
1ª Reunião Ordinária do Conselho Empresarial de Cultura da Associação 

Comercial e Empresarial de Minas, realizada no dia 20 de fevereiro de 

2020, às 09h00 na sede da entidade. 

Estiveram presentes a reunião: Denise Lucena, Hélio Faria, Jorge Carlos 

Borges de Souza, Octávio Elísio Alves de Brito, Luciana Aro, Mauro Werkema, 

Nacib Hetti, Nelson Galizzi, Olavo Celso Romano. Justificaram: Carlos Cotta e 

Eliane Parreira. 

A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho de Cultura, Jorge Carlos 

Borges de Souza que iniciou parabenizando o conselheiro Mauro Werkema 

pelos estudos que fez para que sejam Comemorados os 300 Anos da Criação 

Capitania de Minas do Ouro. Foi através de uma provocação sua na reunião 

conjunta dos Conselhos de Turismo e de Cultura, que a ACMinas assumiu esta 

campanha “Minas 300 Mais”. E com ajuda do ex-Presidente da entidade, 

Roberto Fagundes, e o conselheiro de Turismo, Cristiano Jardim, do Consórcio 

BHAirport, fizeram pesquisas e levantamentos sobre a verdadeira data da 

comemoração dos 300 anos da capitania de Minas. Essa sugestão foi levada 

ao Presidente da ACMinas, Aguinaldo Diniz Filho, que aprovou a sugestão e 

convidou os Conselhos de Comunicação e de Jovens para também 

participarem desse projeto.  Foi criada a marca e o vídeo de lançamento da 

campanha, pela empresa FAZ Comunicação, do Presidente do Conselho de 

Comunicação, Hélio Faria. A data de lançamento da campanha será no dia 09 

de março, às 09h00 na ACMinas com a presença do Senador Antônio 

Anastasia. Em seguida, apresentou a todos o vídeo da marca (arquivado nos 

anais da casa). A ideia é motivar a todos refletir sobre os caminhos de Minas 

para brilhar no futuro, em relação a sua perspectiva econômica, da mineração 

e as saídas que Minas tem para sair dessa crise atual e superar tantas 

tragédias. Entregou a todos o texto criado pelo Mauro Werkema, mostrando a 

data real dos 300 Anos de Minas, e sua importância (anexo). 

Hélio Faria, Presidente do Conselho da Comunicação da ACMinas explicou 

mais um pouco sobre como foi criada a marca. Foi uma criação através de 

várias mãos, disse ele. Teve a participação do Octávio Elísio, Roberto 

Fagundes, Mauro Werkema e Jorge. Foi pensado em criar uma marca que 

respeite o passado de Minas, mas com visão de futuro. O que devemos fazer a 

partir dos 300 anos de Minas. Como chegamos aqui e onde queremos chegar. 

Após o lançamento, todas as empresas que quiserem usar a logo, terão que 

solicitar a ACMinas e utilizá-la de acordo com o manual criado. Informou ainda 

que todos os veículos de comunicação abraçaram a campanha e em breve 

estarão divulgando e falando sobre a campanha e sobre os eventos que farão 

parte dela.  



Octávio Elísio Alves de Brito, Presidente do Conselho de Turismo, ressaltou 

dois pontos importantes: É preciso enfatizar na campanha de que nós viemos 

da capitania das Minas que foi um gesto isolado da busca do ouro. Antes da 

guerra dos emboabas, esse era um ambiente fechado e produziu uma 

publicação cultural genuinamente verdadeira de Carlos Drummond de Andrade 

pedindo para que houvesse providência política. E segundo ele, é o ambiente 

pessimista que vivemos hoje. É preciso pensar no passado e definir o futuro. 

Pensar no futuro de Minas pelo que ela representa. Tirar do passado 

estratégias para o futuro. Também se referiu ao texto da campanha, preparado 

pelo Mauro Werkema (anexo) que conta e detalha a história desse passado de 

Minas. 

Mauro Werkema esclareceu que a capitania do ouro ocorreu através de uma 

tentativa de se organizar o território que era uma verdadeira serra pelada. 

Minas está entristecida, disse ele. Precisamos tirar Minas dessa tristeza. 

O Presidente do Conselho, Jorge Carlos Borges, informou sobre o projeto do 

acervo do Centro Cinematográfico de Minas Gerais. O conselheiro Victor de 

Almeida confirmou para vir falar sobre o assunto, mas teve um imprevisto e não 

pode comparecer para expor como anda este processo. Adiantou que o Minas 

Tênis disponibilizou espaço para o acervo. E em breve será agendada uma 

visita do Conselho ao acervo do CEC 

O conselheiro Afonso Borges, que também havia confirmado presença para 

falar sobre um importante projeto de bibliotecas comunitárias teve uma 

emergência familiar e não pode comparecer à reunião. 

Finalizando a reunião, os conselheiros entendem que é preciso provocar uma 

reflexão para planejar o futuro. Que Minas nós queremos para o futuro. Através 

de palestras e eventos sobre o assunto. Enfatizar não só as montanhas, mas 

os Gerais, para que não seja apagado, disse Olavo Romano. Outro ponto 

importante que é preciso ser ressaltado sempre é o resgate da alto estima de 

Minas. Procurar trazer a força política para esse projeto. Trabalhar durante os 

alguns eventos, a questão dos resíduos da mineração e como podem ser 

aproveitados. 

Ficou acordado entre os conselheiros presentes, que em função do 

protagonismo assumido pela ACMinas na proposição de reflexões sobre o 

tema da campanha Minas 300+ e da relevância que essa campanha vem 

tomando junto à sociedade mineira, que os projetos desenvolvidos e apoiados 

pelo Conselho Empresarial de Cultura da ACMinas para o ano de 2020, ainda 

que de uma forma transversal, devam abordar esse tema elemento de ligação. 



Encerrando, foi sugerido que seja convidado o Prefeito de Nova Lima, que 

atualmente exerce o cargo de Presidente da Associação das Mineradoras de 

Minas Gerais e o Prefeito de Conceição do Mato Dentro, José Fernando 

Aparecido, Presidente da Associação das Cidades Histórias de Minas Gerais, 

para um debate sobre a mineração e o aproveitamento desses resíduos. O 

futuro da mineração é um dos temas a serem discutidos nos 300 Anos de 

Minas. 

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2020. 

 

Pela Secretária do Conselho, Juliane Vidigal Maciel Viana 


