Piacentini do Brasil

Site: https://piacentinibrasil.com/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: A Piacentini é um grupo global que tem como missão desenvolver projetos 
e soluções diferenciadas, empregando modernas tecnologias e equipamentos, aliados à ampla experiência para oferecer 
aos nossos clientes as melhores e mais eficientes soluções de Engenharia. | Piacentini is a global group whose mission is to 
develop different projects and solutions by employing modern technologies and equipment, combined with a wide experience, 
in order to offer our customers the best and most efficient engineering solutions.

Empresas | Razão Social: Piacentini do Brasil Construções | Estado: SP

Elck Fogagnoli 
Diretora da Piacentini do Brasil | Director at Piacentini do Brasil

Email: elck@piacentinibrasil.com

Telefone | Phone: +55 13 99787-1972

Site: https://piacentinibrasil.com/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: A Piacentini é um grupo global que tem como missão desenvolver projetos 
e soluções diferenciadas, empregando modernas tecnologias e equipamentos, aliados à ampla experiência para oferecer 
aos nossos clientes as melhores e mais eficientes soluções de Engenharia. | Piacentini is a global group whose mission is to 
develop different projects and solutions by employing modern technologies and equipment, combined with a wide experience, 
in order to offer our customers the best and most efficient engineering solutions.

Empresas | Razão Social: Plasticeres Indústrial Ltda | Estado: MG

Helbert Higino de Cuba
Proprietário da Plasticeres Indústrial | Owner at Plasticeres Indústrial

Email: helbert@plasticeres.com.br

Telefone | Phone: +55 34 3322-2600

Setor | Sector: Borrachas e Plástico
Descrição da Empresa | Company Description: Empresa fundada em 1994, fabricante de embalagens plásticas lisas e 
personalizadas. | Company founded in 1994, manufacturer of smooth and custom plastic packaging.
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Empresas | Razão Social: Pollyrubber Indústria S/A | Estado: MG

Humberto Rodrigues da Cruz
Diretor da Pollyrubber | Director at Pollyrubber

Email: humberto@pollyrubber.com.br

Telefone | Phone: +55 31 99102-6351

Site: https://pollyrubber.com.br/

Setor | Sector: Borrachas e plástico
Descrição da Empresa | Company Description: Somos especializados na fabricação de peças técnicas em poliuretano e 
borracha, conforme desenho ou amostra. Atuante em todo o território nacional, a Pollyrubber possui uma cuidadosa gestão 
integrada que abrange os aspectos de qualidade, proteção ao meio ambiente, segurança e saúde ocupacional. | We are 
specialized in the manufacturing of technical parts in polyurethane and rubber, as per drawing or sample. Operating throughout 
Brazil, Pollyrubber has a careful integrated management that covers quality, environmental protection, safety, and occupational 
health aspects.

Empresas | Razão Social: Pollyrubber Indústria S/A | Estado: MG

José Carlos Pereira
Diretor da Pollyrubber | Director at Pollyrubber

Email: jose.carlos@pollyrubber.com.br

Telefone | Phone: +55 31 3391-5511

Site: https://pollyrubber.com.br/

Setor | Sector: Borrachas e plástico
Descrição da Empresa | Company Description: A Pollyrubber é uma empresa especializada na fabricação de tubulações 
revestidas, peças técnicas, telas em borracha e poliuretano para peneiras vibratórias com qualidade Premium, altamente 
resistente a desgastes, fabricadas sob encomenda. A Pollyrubber possui uma cuidadosa gestão integrada que abrange 
os aspectos de qualidade, proteção ao meio ambiente, segurança e saúde ocupacional. Somos certificados na norma ISO 
9001:2015 pelo Rina. | Pollyrubber is a company specialized in the manufacture of coated pipes, technical parts, rubber and 
polyurethane screen meshes for vibrating screens with premium quality, highly resistant to wear, manufactured on demand. 
Pollyrubber has a careful integrated management that covers quality, environmental protection, safety, and occupational 
health aspects. We are ISO 9001:2015 certified by Rina.

Empresas | Razão Social: Poros Construtora Eireli | Estado: MG

Pedro Dias
Diretor da Poros Construtora | Director at Poros Construtora

Email: contato@porosconstrutora.com.br

Telefone | Phone: +55 31 3288-4104

Site: http://www.porosconstrutora.com.br/

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: A Poros Contrutora é uma empresa familiar com 20 anos de mercado 
brasileiro, atuante em toda cadeia produtiva da construção pesada. Executando serviços de terraplenagem, infraestrutura, 
saneamento, loteamento, mineração, obras viária e aeroportuárias. | Poros Contrutora is a family business with 20 years 
of experience in the Brazilian market, operating across the heavy construction production chain, performing earthworks, 
infrastructure, sanitation, land development, mining, road, and airport works.
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Empresas | Razão Social: Power Test Comissionamento Ltda | Estado: MG

Bill Siqueira
Sócio da Power Test Comissionamento | Partner at Power Test Comissionamento

Email: bill@powertest.com.br

Telefone | Phone: +55 31 99731-0500

Site: https://powertest.com.br/

Setor | Sector: Máquinas e equipamentos
Descrição da Empresa | Company Description: A Power Test Comissionamento Ltda. é uma empresa que tem sua origem na 
tradição familiar de dedicar-se em serviços especializados em engenharia. A Power Test oferece aos seus clientes o máximo de 
qualidade nas áreas de calibração, ensaios e manutenção em instrumentos, EPI’s e válvulas Indústriais, bem como experiência 
na prestação de serviços de comissionamento elétrico e instrumentação. | Power Test Comissioning Ltda. is a company 
founded on the family tradition of commitment to specialized services in engineering. Power Test offers its clients the highest 
quality in the areas of calibration, testing, and maintenance of instruments, PPE, and Indústrial valves, as well as experience in 
electrical and instrumentation commissioning services.

Empresas | Razão Social: Power Test Comissionamento Ltda | Estado: MG

Igor Siqueira
Sócio-Diretor da Power Test Comissionamento | Partner Director at Power Test Comissionamento

Email: igor@powertest.com.br

Telefone | Phone: +55 31 3825-1666

Site: https://powertest.com.br/

Setor | Sector: Máquinas e equipamentos
Descrição da Empresa | Company Description: A Power Test Comissionamento Ltda. é uma empresa que tem sua origem na 
tradição familiar de dedicar-se em serviços especializados em engenharia. A Power Test oferece aos seus clientes o máximo de 
qualidade nas áreas de calibração, ensaios e manutenção em instrumentos, EPI’s e válvulas Indústriais, bem como experiência 
na prestação de serviços de comissionamento elétrico e instrumentação. | Power Test Comissioning Ltda. is a company 
founded on the family tradition of commitment to specialized services in engineering. Power Test offers its clients the highest 
quality in the areas of calibration, testing, and maintenance of instruments, PPE, and Indústrial valves, as well as experience in 
electrical and instrumentation commissioning services.

Empresas | Razão Social: Power Test Comissionamento Ltda | Estado: MG

Alvaro Siqueira
Diretor Técnico da Power Test Comissionamento | Director at Power Test Comissionamento

Email: alvaro@powertest.com.br

Telefone | Phone: +55 31 99988-3211

Site: https://powertest.com.br/

Setor | Sector: Máquinas e equipamentos
Descrição da Empresa | Company Description: A Power Test Comissionamento Ltda. é uma empresa que tem sua origem na 
tradição familiar de dedicar-se em serviços especializados em engenharia. A Power Test oferece aos seus clientes o máximo de 
qualidade nas áreas de calibração, ensaios e manutenção em instrumentos, EPI’s e válvulas Indústriais, bem como experiência 
na prestação de serviços de comissionamento elétrico e instrumentação. | Power Test Comissioning Ltda. is a company 
founded on the family tradition of commitment to specialized services in engineering. Power Test offers its clients the highest 
quality in the areas of calibration, testing, and maintenance of instruments, PPE, and Indústrial valves, as well as experience in 
electrical and instrumentation commissioning services.



62 CATÁLOGO DE PARTICIPANTES | MISSÃO PROSPECTIVA BRASIL-EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

Empresas | Razão Social: Serviços de Praticagem do Porto de Santos e Baixada Santista Ltda | Estado: SP

Bruno Tavares
Presidente da Praticagem de São Paulo | President at Praticagem de São Paulo

Email: bruno@santospilots.com.br

Telefone | Phone: +55 13 99713-3217

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: Empresa de prestação de serviços de Praticagem para o Porto de Santos e São 
Sebastião. | A company that provides pilotage services to the Santos and São Sebastião ports.

Empresas | Razão Social: Plataforma Logística do Amapá Ltda | Estado: AP

Ricardo Falcão
CEO da Praticagem do Brasil | CEO at Praticagem do Brasil

Email: falcao@plalogistics.com.br

Telefone | Phone: +55 96 99106-8876

Site: https://www.praticagemdobrasil.org.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: Terminais de Uso Privado (TUPs) , sendo um para granéis sólidos e outro para 
granéis liquidos (combustíveis). | Private Use Terminals (TUPs), including one for solid products and another for liquids (fuels).

Empresas | Razão Social: Premialy Indústria e Comércio de Alimentos | Estado: MG

Rafael Eugenio
Proprietário/Sócio da Premialy | Owner/Partner at Premialy

Email: rafaeleugenio@premialy.com.br

Telefone | Phone: +55 31 99306-0539

Site: http://www.premialy.com.br/

Setor | Sector: Alimentos, bebidas e fumo
Descrição da Empresa | Company Description: Empresa do setor de panificação e confeitaria. A Premialy produz um mix 
de produtos e serviços para o dia a dia das pessoas. Trabalha seguindo um rígido padrão de qualidade, com ingredientes 
selecionados e sabor diferenciado dos produtos. | Company in the bakery and confectionary industry. Premialy produces a mix 
of products and services for people’s everyday life. It follows a strict quality standard, with selected ingredients and unique 
flavor of the products.

Empresas | Razão Social: Projeção Engenharia e Arquitetura EPP | Estado: MG

Rodrigo Costa Batista
Sócio-proprietário da Projeção Engenharia | Owner at Projeção Engenharia

Email: rodrigo@projecaoengenharia.com.br

Telefone | Phone: +55 35 3722-1821

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: Oferece serviços de engenharia e arquitetura. Construção de Edificações 
Públicas e Privadas. | Provides engineering and architecture services. Construction of public and private buildings.
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Empresas | Razão Social: PROTEFER - Produtos para Seguranca | Estado: MG

Alessiane Batoni
Empresária da PROTEFER | Entrepreneur at PROTEFER

Email: alessiane@protefer.com.br

Telefone | Phone: +55 34 99966-4505

Site: https://www.protefer.com.br/

Setor | Sector: Têxteis, confecções e calçados
Descrição da Empresa | Company Description: A PROTEFER desenvolve e produz uma linha completa de uniformes 
profissionais e equipamentos de proteção individual, além de distribuir um mix completo para atender as necessidades de 
segurança e padronização, como perneiras, aventais, gorros, bonés e os mais variados tipos de calçados profissionais. | 
PROTEFER develops and produces a full line of professional uniforms and PPEs, supplying full kits to fulfill all safety and 
standardization needs, including shin guards, aprons, caps, hats and a variety of professional-grade footwear.

Empresas | Razão Social: Proteção e Vestuário Indústria e Comércio Ltda | Estado: MG

Luciano Araujo
Diretor-presidente da Provest Uniformes | CEO at Provest Uniformes

Email: luciano@provestuniformes.com.br

Telefone | Phone: +55 31 98814-4683

Site: https://provestuniformes.com.br/

Setor | Sector: Têxteis, confecções e calçados
Descrição da Empresa | Company Description: Há mais de 38 anos uniformizando e protegendo profissionais com qualidade. 
A PROVEST UNIFORMES e EPI é hoje a maior Indústria de Uniformes Profissionais do Brasil homologada pela Santista Têxtil e 
distribuidora das principais marcas de EPI. | Providing quality uniforms and protection to workers for over 38 years. PROVEST 
UNIFORMES e EPI is the largest provider of Professional Uniforms in Brazil approved by Santista Têxtil and distributor of all 
major PPE brands.

Empresas | Razão Social: Proteção e Vestuário Indústria e Comércio Ltda | Estado: MG

Victor Viggiano Araujo
Diretor-presidente da Provest Uniformes | Director at Provest Uniformes

Email: victor@provestuniformes.com.br

Telefone | Phone: +55 31 98771-2850

Site: https://provestuniformes.com.br/

Setor | Sector: Têxteis, confecções e calçados
Descrição da Empresa | Company Description: Há mais de 38 anos uniformizando e protegendo profissionais com qualidade. 
A PROVEST UNIFORMES e EPI é hoje a maior Indústria de Uniformes Profissionais do Brasil homologada pela Santista Têxtil e 
distribuidora das principais marcas de EPI. | Providing quality uniforms and protection to workers for over 38 years. PROVEST 
UNIFORMES e EPI is the largest provider of Professional Uniforms in Brazil approved by Santista Têxtil and distributor of all 
major PPE brands.

Empresas | Razão Social: Quality Granitos e Mármores Ltda | Estado: MG

Balbino Figueiredo
CEO da Quality Granitos e Gems | CEO at Quality Granitos e Gems

Email: qualitygems@outlook.com.br 

Telefone | Phone: +55 31 98462-7313

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: Extração de Granitos e Quartzitos e beneficiamento associado. Extração 
de Gemas (Turmalinas e Berilos ) e beneficiamento associado. | Granite and Quartzite extraction and related processing. 
Gemstone extraction (Tourmalines and Beryls) and related processing.
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Empresas | Razão Social: Quantum Engenharia e Consultoria Ltda | Estado: MG

Marcos Savoi
Presidente da QUANTUM | President at QUANTUM

Email: marcos.savoi@yahoo.com.br 

Telefone | Phone: +55 31 98421-5251

Site: https://engenhariaquantum.com.br/

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: Somos uma empresa mineira inovadora, que já nasceu grande. Grande 
porque temos em nosso DNA a vocação para prestar os melhores serviços e soluções em limpeza pública, tratamento, 
destinação de resíduos e construção civil. | We are an innovative company from Minas Gerais, which was born big. We say 
big because we have in our DNA the vocation to provide the best services and solutions in public cleaning, treatment, waste 
disposal, and civil construction.

Empresas | Razão Social: Rádio Itatiaia Ltda | Estado: MG

Diogo Gonçalves
Presidente da Rádio Itatiaia | President at Rádio Itatiaia

Email: diogo@itatiaia.com.br

Telefone | Phone: +55 31 98223-6439

Site: https://www.itatiaia.com.br/

Setor | Sector: Tecnologia da Informação e Comunicação
Descrição da Empresa | Company Description: A Rádio de Minas. Principal emissora do Estado e uma das três mais 
importantes do país. Com programação voltada para jornalismo, esportes, prestação de serviços e entretenimento, a 
Itatiaia está sempre presente na cobertura dos maiores fatos de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. | Minas Gerais’ main 
broadcasting network and one of the three most important networks in Brazil. Its programming schedule is focused on news, 
sports, services and entertainment. “Itatiaia” is always present when covering major events from Minas, Brazil and the world.

Empresas | Razão Social: RABB Carvalho Advocacia S/S | Estado: CE

Larry Carvalho
Sócio da RC Law | Partner at RC Law

Email: larrycarvalho@rclawbr.com

Telefone | Phone: +55 85 98643-2002

Site: https://www.promare.adv.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: A Promare é uma consultoria multidisciplinar, sediada no Ceará e com 
atuação nacional e internacional, fundada em 1999. Os serviços da Promare possuem uma abordagem pragmática na 
consultoria empresarial estratégica, focados em promover a liberdade e segurança nas relações comerciais de nossos 
clientes, fomentando negócios com a necessária confidencialidade. | Promare is a multidisciplinary consulting company, 
headquartered in Ceará and operating domestically and abroad, founded in 1999. Promare’s services follow a pragmatic 
approach to strategic business consulting, focused on promoting freedom and security in our clients’ trade relationships, 
fostering business with the necessary confidentiality.

Empresas | Razão Social: RMR Rádio e Televisão Ltda | Estado: MG

Rodrigo Carneiro 
CEO da Rede 98 | CEO at Rede 98

Email: rodrigo@carneiro.pro

Telefone | Phone: +55 31 3254-9000

Site: https://98live.com.br/

Setor | Sector: Tecnologia da Informação e Comunicação
Descrição da Empresa | Company Description: Rede 98: Somos uma rede multiplataforma de Rádios e Televisões que atuam 
em todo o estado de Minas Gerais há 52 anos. | Rede 98: We are a multiplatform radio and television network operating 
throughout the state of Minas Gerais for 52 years.
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Empresas | Razão Social: Rubberflex Indústria Comércio Limitada | Estado: MG

José Eustáquio da Fonseca
Diretor Executivo da Rubberflex | Director at Rubberflex

Email: jeustaquio@rubberflex.ind.br

Telefone | Phone: +55 31 3363-1343

Site: https://rubberflex.ind.br/

Setor | Sector: Mineração
Descrição da Empresa | Company Description: Indústria e comércio de produtos de borracha para o segmento de 
mineração. | Manufacture and sale of rubber products for the mining segment.

Empresas | Razão Social: Rubberplast Indústria e Comércio Ltda | Estado: MG

Guilherme Rodrigues da Cruz
Diretor da Rubberplast | Director at Rubberplast

Site: https://www.rubberplast.com.br/

Setor | Sector: Borrachas e plástico
Descrição da Empresa | Company Description: Indústria brasileira fabricante de equipamentos e tubulações em borracha, 
poliuretano, cerâmica. | Brazilian industry manufacturer of rubber, polyurethane and ceramic, equipment and pipeline.

Empresas | Razão Social: Sammarco e Associados Advocacia | Estado: SP

Marcelo Sammarco
Sócio da Sammarco Advogados | Partner at Sammarco Advogados

Email: marcelo@sammarco.com.br

Site: http://site.sammarco.com.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: Escritório de advocacia com mais de 50 anos de mercado, especializado em 
Direito Portuário, Regulatório e Infraestrutura, com atendimento à clientes internacionais. | Law firm with over 50 years of 
activity, specializing in Port, Regulatory, and Infrastructure Law, serving international clients.

Empresas | Razão Social: Santos Brasil Participações S/A | Estado: SP

Antonio Carlos Duarte Sepulveda
Diretor-Presidente da Santos Brasil | CEO at Santos Brasil

Email: acs@santosbrasil.com.br

Telefone | Phone: +55 11 3279-3279

Site: https://www.santosbrasil.com.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: A Santos Brasil Participações S/A é uma empresa brasileira de operação 
de contêineres e logística em termianais portuarios na costa brasileira. A Santos Brasil é uma empresa de capital aberto, 
listada no Novo Mercado da B3, que oferece a seus clientes soluções logísticas completas, do Porto à Porta. | Santos Brasil 
Participações S/A is a Brazilian company working with containers and logistics in port terminals along the Brazilian coastline. 
Santos Brasil is a publicly traded company listed under B3’s Novo Mercado, offering clients a full set of logistics solutions, from 
port to land.
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Empresas | Razão Social: Sertanitos Indústria e Comércio de Mandioca Ltda | Estado: MG

Eli Foscarini 
Presidente da Sertanitos | President at Sertanitos

Email: elifoscarini@yahoo.com.br

Telefone | Phone: +55 34 98848-0438

Site: https://www.sertanitos.com.br/contato

Setor | Sector: Alimentos, bebidas e fumo
Descrição da Empresa | Company Description: Empresa de alimentos do segmento de snacks saudáveis, como chips de 
mandioca e batata doce. | Food company in the segment of healthy snacks, such as cassava chips and sweet potato chips.

Empresas | Razão Social: Siderúrgica Valinho S/A | Estado: MG

Ronan Júnior
Diretor da Siderúrgica Valinho | Director at Siderúrgica Valinho

Email: junior@valinho.com.br

Telefone | Phone: +55 37 2101-5566

Site: http://www.valinho.com.br/

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: Atualmente com 350 mil metros quadrados de área e capacidade produtiva 
de 12 mil toneladas de ferro gusa por mês, a Siderúrgica Valinho é referência para a indústria mineira e emprega mais de 100 
colaboradores. | Boasting 350,000 m2 in area and a production capacity of 12,000 tons of pig iron per month, Siderúrgica 
Valinho is a leader in the mining industry with over 100 employees.

Empresas | Razão Social: Sol e Ondas Confecções | Estado: MG

Teresinha Martins
Sócia/Proprietária da Sol e Ondas Confecções | Owner/Partner at Sol e Ondas Confecções

Email: soleondas@terra.com.br

Telefone | Phone: +55 34 3821-7460

Setor | Sector: Têxteis, confecções e calçados
Descrição da Empresa | Company Description: Indústria brasileira especializada em moda praia desde 1992, fabricando 
peças para o conforto e elegância do universo feminino. Vendas em atacado e varejo. | Brazilian industry specialized in beach 
fashion since 1992, producing women’s clothing for comfort and elegance. Sales take place in bulk and retail.

Empresas | Razão Social: SPE Inova BH | Estado: MG

Ruz Gonzalez
CEO da SPE Inova BH | CEO at SPE Inova BH

Email: ruz.gonzalez@inovabh.com.br

Telefone | Phone: +55 11 91000-7000

Site: http://inovabh.com.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Este é o primeiro projeto em forma de Parceria Público Privada (PPP) em 
Educação do Brasil. A PPP é resultado de uma iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) juntamente à Inova BH, empresa 
da Transpes, que beneficia aproximadamente 25 mil crianças, jovens e adultos da capital mineira. | This is the first Public-
Private Partnership (PPP) project in Education in Brazil. This PPP is the result of an initiative by the Belo Horizonte City Hall 
(PBH) together with Inova BH, a Transpes company, which benefits approximately 25,000 children, adolescents, and adults in 
the capital city of Minas Gerais.



67 CATÁLOGO DE PARTICIPANTES | MISSÃO PROSPECTIVA BRASIL-EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

Empresas | Razão Social: Stange Pneus | Estado: ES

Marcelo Stange
Diretor da Stange Pneus | Director at Stange Pneus

Email: marcelostange@hotmail.com

Telefone | Phone: +55 27 99981-8115

Site: https://www.stangepneus.com.br/

Setor | Sector: Automotivo
Descrição da Empresa | Company Description: A Marcelo Stange EPP é uma Empresa fundada em 19/04/1994 no setor 
automotivo. | Marcelo Strange EPP is an automotive company founded on April 19th, 1994.

Empresas | Razão Social: Stellantis | Estado: MG

Márcio Lima
Diretor da Stellantis | Director at Stellantis

Email: marcio.lima@stellantis.com

Telefone | Phone: +55 31 3888-8567

Site: https://www.stellantispress.com.br/

Setor | Sector: Automotivo
Descrição da Empresa | Company Description: Empresa montadora de veículos das marcas Fiat, Jeep, Citroen, Peugeot, RAM, 
Dodge, DS e Mopar. | Motor vehicle assembly company for Fiat, Jeep, Citroen, Peugeot, RAM, Dodge, DS, and Mopar brands.

Empresas | Razão Social: Sul Minas Indústria | Estado: MG

Vinícius Henrique
Presidente da Sul Minas Indústria | President at Sul Minas Indústria

Email: vinicius@drazzo.com.br

Telefone | Phone: +55 37 3214-5705

Setor | Sector: Têxteis, confecções e calçados
Descrição da Empresa | Company Description: Com presença em 8 países e em mais de 2 mil pontos físicos no território 
nacional, a SUL MINAS oferece uma linha completa de vestuário masculino com exclusividade e busca a vanguarda das 
principais tendências da moda mundial. Além da marca própria DRAZZO®, produzimos para outras marcas, sob a modalidade 
de PL (Private Label), onde oferecemos desde o processo de criação dos produtos, de acordo com os requisitos dos nossos 
clientes, até o envio do produto embalado, com sua própria etiqueta. | Present in 8 countries and in over 2,000 physical 
locations in Brazil, SUL MINAS provides a full line of male’s clothing, seeking to be at the forefront of the main fashion trends 
in the world. In addition to our own brand, DRAZZO®, we also produce for other brands as PL (Private Label), in which our work 
starts at product creation, according to our clients’ requirements, all the way to packaging with our own label.

Empresas | Razão Social: Super Terminais Comércio e Indústria Ltda | Estado: AM

Marcello di Gregorio
Diretor da Super Terminais | Managing Director at Super Terminais

Email: marcello@superterminais.com.br

Telefone | Phone: +55 11 93456-0612

Site: https://superterminais.com.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: O Super Terminais opera cargas conteinerizadas, cargas de projetos e cargas 
soltas sejam nacionais ou importação com uma equipe de profissionais treinados, cujo comprometimento e segurança 
garantem a qualidade dos nossos serviços e a fidelidade dos nossos Clientes. Destacamos a modernidade dos nossos 
equipamentos e o cumprimento rigoroso dos cronogramas das manutenções preventivas e corretivas com peças originais, 
tornando-os seguros e eficientes para o manuseio de cargas. | Super Terminais operates with containers, project loads and 
loose loads, both national and imported, with a team of trained professionals whose commitment and safety ensure the 
quality of our services and client loyalty. We boast modern equipment and strict fulfillment of preventive and corrective 
maintenance schedules with original parts, making them safe and efficient for load handling.
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Empresas | Razão Social: TACOM Soluções em Mobilidade | Estado: MG

Ronney Tonussi
Sócio-administrador da TACOM | Managing Partner at TACOM

Site: https://www.tacom.com.br/

Setor | Sector: Máquinas e equipamentos
Descrição da Empresa | Company Description: Fundada a 40 anos, a TACOM tem seu DNA voltado para o desenvolvimento de 
tecnologia de ponta para prover soluções em mobilidade. Ao longo de nossa trajetória criamos produtos, soluções e produtos 
que estão em diversas capitais e cidades do país, levando qualidade e eficiência aos sistemas de gestão, operação e controle 
do transporte publico de passageiros e mais mobilidade à vida das pessoas. | Established 40 years ago, TACOM’s DNA focuses 
on the development of state-of-the-art technology to provide solutions in mobility. Throughout our history we have created 
products and solutions that can be found in several cities across the country, bringing quality and efficiency to management 
systems, operation, and control of public transport systems and more mobility to people’s lives. 

Empresas | Razão Social: TACOM Soluções em Mobilidade | Estado: MG

Claudia T. Braga
Sócia-administradora da TACOM | Managing Partner at TACOM

Email: claudia@tacom.com.br

Telefone | Phone: +55 39 84771-3103

Site: https://www.tacom.com.br/

Setor | Sector: Máquinas e equipamentos
Descrição da Empresa | Company Description: Fundada a 40 anos, a TACOM tem seu DNA voltado para o desenvolvimento de 
tecnologia de ponta para prover soluções em mobilidade. Ao longo de nossa trajetória criamos produtos, soluções e produtos 
que estão em diversas capitais e cidades do país, levando qualidade e eficiência aos sistemas de gestão, operação e controle 
do transporte publico de passageiros e mais mobilidade à vida das pessoas. | Established 40 years ago, TACOM’s DNA focuses 
on the development of state-of-the-art technology to provide solutions in mobility. Throughout our history we have created 
products and solutions that can be found in several cities across the country, bringing quality and efficiency to management 
systems, operation, and control of public transport systems and more mobility to people’s lives. 

Empresas | Razão Social: TACOM Soluções em Mobilidade | Estado: MG

Cristiane Tonussi Rodrigues Lima
Sócia-Administradora da TACOM | Managing Partner at TACOM

Email: cristiane@tacom.com.br

Telefone | Phone: +55 31 98477-3965

Site: https://www.tacom.com.br/

Setor | Sector: Máquinas e equipamentos
Descrição da Empresa | Company Description: Fundada a 40 anos, a TACOM tem seu DNA voltado para o desenvolvimento de 
tecnologia de ponta para prover soluções em mobilidade. Ao longo de nossa trajetória criamos produtos, soluções e produtos 
que estão em diversas capitais e cidades do país, levando qualidade e eficiência aos sistemas de gestão, operação e controle 
do transporte publico de passageiros e mais mobilidade à vida das pessoas. | Established 40 years ago, TACOM’s DNA focuses 
on the development of state-of-the-art technology to provide solutions in mobility. Throughout our history we have created 
products and solutions that can be found in several cities across the country, bringing quality and efficiency to management 
systems, operation, and control of public transport systems and more mobility to people’s lives. 
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Empresas | Razão Social: TACOM Soluções em Mobilidade | Estado: MG

Rennzo Tonussi
Assessor da TACOM | Advisor at TACOM

Site: https://www.tacom.com.br/

Setor | Sector: Máquinas e equipamentos
Descrição da Empresa | Company Description: Fundada a 40 anos, a TACOM tem seu DNA voltado para o desenvolvimento de 
tecnologia de ponta para prover soluções em mobilidade. Ao longo de nossa trajetória criamos produtos, soluções e produtos 
que estão em diversas capitais e cidades do país, levando qualidade e eficiência aos sistemas de gestão, operação e controle 
do transporte publico de passageiros e mais mobilidade à vida das pessoas. | Established 40 years ago, TACOM’s DNA focuses 
on the development of state-of-the-art technology to provide solutions in mobility. Throughout our history we have created 
products and solutions that can be found in several cities across the country, bringing quality and efficiency to management 
systems, operation, and control of public transport systems and more mobility to people’s lives. 

Empresas | Razão Social: Teciam Telas e Tecidos Metálicos Ltda | Estado: SP

Wagner Alves
CEO da Teciam | CEO at Teciam

Telefone | Phone: +55 11 3326-3140

Site: https://www.teciam.com.br/

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: Indústria de telas metálicas desde 1982, é conhecida por seus valores: ética, 
comprometimento e confiabilidade. Referência na produção de telas soldadas, telas onduladas, telas para peneira e tecidos 
metálicos a empresa possui a certificação internacional ISO 9001:2015 e atende empresas de diversas atividades como 
indústria, construção civil, comércio de ferragens, engenharia etc. | A wire mesh industry established in 1982, known for its 
core values: ethics, commitment, and reliability. A reference in the production of welded wire mesh, corrugated wire mesh, wire 
mesh for sieves, and metallic fabrics, the company has the ISO 9001:2015 international certification and serves companies in 
various activities such as industry, civil construction, hardware trade, engineering etc.

Empresas | Razão Social: Teciam Telas e Tecidos Metálicos Ltda | Estado: SP

Hugo Sindeaux
Diretor da Teciam | Director at Teciam

Email: hugo@teciam.com.br

Telefone | Phone: +55 11 3326-3140

Site: https://www.teciam.com.br/

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: Indústria de telas metálicas desde 1982, é conhecida por seus valores: ética, 
comprometimento e confiabilidade. Referência na produção de telas soldadas, telas onduladas, telas para peneira e tecidos 
metálicos a empresa possui a certificação internacional ISO 9001:2015 e atende empresas de diversas atividades como 
indústria, construção civil, comércio de ferragens, engenharia etc. | A wire mesh industry established in 1982, known for its 
core values: ethics, commitment, and reliability. A reference in the production of welded wire mesh, corrugated wire mesh, wire 
mesh for sieves, and metallic fabrics, the company has the ISO 9001:2015 international certification and serves companies in 
various activities such as industry, civil construction, hardware trade, engineering etc.
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Empresas | Razão Social: TEPLAN - Técnicas de Construções e Planejamentos Ltda | Estado: MG

Eduardo Soares
CEO da TEPLAN | CEO at TEPLAN

Email: eduardo@teplan.com.br

Telefone | Phone: +55 37 99987-7820

Site: https://teplan.com.br/novo/

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: A TEPLAN é uma empresa que atua no ramo da construção civil, 
especificamente em obras prediais. Pela dedicação e capacitação de seus profissionais e colaboradores, a empresa busca 
o aprimoramento no desenvolvimento de seus projetos e obras. Durante a sua trajetória sempre zelou pela qualidade, 
segurança, compromisso e inovação, através de novas metodologias e tecnologias. Possui em seu currículo o atendimento 
a diversos segmentos: comercial, Indústrial, residencial e instituições públicas. | TEPLAN is a company that operates in the 
civil construction industry, specifically in building works. The company seeks to improve the development of its projects and 
works through the dedication and training of its professionals and employees. Throughout its history, it has always given 
special attention to quality, safety, commitment, and innovation through new methodologies and technologies. Its curriculum 
includes services to various segments: commercial, Indústrial, residential, and public institutions.

Empresas | Razão Social: TEPLAN - Técnicas de Construções e Planejamentos Ltda | Estado: MG

Lucas Soares
Diretor Técnico da TEPLAN | Director at TEPLAN

Email: lucas@teplan.com.br

Telefone | Phone: +55 37 98801-6597

Site: https://teplan.com.br/novo/

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: A TEPLAN é uma empresa que atua no ramo da construção civil, 
especificamente em obras prediais. Pela dedicação e capacitação de seus profissionais e colaboradores, a empresa busca 
o aprimoramento no desenvolvimento de seus projetos e obras. Durante a sua trajetória sempre zelou pela qualidade, 
segurança, compromisso e inovação, através de novas metodologias e tecnologias. Possui em seu currículo o atendimento 
a diversos segmentos: comercial, Indústrial, residencial e instituições públicas. | TEPLAN is a company that operates in the 
civil construction industry, specifically in building works. The company seeks to improve the development of its projects and 
works through the dedication and training of its professionals and employees. Throughout its history, it has always given 
special attention to quality, safety, commitment, and innovation through new methodologies and technologies. Its curriculum 
includes services to various segments: commercial, Indústrial, residential, and public institutions.

Empresas | Razão Social: Thermon Indústria Mecânica | Estado: MG

Batista João
Diretor da Thermon | Director at Thermon

Email: joao@thermon.ind.br

Telefone | Phone: +55 31 99311-1308

Site: https://www.thermon.ind.br/

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: A Thermon Indústria Mecânica atua nos segmentos de Usinagem, Caldeiraria, 
Revestimentos especiais por soldagem em arco aberto e submerso, Manutenção em conjuntos mecânicos e Inspeção 
com medições em 3D, atendendo os setores metalúrgicos, siderúrgicos, petroquímicos, celulose, mineração, construções 
metálicas, dentre outros. | Thermon Indústria Mecânica operates in the areas of Machining, Boilermaking, Special coatings by 
open and submerged arc welding, Maintenance of mechanical assemblies, and Inspection with 3D measurements, serving the 
metallurgical, steelmaking, petrochemical, paper and pulp, mining, metallic constructions sectors, among others.
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Empresas | Razão Social: Toollon Ind. e Comércio Cosméticos Ltda | Estado: GO

Jair Alcântara
Diretor da Toollon | Director at Toollon

Email: jair@toollon.com.br

Telefone | Phone: +55 62 98222-7680

Site: http://www.toollon.com.br/

Setor | Sector: Farmacêutica, higiene pessoal, perfumaria e cosméticos
Descrição da Empresa | Company Description: Nossa empresa fabrica cosméticos da linha profissional e comercial no 
seguimento capilar. Temos 31 anos de empresa e já exportamos para vários países. | Our company manufactures professional 
and commercially-available lines of cosmetics in the hair segment. We have 31 years of experience and have already exported 
to several countries.

Empresas | Razão Social: Transglobal Operações Portuárias Ltda | Estado: PE

Francisco José Teles de Santana
CEO da Transglobal Operações Portuárias | CEO at Transglobal Operações Portuárias

Email: santana1@brandao.com.br

Telefone | Phone: +55 85 99111-1789

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: A Transglobal Operações Portuárias atua nos portos das regiões norte e 
nordeste do Brasil. Está apta a operar com agenciamento marítimo e carga/descarga de granéis sólidos, project cargo, carga 
geral, container, entre outras operações. | Transglobal Operações Portuárias operates in the ports of the North and Northeast 
regions of Brazil. It is capable of providing ship agency services and carry out loading/unloading of dry bulk, project cargo, 
general cargo, containers, among other operations.

Empresas | Razão Social: Transglobal Operações Portuárias Ltda | Estado: PE

Renato Freitas
Superintendente da Transglobal Operações Portuárias | Superintendent at Transglobal Opera-
ções Portuárias

Email: renato.freitas@tglobal.com.br

Telefone | Phone: +55 81 99952-5868

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: A Transglobal Operações Portuárias atua nos portos das regiões norte e 
nordeste do Brasil. Está apta a operar com agenciamento marítimo e carga/descarga de granéis sólidos, project cargo, carga 
geral, container, entre outras operações. | Transglobal Operações Portuárias operates in the ports of the North and Northeast 
regions of Brazil. It is capable of providing ship agency services and carry out loading/unloading of dry bulk, project cargo, 
general cargo, containers, among other operations.

Empresas | Razão Social: Transpes S/A | Estado: MG

Sandro Gonzalez
Presidente da Transpes | President at Transpes

Email: elen.mayworm@transpes.com.br

Telefone | Phone: +55 31 99981-9498

Site: http://www.transpes.com.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: Mais de cinco décadas de estrada fazem da Transpes uma grande companhia 
de soluções logísticas. Temos como missão desenvolver e executar soluções logísticas, em todos os lugares, de forma 
dinâmica e qualificada, gerando resultados e satisfação para clientes, fornecedores, funcionários e acionistas. | More than 
five decades on the road have made Transpes a great company in logistics solutions. Our mission is to develop and execute 
logistics solutions, everywhere, in a dynamic and qualified way, generating results and satisfaction for customers, suppliers, 
employees, and shareholders.
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Empresas | Razão Social: Transpes S/A | Estado: MG

Alfonso Gonzalez
CEO da Transpes | CEO at Transpes

Email: alfonso@transpes.com.br

Telefone | Phone: +55 31 4009-0283

Site: http://www.transpes.com.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: Mais de cinco décadas de estrada fazem da Transpes uma grande companhia 
de soluções logísticas. Temos como missão desenvolver e executar soluções logísticas, em todos os lugares, de forma 
dinâmica e qualificada, gerando resultados e satisfação para clientes, fornecedores, funcionários e acionistas. | More than 
five decades on the road have made Transpes a great company in logistics solutions. Our mission is to develop and execute 
logistics solutions, everywhere, in a dynamic and qualified way, generating results and satisfaction for customers, suppliers, 
employees, and shareholders.

Empresas | Razão Social: Transpes S/A | Estado: MG

Lucas Gonzalez
Diretor da Transpes | Director at Transpes

Email: lucas.vasconcelos@transpes.com.br

Telefone | Phone: +55 31 4009-0248

Site: http://www.transpes.com.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: Mais de cinco décadas de estrada fazem da Transpes uma grande companhia 
de soluções logísticas. Temos como missão desenvolver e executar soluções logísticas, em todos os lugares, de forma 
dinâmica e qualificada, gerando resultados e satisfação para clientes, fornecedores, funcionários e acionistas. | More than 
five decades on the road have made Transpes a great company in logistics solutions. Our mission is to develop and execute 
logistics solutions, everywhere, in a dynamic and qualified way, generating results and satisfaction for customers, suppliers, 
employees, and shareholders.

Empresas | Razão Social: Transpes S/A | Estado: MG

Daniel Gonzalez
Chefe de Sustentabilidade da Transpes | Head of Sustainability at Transpes

Email: daniel.gonzalez@transpes.com.br

Telefone | Phone: +55 31 99547-4071

Site: http://www.transpes.com.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: Mais de cinco décadas de estrada fazem da Transpes uma grande companhia 
de soluções logísticas. Temos como missão desenvolver e executar soluções logísticas, em todos os lugares, de forma 
dinâmica e qualificada, gerando resultados e satisfação para clientes, fornecedores, funcionários e acionistas. | More than 
five decades on the road have made Transpes a great company in logistics solutions. Our mission is to develop and execute 
logistics solutions, everywhere, in a dynamic and qualified way, generating results and satisfaction for customers, suppliers, 
employees, and shareholders.
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Empresas | Razão Social: Transpes S/A | Estado: MG

Tarsia Gonzalez
Acionista da Transpes | Shareholder at Transpes

Email: tarsia@transpes.com.br

Telefone | Phone: +55 31 99977-2132

Site: http://www.transpes.com.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: Mais de cinco décadas de estrada fazem da Transpes uma grande companhia 
de soluções logísticas. Temos como missão desenvolver e executar soluções logísticas, em todos os lugares, de forma 
dinâmica e qualificada, gerando resultados e satisfação para clientes, fornecedores, funcionários e acionistas. | More than 
five decades on the road have made Transpes a great company in logistics solutions. Our mission is to develop and execute 
logistics solutions, everywhere, in a dynamic and qualified way, generating results and satisfaction for customers, suppliers, 
employees, and shareholders.

Empresas | Razão Social: Oficina Mecânica Triauto | Estado: MG

José Arlênio
Vice-Presidente da Triauto Motors | Vice President at Triauto Motors

Email: jose.arlenio@fiemg.com.br

Telefone | Phone: +55 34 99972-1039

Site: http://www.triautomotors.com.br/

Setor | Sector: Automotivo
Descrição da Empresa | Company Description: Empresa Triauto Motors Reparacao automotiva. Estabelecida ha mais de 
30 anos, a Triauto Motors tem como missão atender como excelência e seriedade e sabe que isso só é possível com a busca 
incessante pela qualidade e excelência nos serviços prestados. | Triauto Motors is an auto repair company. Established 30 
years ago, Triauto Motors has the mission of serving with excellence and reliability, and knows that this is only possible with 
the incessant search for quality and excellence in the services provided.

Empresas | Razão Social: Vilma Alimentos | Estado: MG

Sergio Macedo Moura
Diretor da Vilma Alimentos | Director at Vilma Alimentos

Email: smacedo@vilma.com.br

Telefone | Phone: +55 31 99231-7793 

Site: https://www.vilma.com.br/

Setor | Sector: Alimentos, bebidas e fumo
Descrição da Empresa | Company Description: A nossa especialidade é a mesma de quando tudo começou: surpreender e 
conquistar nossos clientes com alimentos inovadores e práticos, fazendo parte do dia a dia de todos. Ao longo desse tempo,  
a Vilma se dedicou a entender o que os brasileiros mais gostam: a culinária prática, mas cheia de personalidade, feita por quem 
não abre mão de qualidade e diversidade. Isso tudo para ter a casa cheia, a mesa farta, a família feliz e a história viva. | Our 
specialty is the same as when it all began: delighting and attracting our customers with innovative and practical food products 
and allow them to become a part of your daily routine. Throughout this period, Vilma tried to understand what Brazilians love 
the most: practical cooking with personality, made by people who want to maintain quality and diversity. All for the sake of a 
full home and dining table to make your family happy with its vivid history.
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Empresas | Razão Social: White Solder Metalurgia e Mineração | Estado: SP

Vagner Torrente
Presidente da White Solder | President at White Solder

Email: atendimento@whitesolder.com.br

Telefone | Phone: +55 16 3512-5800

Site: http://whitesolder.com.br/

Setor | Sector: Mineração
Descrição da Empresa | Company Description: White Solder, empresa de capital 100% nacional há mais de 2 décadas, atua 
na área de mineração e metalurgia com predominância na produção de estanho e seus derivados, está listada na London Metal 
Exchange. | White Solder is Brazilian company with 20 years of experience in the field of mining and metallurgy, primarily 
working in the production of tin and derivates. The company is listed under the London Metal Exchange.

Empresas | Razão Social: Ypiranga Usinagem Indústria de Peças LTDA | Estado: GO

Heitor Nato
Diretor da Ypiranga Usinagem | Director at Ypiranga Usinagem

Email: heitor.nato.neto@gmail.com

Telefone | Phone: +55 64 99926-4617

Site: https://www.torneadoraypiranga.com.br/

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: Na Torneadora Ypiranga os serviços de torno e fresa acompanham o bom 
atendimento ao cliente e a dedicação em ser uma das melhores no mercado. A Torneadora Ypiranga oferece o melhor, garante 
uma prestação de serviços na fabricação e usinagem de peças de reposição para equipamentos Indústriais e rurais de forma 
primorosa. | At Turning Machine Ypiranga, lathe and milling services accompany good customer service and dedication to 
being one of the best in the market. Ypiranga offers the best, guarantees the provision of services in the manufacturing and 
machining of spare parts for Indústrial and rural equipment in an exquisite way.

Empresas | Razão Social: Hazenclever Lopes Cançado Advogados | Estado: DF

Hazenclever Cançado
Advogado e Sócio Fundador da Hazenclever Lopes Cançado Advogados | Lawyer and Founding 
Partner at Hazenclever Lopes Cançado Advogados

Email: hazenclever@lopescancado.adv.br

Telefone | Phone: +55 61 3226-8449

Site: http://www.lopescancado.adv.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Lopes Cançado Advocacia e Consultoria Jurídica possui sólida experiência 
no mercado, tendo como principal preocupação o atendimento aos clientes com qualidade e presteza. | Lopes Cançado 
Advocacia e Consultoria Jurídica has solid experience in the market, and its main concern is customer service with quality 
and promptness.

Empresas | Razão Social: Ecocidades C e Meio Ambiente | Estado: DF

Alexandre M. A. Krause Torres
CEO da Ecocidades C e Meio Ambiente | CEO at Ecocidades C e Meio Ambiente 

Site: http://www.ecocidades.com.br/

Setor | Sector: Mineração
Descrição da Empresa | Company Description: Disponibilizamos um conjunto de soluções ambientais para a conservação 
dos recursos naturais, promovendo economia e realizando ações de educação ambiental. | We provide a set of environmental 
solutions for the conservation of natural resources, promoting economy and carrying out environmental education actions.
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Empresas | Razão Social: MSI Mineração | Estado: MG

Abraão S. Veloso
CEO da MSI Mineração | CEO at MSI Mineração

Setor | Sector: Mineração

Empresas | Razão Social: Ypiranga Usinagem Indústria de Peças LTDA | Estado: GO

Marcos Molina
CEO da Marfrig | CEO at Marfrig

Site: https://www.marfrig.com.br/

Setor | Sector: Alimentos, bebidas e fumo
Descrição da Empresa | Company Description: A Marfrig está presente e atua em mais de 100 países. A missão da empresa é 
fornecer globalmente a melhor proteína através da relação de longo prazo com os consumidores, criando produtos de alta qualidade 
e segurança os nossos clientes. | Marfrig is present and operates in over 100 countries. The company’s mission is to provide the best 
protein globally through long-term relationships with consumers, creating high quality products and safety for customers.

Empresas | Razão Social: FSB Comunicação | Estado: DF

Diego Ruiz
CEO da FSB Comunicação | CEO at FSB Comunicação

Site: https://www.fsb.com.br/

Setor | Sector: Tecnologia da Informação e Comunicação
Descrição da Empresa | Company Description: Há mais de 40 anos reunimos os melhores profissionais e competências 
para guiar líderes e organizações para cada dia mais inovar suas estratégias de comunicação, sempre com o propósito de 
gerar valor para suas marcas e alcançar metas e objetivos de negócio. | For over 40 years, we have brought together the best 
professionals and skills to guide leaders and organizations to innovate their communication strategies more and more each 
day, always with the purpose of generating value for their brands and achieving business goals and objectives.

Sindicatos | Estado: MG

Vinícius Dantas
Proprietário/Sócio da AMIPÃO | Owner/Partner at AMIPÃO

Email: viniciussdantas@hotmail.com

Telefone | Phone: +55 31 99847-3067

Site: https://portalamipao.com.br/

Setor | Sector: Alimentos, bebidas e fumo
Descrição da Empresa | Company Description: A Amipão é uma entidade composta pelo Sindicato das Indústrias de 
Panificação do Estado de Minas Gerais e pela Associação Mineira da Indústria de Panificação. O principal foco de atuação 
é promover, contribuir e induzir a contínua evolução e a excelência da indústria mineira de panificação. | Amipão is an 
organization made up of the Bakeries Industry Union of the State of Minas Gerais and Bakeries’ Association of Minas Gerais.  
Its focus is on promoting, contributing and driving the continuous evolution and excellence of bakeries in Minas Gerais.

Sindicatos | Estado: MG

Aureo Barbosa
Presidente da Intersind | President at Intercity Union of Furniture of Ubá

Email: aureo.barbosa@carolinababy.com.br

Telefone | Phone: +55 32 99927-1055

Site: https://www.intersind.com.br/

Setor | Sector: Móveis e madeira
Descrição da Empresa | Company Description: Organização sindical dos fabricantes de móveis de Ubá com o papel de 
detectar e direcionar novas estratégias para potencializar a atuação das indústrias no panorama nacional, atuando na gestão 
e coordenação das ações que visam o crescimento e o fortalecimento das indústrias da região. | A company specialized in 
children’s furniture, with 27 years of experience in producing cribs, drawers, closets, beds and mini beds as well as anything 
you would need for your children’s’ rooms.
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Sindicatos | Estado: MG

Mário Campos
Presidente da SIAMIG/Sindaçúcar-MG | President at Union of Alcohol Manufacturers of Minas 
Gerais

Email: mariocampos@siamig.com.br

Telefone | Phone: +55 31 99951-5890

Site: http://www.siamig.com.br/

Setor | Sector: Alimentos, bebidas e fumo
Descrição da Empresa | Company Description: A Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais, o Sindicato 
da Indústria de Fabricação do Álcool do Estado de Minas Gerais e o Sindicato da Indústria do Açúcar no Estado de Minas Gerais 
(SINDAÇÚCAR-MG) reúnem as usinas de açúcar, etanol e bioeletricidade sediadas em Minas Gerais. | The Association of the 
Sugarcane Industries of Minas Gerais, the Union of Alcohol Manufacturing Industries of Minas Gerais, and the Union of the Sugar 
and Ethanol Industry (SINDAÇÚCAR-MG) bring together the sugar, ethanol, and bioelectricity plants based in Minas Gerais.

Sindicatos | Estado: GO

Marcos Antonio do Carmo
Presidente do SIGEGO | President at Union of Graphic Industries of Goias

Email: carmo.preview@gmail.com

Telefone | Phone: +55 62 99610-0914

Setor | Sector: Celulose, papel e produtos de papel
Descrição da Empresa | Company Description: O SIGEGO é uma entidade de classe representativa da categoria empresarial 
gráfica no Estado de Goiás organizada sob forma de associação civil, de direito privado e interesse coletivo, com prazo de 
duração ilimitado,sem fins lucrativos, amparado em sua competência e atribuições pelas leis vigentes, sendo regido pelo 
presente Estatuto e demais disposições legais pertinentes, tendo sua base territorial o Estado de Goiás. | SIGEGO is a class 
entity representing the graphic business category in the State of Goiás organized as a civil association, of private law and 
collective interest, with an unlimited duration, non-profit, supported in its competence and attributions by the current laws , 
being governed by this Statute and other pertinent legal provisions, having its territorial base the State of Goiás.

Sindicatos | Estado: MG

Guilherme Abrantes
Presidente do SILEMG | President at Union of the Dairy and Derived Products Industry of Minas 
Gerais

Email: guilherme@donaformosa.com.br 

Telefone | Phone: +55 31 99129-6445

Site: https://www.silemg.com.br/

Setor | Sector: Alimentos, bebidas e fumo
Descrição da Empresa | Company Description: Organização sindical das indústrias de laticínios de Minas Gerais.| Company 
in the food industry producing dairy products, such as cheeses, butters, and cream.

Sindicatos | Estado: MG

Amadeus Antonio
Presidente do SINALSUL | President at Intercity Union of the Food, Bakery and Confectionery and 
Pasta Industries of Southern Region of Minas Gerais

Email: sindicatosinalsul@uol.com.br

Telefone | Phone: +55 35 99802-1881

Setor | Sector: Alimentos, bebidas e fumo
Descrição da Empresa | Company Description: Organização sindical de produtos de alimentação, panificação, confeitaria e 
massas alimentícias Indústrial.| Union of Indústrial food products and bakeries.
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Sindicatos | Estado: MG

Fausto Santos 
Presidente do Sind Ind Alimentação de Uberlândia | President at Union of the Food Industry of 
Uberlândia

Email: faustogsantos@hotmail.com

Telefone | Phone: +55 34 99977-9991

Setor | Sector: Alimentos, bebidas e fumo
Descrição da Empresa | Company Description: Organização sindical das indústrias de alimentação de Uberlândia. | Company 
in the food industry, manufacturer of sweet spreads and syrups in the most diverse forms.

Sindicatos | Estado: MG

Jorge Tadeu Meirelles
Presidente do SINDARROZ | President at Union of Rice Producers of Minas Gerais

Email: tadeu.reallocmaq@gmail.com.

Telefone | Phone: +55 34 99202-3838

Setor | Sector: Alimentos, bebidas e fumo
Descrição da Empresa | Company Description: Sindicato representa as indústrias de beneficiamento de arroz em Minas 
Gerais. | The union represents the rice processing industries in Minas Gerais.

Sindicatos | Estado: MG

Rodrigo Simões
Presidente do SINDICALGE | President at Union of the Lime and Plaster Industry of Minas Gerais

Email: diretoria@sindicalge.com.br

Telefone | Phone: +55 31 99936-3125

Site: http://www.sindicalge.com.br/

Setor | Sector: Mineração
Descrição da Empresa | Company Description: O Sindicato da Indústria de Cal e Gesso no Estado de Minas Gerais — 
SINDICALGE representa o setor no Estado, atuando na defesa dos interesses de sua comunidade empresarial, que congrega 
indústriais dedicadas ao desenvolvimento e à divulgação das aplicações e propriedades da cal.| The SINDICALGE represents 
the sector of Lime and Plaster Industry in the State of Minas Gerais, acting in defense of the interests of its business 
community, which brings together industries dedicated to the development and dissemination of applications and properties 
of lime.

Sindicatos | Estado: MG

Henrique Coelho Diniz
Empresário do Sindicomércio de Governador Valadares | Entrepreneur at Union of Commerce of 
Governador Valadares 

Email: henrique@coelhodiniz.com.br

Telefone | Phone: +55 33 3279-6104

Site: http://sindiComérciogv.com.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: O Sindicato do Comércio de Governador Valadares foi fundado em 13 de 
fevereiro de 1979, com a missão de orientar, coordenar, proteger, defender, representar e fomentar o desenvolvimento do 
comércio local.| The Union of Commerce of Governador Valadares was founded on February 13, 1979, with the mission of 
guiding, coordinating, protecting, defending, representing and promoting the development of local commerce.
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Sindicatos | Estado: RS

Guilherme Trindade Sari
Presidente do Sindienergia | President at Union of Renewable Energy Sources of Rio Grande do Sul

Site: http://www.sindienergiars.com.br/

Setor | Sector: Energia
Descrição da Empresa | Company Description: O Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul, 
Sindienergia-RS, representa legalmente a categoria Indústrial da geração de energia elétrica por fontes renováveis, bem como 
das empresas que integram a cadeia geradora, transmissora, armazenadora e comercializadora de energias renováveis no 
estado. | The Union of Renewable Energy Sources of Rio Grande do Sul, Sindienergia-RS, legally represents the industries that 
generate power from renewable sources, as well as the companies across the generating, transmitting, storing, and marketing 
chain of renewable energy in the Rio Grande do Sul state.

Sindicatos | Estado: RS

Daniela Stumm Cardeal de Souza
Diretora do Sindienergia | Director at Union of Renewable Energy Sources of Rio Grande do Sul

Site: http://www.sindienergiars.com.br/

Setor | Sector: Energia
Descrição da Empresa | Company Description: O Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul, 
Sindienergia-RS, representa legalmente a categoria Indústrial da geração de energia elétrica por fontes renováveis, bem como 
das empresas que integram a cadeia geradora, transmissora, armazenadora e comercializadora de energias renováveis no 
estado. | The Union of Renewable Energy Sources of Rio Grande do Sul, Sindienergia-RS, legally represents the industries that 
generate power from renewable sources, as well as the companies across the generating, transmitting, storing, and marketing 
chain of renewable energy in the Rio Grande do Sul state.

Sindicatos | Estado: GO

Marçal Henrique Soares 
Presidente Executivo do Sindifargo | President at Union of Pharmaceuticals of Goias

Email: marcal.henrique@gmail.com

Telefone | Phone: +55 62 98117-0077

Setor | Sector: Farmacêutica, higiene pessoal, perfumaria e cosméticos
Descrição da Empresa | Company Description: O Sindicato das Indústrias Farmacêuticas no Estado de Goiás (SINDIFARGO) 
é uma entidade representativa do setor, sem fins lucrativos e que tem por objetivo a defesa dos interesses dos seus filiados 
perante os órgãos governamentais em nível municipal, estadual e federal. A entidade representa o segmento patronal 
nas negociações da Convenção Coletiva de Trabalho e atua em parceria com o Sistema FIEG para oferecer serviços aos 
empresários da indústria.| The Union of Pharmaceuticals of Goiás (SINDIFARGO) is a non-profit entity that represents the 
pharmaceutical industry and aims to defend the interests of its members before government agencies at the municipal, state, 
and federal levels. The entity represents the employer segment in the negotiations of labor collective agreements and works 
together with the FIEG System to provide services to the industry.acting in defense of the interests of its business community, 
which brings together industries dedicated to the development and dissemination of applications and properties of lime.

Sindicatos | Estado: MG

Fausto Varela Cançado
Presidente do Sindifer | President at Union of Iron Industries of Minas Gerais

Email: fa.varela@gmail.com

Telefone | Phone: +55 31 99615-6157

Site: http://sindifer.com.br/sndfr/

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: O Sindicato da Indústria do Ferro no Estado de Minas Gerais – SINDIFER, 
representa as indústrias (Usinas) produtoras independentes de Ferro Gusa do estado de Minas Gerais.| The Union of Iron 
Industries of Minas Gerais (SINDIFER) represents the independent pig iron producing industries (mills) in the state of 
Minas Gerais.
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Sindicatos | Estado: MG

Cristiano Soares
Presidente do Sindimei | President at Union of Metallurgy, Mechanics and Electric Materials  
of Itaúna

Email: cristiano@metalurgicasoares.com.br

Telefone | Phone: +55 37 99123-3349

Site: https://sindimei.com.br

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: O Sindimei - Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas 
e do Material Elétrico de Itaúna, entidade de classe representativa, sem fins lucrativos, é um instrumento efetivo em defesa 
dos legítimos interesses do setor. | Sindimei a non-profit, representative class entity, is an effective instrument in defense of 
the sector’s legitimate interests.

Sindicatos | Estado: MG

Patricia Vinte
Presidente do Sindimesa | President at Union of Metallurgy, Mechanics and Electric Materials  
of Sabará

Email: patriciavinte@gmail.com

Telefone | Phone: +55 31 99405-0550

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: Representa as Indústrias Metalúrgica, Mecânica e do Material Elétrico de 
Sabará. | Represents the Metallurgical, Metalmechanical and Electrical Materials Industries of Sabará.

Sindicatos | Estado: MG

Márcio Costa
Presidente do Sindimig | President at Union of Electric, Gas and Hydraulic Installations of Minas 
Gerais

Email: sindimig@fiemg.com.br 

Telefone | Phone: +55 31 98439-6367

Site: http://www.sindimig.com.br/

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: Em atuação desde a década de 80, o SINDIMIG – Sindicato das Indústrias de 
Instalações Elétricas, Gás, Hidráulicas e Sanitárias no Estado de Minas Gerais é a entidade patronal representante das empresas 
prestadoras de serviços nas áreas de energia elétrica, telecomunicações e instalações técnicas. | In operation since the 1980s, 
SINDIMIG is the employer representing companies providing services in the areas of electricity, telecommunications and 
technical installations.

Sindicatos | Estado: MG

Gustavo Ladeira Rezende
Diretor do SINDIMOV | Director at Union of Furniture and Wood Artifacts Industries of Minas 
Gerais 

Email: gustavo@neoboxmoveis.com.br

Telefone | Phone: +55 31 3542-5599

Site: http://www.sindimov.org.br/

Setor | Sector: Móveis e madeira
Descrição da Empresa | Company Description: Organização sindical do setor de mobiliário.| Trade union organization in 
the furniture sector.
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Sindicatos | Estado: MG

Heveraldo de Castro
Presidente do SINDIPANJF | President at Union of the Bakery and Confectionery Industries of Juiz 
de Fora

Email: sindipanjf@fiemg.com.br

Telefone | Phone: +55 32 99194-2680

Site: http://sindipanjf.com.br/

Setor | Sector: Alimentos, bebidas e fumo
Descrição da Empresa | Company Description: Organização sindical do setor de panificação e alimentação. | Trade union 
organization for the bakery and food industry.

Sindicatos | Estado: MG

Fabio Sacioto
Diretor do SINDIPEÇAS | Director at Union of the Automotive Vehicle Component Industry of 
Minas Gerais

Email: sacioto@fiemg.com.br

Telefone | Phone: +55 31 3214-2444

Site: https://www.sindipecas.org.br/home/

Setor | Sector: Automotivo
Descrição da Empresa | Company Description: O Sindipeças-MG é uma organização sindical de representação da categoria 
econômica da indústria de material automobilístico ou similar no estado de Minas Gerais. | Sindipeças-MG is a union that 
represents the economic category of the automotive material industry in the state of Minas Gerais.

Sindicatos | Estado: MG

Miria Rezende
Presidente do SINDIPLASTUB | President at Union of Plastic Material Industries of Uberaba

Email: sindiplastub@fiemg.com.br

Telefone | Phone: +55 34 3312-2100

Setor | Sector: Borrachas e plástico
Descrição da Empresa | Company Description: Organização sindical de embalagens de material plástico. | Plastic 
packaging union.

Sindicatos | Estado: GO

Mario Arruda 
Presidente do SINDIREPA-GO | President at Union of Vehicle Repairs and Accessories of Goiás

Email: mario.saprime@gmail.com

Telefone | Phone: +55 62 99228-5927

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Somos uma entidade sindical de 1º grau, integrante do Sistema 
Confederativo de Representação Sindical a que se refere o artigo 8º, da Constituição Federal, é uma pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 37.880.747/0001-91, com base territorial em todo o Estado de Goiás, e com 
Registro Sindical no Ministério do Trabalho sob o nº 46.010.000.974/92. | We are a 1st degree union entity, part of the 
Trade Union Confederation System referred to in article 8 of the Brazilian Constitution, a legal entity governed by private 
law, registered with the CNPJ under No. 37.880.747/0001-91, with territorial base throughout the State of Goiás, and with 
Union Registration at the Ministry of Labor under no. 46.010.000.974/92.
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Sindicatos | Estado: MG

Mariângela Miranda Marcon
Presidente do Sindivest JF | President at Union of Garment Industries of Juiz de Fora

Email: sindivestjf@fiemg.com.br

Telefone | Phone: +55 32 98469-5470

Site: https://sindivestmg.com.br/

Setor | Sector: Têxteis, confecções e calçados
Descrição da Empresa | Company Description: O Sindicato das Indústrias do Vestuário de Juiz de Fora representa as 
indústrias do vestuário e promove ações para o desenvolvimento e fortalecimento da categoria econômica. | The Union of 
Garment Industries of Juiz de Fora promotes actions for the development and strengthening of the economic category.

Sindicatos | Estado: GO

Nicolas Paiva
Presidente do SINDMOVEIS | President at Union of Furniture and Wood Artifacts Industries of Goiás

Email: nicolas@grupoimol.com.br

Telefone | Phone: +55 62 32104-4444

Setor | Sector: Móveis e madeira
Descrição da Empresa | Company Description: Organização sindical do setor de móveis e madeira do estado de Goiás. | 
Union of furniture and wood artifacts industries of the state of Goiás.

Sindicatos | Estado: PR

Andre Maragliano
Diretor do SINDOP | Director at Union of Port Operators of Paraná

Email: andre_maragliano@cargill.com

Telefone | Phone: +55 13 99797-0674

Site: https://www.cargill.com.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: Organização sindical das atividades portuárias que envolvem movimentação 
e armazenagem de carga, além dos operadores portuários e os trabalhadores portuários avulsos. | Union of port activities 
involving cargo handling and storage, as well as port operators and independent port workers.

Sindicatos | Estado: GO

Cezar Mortari
Diretor Técnico do SINDUSCON-GO | Director at Union of Construction of Goiás

Email: cezar.mortari@irontec.com.br

Telefone | Phone: +55 62 99837-3244

Site: https://www.sinduscongoias.com.br/index.php/en/

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: O Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás é um dos cinco 
primeiros sindicatos patronais em solo goiano. Dedica-se a defender e promover a atividade em seus vários segmentos – 
construção civil, construção pesada, construção de rede elétrica e de telefonia, montagens e estrutura. | The Construction 
Industry’s Union of the State of Goiás is one of the first five unions in the State. The union is committed towards defending 
and promoting activities in several industries, including civil constriction, heavy works, electric and phone network 
construction, assembly and structuring.
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Sindicatos | Estado: MG

Osmar Cunha
Presidente do SINDUSCON do Norte de Minas | President at Union of the Civil Construction 
Industry of the Northern Region of Minas Gerais

Email: diretoriacosmos@construtoracosmos.com.br

Telefone | Phone: +55 38 98411-2818

Site: https://www.sinduscon-mg.org.br/

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: O Sindicato da Indústria da Construção Civil tem como premissa fomentar 
o desenvolvimento da Indústria da Construção Civil, por meio de iniciativas que promovam a produtividade, a eficiência e a 
sustentabilidade das empresas que atuam no segmento. | The Civil Construction Industry Union’s premise is to foster the 
development of the Civil Construction Industry, through initiatives that promote productivity, efficiency and sustainability of 
companies operating in the segment.

Sindicatos | Estado: MG

Luiz A. Balieiro
Diretor do Sinduscon Planalto de Araxá | Director at Union of the Civil Construction Industry of 
Planalto de Araxá

Email: zizabalieiro@gmail.com

Telefone | Phone: +55 34 98852-0325

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: O Sindicato da Indústria da Construção Civil tem como premissa fomentar 
o desenvolvimento da Indústria da Construção Civil, por meio de iniciativas que promovam a produtividade, a eficiência e a 
sustentabilidade das empresas que atuam no segmento. | The Civil Construction Industry Union’s premise is to foster the 
development of the Civil Construction Industry, through initiatives that promote productivity, efficiency and sustainability of 
companies operating in the segment.

Sindicatos | Estado: MG

Roberto de Souza Pinto
Presidente do SINDVEL | President at Union of Electrical, Electronic and Similar Industries of Vale 
da Eletrônica

Email: sindvel@sindvel.com.br

Telefone | Phone: +55 35 3471-2555

Site: https://sindvel.com.br/

Setor | Sector: Máquinas e equipamentos
Descrição da Empresa | Company Description: Organização sindical das indústrias de aparelhos elétricos, eletrônicos e 
similares do Vale da Eletrônica. | Union organization of the electrical, electronic and similar industries of the Vale da Eletrônica.

Sindicatos | Estado: MG

Christian Vilaça
Presidente do SINDVESF | President at Union of Garment of Formiga

Email: christianvilaca@gmail.com

Telefone | Phone: +55 37 98842-6999

Site: https://sindivestmg.com.br/

Setor | Sector: Têxteis, confecções e calçados
Descrição da Empresa | Company Description: Organização sindical constituída para fins de estudo, coordenação, 
proteção e representação legal da categoria econômica das indústrias do vestuário a ele vinculadas. | This is a union 
created for the purposes of studying, coordinating, protecting and legally representing the economic category of the 
member clothing industries.
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Sindicatos | Estado: MG

Heloisa Bertoli
Presidente do SINDVINHO | President at Union of Wine Producers of Minas Gerais

Email: hbertoli@fiemg.com.br

Telefone | Phone: +55 35 99215-3580

Setor | Sector: Alimentos, bebidas e fumo
Descrição da Empresa | Company Description: Representa as Indústrias de vinho do estado de Minas Gerais. | Represents the 
wine producers of the state of Minas Gerais.

Sindicatos | Estado: DF

Alexandre Mello
Presidente do SINFERBASE | President at Brazilian Union of Iron Works and Basic Metals Companies

Email: alexandre.mello@ibram.org.br

Telefone | Phone: +55 31 99857-7121

Site: https://ibram.org.br/

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: O Sindicato representa em todo território brasileiro a categoria econômica e 
sustentável da indústria da mineração. | The Union represents the economic and sustainable category of the mining industry 
in the entirety of Brazil.

Sindicatos | Estado: MG

Aguinaldo Rezende
Presidente do SINIGRAF | President at Intercity Union of Graphic Industries of Southern Region of 
Minas Gerais

Email: sinigraf@fiemg.com.br

Telefone | Phone: +55 35 3421-6576

Site: http://www.sindicatodaIndústria.com.br/

Setor | Sector: Celulose, papel e produtos de papel
Descrição da Empresa | Company Description: Organização sindical que representa e defende o setor gráfico, integrando, 
fortalecendo e valorizando a comunicação impressa. Contribuie para a inovação da Indústria Gráfica, promovendo a 
integração, a cooperação e o aprendizado coletivo. | A union representing and advocating in favor of the printing industry, 
integrating, strengthening, and valuing printed communication. It contributes to the innovation of the Printing Industry, 
promoting integration, cooperation, and collective learning.

Sindicatos | Estado: RS

Guilherme Scozziero
Vice-Presidente do SINMETAL | Vice President at Union of the Metallurgical, Metalmechanical 
and Electric Materials Industry of Rio Grande do Sul / Industry Federation of Rio Grande do Sul

Email: missaodubai@lacqua.com.br

Telefone | Phone: +55 51 3337-9495

Site: http://www.sinmetal.com.br/

Setor | Sector: Máquinas e equipamentos
Descrição da Empresa | Company Description: O SINMETAL, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico e Eletrônico do Estado do Rio Grande do Sul, destaca-se ao representar os interesses das mais de quatro 
mil empresas filiadas que congregam a entidade. | SINMETAL, the Union of the Metallurgical, Metalmechanical and Electric 
Materials Industries in the State of Rio Grande do Sul, represents the interests of more than 4,000 affiliated companies that 
make up the entity.



84 CATÁLOGO DE PARTICIPANTES | MISSÃO PROSPECTIVA BRASIL-EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

Sindicatos | Estado: RS

Deborah Scozziero
Consultora do SINMETAL | Consultant at Union of the Metallurgical, Metalmechanical and Elec-
tric Materials Industry of Rio Grande do Sul

Email: deborah@scozziero.com.br

Site: http://www.sinmetal.com.br/

Setor | Sector: Máquinas e equipamentos
Descrição da Empresa | Company Description: O SINMETAL, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico e Eletrônico do Estado do Rio Grande do Sul, destaca-se ao representar os interesses das mais de quatro 
mil empresas filiadas que congregam a entidade. | SINMETAL, the Union of the Metallurgical, Metalmechanical and Electric 
Materials Industries in the State of Rio Grande do Sul, represents the interests of more than 4,000 affiliated companies that 
make up the entity.

Sindicatos | Estado: MG

Henrique Thielmann
Presidente do SINQUIFAR | President at Intercity Union of Chemical, Pharmaceutical, Plastic and 
Cosmetic Industries of Juiz de Fora

Email: sindiquifarjf@fiemg.com.br

Telefone | Phone: +55 32 3224-0999

Site: https://www.sinquifar.com.br/

Setor | Sector: Farmacêutica, higiene pessoal, perfumaria e cosméticos
Descrição da Empresa | Company Description: Fundado em 02 de abril de 1991, o SINQUIFAR possui base territorial, em 
maior abrangência, na Zona da Mata mineira, totalizando 118 cidades. Atua como articulador do desenvolvimento produtivo 
em benefício das indústrias do setor e da sociedade. | Established on April 2, 1991, SINQUIFAR has a broader territorial base in 
Minas Gerais, covering 118 cities. It acts as an articulator of productive development for the benefit of industries in the sector 
and the society. 

Sindicatos | Estado: MG

Hérika Sendas
Presidente do Sinvest GV | President at Union of Garment Industries of Governador Valadares

Email: contato@ananda.com.br

Telefone | Phone: +55 33 98405-6774

Setor | Sector: Têxteis, confecções e calçados
Descrição da Empresa | Company Description: Sindicato representante das indústrias do vestuário de Governador Valadares. | 
Union representative of the clothing industries of Governador Valadares.

Sindicatos | Estado: SP

Régis Prunzel
Presidente do SOPESP | President at Union of Port Operators of the State of São Paulo

Email: regis_prunzel@tegporto.com.br

Telefone | Phone: +55 13 98207-0027

Site: https://www.sopesp.com.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: O SOPESP - Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, com 
sede na cidade de Santos-SP, atua representando os interesses dos Operadores Portuários e apoiando as entidades do setor 
com estudos técnicos e financeiros, além de negociações trabalhistas e representação institucional dos Operadores Portuários 
do Estado de São Paulo. | The Union of Port Operators of the State of São Paulo (SOPESP), headquartered in the city of Santos, 
São Paulo, Brazil, represents the interests of Port Operators and supports the sector’s institutions with technical and financial 
studies, as well labor-related negotiations and institutional representation for the Port Operators of the State of São Paulo.
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Instituições | Estado: SP

Paulo Camillo Penna
CEO da ABCP | CEO at Brazilian Union of the Cement Industry

Email: paulo.camillo @abcp.org.br

Telefone | Phone: +55 11 3760-5301

Site: https://abcp.org.br/

Setor | Sector: Siderurgia, metalurgia e construção civil
Descrição da Empresa | Company Description: Representa a “Indústria do Cimento”, assim considerada a atividade integrada 
de exploração e beneficiamento de substâncias minerais e sua transformação química em clínquer e consequente moagem, na 
base territorial nacional. | It represents the Cement Industry, which is the integrated activity of mining and processing mineral 
substances and their chemical transformation into clinker and consequent grinding, operating throughout the Brazilian territory.

Instituições | Estado: DF

Mayhara Chaves
Presidente da ABEPH | President at Brazilian Association of Ports and Waterways

Telefone | Phone: +55 61 3034-2274

Site: https://www.abeph.com.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: É uma sociedade civil, sem fins lucrativos, com sede e foro em Brasília- DF. 
Foi fundada em 3 de março de 1958, constituída por pessoas jurídicas que realizam a exploração dos portos no Território 
Nacional, e por pessoas jurídicas e físicas - direta ou indiretamente - ligadas às atividades de estudo, construção, operação 
ou administração de portos, de instalações portuárias, de meios de transporte ou de usuários de portos. | A non-profit civil 
society, with headquarters and jurisdiction in Brasilia - DF. Established on March 3, 1958, it is made up by legal entities that 
operate ports in the Brazilian Territory, and by legal entities and individuals directly or indirectly linked to the activities of 
study, building, operation, or administration of ports, port facilities, means of transport, or port users.

Instituições | Estado: DF

Jesualdo Silva
Presidente da ABTP | President at Brazilian Association of Port Terminals

Email: jesualdo.silva@abtp.org.br

Telefone | Phone: +55 61 99272-9830

Site: https://www.abtp.org.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: Entidade empresarial privada, sem fins lucrativos, criada há 32 anos para 
representar e defender suas associadas, judicial e extrajudicialmente, nos assuntos referentes ao setor portuário e possui 70 
empresas associadas. | A private, non-profit business entity, created 32 years ago to represent and defend its members, in and 
out of court, in matters related to the port sector, with 70 member companies.

Instituições | Estado: SP

Angelino Caputo
Diretor Executivo da ABTRA | Director at Brazilian Association of Customs Terminals and Premises

Email: acaputo@abtra.org.br

Telefone | Phone: +55 61 99272-9999

Site: https://www.abtra.org.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: A ABTRA é uma associação empresarial que congrega instalações portuárias 
que operam recintos alfandegados para a movimentação e armazenagem de cargas do comércio exterior em processo de 
liberação aduaneira. Também opera sistemas de tecnologia em parceria com os órgãos públicos, onde é feito o controle 
aduaneiro e inspeção das cargas e áreas alfandegadas. A ABTRA também fomenta a inovação tecnológica para o setor 
portuário brasilieiro. | ABTRA é is a business association that congregates port facilities operating in customs where foreign 
trade loads are stored, handled and authorized for entry. It also operates technology systems partnered with public entities, 
responsible for customs control and inspecting shipments coming from abroad. ABTRA also drives technological innovation for 
the Brazilian port industry.
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Instituições | Estado: PR

André Luiz Bernascki
Diretor da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina | Director at Administration of the 
Ports of Paranaguá and Antonina

Email: andrepioli@gmail.com

Telefone | Phone: +55 41 99803-9782

Site: http://www.portosdoparana.pr.gov.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: Os Portos do Paraná são um complexo portuário, formado pelos portos de 
Paranaguá e Antonina. A administração funciona como empresa pública estadual, subordinada à Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Logística, com convênio de delegação junto ao Governo Federal. Como empresa pública, a administração 
é responsável por gerir os terminais portuários paranaenses e é dirigida por um conselho administrativo e uma diretoria 
executiva. | Paraná’s ports are complex, made up by the ports of Paranaguá and Antonina. The administration works as a 
public state company, reporting to the State Department of Infrastructure and Logistics and delegated to the Brazilian Federal 
Government. As a public company, the administration is responsible for managing the port terminals of the State of Paraná 
and is managed by a board of directors and an executive council.

Instituições | Estado: PR

Angello Manfrinato
Coordenador da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina | Coordinator at Administra-
tion of the Ports of Paranaguá and Antonina

Email: angelo.manfrinato@appa.pr.gov.br

Telefone | Phone: +55 11 94583-0792

Site: http://www.portosdoparana.pr.gov.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: Os Portos do Paraná são um complexo portuário, formado pelos portos de 
Paranaguá e Antonina. A administração funciona como empresa pública estadual, subordinada à Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Logística, com convênio de delegação junto ao Governo Federal. Como empresa pública, a administração 
é responsável por gerir os terminais portuários paranaenses e é dirigida por um conselho administrativo e uma diretoria 
executiva. | Paraná’s ports are complex, made up by the ports of Paranaguá and Antonina. The administration works as a 
public state company, reporting to the State Department of Infrastructure and Logistics and delegated to the Brazilian Federal 
Government. As a public company, the administration is responsible for managing the port terminals of the State of Paraná 
and is managed by a board of directors and an executive council.

Instituições | Estado: DF

Adalberto Tokarski
Diretor da ANTAQ | Director at National Waterway Transport Agency

Email: adalberto.tokarski@gmail.com

Telefone | Phone: +55 61 2029-6504

Site: https://www.gov.br/antaq/pt-br

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: A ANTAQ responsável por regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de 
prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária e aquaviária. | ANTAQ is responsible 
for regulating, supervising and inspecting waterway transport services and the exploration of the port and waterway 
infrastructure. State-owned company and member of the Indirect Public Administration of the State of Minas Gerais, organized 
as joint stock companies.
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Instituições | Estado: DF

Flávia Morais Lopes Takafashi
Diretora da ANTAQ | Director at National Waterway Transport Agency

Email: flavia.takafashi@antaq.gov.br

Telefone | Phone: +55 61 2029-6504

Site: https://www.gov.br/antaq/pt-br

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: A ANTAQ responsável por regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de 
prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária e aquaviária. | ANTAQ is responsible 
for regulating, supervising and inspecting waterway transport services and the exploration of the port and waterway 
infrastructure. State-owned company and member of the Indirect Public Administration of the State of Minas Gerais, organized 
as joint stock companies.

Instituições | Estado: SP

Mauro Sammarco
Presidente da Associação Comercial de Santos | President at Trade Association of Santos

Email: mauro@brazilpandi.com.br

Telefone | Phone: +55 13 98188-0708

Site: https://acs.org.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: Fundada em 22 de dezembro de 1870, a Associação Comercial de Santos é 
um órgão técnico e consultivo do Governo Federal (Decreto 7.770, de 2 de setembro de 1941), sendo conhecida como a Casa 
do Empresário. Tem como missão desenvolver negócios e encontrar soluções uniformes e sustentáveis para as questões 
empresariais da região. | Established on December 22, 1870, the Trade Association of Santos is a technical and consultative 
body of the Federal Government (Decree 7770, of September 2, 1941), known as the Casa do Empresário. Its mission is to 
develop businesses and find uniform and sustainable solutions for business issues in the region.

Instituições | Estado: DF

Murillo Barbosa
Diretor-Presidente da Associação de Terminais Portuários Privados | CEO at Association of Pri-
vate Port Terminals

Email: presidente@portosprivados.org.br

Telefone | Phone: +55 61 99830-6510

Site: https://www.portosprivados.org.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: A Associação de Terminais Portuários Privados (ATP) foi criada em 2013 
para representar os interesses e atuar em defesa do segmento portuário privado e na modernização dos portos brasileiros. 
Atualmente representa 29 empresas de grande porte e congrega 56 Terminais de Uso Privado (TUP) do País. A ATP tem como 
foco um trabalho de articulação constante com o governo, entidades públicas e privadas para garantir segurança jurídica e 
um ambiente de negócios favorável ao investimento. | The Association of Private Port Terminals (ATP) was created in 2013 to 
represent the interests and act in defense of the private port segment and in the modernization of Brazilian ports. It currently 
represents 29 large companies and brings together 56 Private Use Terminals (TUP) in the country. ATP’s work is focused on 
the constant articulation with the government, public and private entities to ensure legal security and a favorable business 
environment for investment. 
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Instituições | Estado: MG

Thiago Coelho Toscano
Presidente da CODEMGE | President at Minas Gerais’ Development Company

Site: http://www.codemge.com.br/

Setor | Sector: Mineração
Descrição da Empresa | Company Description: A Codemge tem a missão de contribuir para o desenvolvimento mineiro, 
colaborando para um ambiente de eficiência, simplificação e sustentabilidade e gerando valor para o acionista. Tem como visão 
estratégica ser uma empresa sustentável, focada no compromisso com austeridade e governança responsável e na capacidade 
de geração de resultados. | Codemge has the mission to contribute for the development of Minas Gerais, cooperating for 
an efficient, simplified, and sustainable environment, and adding value for the shareholder. Its strategical outlook is to be a 
sustainable company, focused on commitment with austerity, and accountable governance, and the ability to generate results.

Instituições | Estado: MG

Eduardo Zimmer Sampaio
Diretor da CODEMGE | Director at Minas Gerais’ Development Company

Email: eduardosampaio@codemge.com.br

Telefone | Phone: +55 51 99149-2469

Site: http://www.codemge.com.br/

Setor | Sector: Mineração
Descrição da Empresa | Company Description: A Codemge tem a missão de contribuir para o desenvolvimento mineiro, 
colaborando para um ambiente de eficiência, simplificação e sustentabilidade e gerando valor para o acionista. Tem como visão 
estratégica ser uma empresa sustentável, focada no compromisso com austeridade e governança responsável e na capacidade 
de geração de resultados. | Codemge has the mission to contribute for the development of Minas Gerais, cooperating for 
an efficient, simplified, and sustainable environment, and adding value for the shareholder. Its strategical outlook is to be a 
sustainable company, focused on commitment with austerity, and accountable governance, and the ability to generate results.

Instituições | Estado: MG

Bruno Estéfano Teixeira
Diretor da CODEMGE | Director at Minas Gerais’ Development Company

Email: brunoteixeira@codemge.com.br

Telefone | Phone: +55 27 99756-1013

Site: http://www.codemge.com.br/

Setor | Sector: Mineração
Descrição da Empresa | Company Description: A Codemge tem a missão de contribuir para o desenvolvimento mineiro, 
colaborando para um ambiente de eficiência, simplificação e sustentabilidade e gerando valor para o acionista. Tem como visão 
estratégica ser uma empresa sustentável, focada no compromisso com austeridade e governança responsável e na capacidade 
de geração de resultados. | Codemge has the mission to contribute for the development of Minas Gerais, cooperating for 
an efficient, simplified, and sustainable environment, and adding value for the shareholder. Its strategical outlook is to be a 
sustainable company, focused on commitment with austerity, and accountable governance, and the ability to generate results.

Instituições | Estado: PA

Ernesto Sampaio
Diretor de Gestão Portuária da Companhia Docas do Pará | Director at Companhia Docas do Pará

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: Portos da Companhia do Pará inclui: Porto de Belém, Porto de Santarém, 
Terminal de Outeiro, Terminal de Petróleo e Gás de Miramar, Porto Multiuso de Vila do Conde. Os Portos do Pará oferecem 
infraestrutura portuária de qualidade, moderna, eficiente e segura que promove os negócios, com responsabilidade 
socioambiental, cumprimento integral das políticas nacionais, garantindo assim a criação de valor para os clientes e a 
sociedade. | The ports belonging to Companhia do Pará include: Porto de Belém, Porto de Santarém, Terminal de Outeiro, 
Terminal de Petróleo e Gás de Miramar, Porto Multiuso de Vila do Conde. The ports of Pará offer high quality, modern, efficient 
and safe port infrastructure that drives businesses, with social environmental responsibility and full compliance with national 
policies, driving value for clients and society as a whole.
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Instituições | Estado: RJ

Jean Paulo Castro e Silva
Diretor da Docas do Rio | Director at Companhia Docas do Rio de Janeiro

Email: jean.paulo@portosrio.gov.br

Telefone | Phone: +55 21 99571-5730

Site: http://www.portosrio.gov.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: Autoridade portuária que administra os portos públicos do Rio de Janeiro, 
Niterói, Itaguaí e Angra dos Reis. A empresa é uma “landlord port authority”, cujos principais serviços são: provimento 
de infraestrutura de acessos aquaviário e terrestre aos seus portos organizados, arrendamento de áreas para operadores 
portuários, segurança patrimonial das áreas comuns dos portos. | Port Authority that manages the public ports of Rio de 
Janeiro, Niterói, Itaguaí, and Angra dos Reis. The company is a “landlord port authority”, whose main services are: provision of 
infrastructure for waterway and land access to its organized ports, leasing of areas for port operators, security in the shared 
areas of the ports. 

Instituições | Estado: SP

Marcelo Neri
Presidente da FENAMAR | President at Brazilian Federation of Maritime Agencies

Email: fenamar@fenamar.com.br

Telefone | Phone: +55 13 99707-9706

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: Federação Nacional das Agências de Navegação Marítima, afiliada à CNT, 
representa cerca de 350 empresas de agenciamento marítimo através de seus 13 sindicatos afiliados. | The Brazilian 
Federation of Maritime Agencies, affiliated to the CNT, represents around 350 ship agency companies through its 13 
member unions.

Instituições | Estado: DF

Sérgio Aquino
Presidente da FENOP | President at Brazilian Federation of Port Operations

Email: fenop@fenop.org.br

Telefone | Phone: +55 61 3226-7005

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: A Federação Nacional das Operações Portuárias – FENOP é a única entidade 
do sistema federativo que representa o segmento empresarial que investe e realiza as operações portuárias no país. Criada 
em 1994 como fruto da verdadeira lei de modernização portuária, Lei nº 8.630/1993, a FENOP congrega cerca de quatrocentas 
empresas responsáveis pelos vultosos investimentos no sistema portuário pátrio, garantindo, assim, a competitividade do 
Brasil no comércio exterior mundial. | The Brazilian Federation of Port Operations (FENOP) is the sole entity at the federal level 
that represents Brazil’s port operations industry. Created in 1994 as a result of the true port modernization law, Brazilian Law 
No. 8,630/1993, FENOP aggregates over 400 companies responsible for the complex investments in the Brazilian port system, 
ensuring national competition in foreign trade.
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Instituições | Estado: MG

João Paulo Braga Santos
Diretor-Presidente da INDI | Director-President at Minas Gerais Investment and Trade Promotion 
Agency

Email: joao.braga@indi.mg.gov.br

Telefone | Phone: +55 31 98835-7752

Site: https://www.indi.mg.gov.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A missão do INDI é desenvolver Minas Gerais por meio da atração de 
investimentos, apoio às empresas instaladas e promoção das exportações. Foi a primeira agência de promoção de 
investimento do Brasil, servindo de modelo para a criação de instituições. A Agência é vinculada à Secretaria de Estado 
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (SEDE) e é mantido pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas 
Gerais (CODEMIG) e pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). | INDI’s mission is to develop Minas Gerais 
through new investments, support to the established companies, and export promotion It was the first investment promotion 
agency in Brazil, serving as a role model for the institution’s foundation. The Agency is bounded to the Minas Gerais State 
Economic Development Office (SEDE), and it is controlled by the Minas Gerais Economic Development Company (CODEMIG), 
and by Minas Gerais Development Bank (BDMG). 

Instituições | Estado: MG

Ronaldo Alexandre Barquette
Diretor da INDI | Director at Minas Gerais Investment and Trade Promotion Agency

Email: ronaldo.barquette@indi.mg.gov.br

Telefone | Phone: +55 31 99605-3995

Site: https://www.indi.mg.gov.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A missão do INDI é desenvolver Minas Gerais por meio da atração de 
investimentos, apoio às empresas instaladas e promoção das exportações. Foi a primeira agência de promoção de 
investimento do Brasil, servindo de modelo para a criação de instituições. A Agência é vinculada à Secretaria de Estado 
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (SEDE) e é mantido pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas 
Gerais (CODEMIG) e pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). | INDI’s mission is to develop Minas Gerais 
through new investments, support to the established companies, and export promotion It was the first investment promotion 
agency in Brazil, serving as a role model for the institution’s foundation. The Agency is bounded to the Minas Gerais State 
Economic Development Office (SEDE), and it is controlled by the Minas Gerais Economic Development Company (CODEMIG), 
and by Minas Gerais Development Bank (BDMG). 

Instituições | Estado: SP

Anderson Correia
Reitor do ITA | Rector at Instituto Tecnológico de Aeronáutica

Email: gabinete@ita.br

Telefone | Phone: +55 12 3947-5731

Site: http://www.ita.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) é uma instituição universitária 
pública ligada ao Comando da Aeronáutica (COMAER). Está localizado no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial 
(DCTA), na cidade de São José dos Campos - SP. Especializado nas áreas de ciência e tecnologia no setor aeroespacial, o ITA 
oferece cursos de graduação em Engenharia, pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado, mestrado profissional e 
doutorado, pós-graduação lato sensu de especialização e de extensão. | The Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) is 
a public university institution linked to the Aeronautics Command (COMAER). It is located in the Department of Aerospace 
Science and Technology (DCTA), in the city of São José dos Campos - SP. Specialized in the areas of aerospace science and 
technology, the ITA offers undergraduate engineering courses, stricto sensu courses at the master’s, professional master’s and 
doctoral levels, lato sensu postgraduate specialization and extension courses.
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Instituições | Estado: SP

Jesuino Takachi
Vice-Reitor do ITA | Vice Rector at Instituto Tecnológico de Aeronáutica

Email: jtakachi@ita.br

Telefone | Phone: +55 12 98175-4000

Site: http://www.ita.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) é uma instituição universitária 
pública ligada ao Comando da Aeronáutica (COMAER). Está localizado no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial 
(DCTA), na cidade de São José dos Campos - SP. Especializado nas áreas de ciência e tecnologia no setor aeroespacial, o ITA 
oferece cursos de graduação em Engenharia, pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado, mestrado profissional e 
doutorado, pós-graduação lato sensu de especialização e de extensão. | The Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) is 
a public university institution linked to the Aeronautics Command (COMAER). It is located in the Department of Aerospace 
Science and Technology (DCTA), in the city of São José dos Campos - SP. Specialized in the areas of aerospace science and 
technology, the ITA offers undergraduate engineering courses, stricto sensu courses at the master’s, professional master’s and 
doctoral levels, lato sensu postgraduate specialization and extension courses.

Instituições | Estado: ES

Julio Castiglioni
CEO do Porto de Vitória | CEO at Port of Vitória

Email: rguimaraes@codesa.gov.br

Telefone | Phone: +55 27 3132-7341

Site: https://www.portodevitoria.com.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: Autoridade Portuária responsável pela gestão dos portos organizados de 
Vitória e Barra do Riacho. Conta com terminais arrendados e berços públicos para movimentação de cargas diversas como 
contêineres, granéis sólidos, granéis líquidos e carga geral, como produtos siderúrgicos, veículos e rochas ornamentais.  
O Porto de Vitória foi selecionado pelo Governo Federal para ser a primeira autoridade portuária a ser desestatizada no 
Brasil. | Port authority responsible for managing the organized ports of Vitória and Barra do Riacho. The organization boasts 
leased terminals and public service locations to handle different shipments like containers, solid and liquid bulk shipments 
and general loads, including steel working products, vehicles and decorative rocks. The Porto de Vitória was elected by the 
Brazilian Federal Government as the first privatized port in Brazil.

Instituições | Estado: ES

Bruno Fardin
Diretor do Porto de Vitória | Planning and Development Director at Port of Vitória

Email: rguimaraes@codesa.gov.br

Site: https://www.portodevitoria.com.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: Autoridade Portuária responsável pela gestão dos portos organizados de 
Vitória e Barra do Riacho. Conta com terminais arrendados e berços públicos para movimentação de cargas diversas como 
contêineres, granéis sólidos, granéis líquidos e carga geral, como produtos siderúrgicos, veículos e rochas ornamentais.  
O Porto de Vitória foi selecionado pelo Governo Federal para ser a primeira autoridade portuária a ser desestatizada no 
Brasil. | Port authority responsible for managing the organized ports of Vitória and Barra do Riacho. The organization boasts 
leased terminals and public service locations to handle different shipments like containers, solid and liquid bulk shipments 
and general loads, including steel working products, vehicles and decorative rocks. The Porto de Vitória was elected by the 
Brazilian Federal Government as the first privatized port in Brazil.
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Instituições | Estado: RJ

João Bosco Vasconcelos
Diretor da Praticagem do Brasil | Director at Brazilian Council of Pilotage

Email: joaobosco@rgpilots.com.br

Telefone | Phone: +55 21 2516-4479

Site: https://www.praticagemdobrasil.org.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: O Conselho Nacional de Praticagem – CONAPRA, Associação Civil, com 
sede na cidade do Rio de Janeiro - RJ, é a Entidade Nacional que representa os profissionais responsáveis por assessorar os 
comandantes de navios nos portos e rios navegáveis do país. | The Brazilian Council of Pilotage – CONAPRA, Civil Association, 
headquartered in the city of Rio de Janeiro - RJ, is the national entity representing the professionals responsible for advising 
ship captains in the country’s navigable ports and rivers.

Instituições | Estado: DF

Eduardo Diogo
Diretor de Administração e Finanças do Sebrae | Chief Management And Financial Officer at 
Brazilian Micro and Small Business Support Service

Site: https://www.sebrae.com.br/

Setor | Sector: Outros
Descrição da Empresa | Company Description: O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma 
entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro pequenas 
empresas – aqueles com faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões. | The Brazilian Service of Support to Micro and 
Small Enterprises (Sebrae) is a private entity which promotes the competitiveness and the sustainable development of micro 
and small companies – those with annual gross revenue up to R$4,8 million.

Instituições | Estado: DF

Juliana Kämpf
Gerente Adjunta da Unidade de Assessoria Internacional do Sebrae | Manager of Institutional 
Relations at Brazilian Micro and Small Business Support Service

Site: https://www.sebrae.com.br/

Setor | Sector: Outros
Descrição da Empresa | Company Description: O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma 
entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro pequenas 
empresas – aqueles com faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões. | The Brazilian Service of Support to Micro and 
Small Enterprises (Sebrae) is a private entity which promotes the competitiveness and the sustainable development of micro 
and small companies – those with annual gross revenue up to R$4,8 million.

Instituições | Estado: DF

Larissa Gontijo
Analista da Unidade de Assessoria Internacional do Sebrae | Analyst of Institutional Relations at 
Brazilian Micro and Small Business Support Service

Site: https://www.sebrae.com.br/

Setor | Sector: Outros
Descrição da Empresa | Company Description: O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma 
entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro pequenas 
empresas – aqueles com faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões. | The Brazilian Service of Support to Micro and 
Small Enterprises (Sebrae) is a private entity which promotes the competitiveness and the sustainable development of micro 
and small companies – those with annual gross revenue up to R$4,8 million.
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Instituições | Estado: MG

Carlos Henrique Guedes
Assessor Especial da Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais | Special Advisor at 
Government of Minas Gerais

Telefone | Phone: +55 31 99590-0330

Site: https://www.mg.gov.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Governo do Estado de Minas Gerais. | State Government of Minas Gerais.

Instituições | Estado: ES

Christiane Menezes
Gerente de Novos Negócios da SECTIDES | Manager at Department of Science, Technology, Inno-
vation, Professional Education and Economic Development of Espírito Santo

Email: christiane.menezes@sectides.es.gov.br

Telefone | Phone: +55 27 98823-6359

Site: https://www.es.gov.br/secretarias/sectides

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Secretaria responsável pelo desenvolvimento econômico. | Department 
responsible for economic development.

Instituições | Estado: MG

Juliano Alves Pinto
Chefe da Assessoria Internacional da SEDE | Chief International Officer at Minas Gerais State 
Economic Development Secretariat

Email: juliano.alves@governo.mg.gov.br

Telefone | Phone: +55 31 99676-6321

Site: http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Secretaria tem por missão promover ambiente atrativo para novos negócios 
e fortalecimento dos setores econômicos existentes, possibilitando a diversificação e o desenvolvimento da economia, 
inclusive por meio da ciência, tecnologia e inovação, contribuindo para a geração de emprego e renda. | The Secretariat has as 
its mission to promote an attractive atmosphere for new business and reinforcement of existing economic industry, allowing 
economy diversification and development, also through science, technology and innovation, contributing to the generation of 
jobs and revenues.

Instituições | Estado: MG

Carolina Morais Russeff Prado
Assessora de Cooperação Internacional da SEDE | International Advisor at Minas Gerais State 
Economic Development Secretariat

Email: carolinamrprado@gmail.com

Telefone | Phone: +55 38 98848-4873

Site: http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Secretaria tem por missão promover ambiente atrativo para novos negócios 
e fortalecimento dos setores econômicos existentes, possibilitando a diversificação e o desenvolvimento da economia, 
inclusive por meio da ciência, tecnologia e inovação, contribuindo para a geração de emprego e renda. | The Secretariat has as 
its mission to promote an attractive atmosphere for new business and reinforcement of existing economic industry, allowing 
economy diversification and development, also through science, technology and innovation, contributing to the generation of 
jobs and revenues.
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Instituições | Estado: MG

Fernanda Cristina da Silveira Bolognani
Assessora da SEDE | Advisor at Minas Gerais State Economic Development Secretariat

Telefone | Phone: +55 31 99871-0741

Site: http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Secretaria tem por missão promover ambiente atrativo para novos negócios 
e fortalecimento dos setores econômicos existentes, possibilitando a diversificação e o desenvolvimento da economia, 
inclusive por meio da ciência, tecnologia e inovação, contribuindo para a geração de emprego e renda. | The Secretariat has as 
its mission to promote an attractive atmosphere for new business and reinforcement of existing economic industry, allowing 
economy diversification and development, also through science, technology and innovation, contributing to the generation of 
jobs and revenues.

Instituições | Estado: RS

Gustavo Rech
Diretor da SEDEC | Director at Department of Economic Development of Rio Grande do Sul

Email: gustavo-oliveira@desenvolvimento.rs.gov.br

Telefone | Phone: +55 51 99358-1402

Site: https://desenvolvimento.rs.gov.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC) promove a política 
do governo do Estado voltada à promoção de Políticas de Desenvolvimento Produtivo e Regional. | The Department of 
Economic Development (SEDEC) promotes the State government’s policy focused on the promotion of Production and Regional 
Development Policies. areas.

Instituições | Estado: RS

Leonardo Neves
Diretor da SEDEC | Director at Department of Economic Development of Rio Grande do Sul

Email: leonardo-neves@sedec.rs.gov.br

Telefone | Phone: +55 51 98115-8675

Site: https://desenvolvimento.rs.gov.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC) promove a política 
do governo do Estado voltada à promoção de Políticas de Desenvolvimento Produtivo e Regional. | The Department of 
Economic Development (SEDEC) promotes the State government’s policy focused on the promotion of Production and Regional 
Development Policies. areas.

Instituições | Estado: DF

Daniel Queiroz de Medeiros Chianca
Assessor do Senado Federal | Advisor at Brazilian Senate

Site: https://www12.senado.leg.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: O Poder Legislativo Federal é exercido pelo Congresso Nacional, que se 
compõe de duas Casas Legislativas: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Pode-se afirmar, assim, que o Poder 
Legislativo Federal é bicameral. São funções típicas do Poder Legislativo legislar e fiscalizar. | The Legislative Power of 
the Federal Justice is administered by the National Congress, which is compounded by two Legislative Houses: House of 
Representatives and the Federal Senate. Therefore, it can be affirmed that the Federal Legislative Power is bicameral.  
To legislate and regulate are typical assignments of the Legislative Power.
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Instituições | Estado: RS

Elivelto Corrêa
Diretor da SETUR | Director at Department of Tourism of Rio Grande do Sul

Email: elivelto-correa@setur.rs.gov.br

Telefone | Phone: +55 51 3288-1100

Site: https://www.turismo.rs.gov.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul foi criada pela Lei 
Complementar nº 15.595 de 19 de janeiro de 2021. Tem como objetivos coordenar e executar a política estadual do Turismo, 
visando ao desenvolvimento econômico e a geração de emprego e renda e também fortalecer o estado como destino nacional 
e internacional, ampliando os fluxos turísticos e a permanência de visitantes no estado. | The Department of Tourism of Rio 
Grande do Sul was created by Complementary Law No. 15.595 of January 19, 2021. Its objectives are to coordinate and execute 
the state Tourism policy, aiming at the economic development and generation of jobs and income, as well as strengthening the 
state as a domestic and international destination, expanding tourist flows and the length of stay of visitors in the state. 

Instituições | Estado: SP

Ricardo Molitzas
Diretor Executivo da SOPESP | Director at Union of Port Operators of the State of São Paulo

Email: sopesp@sopesp.com.br 

Telefone | Phone: +55 13 3213-3220

Site: https://www.sopesp.com.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: O SOPESP - Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, com 
sede na cidade de Santos-SP, atua representando os interesses dos operadores portuários e apoiando as entidades do setor 
com estudos técnicos e financeiros, além de negociações trabalhistas e representação institucional dos operadores portuários 
do estado de São Paulo. | The Union of Port Operators of the State of São Paulo (SOPESP), headquartered in the city of Santos, 
São Paulo, Brazil, represents the interests of Port Operators and supports the sector’s institutions with technical and financial 
studies, as well labor-related negotiations and institutional representation for the Port Operators of the State of São Paulo.

Instituições | Estado: PR

Adriano Emerick
Conselheiro da TFFP | Advisor at Terminal Portuário Ponta do Félix

Email: adriano@bme.adv.br

Site: https://portopontadofelix.com.br/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: O TPPF – Terminais Portuários da Ponta do Félix é uma empresa privada que 
administra o terminal portuário público de uso misto em Antonina, litoral do Paraná. Todo o complexo portuário foi construído 
mediante o arrendamento de áreas da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, a empresa pública Portos do Paraná 
atualmente | Terminais Portuários da Ponta do Félix (TPPF) is a private company managing mixed-use public port terminals 
in Antonina, at the coast of Paraná, Brazil. The port installations were built upon receiving a lease from the Paranaguá and 
Antonina Port Administration, currently known as the public company Portos do Paraná.

Instituições | Estado: RS

João Eduardo de Villemor Amaral Ayres
Diretor Geral e de Operações do Instituto Voz dos Oceanos | Director at Voice of the Oceans

Email: joao.amaral@voiceoftheoceans.org

Site: https://voiceoftheoceans.com/

Setor | Sector: Transporte e Logística
Descrição da Empresa | Company Description: Instituto VOZ DOS OCEANOS congrega a iniciativa e 4a expedição global da 
Familia Schurmann, com os pilares de educação, open innovation, científico e audiovisual, de modo a conscientizar e propor 
mudanças no consumo e utilização de material plástico de uso único (single use plastics). | Instituto VOZ DOS OCEANOS 
brings the initiative and 4th global expedition of the Schurmann Family, with the pillars of education, open innovation, 
scientific and audiovisual, in order to raise awareness and propose changes in the consumption and use of single use plastics.
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Instituições | Estado: SP

Rafael Solimeo
Chefe do Escritório Internacional da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira | Head of the Interna-
tional Office at ArabBrazilian Chamber of Commerce 

Site: https://www.ccab.org.br/

Setor | Sector: Outros
Descrição da Empresa | Company Description: A Câmara de Comércio Árabe-Brasileira atua há mais de 69 anos com o 
propósito de conectar brasileiros e árabes para promover o desenvolvimento econômico, social e cultural, tendo ao longo 
dos anos alcançado papel fundamental no desenvolvimento do relacionamento entre esses dois povos. | The ArabBrazilian 
Chamber of Commerce has been operating for over 69 years with the purpose of connecting Brazilians and Arabs to promote 
economic, social and cultural development, having over the years played a fundamental role in developing the relationship 
between these two peoples.

Técnicos Federações | Estado: GO

Denise Resende
Gerente Sindical da FIEG | Manager at Industry Federation of Goias

Email: denise.resende@sistemafieg.org.br

Telefone | Phone: +55 62 99943-6993

Site: https://fieg.com.br/home

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Fundada em 1950 por cinco sindicatos a Fieg trabalha por um estado favorável 
ao desenvolvimento da indústria. Buscaa redução e simplificação dos impostos, menos burocracia, menos riscos, melhores 
condições de transporte e mais segurança jurídica para investir e produzir. Para isso, por meio da atuação de dez conselhos 
temáticos e cinco câmaras setoriais, articulam com o setor público a adequação de leis e normas – em campos como o 
ambiental, o trabalhista e o tributário. | Founded in 1950 by five unions, Fieg works for to provide a favorable environment for 
the industry’s development. It aims to reduce and simplify taxes, reduce bureaucracy and risks, improve transport conditions 
along with better legal security for investments and production. To do this, the organization works with ten thematic councils 
and five industry chambers, communicating with the public sector about the need to adequate laws and standards in fields 
such as environment, labor and tax.

Técnicos Federações | Estado: MG

Rebecca Macedo
Gerente do Centro Internacional de Negócios da FIEMG | Manager at Industry Federation of Minas 
Gerais

Email: rebecca@fiemg.com.br

Telefone | Phone: +55 31 3263-4727

Site: https://www7.fiemg.com.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) representa o 
setor Indústrial do estado de Minas Gerais e atua na defesa de seus interesses local e nacionalmente. A instituição oferece às 
empresas mineiras assessoria e apoio em áreas vitais como crédito e financiamento, tributária, meio ambiente e trabalhista. | 
The Industry Federation of Minas Gerais (FIEMG) represents the Indústrial sector of the State of Minas Gerais and acts to defend 
its interests locally and nationally. The institution provides advice and support to companies based in Minas Gerais in vital areas 
such as credit and financing, tax, environment, and labor.
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Técnicos Federações | Estado: MG

Adriana Calcagno
Gerente de Cerimonial e Eventos da FIEMG | Manager at Industry Federation of Minas Gerais

Email: acalcagno@fiemg.com.br

Telefone | Phone: +55 31 99999-1276

Site: https://www7.fiemg.com.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) representa o 
setor Indústrial do estado de Minas Gerais e atua na defesa de seus interesses local e nacionalmente. A instituição oferece às 
empresas mineiras assessoria e apoio em áreas vitais como crédito e financiamento, tributária, meio ambiente e trabalhista. | 
The Industry Federation of Minas Gerais (FIEMG) represents the Indústrial sector of the State of Minas Gerais and acts to defend 
its interests locally and nationally. The institution provides advice and support to companies based in Minas Gerais in vital areas 
such as credit and financing, tax, environment, and labor.

Técnicos Federações | Estado: MG

Miriam Euclides
Coordenadora de Promoção de Negócios da FIEMG | Coordinator at Industry Federation of Minas 
Gerais

Email: meuclides@fiemg.com.br

Telefone | Phone: +55 31 3263-4730

Site: https://www7.fiemg.com.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) representa o 
setor Indústrial do estado de Minas Gerais e atua na defesa de seus interesses local e nacionalmente. A instituição oferece às 
empresas mineiras assessoria e apoio em áreas vitais como crédito e financiamento, tributária, meio ambiente e trabalhista. | 
The Industry Federation of Minas Gerais (FIEMG) represents the Indústrial sector of the State of Minas Gerais and acts to defend 
its interests locally and nationally. The institution provides advice and support to companies based in Minas Gerais in vital areas 
such as credit and financing, tax, environment, and labor.

Técnicos Federações | Estado: MG

Laura Munaier
Analista de Negócios Internacionais da FIEMG | Analyst at Industry Federation of Minas Gerais

Email: lmunaier@fiemg.com.br

Telefone | Phone: +55 31 99677-2678

Site: https://www7.fiemg.com.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) representa o 
setor Indústrial do estado de Minas Gerais e atua na defesa de seus interesses local e nacionalmente. A instituição oferece às 
empresas mineiras assessoria e apoio em áreas vitais como crédito e financiamento, tributária, meio ambiente e trabalhista. | 
The Industry Federation of Minas Gerais (FIEMG) represents the Indústrial sector of the State of Minas Gerais and acts to defend 
its interests locally and nationally. The institution provides advice and support to companies based in Minas Gerais in vital areas 
such as credit and financing, tax, environment, and labor.
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Técnicos Federações | Estado: MG

Liana Lobato
Analista de Negócios Internacionais da FIEMG | Analyst at Industry Federation of Minas Gerais

Email: llsousa@fiemg.com.br

Telefone | Phone: +55 31 3263-4724

Site: https://www7.fiemg.com.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) representa o 
setor Indústrial do estado de Minas Gerais e atua na defesa de seus interesses local e nacionalmente. A instituição oferece às 
empresas mineiras assessoria e apoio em áreas vitais como crédito e financiamento, tributária, meio ambiente e trabalhista. | 
The Industry Federation of Minas Gerais (FIEMG) represents the Indústrial sector of the State of Minas Gerais and acts to defend 
its interests locally and nationally. The institution provides advice and support to companies based in Minas Gerais in vital areas 
such as credit and financing, tax, environment, and labor.

Técnicos Federações | Estado: MG

Franco Serrano
Analista de Comunicaçãos da FIEMG | Analyst at Industry Federation of Minas Gerais

Email: fserrano@fiemg.com.br

Telefone | Phone: +55 31 98612-3848

Site: https://www7.fiemg.com.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) representa o 
setor Indústrial do estado de Minas Gerais e atua na defesa de seus interesses local e nacionalmente. A instituição oferece às 
empresas mineiras assessoria e apoio em áreas vitais como crédito e financiamento, tributária, meio ambiente e trabalhista. | 
The Industry Federation of Minas Gerais (FIEMG) represents the Indústrial sector of the State of Minas Gerais and acts to defend 
its interests locally and nationally. The institution provides advice and support to companies based in Minas Gerais in vital areas 
such as credit and financing, tax, environment, and labor.

Técnicos Federações | Estado: RS

Luciano D’Andrea
Gerente de Relações Internacionais e Comércio Exterior da FIERGS | Manager at Industry Federa-
tion of Rio Grande do Sul

Email: luciano.dandrea@fiergs.org.br

Telefone | Phone: +55 51 99371-2745

Site: https://www.fiergs.org.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) é a 
entidade de representação sindical da indústria gaúcha. Junto com o Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(CIERGS), atua por políticas que fortaleçam o setor Indústrial nos cenários estadual, nacional e internacional, objetivando 
um ambiente que favoreça a competitividade, a inovação tecnológica e o desenvolvimento. | The Industry Federation of Rio 
Grande do Sul (FIERGS) acts by policies that reinforces the Indústrial sector in the state, national and international scenarios, 
aiming an atmosphere that facilitates competitiveness, technological innovation, and development. Along with Rio Grande 
do Sul Indústrial Center (CIERGS), acts by policies that reinforces the Indústrial sector in the state, national and international 
scenarios and development.
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Técnicos Federações | Estado: RR

Kelly Arruda Gomes
Analista da FIER | Analyst at Industry Federation of Roraima

Site: https://www.fier.org.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER é a entidade de 
representação institucional do Sistema FIER. Coordena e incentiva a atuação integrada de todas as instituições incluídas no 
Sistema, sendo elas o FIER, SESI, o SENAI e o IEL. Juntas, formam o Sistema FIER. | The Industry Federation of Roraima – FIER 
is the entity representing the FIER System. It coordinates and promotes the integrated action of all institutions included in the 
System, namely FIER, SESI, SENAI, and IEL. Together, they form the FIER System.

Equipe Organizadora | Estado: DF

Sarah Saldanha
Gerente de Internacionalização da CNI | Manager of Internationalization Services at Brazilian 
Confederation of Industry

Site: http://www.portaldaIndústria.com.br/cni/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A CNI é a principal representante da indústria brasileira na defesa e na 
promoção de políticas públicas que favoreçam o empreendedorismo e a produção Indústrial, num setor que reúne mais de 
476 mil indústrias no país. | CNI is the main representative of the Brazilian industry in the defense and promotion of public 
policies that foster the entrepreneurship and manufacturing production, in an industry that gather more than 476,000 
industries in the country.

Equipe Organizadora | Estado: DF

Felipe Spaniol
Coordenador de Serviços de Internacionalização da CNI | Coordinator of Internationalization 
Services at Brazilian Confederation of Industry

Site: http://www.portaldaIndústria.com.br/cni/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A CNI é a principal representante da indústria brasileira na defesa e na 
promoção de políticas públicas que favoreçam o empreendedorismo e a produção Indústrial, num setor que reúne mais de 
476 mil indústrias no país. | CNI is the main representative of the Brazilian industry in the defense and promotion of public 
policies that foster the entrepreneurship and manufacturing production, in an industry that gather more than 476,000 
industries in the country.

Equipe Organizadora | Estado: DF

Carolina Lopes
Analista de Políticas e Indústria da CNI | Policies and Industry Analyst at Brazilian Confederation 
of Industry

Site: http://www.portaldaIndústria.com.br/cni/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A CNI é a principal representante da indústria brasileira na defesa e na 
promoção de políticas públicas que favoreçam o empreendedorismo e a produção Indústrial, num setor que reúne mais de 
476 mil indústrias no país. | CNI is the main representative of the Brazilian industry in the defense and promotion of public 
policies that foster the entrepreneurship and manufacturing production, in an industry that gather more than 476,000 
industries in the country.
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Equipe Organizadora | Estado: DF

Isadora de Castro Sélos
Gerente Executiva de Relações Públicas da CNI | Executive Manager of Public Relations at Brazi-
lian Confederation of Industry

Site: http://www.portaldaIndústria.com.br/cni/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A CNI é a principal representante da indústria brasileira na defesa e na 
promoção de políticas públicas que favoreçam o empreendedorismo e a produção Indústrial, num setor que reúne mais de 
476 mil indústrias no país. | CNI is the main representative of the Brazilian industry in the defense and promotion of public 
policies that foster the entrepreneurship and manufacturing production, in an industry that gather more than 476,000 
industries in the country.

Equipe Organizadora | Estado: DF

Manuela Santos
Consultora Senior de Comunicação da CNI | Senior Communications Consultant at Brazilian 
Confederation of Industry

Site: http://www.portaldaIndústria.com.br/cni/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A CNI é a principal representante da indústria brasileira na defesa e na 
promoção de políticas públicas que favoreçam o empreendedorismo e a produção Indústrial, num setor que reúne mais de 
476 mil indústrias no país. | CNI is the main representative of the Brazilian industry in the defense and promotion of public 
policies that foster the entrepreneurship and manufacturing production, in an industry that gather more than 476,000 
industries in the country.

Equipe Organizadora | Estado: DF

Euler Martins Pereira
Gerente de Eventos da CNI | Events Manager at Brazilian Confederation of Industry

Site: http://www.portaldaIndústria.com.br/cni/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A CNI é a principal representante da indústria brasileira na defesa e na 
promoção de políticas públicas que favoreçam o empreendedorismo e a produção Indústrial, num setor que reúne mais de 
476 mil indústrias no país. | CNI is the main representative of the Brazilian industry in the defense and promotion of public 
policies that foster the entrepreneurship and manufacturing production, in an industry that gather more than 476,000 
industries in the country.

Equipe Organizadora | Estado: DF

Rodrigo José de Paula e Silva Caetano
Gerente Executivo de Jornalismo da CNI | Executive Manager of Journalism at Brazilian Confede-
ration of Industry

Site: http://www.portaldaIndústria.com.br/cni/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A CNI é a principal representante da indústria brasileira na defesa e na 
promoção de políticas públicas que favoreçam o empreendedorismo e a produção Indústrial, num setor que reúne mais de 
476 mil indústrias no país. | CNI is the main representative of the Brazilian industry in the defense and promotion of public 
policies that foster the entrepreneurship and manufacturing production, in an industry that gather more than 476,000 
industries in the country.
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Equipe Organizadora | Estado: MG

Kellen Veloso
Analista de Negócios Internacionais da FIEMG | Analyst at Industry Federation of Minas Gerais

Email: kveloso@fiemg.com.br

Telefone | Phone: +55 31 3263-4722

Site: http://www7.fiemg.com.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) representa 
o setor Indústrial do estado de Minas Gerais e atua na defesa de seus interesses local e nacionalmente. A instituição 
oferece às empresas mineiras assessoria e apoio em áreas vitais como crédito e financiamento, tributária, meio ambiente e 
trabalhista. | The Industry Federation of Minas Gerais (FIEMG) represents the Indústrial sector of the State of Minas Gerais 
and acts to defend its interests locally and nationally. The institution provides advice and support to companies based in 
Minas Gerais in vital areas such as credit and financing, tax, environment, and labor.

Equipe Organizadora | Estado: ES

Gustavo Nunes Rodrigues
Especialista da FINDES | Specialist at Industry Federation of Espírito Santo

Site: https://findes.com.br/

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: O Sistema Findes é uma organização composta por seis entidades que 
trabalham de forma integrada para o desenvolvimento da indústria capixaba, com a promoção de ações de defesa e 
representação dos interesses da indústria, além de oferecer serviços e produtos às empresas associadas e à sociedade em 
geral, contribuindo para um ambiente de desenvolvimento econômico equilibrado. | The Findes System is an organization 
compounded by six entities which operates in an integrated way for the Espírito Santo state industry, promoting acts for 
industry interests defense and representation, as well as offer services and products to the associated companies and 
society in general, contributing for an atmosphere of balanced economic development.

Equipe Organizadora | Estado: GO

Johanna Guevara Mendez
Coordenadora da FIEG | Coordinator at Industry Federation of Goiás

Email: johanna@sistemafieg.org.br

Telefone | Phone: +55 62 3501-0045

Site: https://fieg.com.br/home

Setor | Sector: Outro
Descrição da Empresa | Company Description: Fundada em 1950 por cinco sindicatos a Fieg trabalha por um estado 
favorável ao desenvolvimento da indústria. Buscaa redução e simplificação dos impostos, menos burocracia, menos riscos, 
melhores condições de transporte e mais segurança jurídica para investir e produzir. Para isso, por meio da atuação de dez 
conselhos temáticos e cinco câmaras setoriais, articulam com o setor público a adequação de leis e normas – em campos 
como o ambiental, o trabalhista e o tributário. | Founded in 1950 by five unions, Fieg works for to provide a favorable 
environment for the industry’s development. It aims to reduce and simplify taxes, reduce bureaucracy and risks, improve 
transport conditions along with better legal security for investments and production. To do this, the organization works 
with ten thematic councils and five industry chambers, communicating with the public sector about the need to adequate 
laws and standards in fields such as environment, labor and tax.




