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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Caros associados, parceiros e amigos da ADCE Minas,

Com imensa satisfação, apresentamos o balanço de ações e atividades 
desenvolvidas pela ADCE Minas no ano de 2016.
 
Como esperado, vivenciamos um ano extremamente difícil, em 
especial para os mais necessitados, refém das políticas públicas erradas, 
equivocadas e tristemente executadas muitas das vezes sem considerar 
os valores do ensinamento social cristão de respeito à dignidade humana, 
da correta destinação universal dos bens, da prática do bem comum e 
exercício da ética, verdade e justiça.

 
A despeito das mazelas públicas, devemos considerar que os avanços foram consideráveis. O ano de 2016, 
de fato não será esquecido, pois a sociedade brasileira cobrou pelo fim da corrupção, pela manutenção 
das ações da Procuradoria Geral da União e do Judiciário, pelas punições, pela manutenção da ordem 
institucional e respeito do Legislativo com a causa pública. Avançamos muito, com as punições no âmbito 
do Executivo, Legislativo e setor empresarial, extirpando do cenário nacional aqueles que se desvirtuaram 
da conduta ética.
 
Mas os resultados tão esperados e necessários para retomar o desenvolvimento e crescimento do país 
não apareceram em 2016, postergando-os para os próximos anos, seguindo-se, um cenário de triste 
avanço do desemprego, piora dos resultados das empresas e retardamento dos novos investimentos tão 
esperados.
 
Atenta ao crítico cenário nacional, a ADCE Minas buscou priorizar em sua agenda de 2016 um amplo debate 
das questões mais importantes tais como: economia nacional e internacional, novo Governo, Reforma 
Política, eleições municipais e gestão empresarial. Os debates buscaram proporcionar aos empresários 
e dirigentes de empresas associados à ADCE Minas, elevar o conhecimento, adquirir informações, 
estimular o pensamento crítico e constituir conexões práticas acerca de temas tão importantes para a 
nossa sociedade.
 
Dentre as diversas atividades em 2016, destacamos a conclusão dos participantes do 43º Encontro de 
Reflexão para Empresários e Dirigentes de Empresas, realizado no dia 16 de abril. O encontro que contou 
com a participação de empresários, empreendedores, dirigentes de empresas e líderes empresariais, 
concluiu existir uma falha iniciada pela questão moral, onde a parte da sociedade composta principalmente 
por políticos e empresários, se deixou levar pela ganância, pelo poder e, sobretudo, pela busca incessante 
do lucro acima do bem comum e da dignidade do ser humano.
 
Ao final do Encontro publicamos a Carta do  43º Encontro de Reflexão enfatizando que devemos 



4 

reconhecer as fraquezas, nos redimirmos e, assim, cobrar posturas éticas dos líderes empresariais e 
mandatários políticos. Esta exigência também deve alcançar toda a sociedade, pois existe arraigada na 
nossa cultura uma tolerância aos pequenos deslizes, que são as sementes que futuramente produzirão os 
graves escândalos públicos e privados. Falhamos na vigilância e na firmeza. Conhecedores e viventes da 
prática cristã, temos a ciência dos valores, mas por vezes temos dificuldades em mantê-los ativos e vivos 
quando somos tentados por caminhos fáceis, atalhos, e propostas de ganhos superiores ou extraordinários 
em diferentes circunstâncias de nossas vidas no mundo dos negócios. Como cristãos, devemos renovar 
a cada dia esta responsabilidade de vivermos os ensinamentos do Evangelho no dia a dia do ambiente 
empresarial e corporativo.  Necessitamos ser ainda mais zelosos na defesa da família, na caridade, na 
solidariedade e na prática do amor cristão. O legado que devemos deixar para as futuras gerações, 
passa pelo que praticamos nas nossas empresas, no nosso relacionamento com colegas, funcionários 
e eventualmente chefes. Com coragem devemos assumir nossa condição de cristão no ambiente do 
trabalho, assumir nossa coerência de fé e sem medo ou vergonha proclamarmos nossas convicções 
cristãs, os valores que nos inspiram e guiam, e obviamente, sermos fiéis aos ensinamentos do Evangelho. 
Devemos estar atentos para evitar a vida dividida quando desconectamos nossa fé e nossos valores das 
ações do dia a dia.
 
Devemos destacar também a participação da ADCE Minas nas eleições municipais de outubro, com a 
entrega aos candidatos da “Carta da ADCE Minas aos candidatos às eleições municipais de BH” reforçando 
a importância da condução da gestão pública baseada nos valores do pensamento social cristão. Sem 
dúvida, são necessários homens que façam leis, que governem, que administrem com justiça, que, enfim, 
pela autoridade e com ações coloquem a pessoa humana sempre em primeiro lugar, como princípio, meio 
e fim da atividade política. Assim,  encorajamos os candidatos às eleições municipais de 2016 para serem 
protagonistas de uma nova era com a execução de ações concretas de políticas sociais e econômicas que 
atendam às várias necessidades da população e do desenvolvimento social e ambiental sustentável.
 
Em novembro, a ADCE Minas incentivou os seus associados a participarem da “Conferência de Roma” 
promovida pelo Pontifício Conselho para a Justiça e a Paz do Vaticano e pela UNIAPAC. O evento 
coroado com uma audiência privada com o Papa Francisco contou com a presença de mais de 450 líderes 
empresariais, de 49 diferentes países, 30 deles de Minas Gerais. Em conversa com os líderes empresariais, 
o Papa Francisco afirmou que a corrupção é uma praga social e que é preciso combatê-la na política, nas 
empresas, nas igrejas e nos movimentos sociais. O Papa também ressaltou que a atividade empresarial é 
importante para o bem comum, enfatizando que a empresa é uma comunidade de trabalho marcada por 
relações de respeito e fraternidade.
 
Em dezembro, a ADCE Minas promova entrega do 5º Prêmio de Responsabilidade Social Empresarial 
2016 que coube ao presidente do Conselho do Instituto Aquila, José Martins de Godoy. O Prêmio ADCE 
Minas, criado em 2012, é uma homenagem que visa prestar um tributo aos dirigentes de empresas que 
enaltecem os valores da ADCE e que dignificam as relações empresariais em todos os níveis, sempre 
preocupados com a centralidade do ser humano como protagonista da sociedade.
 
Com a diretoria reeleita em dezembro, assumimos mais um mandato até o final de 2018, com o 
compromisso de fazer com que a ADCE Minas esteja permanentemente presente na sociedade fomentando 
a humanização das relações nas empresas, comunidades e família, através de seus dirigentes como 
veículos de transformação social. Desejamos continuar estimulando a gestão empresarial baseada no 
pensamento social cristão – de ética, solidariedade, justiça, verdade e bem comum – e no fortalecimento 
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dos valores que embasam o bom funcionamento das nossas empresas, famílias e da sociedade.
 
Ao encerrarmos o ano de 2016, renovamos a esperança de que os líderes políticos recuperem a 
confiança, inspirem esperança e promovam as ações necessárias para reestabelecer a direção para a 
retomada do desenvolvimento do país. Um Brasil melhor é possível e depende de cada um de nós. Por 
isto, conclamamos todos os empresários e dirigentes cristãos de empresas a contribuir de forma efetiva, 
com atitudes e exemplos concretos, visando à reorganização da nossa sociedade para que ela seja ética, 
honrada, justa e fraterna.

Fraternalmente,

Sérgio Eduardo Michetti Frade
Presidente da ADCE Minas 
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ALMOÇO PALESTRA
Realizado mensalmente em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG, 
por intermédio do SESI-DR/MG, o objetivo do “Almoço Palestra” é proporcionar aos empresários e 
dirigentes de empresas elevar o conhecimento, adquirir informações, estimular o pensamento crítico e a 
constituir conexões práticas acerca de vários temas, em diversas áreas do saber.

23/03/2016
Tema: Cenário e Tendências da Economia Mundial - Ênfase Brasil
Palestrante: Wilson Brumer

A ADCE Minas realizou seu primeiro Almoço 
Palestra do ano com a participação especial do 
administrador de empresas e gestor da B&P 
Investimentos, Wilson Brumer, que discorreu 
sobre o tema “Cenário e Tendências da Economia 
Mundial - Ênfase Brasil”. Para Brumer, naquela 
ocasião, não adiantava o governo adotar 
medidas isoladas como vinha fazendo sempre, 
destacando enfaticamente que faltava ao Brasil 
um projeto de País e não a prática de um projeto 
de Poder como demonstrava. Para ele, qualquer 

solução proposta somente seria viável a partir do momento que reformas estruturantes fossem feitas e 
a competitividade recuperada.  Admitindo que isso levaria tempo, e até lá, as medidas e os processos 
adotados até então precisariam ser revistos.

27/04/2016
Tema: Em tempo de turbulências e incertezas

Palestrante: Paulo Paiva

O professor da Fundação Dom Cabral e presidente 
de honra do Conselho de Relações do Trabalho 
da Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais - Fiemg, Paulo Paiva, fez uma análise 
detalhada da situação econômica brasileira em 
alguns governos passados, e pontuou sobre o 
momento econômico e político que atravessava 
o país.  Destacou que a economia brasileira viveu 
tempos excepcionais de crescimento entre os 
anos de 2004 e 2011 e que, naquele período, 
uma conjunção de fatores internos e externos, 
como a alta das commodities, beneficiaram a expansão da economia. Afirmou que não acreditava que o 
país voltasse a este patamar e sim ao nível que tínhamos nos anos 80, com crescimento de 2%, se não 
mudasse urgentemente os rumos da política econômica. Para Paulo Paiva a situação se inverteu após as 
mudanças nas orientações política e econômica e se agravou com a operação Lava-Jato. 
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16/05/2016
Tema: Reforma Política

Palestrante: Carlos Velloso

O ex-ministro do STF Carlos Velloso fez uma 
análise do cenário Brasil e ponderou sobre temas 
como o impeachment, o governo interino de 
Michel Temer e a reforma política. Carlos Velloso 
pontuou que o Brasil precisava de uma reforma 
política urgente, pois o atual modelo não atendia 
as necessidades e demandas da população 
brasileira. Ele apontou o fim da reeleição, o debate 
sobre o sistema de governo, a reforma partidária 
e eleitoral, com a introdução do voto distrital e o 
respeito e ampliação da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, como questões urgentes para o restabelecimento da credibilidade e transparência da atividade 
política no país.

14/06/2016
Tema: Governo Temer: Desafios e Oportunidades
Palestrante: Roberto Brant

Roberto Brant, ex-ministro da Previdência 
e Assistência Social e ex-deputado federal 
discorreu sobres suas perspectivas do governo 
interino liderado por Michel Temer afirmando 
inicialmente que o  antigo governo baseou a 
condução do país de forma que o Estado era o 
responsável pela promoção de bem-estar, mas 
sem levar em conta o fundamento econômico. 
“Hoje temos um esgotamento da capacidade 
fiscal dos Estados. Porém, as demandas da 
sociedade crescem exponencialmente. Em todo 

o mundo, o maior desafio é equilibrar esses dois aspectos”, ressaltou Brant. Para o ex-deputado, o 
impeachment da presidente afastada é um processo que nasceu nas ruas e que a participação popular é 
essencial para que o país passe pela crise. “A crise brasileira foi construída com as nossas próprias mãos, 
sem grandes interferências externas. Se a população for para casa e acreditar que o sistema político por 
si só resolverá, será mais uma frustração para a história do Brasil”, garantiu. O ex-parlamentar ainda 
pontuou que o atual governo, pelo fato de ser provisório, tende a focar em questões urgentes em sua 
gestão. “A primeira coisa que deve ser esclarecida é que Michel Temer não é o salvador da pátria, mas, 
no atual momento e mesmo de forma interina, é o único que tem a capacidade política para reconduzir 
o país à estabilidade. Questões como o crescimento econômico, o equilíbrio fiscal e a previdência 
são essenciais nesse sentido”, enfatizou Brant. “Se não houver ações que criem as condições para a 
retomada da estabilidade e credibilidade política, para os próximos anos, o país vai entrar em uma crise 
profunda”, concluiu.  

Fo
to

: W
ag

ne
r 

D
iló

 C
os

ta

Fo
to

: W
ag

ne
r 

D
iló

 C
os

ta



8 

16/08/2016
Tema: Brasil & Canadá - Organização Social, 
Política e Econômica: paralelos e convergências.
Palestrante: Dan Kraft 

O palestrante foi o sócio da Kraft Advogados 
Associados e professor da Universidade de 
Montreal, Dan Kraft. Ele apresentou um 
comparativo entre Brasil e Canadá em questões 
como organização social, política e econômica. 
O advogado ressaltou que Brasil e Canadá 
possuem muitas semelhanças e laços históricos 
fortes, tendo firmado tratados e convenções que 
confirmam o compartilhamento dos mesmos 
valores e ideais. Apesar de alguns números 
sociais apresentarem índices divergentes, Kraft 
destacou que os empresários dos dois países 

estão perdendo oportunidades pontuais de firmarem parcerias de sucesso em diversos segmentos da 
indústria e do comércio, e apontou a crescente presença da China no mercado global, como um bom 
motivo para a proximidade entre os dois países.

 
23/09/2016

Tema: Desafios do líder no contexto atual
Palestrante: Antonio Batista da Silva Júnior

Antonio Batista, doutor em Administração 
de Empresas e especialista em Business Policy 
pela INSEAD e presidente da FDC, abordou em 
sua palestra os principais desafios dos líderes 
empresariais no contexto atual da economia 
nacional e internacional, destacando que ter 
um bom desempenho econômico já não é mais 
o suficiente para uma corporação nos tempos 
atuais. “Não adianta só ter lucro, precisa ter 
reputação, resiliência e mostrar respeito no 
relacionamento com os stakeholders (seus 
diversos públicos)”, afirmou. Batista também destacou a crise de confiança que vivenciamos nas 
instituições, desde as empresas até a igreja, colocando como um fenômeno mundial. “No Brasil, vivemos 
uma situação especial, que é a discussão da ética, da corrupção, da relação entre o público e o privado. E, 
para superar essa crise, precisamos de líderes fortes, tanto empresariais quanto políticos e sociais. A crise 
vai ser superada a partir do surgimento dessas novas lideranças”, complementou.
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24/10/2016
Tema: “Todos nós somos políticos”

Palestrante: Lindolfo Paoliello

“Todos nós somos políticos” foi o tema da 
palestra apresentada pelo presidente da 
Associação Comercial e Empresarial de Minas - 
ACMinas, Lindolfo Paoliello. Paoliello recorreu a 
pensadores e filósofos como Aristóteles, Hannah 
Arendt e Max Weber para apresentar a tese de 
que todos os homens só se realizam plenamente 
na política. “A palavra, o diálogo, a interlocução 
e as interações sociais fazem parte das ações 
humanas”, afirmou. Ele explicou que o “ser 
político” não deve ser entendido exclusivamente 
como aquele que participa da política partidária. Disse ainda que os movimentos e manifestações populares 
surgidas no Brasil a partir de junho de 2013 apontam para uma participação política de jovens. “Não 
são políticos tradicionais, profissionais, mas exercem suas funções políticas demonstrando insatisfações”, 
pontuou. Sobre as eleições municipais em Belo Horizonte, Paoliello destacou a falta de participação 
popular e ressaltou que no embate entre os dois candidatos andam faltando projetos e sobrando ofensas. 
Em sua mensagem final, Paoliello afirmou que o país passava por um momento de aceleração de novas 
lideranças. Em um paralelo com o ambiente de inovação, disse que estavam sendo formatadas startups 
políticas entre os brasileiros. O líder classista mostrou como o ser humano é um ser político, em uma 
concepção mais ampla do que o trabalho partidário tradicional.

23/11/2016
Tema: “Gestão humanizada”
Palestrante: Sandro Gonzalez

O CEO da Transpes, Sandro Gonzalez discorreu 
sobre o tema “Gestão humanizada” apontando 
detalhes de como ela pode influenciar no 
aumento da produtividade e na retenção de 
talentos nos negócios.“Na Transpes todos são 
iguais. Desde a diretoria até o porteiro. Somos 
uma empresa familiar, mas com conselho gestor 
rigoroso. Nossos conceitos básicos são: confiar em 
Deus, respeitar o próximo, trabalhar com foco no 
resultado, agir com simplicidade e honrar nossos 
compromissos. Creio que todas as empresas 

deveriam adotar estes itens para se firmar no mercado e obter sucesso”, destacou Sandro Gonzalez. 
Segundo o presidente da ADCE Minas, Sérgio Frade, Sandro Gonzalez e a Transpes demonstraram forte 
responsabilidade social e empresarial alinhados com os princípios e valores da ADCE.
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ENCONTRO DE REFLEXÃO
Uma importante pausa para a reflexão
Realizado semestralmente, o Encontro de Reflexão é uma excelente oportunidade para conhecer o 
ensinamento social cristão, saber como aplicá-lo nos negócios e, também, de networking entre executivos 
e empresários bem-sucedidos que têm desafios e valores semelhantes.

16/04/2016
43º Encontro de Reflexão para Empresários e Dirigentes de Empresas
Tema: “Empresa com Valores: A Liderança Empresarial em Tempos de Crise”

No dia 16 de abril a ADCE Minas realizou o 43º Encontro de Reflexão para Empresários e Dirigentes de 
Empresas, no auditório da Igreja Nossa Senhora Rainha, no Belvedere.

O Encontro que teve como tema “Empresa com Valores: A Liderança Empresarial em Tempos de Crise” 
congregou empresários, empreendedores, dirigentes e líderes de empresas que, na ocasião, ouviram 
palestras e participaram de trabalhos em grupo para refletir sobre os desafios que a atual realidade 
econômica impõe às lideranças empresariais e debater possíveis soluções para superá-los, com base na 
espiritualidade cristã.

Entre os palestrantes, o presidente do Conselho do Grupo Asamar e da ADCE Uniapac Brasil/Uniapac 
Latino Americana, Sérgio Cavalieri que falou sobre os desafios do líder empresarial; o diretor-presidente 
da Cedro Têxtil, Marco Antônio Branquinho Junior, que apresentou o painel “Superando Desafios na 
Crise Atual”; Wanderley Pereira dos Santos, presidente da Master Solutions Consultoria Empresarial que 
compartilhou sua visão sobre ética cristã; o Professor Pachecão destacando os desafios do cristão; e o 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese Metropolitana de Belo Horizonte, Dom João Justino, que apresentou o 
tema “Encontro com Cristo”.
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CAFÉ COM FÉ
Desde 2009 a ADCE Minas realiza mensalmente missas e cultos ecumênicos e de forma itinerante nas 
instalações das empresas associadas à entidade. O objetivo é oferecer aos empresários, seus funcionários 
e convidados um momento para reflexão espiritual. Além da oportunidade da escuta da palavra de Deus 
e do fortalecimento da fé e da esperança, o encontro permite um maior entrosamento entre as pessoas 
e a possibilidade da empresa que acolhe a celebração divulgar suas atividades, seus produtos e se tornar 
mais conhecida.

01/04/2016
Empresa: Greenwich Schools
Empresária: Babi Vasconcelos 
Celebrante: Padre Fernando Lopes Gomes

Na manhã do dia 1º de abril, a ADCE Minas realizou a primeira “Celebração Eucarística” do ano. A 
missa, seguida de café da manhã de confraternização, foi realizada no Greenwich Schools, que fica no 
bairro São Bento, em Belo Horizonte. A empresária Babi Vasconcelos recebeu os associados da ADCE 
Minas e convidados ao lado do marido, Fernando Vasconcelos e do filho Bruno Vasconcelos.

13/05/2016
Empresa: Laboratório Geraldo Lustosa
Empresária: Eliane Dias Lustosa Cabral
Celebrante: Padre Miguel Guzzo Coutinho 

ADCE Minas realizou a “Celebração Eucarística do Empresário - Café com Fé” de maio, na sede do 
Laboratório Geraldo Lustosa. A missa foi celebrada pelo Frei Miguel Guzzo, da Igreja do Carmo e seguida 
de café de confraternização. 

Fundado em maio de 1958 pelo médico Patologista Clínico Dr. Geraldo Lustosa, o laboratório é 
reconhecido pela confiabilidade e pelo rigor científico dos exames realizados, características marcantes 
da atual gestão comandada pela presidente Dra. Eliane Dias Lustosa Cabral que recebeu os associados 
da ADCE Minas, convidados e colaboradores ao lado da sócia Andréa Dias Lustosa Cabral e do diretor 
executivo Sérgio Bagno.
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O Laboratório Geraldo Lustosa participa também de pesquisas científicas e contribui para a formação de 
futuros profissionais com programas de estágio.

24/06/2016
Empresa: Grupo ASAMAR
Empresários: Alberto Luiz Gonçalves Soares e Sérgio Cavalieri
Celebrante: Padre Elias de Souza 

No dia de São João, a ADCE Minas realizou mais uma edição do seu tradicional Café com Fé mensal, 
na sede do Grupo Asamar, com missa celebrada pelo Padre Elias de Souza, pároco da Paróquia Santo 
Antônio e assessor doutrinário da ADCE Minas. Os participantes foram recepcionados pelo Sr. Alberto 
Luiz Gonçalves Soares que está no Grupo ASAMAR desde 1951 e pelo presidente do conselho de 
administração do grupo e presidente da ADCE Brasil e da Uniapac América Latina, Sérgio Cavalieri.
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29/07/2016
Empresa: TV Globo Minas
Dirigente: Marcelo Matte
Celebrante: Padre Márcio Pacheco

O “Café com Fé” de julho aconteceu na sede da TV Globo Minas, em Belo Horizonte, e foi celebrada 
pelo Padre Elias de Souza, pároco da Paróquia Santo Antônio, auxiliado pelo Padre Márcio Pacheco.  
Os participantes foram recepcionados pelo diretor da Globo Minas, Sr. Marcelo Matte que, ao final da 
celebração, seguida de um café de confraternização, foram convidados a uma visita guiada pela emissora.

29/08/2016
Empresa: Instituto Aquila
Empresários: José Martins de Godoy e Rodrigo Godoy
Celebrante: Padre Alexandre Fernandes 

A missa celebrada pelo Pe. Alexandre Fernandes, seguida de café da manhã de confraternização, ocorreu 
na sede do Instituto Aquila, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Rodrigo Godoy, 
sócio-presidente do Instituto Aquila recebeu os participantes juntamente com o sócio-fundador, Sr. José 
Martins de Godoy, além de outros diretores.
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30/09/2016
Empresa: Grupo Algar 
Empresário: Luiz Alberto Garcia
Celebrante: Padre Márcio Pacheco 

A missa, celebrada pelo Padre Márcio Pacheco, diretor da Gráfica e Editora O Lutador, seguida de café 
da manhã de confraternização, aconteceu nas instalações do Grupo Algar, em Belo Horizonte. Os 
participantes foram recepcionados pelo presidente do conselho do Grupo Algar, Dr. Luiz Alberto Garcia. 

16/12/2016
Empresa: HCF 
Empresária: Cira Machado
Celebrante: Padre Elias de Souza 

O último “Café com Fé” do ano foi realizado no Centro Esportivo Henrique Bertholino, administrado por 
Cira Machado, viúva do saudoso ex-diretor Henrique Bertholino e contou com a presença de diversos 
associados e convidados. A cerimônia religiosa foi presidida pelo Padre Elias de Souza que, em sua homilia, 
destacou a importância do dirigente empresarial e para que sejamos firmes e duros com problemas e 
circunstâncias, mas leves com as pessoas.
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ADCE JOVEM
11/06/2016
1º Encontro GRV’s Jovens - ADCE Minas
Local: Paróquia Nossa Senhora Rainha 

A ADCE Minas realizou na manhã do dia 11 de junho, o 1º encontro de jovens participantes dos Grupos 
de Reflexão e Vivência (GRV’s), do Programa Empresas com Valores, que teve como objetivo avaliar o 
desempenho dos grupos e definir as bases para criação da ADCE Jovem.

O encontro contou com a participação de treze jovens empreendedores, dirigentes de empresas, 
estudantes com vocação empreendedora e com as presenças do presidente da ADCE Minas, Sérgio 
Frade, do padre Alexandre Fernandes, da Paróquia Nossa Senhora Rainha, do professor da PUC Minas, 
Saint Yves e do diretor da ADCE Minas, Lúcio Machado.

Foram constituídos três grupos de trabalhos para desenvolvimento das principais ações e atividades 
a serem direcionadas ao público jovem foco, como filhos dos associados, jovens empreendedores e 
estudantes com vocação empreendedora.
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30/08/2016 
Palestra ADCE Jovem
Tema: Sucessão e ética em empresas familiares
Palestrante: José Henrique Dias Salvador

Sucessão e ética em empresas familiares foi o tema da palestra do jovem Diretor de Operações da unidade 
Contorno do Hospital Mater Dei, José Henrique Dias Salvador, no dia 30 de agosto, no moderníssimo e 
recém-inaugurado Centro de Convenções Dra. Norma Salvador.

O evento destinado aos jovens empreendedores marcou o início das atividades da ADCE Jovem, antiga e 
desejada aspiração da ADCE Minas que contou com mais de 120 participantes.

José Henrique que detalhou o processo de sucessão do Hospital Mater Dei, regras de compliace, missão e 
valores, bem como seu processo de preparação para atuar na organização, é formado em administração 
de Empresas pelo IBMEC. Atuou em grandes empresas do setor de saúde, nas áreas administrativas e 
de Planejamento Estratégico de Diagnósticos das Américas S.A. (DASA), em instituições como o Hospital 
Sírio Libanês, Hospital Albert Einstein e Hospital Mater Dei, onde desempenhou diversas funções em 
variadas áreas. Após um período como Diretor Comercial da Rede Mater Dei de Saúde, hoje é Diretor de 
Operações do Mater Dei Contorno.
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OUTRAS ATIVIDADES

26 a 28 de fevereiro 2016
Encontro Espiritual
Tema: 3º Retiro para Empresários e Dirigentes de Empresas em Aparecida

Entre os dias 26 e 28 de fevereiro de 2016, a ADCE Brasil, com apoio da CNBB - Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil, e das ADCEs regionais, promoveu, o 3º Retiro para Empresários e Dirigentes de Empresa, 
no Seminário Bom Pastor, no Santuário Nacional de Aparecida, no estado de São Paulo.

Participaram cerca de 60 pessoas, entre empresários, dirigentes de empresas e familiares, representando 
12 cidades de cinco estados brasileiros. O retiro foi conduzido pelo arcebispo de Sorocaba (SP), Dom 
Eduardo Benes de Sales Rodrigues que abordou o tema: “O discípulo empresário”. Como parte das 
atividades, os participantes fizeram uma visita especial guiada ao Santuário de Aparecida. Todos ficaram 
hospedados na Pousada do Bom Jesus, no Seminário Bom Pastor, construído no século 19, e que já 
recebeu três Papas em visita ao Brasil.

Realizado anualmente, o retiro busca aprofundar a fé dos empresários e dirigentes de empresas para 
atuar segundo os valores do cristianismo e não somente nos valores do mercado, que nem sempre são 
os melhores para a sociedade.
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13/03/2016
Lançamento da Campanha da Fraternidade 2016
Tema: “Casa comum, nossa responsabilidade”

A ADCE Minas participou com a Arquidiocese de Belo Horizonte do lançamento da Campanha da 
Fraternidade 2016, no dia 13 de fevereiro, na sede da Associação dos Moradores do Conjunto Ribeiro de 
Abreu, em Belo Horizonte. A Campanha focou a situação do saneamento básico em todo o país. Com o 
tema “Casa comum, nossa responsabilidade” e lema: “Quero ver o direito brotar como fonte e correr a 
justiça qual riacho que não seca” (Am 5, 24), a Campanha foi coordenada pela Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) e o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (Conic).

28/04/2016
Visita a exposição
Tema: “Quem é o Homem do Sudário”

Os associados da ADCE Minas participaram de uma visita guiada à mostra “Quem é o Homem do 
Sudário”, no Boulevard Shopping. 
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A exposição contou com um espaço de cerca de 400m² e aproximadamente 40 painéis sobre a história 
do lençol que teria envolvido Jesus Cristo após sua morte, além de objetos e estudos científicos sobre o 
tema e uma réplica do santo sudário.

Dividida em cinco fases, a exposição, além de uma verdadeira aula sobre os mistérios do Sudário, ofereceu 
ao visitante uma inesquecível experiência sensorial. A primeira fase destacou, em cinco painéis, o Mapa 
do Sudário, onde se é possível compreender os diversos traços e desenhos do manto sagrado.

Os associados da ADCE Minas puderam também ver um fac-símile do lençol sepulcral, que é exposto em 
Turim, na Itália, e conferir mostruários com as réplicas das moedas colocadas sobre os olhos do Homem 
do Sudário, dos pregos, dos flagelos, da coroa de espinhos e da tumba onde ele foi enterrado.

 
26/05/2016
Montagem do Tapete de Corpus Christi
Tema: “A Eucaristia como alimento do ser humano envolto no terço da misericórdia, 
onde a fé e a oração nos protegerão”.

ADCE Minas, em apoio à Arquidiocese de Belo Horizonte, participou da montagem de um tapete de 
serragem ligando a paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem à de São José. A produção do tapete 
cobriu um trecho de 10 metros da Avenida Afonso Pena. Sob o conceito “A Eucaristia como alimento do 
ser humano envolto no terço da misericórdia, onde a fé e a oração nos protegerão” foi uma oportunidade 
para os empresários e empreendedores da ADCE Minas participarem ativamente da vida da igreja e se 
unirem a esse importante ato cristão, valorizando também a herança cultural mineira.
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AÇÕES POLÍTICAS 

“CARTA ADCE” entregue aos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte  
e Câmara Municipal.

A ADCE Minas acompanhou com atenção e interesse o processo eleitoral municipal de 2016 e dirigiu-se 
aos eleitores e em especial aos candidatos, para destacar a importância da condução da gestão pública 
baseada nos valores do pensamento social cristão.
 
Aos candidatos foi entregue uma carta encorajando-os para serem protagonistas de uma nova era com 
a execução de ações concretas de políticas sociais e econômicas que atendam às várias necessidades da 
população e do desenvolvimento social e ambiental sustentável.
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Diretores ADCE e Eros Biondini

Alexandre Kallil, Sergio Frade e Paulo Lamac

Sergio Frade e Marcelo Álvaro Antônio Sergio Frade e Sérgio Fernando

Sergio Frade, Délio Malheiros e Maria Flávia Máximo

Sergio Frade e Josué Valadão
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A ADCE Minas enfatizou o indispensável compromisso daqueles que exercem a política com a ética, com 
a honestidade, com a verdade, o serviço ao próximo, especialmente aos mais carentes, promovendo a 
inclusão social pela aplicação da subsidiariedade com solidariedade e caridade.
 
Sem dúvida são necessários homens que façam leis, que governem, que administrem com justiça, que, 
enfim, pela autoridade e com ações coloquem a pessoa humana sempre em primeiro lugar, como 
princípio, meio e fim da atividade política. A ADCE entende que as leis são necessárias para ordenar a 
sociedade, mas não são suficientes, pois o que assegura a retidão das pessoas são os valores que trazem 
dentro de si. “O governo é para os governados e não vice-versa” (RERUM NOVARUM, 21).
 
“A autoridade política é o instrumento de coordenação e direção mediante o qual os indivíduos e a 
própria sociedade civil se devem orientar para uma ordem cujas relações, instituições e procedimentos 
estejam ao serviço do crescimento humano integral.” (Compêndio da Doutrina Social da Igreja, 394).
 
Assim, convidamos os candidatos aos cargos eletivos para conhecer nossos princípios e valores. Valores 
para iluminar o seu dia a dia e serem impulsionadores na busca incessante da eficiência da máquina 
pública, da prosperidade das nossas cidades, da democracia, no extermínio da corrupção.
 
A ADCE Minas recebeu os candidatos Eros Biondini e Délio Malheiros, que espontaneamente procuraram 
a entidade para apresentar seus programas de governo. Os demais candidatos Alexandre Kallil, Marcelo 
Alvaro Antônio, Paulo Lamac, Josué Valadão e Sérgio Fernando receberam a carta durante almoço 
palestra realizado no mês de setembro. 

LANÇAMENTO ADCE POUSO ALEGRE
22/09/2016
Tema: “Os desafios do líder empresarial cristão”
Palestrante: Sérgio Cavalieri

No dia 22 de setembro, foi realizado um Almoço 
Palestra na cidade de Pouso Alegre, no Sul de 
Minas. Mais de 60 pessoas assistiram à palestra 
“Os desafios do líder empresarial cristão”, 
proferida pelo presidente da ADCE Brasil e da 
UNIAPAC América Latina, Sérgio Cavalieri. Dom 
José Luiz Majella, Arcebispo de Pouso Alegre, fez 
a abertura do evento e destacou a importância 
de manter nos negócios valores como liberdade, 
justiça e paz. “Dentro da empresa existem 
máquinas, e atrás destas máquinas pessoas”, 

ressaltou. O evento foi realizado pela ADCE Minas, em parceria com a Arquidiocese de Pouso Alegre, com 
o apoio da IDET Pesquisas Empresariais, empresa do advogado Claudinei Ferreira Moscardini Chavasco e do 
ecônomo arquidiocesano Padre Omar Aparecido de Siqueira. Estiveram presentes também os diretores da 
ADCE Minas Ascendino Barcelos, representando o presidente Sérgio Frade, Rafael Brás e Lúcio Machado.
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ENCONTROS INTERNACIONAIS

05 a 07/05/2016 
Evento: 13º Encontro de Diálogo CELAM - UNIAPAC
Tema: “A empresa construtora de paz” 
Local: Monterrey, no México

ADCE Brasil, por meio das suas regionais ADCE Minas e ADCE Caxias do Sul (RS), participou do  
13º Encontro de Diálogo entre o Conselho Episcopal Latino-americano (Celam) e a União Internacional 
de Dirigentes Cristãos de Empresa (UNIAPAC), na cidade de Monterrey, no México, entre os dias 5 e 7 
de maio.

O encontro contou com a participação de 22 Bispos, 9 Padres e 105 empresários representando 15 países 
da América do Sul e Caribe.

Sérgio Cavalieri, presidente da UNIAPAC Latino Americana, presidiu o encontro e destacou o grande 
desafio do mundo atual de alcançar o desenvolvimento, criando riqueza econômica de forma sustentável, 
e distribuir esta riqueza de forma justa e de maneira que haja benefício para todos. Na outra ponta, a 
diminuição da pobreza e o desenvolvimento integral dos indivíduos em conformação com as sociedades 
mais justas e fraternas.

O presidente da ADCE Minas, Sérgio Frade participou do encontro proferindo palestra sob o tema 
“Transparência e Combate à corrupção no âmbito empresarial”. Frade considerou um tema difícil de 
ser abordado diante de todos os escândalos de corrupção atualmente em investigação no nosso país. 
Contudo, enfatizou a esperança do mundo empresarial brasileiro sair mais forte ao fim da operação Lava 
Jato, considerando que as instituições estão funcionando e muitos dos corruptos estão sendo punidos. Em 
sua palestra, além de destacar os prejuízos que a corrupção vem causando nas áreas empresarial, política e 
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social, ressaltou que somente os procedimentos de “compliace” implantados pelas empresas e as leis não 
estão sendo suficientes para conter a corrupção. “É necessário um renovado processo de educação para 
conscientizar os agentes públicos e privados da importância da aplicação de conceitos e práticas empresariais 
e sociais, que tornem o ambiente empresarial mais ético, justo e humano”, destacou.

A vice-presidente da ADCE Minas, a advogada Maria Flávia Castro Máximo também participou do encontro 
proferindo palestra sobre o tema “O dirigente de empresa na construção da paz social”, enfatizando que 
parte de uma adequada compreensão da espiritualidade consiste em ampliar o que se entende por paz, 
que é muito mais que a ausência de guerra e destacou a necessidade do dirigente empresarial seguir a 
ética da Responsabilidade Social das Empresas baseada nos princípios da solidariedade e subsidiariedade. 
“O Desenvolvimento Sustentável não é possível sem a paz e paz não pode existir sem o desenvolvimento 
sustentável”, destacou, Maria Flávia.

Estiveram presentes também no evento, representando a Arquidiocese de Belo Horizonte, o bispo auxiliar, 
Dom Edson Oriolo, o diretor da ADCE Minas, Geraldo Luiz de Moura Tavares, a associada da ADCE Minas, 
Consuelo Bethônico Castro, e o vice-presidente da ADCE Caxias do Sul, Juarez Fochesatto.

Ao final do evento foi divulgada a “Declaração de Monterrey”, destacando os principais pontos discutidos, 
os resultados alcançados e os desafios lançados para os membros do CELAM, da Uniapac e da sociedade 
em geral.
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13/11/2016 
Evento: Visita a Rádio Vaticano
Local: Roma
Antecedendo a Conferência de Roma, em novembro, os associados da ADCE Minas visitaram a sede 
da Radio Vaticano e puderam conhecer a estrutura operacional de comunicação e de evangelização a 
serviço do Papa. A tarefa principal da Rádio Vaticano é proclamar, com liberdade, fidelidade e eficiência, 
a mensagem cristã e unir o Centro da catolicidade com os diversos países do mundo – em 45 línguas. 
Tem também a tarefa institucional de gravar, amplificar e distribuir o som de todas as atividades oficiais do 
Santo Padre no Vaticano e exercitar e proteger, de modo exclusivo, os direitos de propriedade intelectual 
sobre gravações da voz dos Romanos Pontífices. A visita ocorreu na manhã do dia 13 de novembro, 
sendo os associados recebidos pelo Sr. Silvonei José, Diretor da Rádio Vaticano para o Brasil.

15/11/2016 
Evento: Visita à Embaixada da Santa Sé para o Vaticano
Local: Roma  
Os associados da ADCE Minas foram recebidos na residência oficial do embaixador brasileiro para a 
Santa Sé, Sr. Denis Fontes de Souza Pinto. O grupo de associados participaram de um coquetel oferecido 
pelo Embaixador que ressaltou a importância do evento realizado pela Unipac Internacional e detalhou 
as realizações da missão diplomática junto ao Vaticano. A Embaixada do Brasil no Vaticano é uma das 
180 representações diplomáticas estrangeiras acreditadas junto à Santa Sé, das quais 83 chefiadas por 
Embaixadores residentes em Roma. Sua missão fundamental é representar o Governo brasileiro junto à Sé 
Apostólica e à Ordem de Malta, acompanhar a atuação do Papa e informar sobre o posicionamento da 
Santa Sé com relação a assuntos relevantes da atualidade.
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17/11/2016 
Evento: Conferência de Roma
Tema: Líderes Empresariais como agentes de inclusão econômica e social
Local: Roma
O Papa Francisco recebeu no dia 17 de novembro, no Vaticano, o grupo de dirigentes cristãos de empresas 
que participaram da Conferência de Roma. O presidente da União Internacional de Dirigentes Cristãos 
de Empresa (UNIAPAC América Latina), Sérgio Cavalieri e o presidente da Associação de Dirigentes 
Cristãos de Empresas (ADCE Minas), Sérgio Frade, lideraram um grupo de 30 empresários cristãos de 
Minas Gerais, que participaram da Conferência realizada pela UNIAPAC e pelo Pontifício Conselho para 
a Justiça e a Paz. Ao todo, mais de 450 líderes empresariais, de 49 diferentes países, participam deste 
importante momento. A Arquidiocese de Belo Horizonte enviou o maior número de participantes, graças 
ao empenho do presidente da ADCE Minas, Sérgio Frade. Em conversa com os empresários, Francisco 
afirmou que a corrupção é uma praga social e que é preciso combatê-la na política, nas empresas, nas 
igrejas e nos movimentos sociais. O Papa também ressaltou que a atividade empresarial é importante 
para o bem comum “a empresa é uma comunidade de trabalho marcada por relações de respeito e 
fraternidade”. Pela manhã, o Cardeal Peter Turkson abriu a conferência e iniciou os debates sobre temas 
como ética, inclusão social e econômica nas empresas.
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HOMENAGENS
Durante o ano, a ADCE Minas prestou homenagem
aos padres Alexandre Fernandes, Frei Miguel Guzzo 
Coutinho, Fernando Lopes e Elias de Souza em 
reconhecimento pelo trabalho de evangelização, 
ação missionária em diversos programas sociais 
e apoio à nossa entidade na disseminação do 
Pensamento Social Cristão e na formação dos 
dirigentes de empresas e também ao Instituto 
das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada 
(IPMMI), instituição mantenedora do Hospital 
Madre Teresa pelo Jubileu de 80 anos.

16/08/2016
Padre Alexandre Fernandes,
Paróquia Nossa Senhora Rainha.

24/10/2016
Frei Miguel Guzzo Coutinho,
Paróquia Nossa Senhora do Carmo.

23/11/2016

Padre Fernando Lopes Gomes,
Paróquia Santo Inácio de Loyola.

 

06/12/2016
Padre Elias de Souza,
Paróquia Santo Antônio e
assessor doutrinário da ADCE Minas.

16/12/2016
Instituto das Pequenas
Missionárias de Maria Imaculada (IPMMI)

06/12/2016
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5º Prêmio de Responsabilidade Social Empresarial 2016

ADCE Minas entrega o 5º Prêmio de Responsabilidade Social Empresarial 2016 ao presidente do Conselho do Instituto 

Aquila, José Martins de Godoy.

Engenheiro metalurgista pela UFMG e Doktor Ingeniör 

pela Norges Tekniske Hogskole, na Noruega, José 

Martins de Godoy foi professor titular, coordenador do 

curso de pós-graduação e chefe do departamento de 

engenharia metalúrgica da UFMG por vários mandatos. 

Foi também diretor da Escola de Engenharia da UFMG, 

superintendente e diretor da Fundação Christiano Ottoni 

(FCO), constituidor, presidente e conselheiro da Fundação 

de Desenvolvimento Gerencial (FDG), co-fundador e 

presidente do Instituto de Desenvolvimento Gerencial (INDG - 2003 a 2010). Atualmente é presidente do Conselho 

de Administração do Instituto Aquila, consultoria internacional que oferece soluções gerenciais de excelência global, 

focadas na melhoria dos resultados de seus clientes. Em sua extensa carreira, foi responsável por centenas de 

convênios e contratos internacionais de pesquisa de metodologias de qualidade e gestão para disseminação no Brasil 

e recebeu diversas homenagens como a Medalha da Inconfidência, Medalha Santos Dumont, Soldado Ilustre (12º. 

BI) e Cidadão Honorário de Belo Horizonte. 

O Prêmio ADCE Minas, criado em 2012, é uma homenagem que visa prestar um tributo aos dirigentes de empresas 

que enaltecem os valores da ADCE e que dignificam as relações empresariais em todos os níveis, sempre preocupados 

com a centralidade do ser humano como protagonista da sociedade. 

Para o presidente da ADCE Minas, Sérgio Frade, a escolha do professor Godoy se deve à sua trajetória de vida iniciada 

no campo educacional, tendo prestado relevantes serviços em prol do ensino, da cultura, da excelência empresarial. 

“É uma justa e merecida homenagem a quem dedicou anos de sua vida em prol de inúmeras causas com visão 

cristã”. 

Para Godoy, a homenagem concedida pela ADCE reforça o compromisso social que sempre esteve pautado em 

sua trajetória. “Em toda a minha carreira eu sempre busquei inserir no meu trabalho os fundamentos básicos 

cristãos, que incluem a ética, o respeito e a valorização do próximo e isso, para mim, está diretamente relacionado à 

responsabilidade social. Esse reconhecimento me emociona e eu sou muito grato à ADCE pela homenagem”.

A homenagem ocorreu durante o jantar anual de confraternização de Natal da entidade, no dia 06 de 
dezembro, no restaurante do PIC Cidade, com a participação de mais de 100 associados, convidados e 
autoridades. 
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Diretoria ADCE MINAS 2014/2016

Presidente
Sérgio Eduardo Michetti Frade - Solutions Gestão de Seguros

Vice-Presidente
Maria Flávia Cardoso Máximo - Castro Máximo & Pereira Advogados Associados

diretores
Alicia Maria Gross Figueiró - Construtora Barbosa Mello

Ascendino Barcelos Filho - Táticas Consultoria e Treinamento 
Felipe Palhares Guerra Lages - Mandatum Consultoria Jurídica

Geraldo Luiz de Moura Tavares - Moura Tavares, Figueiredo, Moreira e Campos Advogados
José Lucio Costa - Suggar Eletrodomésticos

Lúcio Machado - Memo Brasil
Marcus Nogueira - Mano Engenharia e Consultoria

Mirian Dayrell - Mirian Dayrell Imóveis
Rosália Paraíso Matta de Paula - Documentar

Sérgio Leal Bagno - Laboratório Geraldo Lustosa
Valdomiro Mendes Pereira - Valmepe Organizações Contábeis

conselho Fiscal

titUlares
José Athié Campos Cruz - Athié Cruz Auditoria e Consultoria Empresarial 

Sergio Cavalieri - Grupo Asamar
 

 sUPlentes
Alexandre Dolabela - GPS Global Consultoria Empresarial

Joaquim A. Costa Filho - Master Food

assessor doUtrinário
Padre Elias de Souza - Paróquia Santo Antônio



Rua Fernandes Tourinho, 487 – Sala 202
Funcionários – Belo Horizonte/MG – CEP.: 30112-000
TEL.: (31) 3281-0710 – Cel: (31) 98605-8695
adceminas@adcemg.org.br

www.adcemg.org.br


