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No passado, a projeção 
de um futuro
Aguinaldo Diniz Filho
Presidente da ACMinas

Editorial

Primeira entidade empresarial de 
Belo Horizonte, segunda mais an-
tiga de Minas Gerais e origem 
de todas as demais organizações 
corporativas da capital, nada 
mais natural e coerente que tenha 
partido da Associação Comercial 
e Empresarial de Minas a inicia-
tiva de inaugurar, desde já, as 
comemorações relativas aos três 
séculos de história de nosso Es-
tado. E o fez há poucos dias ao 
lançar, durante evento realizado 
em sua sede, a campanha Minas 
300+, marca que, ao aludir aos 
300 anos da  ascensão do então 
território à condição de província 
autônoma, desmembrada da de 
São Paulo, também projeta, por 
meio do símbolo de adição, o 
nosso futuro, os nossos próximos 
300 anos.

A intenção da ACMinas é realizar, 
ao longo de todo o ano, uma série 
de eventos com o objetivo de co-
locar em debate os grandes temas 
sobre os quais precisamos nos de-
bruçar, como os desafios com os 
quais já lidamos e, especialmen-
te, aqueles que se interpõem ao 
nosso pleno desenvolvimento e a  
tudo aquilo que o catalisa: justiça 
social, educação de qualidade, 
investimentos, tecnologia, saúde. 
É preciso explicitar tudo isto à so-
ciedade e mostrar a ela também o 
que é, o que representa e o que 
simboliza Minas Gerais no contex-
to federativo.

Trata-se, aí, de dar sequência con-
temporânea a uma riquíssima his-
tória que, ao longo desses tantos 
anos e de tantos desbravadores, 
forjou no Estado a personalidade 
única que o levou ao histórico pa-
pel de influenciar e contribuir para 
a formação da própria nacionali-
dade brasileira. Foi na província 
das Minas Gerais, inclusive, que 
surgiram as primeiras manifesta-
ções contra o domínio português 
– que, cerca de um século depois 
culminariam com a Independência 
– motivadas especialmente pela 
cobrança do chamado quinto do 
ouro, mineral que aqui foi encon-
trando em abundância.

nos debruçar sobre o momento 
presente, encarando as dificulda-
des com que não apenas Minas, 
mas o país como um todo, nos de-
paramos, e, assim, projetar o fu-
turo que queremos. A celebração 
que realizamos assume, portanto, 
um caráter qiue vai além do simbó-
lico. Ela mostrou que, apesar dos 
obstáculos de toda natureza que o 
Brasil enfrenta – entre as quais se 
alinham as acentuadas desigual-
dades sociais, o desemprego, a 
violência e a criminalidade, os dé-
ficits educacional e habitacional, 
entre outras mazelas – temos, na 
tradição que nos lega a História, 
uma motivação que está no DNA 
de todos os mineiros: a supera-
ção. 

É nesta direção que a ACMinas 
está pronta, como é de sua pró-
pria trajetória de 119 anos, a 
contribuir, por meio da criação e 
difusão de conhecimento, da sua 
mobilização em favor do cres-
cimento econômico e do desen-
volvimento social, para a supera-
ção dos entraves que teimam em 
persistir. Pretendemos, para isto, 
continuar a realizar eventos foca-
dos naquela que engloba todas 
as nossas principais demandas: 
a prosperidade, em cuja origem 
se encontra a atuação dos setores 
produtivos. E que venham os pró-
ximos 300 anos.

Tudo isto, porém, é História, uma 
história de que nós mineiros muito 
nos orgulhamos mas que, como 
História, é passado. Precisamos 

Dar sequência 
contemporânea 
a uma riquíssima 

história

“

“
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Acessibilidade. Esta foi a diretriz 
que orientou a construção do novo 
Portal ACMinas que traz inúmeras 
mudanças e avanços tecnológi-
cos orientados estrategicamente 
para centralizar e facilitar a bus-
ca por informações. Entre muitas 
novidades, o Portal ganhou um 
design limpo e moderno que faci-
lita a navegação por todo o seu 
conteúdo. Também ganhou novos 
itens na página principal, como o 
Canal ACMinas, que possibilita 
o acesso a todo o conteúdo de ví-
deo produzido pela entidade as-
sim como notícias constantemente 

Novas ferramentas e recursos avançados expandem 
a funcionalidade e a interatividade de uma das 
principais portas de entrada na ACMinas

atualizadas. As Redes Sociais ga-
nharam ícones mais harmônicos, 
a seção  “Notícias” passou a ter-
maior destaque e a “Agenda” foi 
otimizada.

Confira, nos tópicos a seguir, 
outras mudanças importantes do 
novo Portal ACMinas:

Página inicial
Totalmente reformulada, ganhou 
contornos mais modernos, cores 
mais leves e uma redistribuição 
dos seus itens, a começar pelo 

menu superior (cabeçalho), que 
agora inclui um link de acesso 
direto ao Sistema de Informações 
Cadastrais (SIC), onde são feitas 
as consultas ao SCPC. O banner 
principal está maior e mais visí-
vel e, à sua direita, encontra-se 
a caixa “Associe-se”, que agiliza 
os contatos de novos associados.

Mais abaixo encontra-se o “car-
rossel” de produtos e serviços, 
que possibilita ao associado e 
demais internautas encontrar facil-
mente, e mais rápido, tudo o que 
a ACMinas oferece. Ao lado, foi 

Ano novo,
novo Portal!

Site
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Pequenas, Médias e Grandes Empresas 
Desconto Especial para Associados ACMinas

Empresarial ResidencialAutomóvel e Frota

Vida individual
e Grupo

Garantias
ContratuaisResp. Civil Geral

(31) 3396-3573
(31) 99231-5522

www.aplseg.com.br
calculo@aplseg.com.br

Apoiamos o projeto
Médicos sem fronteiras

colocada a agenda com todos os 
cursos, eventos e reuniões que se-
rão realizados durante o ano. 

Página de 
Produtos e
Serviços
Destacado na home do Portal, 
essa área foi disponibilizada 
também em uma página interna, 
com todos os produtos e serviços 
devidamente separados por íco-
nes, de modo a facilitar sua iden-
tificação. Além disso, cada um 
desses produtos e serviços terá 
sua própria página interna, com 
informações completas do que é 
oferecido, juntamente com fotos, 
contatos e arquivos explicativos 
para download.

Newsletter
dos Conselhos
Empresariais
Outra grande novidade é a News-
letter dos Conselhos da ACMinas. 
Reconhecidos pela atuação em fa-
vor do aprimoramento dos diversos 
segmentos empresariais que repre-
sentam, eles produzem conteúdos 
de grande relevância que incluem 
artigos, matérias, entrevistas, resul-
tados de reuniões, apresentações, 

palestras e fotos. Cabe ressaltar 
que, por meio do novo Portal, os 
associados poderão segmentar os 
Conselhos de seu interesse para 
receber mensalmente uma news-
letter com as últimas notícias. Eles 
podem escolher aqueles sobre os 
quais quer receber conteúdo – in-
clusive, se preferir, de todos. Além 

disso pode mudar, em qualquer 
tempo, as suas opções. 

O novo Portal ACMinas foi de-
senvolvido pela Mediatriz, empre-
sa especializada em soluções de 
comunicação web, com base em 
pesquisas sobre as demandas dos 
usuários.
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Entra em vigor no dia 18 de mar-
ço a Lei Estadual 23.414/2019, 
de autoria do Deputado Estadual 
Cristiano Oliveira (PT), que obri-
ga todos os estabelecimentos 
privados e públicos de Minas 
Gerais a prestar atendimento 
prioritário a pessoas que sofrem 
do Transtorno do Espectro do Au-
tismo (TEA).

A medida entra em vigor no dia 
18 de março próximo, quando 
lojas, supermercados, farmácias, 
bancos, e órgãos públicos, por 
exemplo, já deverão ter se ade-
quado à nova regra. Para tanto, 
deverão acrescentar aos sím-
bolos já exigidos  (Deficientes, 
Idosos, Gestantes e Pessoas com 
Crianças de colo) o do Autismo, 
reproduzido nesta página, que 
pode pode ser baixado do site 
da ACMinas  

Nova lei obriga 
estabelecimentos a 
expor símbolo do 
autismo

Legislação
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A ACMinas realizou em janeiro 
campanha de arrecadações em 
favor das vítimas das chuvas tor-
renciais que deixaram inúmeros 
desabrigados em Belo Horizonte e 
na Região Metropolitana. Em uma 

ACMinas solidária
Chuvas em Minas

onda de comoção e solidariedade, 
o presidente da entidade, seus vice-
-presidentes, diretores, funcionários 
e associados, além do público em 
geral, doaram alimentos, água e 
roupas de cama e banho, além de 

itens de vestuário. Todos os donati-
vos arrecadados foram entregues ao 
Servas, que coordena a destinação 
dos donativos. A ACMinas manifes-
ta a todos o que dela participaram 
os cumprimentos e agradecimentos.

Donativos arrecadados foram
entregues ao Servas

Campanha de arrecadação da ACMinas recebeu alimentos, roupas, calçados e água.
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Reduzir a presença do Estado 
na economia mineira, de modo 
a expandir as oportunidades, 
estimular e facilitar a atividade 
empreendedora e aumentar a 
competitividade. Estes são os 
principais objetivos do programa 
“Minas Livre para Crescer”, cria-
do pelo governo estadual e apre-
sentado pelo Secretário-Adjunto 
de Desenvolvimento, Fernando 
Passalio, durante a primeira 
Reunião Plenária de 2020 da 
ACMinas.

“Temos como objetivo melhorar o 
ambiente de negócios no Estado”, 
afirmou Passalio, “de modo a au-
mentar a concorrência e a com-
petitividade e, assim, atrair novos 
investimentos capazes de gerar 
emprego e renda. Para isto, esta, 
mos trabalhando em iniciativas ca-
pazes de reduzir a burocracia e 
os custos, além de racionalizar e 
otimizar a administração”.

De acordo com Passalio, a par-
ticipação dos empresários mi-

neiros neste processo é extrema-
mente importante. “Todos podem 
oferecer contribuições relevantes. 
Por exemplo, apontando os prin-
cipais obstáculos que os investi-
dores encontram, especialmente 
aqueles decorrentes da burocra-
cia da legislação. E isto, assina-
lou, é muito importante.”

Para tanto, o governo estadual 
criou um canal de comunicação 
específico para conhecer as 
propostas, disponível no site da 

Em pauta, a 
desburocratização

Plenária

Simplificar processos foi o tema da 
primeira Reunião Plenária de 2020

Secretário-Adjunto de Desenvolvimento, Fernando Passalio, apresentou programa “Minas Livre para crescer”
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NÃO DESCUIDE!
O MOSQUITO DA DENGUE AINDA PODE ENCONTRAR O CAMINHO DA SUA CASA.
A temporada de chuvas e de altas temperaturas está de volta, e com ela, a dengue, a zika e a chikungunya.  
Proteja a sua casa verificando diariamente os locais onde a água pode se acumular. 

Feche a porta mais uma
vez para o Aedes aegypti.
Acesse unimedbh.com.br 
e saiba mais.

Lave diariamente os
potes de água dos seus
bichinhos de estimação.

Descarte o lixo e
elimine tudo que

possa acumular água.

Retire os pratinhos dos
vasos das plantas

ou preencha com areia.

UD028219AC_Anr_ACMinas_20x14cm Arbovirores_Fin.indd   1 11/02/20   17:25

Ouvidoria Geral do Estado e tam-
bém no da ACMinas, ou, ainda, 
enviando-as para o e-mail minas.
livre@desenvolvimento.mg.br. 
Elas serão analisadas no prazo 
de 90 dias a contar do recebi-
mento.

Estas iniciativas, para o presiden-
te da ACMinas, Aguinaldo Diniz 
Filho, reforçam os princípios da li-
berdade econômica. “Esta, junta-
mente com a desburocratização, 
são sustentáculos da economia”, 
assinalou. “Têm importância fun-
damental para que a economia 
mineira possa alcançar bons 
resultados, sem envolver custos 
relevantes, e revelam um propó-
sito em favor do bem comum”. O 
presidente assinalou ainda que a 
ACMinas irá promover debates 
sobre o tema.

Emaranhado
de leis
O coordenador-geral da Frente 
Parlamentar pela Desburocratiza-
ção da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais, deputado Guilher-
me da Cunha, que participou da 
reunião, também abordou a ques-
tão. Segundo disse, “é preciso 
tornar as coisas mais fáceis e, de 
alguma maneira, tirar o Estado do 
caminho. “A burocracia”, assina-
lou, “virou um grande emaranha-
do de leis, decretos e portarias. 
E somente quem precisa cumprir 
todas as regras fiscais que são exi-
gidas é capaz de apontar quais 
são os pontos que precisam ser 
alterados e modificados”.  

Guilherme da Cunha falou tam-
bém sobre a Frente Parlamentar 

pela Desburocratização da Assem-
bleia, organismo que, compos-
to por 41 deputados, tem como 
proposta dialogar com entidades 
empresariais, sociedade civil, po-
los tecnológicos e com o governo, 
para, por meio da compreensão 
do cenário do dia a dia da buro-
cracia, buscar soluções, eliminar 
barreiras, e com algum esforço, 
retomar o crescimento do estado.

“A Assembleia Legislativa de Mi-
nas Gerais”, assinalou, “é o es-
paço legítimo e propício para o 
diálogo entre os diferentes atores 
envolvidos na questão da buro-
cracia mineira. E está aberta para 
receber sugestões, pareceres e 
propostas concretas que orientem 
também o Poder Executivo na im-
plementação de práticas de des-
burocratização”, finalizou.
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2020 será marcado, em todo o 
Brasil, pelas comemorações dos 
300 anos de criação da Capita-
nia das Minas do Ouro, origem 
e nascimento oficial de nosso Es-
tado, há exatos três séculos. Mas 
foi em data anterior – 1694, pre-
cisamente – que o território, então 
parte da Província de São Paulo, 
adquiriu visibilidade com a desco-
berta de ouro e a acorrência de 
gente vinda até dos mais distantes 
locais da Colônia. 

Há, efetivamente, o que come-
morar. Os eventos, que acontece-
rão durante todo o ano, já foram 
inaugurados pela ACMinas com 
o lançamento do “Minas 300+ 
(leia matéria na página seguinte), 
projeto que resgata todo o legado 
do Estado, desde sua rica história 
– do ouro que brotava do solo, 
por exemplo, ao mais expressivo 

A Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais 
tem grandes planos para comemorar os 300 anos

acervo artístico e arquitetônico do 
país, moldado pelo Barroco Mi-
neiro. 

De acordo com José Fernando 
Aparecido de Oliveira, prefeito 
de Conceição do Mato Dentro e 
presidente da Associação da Ci-
dades Históricas de Minas Gerais 
(ACHMG), será em Caeté o ponto 
de partida do circuito de comemo-
rações. Com seus 306 anos de 
fundação, a cidade, que sedia o 
Santuário de Nossa Senhora da 
Piedade, padroeira de Minas Ge-
rais, foi o palco da mais importan-
te conflagração ocorrida em solo 
mineiro, a Guerra dos Emboabas.

Minas Gerais teve como seu pri-
meiro ciclo econômico a minera-
ção do ouro. Dele derivou um pa-
trimônio que representa metade de 
todo o acervo histórico e arquite-
tônico tombado no Brasil. É desse 

período a edificação das grandes 
igrejas, com as pinturas do Mestre 
Ataíde e a arquitetura de Antônio 
Francisco Lisboa. Oliveira lembra 
que, trezentos anos depois, a ex-
tração do minério de ferro vitimou 
justamente a primeira vila das Mi-
nas Gerais, Mariana, com um dos 
maiores acidentes ambientais em 
todo o mundo. 

“Brumadinho”, lembrou, “é ou-
tra cidade setecentista, nascida 
também no Ciclo do Ouro, que 
foi vítima do mesmo infortúnio”. 
E completa: “Podemos dizer que 
o rompimento daquela barragem 
até hoje inunda nossos corações, 
afogando-nos em uma tristeza infi-
nita. Nas comemorações dos 300 
anos do Estado de Minas Gerais 
é preciso reservar um tempo para 
lembrar, ponderar, resgatar e refle-
tir sobre nossa história. Ela” mani-
festou, completa o prefeito, “é de 
ouro, e não de lama”. 

Minas são muitas!
História
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A ACMinas adotou a marca “Mi-
nas 300+”, criada pela Faz Co-
municação, para identificar todas 
as comemorações, que realizará 
ao longo do ano, pelos três sé-
culos da criação do Estado. Des-
membrado em 1720 da Capita-
nia de São Paulo, a Província das 
Minas Gerais preservou, ao longo 
desses tantos anos, peculiaridades 
culturais e sociais que lhe confe-
riram uma “maneira de ser” bem 
específica. Já o símbolo + é uma 
alusão ao futuro, aos próximos 
300 anos de história.

A marca, que acompanha-
rá a identidade tradicional da
ACMinas durante todo o ano, foi 
apresentada aos dirigentes da en-
tidade, à imprensa e convidados 
durante um café. Neste encontro, 

Campanha Minas 300+, criada pela entidade, 
tem foco na História e no futuro do Estado

o presidente Aguinaldo Diniz Fi-
lho destacou a importância das 
comemorações e reafirmou sua re-
levância. “Estamos comemorando 
os 300 anos de emancipação e 
autonomia política do nosso Esta-
do mas, também, nos debruçando 
sobre as perspectivas do nosso fu-
turo”, disse.

A iniciativa de criar uma programa-
ção de comemorações foi inspirada 
pelos Conselhos Empresariais de 
Turismo, Cultura, de Jovens e de Co-
municação da ACMinas. Segundo 
o presidente, a entidade promoverá 
diversas outras atividades ao longo 
do ano. “Nosso objetivo é provocar 
o povo mineiro a uma reflexão so-
bre a importância e a representativi-
dade de Minas Gerais no contexto 
e no cenário nacional”. 

O evento teve participação do 
subsecretário de Comunicação 
de Minas Gerais, Roberto Bastia-
netto, para quem “toda iniciativa 
que valoriza e potencializa tanto 
a nossa história quanto aquilo que 
só Minas é capaz de oferecer são 
muito bem vindas”, disse. Ele des-
tacou o turismo com um dos pon-
tos fortes do Estado, em boa parte 
devido à riqueza de nosso passa-
do (leia entrevista na página 16).

“Somos um destino turístico mui-
to procurado e temos, dentro da 
Secretaria de Cultura, buscado 
potencializar estas atrações que 
o Estado oferece, que vão além 
da nossa rica história”, lembrou. 
Segundo ele, “neste momento 
foi muito importante aproveitar o 
carnaval, quando 5 milhões de 
pessoas visitaram o Estado,  divul-
gando todas as atrações ligadas 
a nossa história, mas também as 
nossas cachoeiras, trilhas, matas, 
parques estaduais, a nossa rica  
gastronomia”.

Numa outra perspectiva – a do 
futuro – surge também, segundo 
o presidente Aguinaldo Diniz Fi-
lho, um comprometimento com a 
instauração de um novo ciclo de 
desenvolvimento em Minas Ge-
rais, e a ACMinas acredita que 
a avaliação daquilo que foi feito 
ao longo desses três séculos é um 
fator para de estímulo para que 
Minas volte a crescer. “A nossa 
entidade”, afirmou, “atua nesta 

ACMinas comemora os 
300 anos da Capitania 
das Minas do Ouro 

Capa

Marca Minas 300+ foi apresentada durante Café 
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perspectiva pela mobilização do 
empresariado, pela conscientiza-
ção da sociedade civil, e está em-
penhada em consegui-las. Tanto 
que está planejando a realização 
de um seminário para a discussão 
dos próximos 300 anos de Minas, 
para a qual vem fazendo diversos 
contatos com o Executivo Estadu-
al, o Legislativo e as áreas empre-
sarial e acadêmica”, revelou. Esta-
mos pensando nos 300+”.

vice-presidente da Fazcom Comu-
nicação, agência que desenvol-
veu a marca. Nesta se destacam 
as curvas e cores que estão pre-
sentes no dia a dia dos mineiros, 
das serras e do azul do céu. “Esta 
marca”, segundo o publicitário, 
“nada mais é que uma declaração 
de amor a Minas Gerais e a toda 
efervescência cultural que aqui 
está presente”. 

Curvas e cores

“A marca Minas 300+ caracte-
riza-se graficamente por curvas 
e ondulações, numa alusão às 
montanhas que encantam aqueles 
que visitam o Estado, e pela pre-
dominância do azul, que simboli-
za os nossos horizontes”, explica 
Hélio Faria,  diretor da ACMinas 
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Minas 300+ e os 
conselhos
A iniciativa, proposta em reu-
niões de Conselhos Empresa-
riais, foi abraçada pela enti-
dade. Segundo o presidente 
do Conselho de Cultura, Jor-
ge Carlos Borges de Souza, 
o objetivo das atividades que 
serão desenvolvidas ao longo 
do ano, na Casa e nos Conse-
lhos, é de criar eventos não só 
comemorativos, mas principal-
mente reflexivos.  

Para Octávio Elísio Alves de 
Brito, presidente do Conselho 
Empresarial de Turismo, as co-
memorações em uma data tão 
significativa como a dos 300 
anos da criação das Capita-
nias das Minas do Ouro influem 
também na retomada da auto-
estima dos mineiros. “O Estado 
passa por um momento de forte 
desânimo. É preciso pensar no 
futuro, em soluções sociais e 
econômicas para Minas voltar 
a crescer”, completou.  

Já o presidente do Conselho 
Empresarial de Jovens, Ber-
nardo Vasconcelos, respaldou 
a participação do organismo 
em um a iniciativa como esta: 
“A função de trazer uma visão 
jovem, focada no futuro do tra-
balho, na inovação e novas 
tecnologias é de imensa res-
ponsabilidade. Minas Gerais 
passa por uma série de acon-
tecimentos que propõem uma 
mudança de postura, especial-
mente em relação ao meio-am-
biente. Para tal, ter os olhos 
abertos para o que acontece 
ao redor do mundo e trazer 
esse conteúdo para dentro da 
ACMinas é fundamental.”

Presidente do Conselho Empresarial de Comunicação e sócio da FazCom, 
Hélio Faria apresentou a marca criada para as comemorações
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Kit Comemorativo 
ACMinas
Durante o lançamento do Minas 
300+ a entidade distribuiu en-
tre os presentes um kit comemo-
rativo, composto por uma cane-
ca decorada com a marca e a 
reprodução de texto do jorna-
lista e escritor Mauro Werkema 
alusivo aos acontecimentos que 
marcaram a formação cultural 
e histórica da “Província do 
Ouro das Minas Gerais”, que 
está disponível no site da AC-
Minas. O kit também reforça o 
compromisso da ACMinas em 
contribuir para a emergência 
de um novo e promissor futuro 
para Minas Gerais.
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Em 1770, Capitania das Minas 
do Ouro. Em 2020, um Estado 
que, ciente da importância de 
seu passado, busca traçar o seu 
futuro. Esta é a Minas Gerais que, 
está comemorando seu tricentená-
rio. São 300 anos de histórias, 
de façanhas, de heroísmo e de al-
truísmo que geraram não apenas 
um enorme patrimônio cultural, in-
telectual e artístico mas, também, 
a proverbial ponderação que a 
levou à posição de fiel-da-balança 
no contexto nacional.

Foi para falar exatamente sobre 
estes três séculos de passado e 
as perspectivas dos 300 anos 
de futuro que o Jornal ACMinas 
conversou com o subsecretário de 
Comunicação do Estado de Mi-
nas Gerais, Roberto Bastianetto, 
para quem as comemorações que 
acontecerão no decorrer deste 
ano são de extrema importância. 

“E não apenas para Minas, mas 
para todo o Brasil”, como assina-
lou.

Para o Governo, qual a impor-
tância de se comemorar a data? 

Minas é história, é cultura, é gas-
tronomia e é economia. Como 
diria Guimarães Rosa, “Minas 
são muitas”. São 300 anos de 
alegrias, sofrimentos, muitas lu-
tas. Nosso Estado é tão diverso e 
nossa gente tão hospitaleira que 
não é possível deixar de lado este 
marco, que não é só dos mineiros, 
mas de todos os brasileiros. Daqui 
ecoou o grito contra a derrama, 
aqui nasceu a modernidade, com 
JK, e é nesta terra que vivenciamos 
o melhor da mineiridade, com o 
Clube da Esquina. São inúmeros 
os motivos para se comemorar 
300 anos. Poderia preencher fo-

lhas e folhas de exemplos, mas 
não citarei nenhum outro para não 
correr o risco de esquecer algum 
entre tantos  que estão gravados 
nos nossos horizontes das Gerais.  

Quais são os projetos do Gover-
no Estadual para as comemora-
ções dos 300 anos? 

Teremos manifestações artísticas e 
culturais ao longo de todo o ano. 
Nossos equipamentos culturais já 
finalizam uma série de atrações 
para que os mineiros possam sa-
borear, relembrar e se encanta-
rem. Temos ainda parcerias com 
entidades empresariais, como a 
ACMinas, que aliás já deu iní-
cio a uma programação especial 
com o projeto Minas 300+. Além 
disso, muitas cidades mineiras re-
alizarão eventos atratraente para 
celebrar a data.

Horizontes
das Gerais 

Entrevista
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Quais são as expectativas para 
Minas Gerais para os próximos 
300 anos?

A atual administração do Estado 
trabalha incansavelmente para 
pavimentar o futuro dos mineiros. 
Não é possível prever a Minas 
Gerais em 2320, porém, nosso 
dever de casa é feito pensando 
em um horizonte promissor. Ate-
nho-me a um futuro mais breve. 
Espero que Minas recupere a pu-
jança de anos atrás. Que faça as 
reformas de que os mineiros tanto 
precisam para que o Estado tenha 
melhores condições de prover ser-
viços públicos de qualidade. Vejo 
uma Minas com bons indicadores 
em educação, contas saneadas e 
hospitais sem filas. Vislumbro tam-
bém um povo unido e com muita 
determinação.

JURÍDICA EMPRESARIAL

 

EXCELÊNCIA EM ASSESSORIA

Como nosso governo percebe os 
sentimentos dos mineiros, sua 
autoestima? 

Como disse, Minas Gerais perdeu 
a pujança de anos atrás. Herdamos 
um rombo gigantesco nas contas 
públicas. Temos porém a determina-
ção, uma determinação para mudar 
o presente e construir um futuro pro-
missor. Para isto, encaminhamos uma 
série de medidas de ajuste fiscal à 
Assembleia Legislativa. Contamos 
com a atuação dos nossos deputa-
dos que, assim como nós, estão pre-
ocupados com a situação do Esta-
do. Os mineiros nos deram um voto 
de confiança. Vamos devolver a eles 
uma Minas Gerais melhor. Quando 
penso neste momento, lembro da 
canção “Maria, Maria”: “Mas é pre-
ciso ter força, é preciso ter raça, é 
preciso ter gana, sempre. Quem traz 
no corpo esta marca, Maria, Maria, 
mistura a dor e a alegria”. 

São 300 anos 
de alegrias, 

sofrimentos, muitas 
lutas. Nosso Estado 

é tão diverso e 
nossa gente tão 
hospitaleira que 
não é possível 

deixar de lado este 
marco.

“

“
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As potencialidades econômicas 
da Indonésia, país que vem 
mostrando contínuo crescimento 
há vários anos, assim como seus 
índices de liberdade econômica 
acima da média mundial, foi um 
dos principais temas abordados 
durante visita do Embaixador 
daquele país, Edi Yusup, ao pre-
sidente da ACMinas, Aguinaldo 
Diniz Filho. Acompanhado de 
pequena comitiva, Yusup desta-
cou a necessidade de estreitar 
relações entre seu país e o Bra-
sil, de modo a potencializar o 
intercâmbio comercial entre as 
duas nações.

O encontro, organizado pelo 
presidente do Conselho Empre-
sarial de Relações Internacionais 

da entidade, Sílvio Nazaré, 
contou também com a presença 
do presidente da Associação 
Mineira de Supermercados, Pau-
lo Ricardo Parma, que relatou a 

crescente demanda do mercado 
brasileiro para produtos asiáti-
cos de qualidade como fator de 
expansão de negócios entre os 
dois países.

Em visita à ACMinas, 
Embaixador indonésio
destacou potencial do 
comércio com o Brasil

Internacional

Presidente Aguinaldo Diniz destacou a necessidade de
potencializar o intercâmbio comercial com a Indonésia.
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Outro item abordado na reu-
nião foi o turismo. O presiden-
te do Conselho Empresarial da 
ACMinas que atua neste setor, 
Octávio Elísio Alves de Brito, 
afirmou que tanto o Brasil quan-
to a Indonésia têm um grande 
potencial de desenvolvimento 

neste importante segmento eco-
nômico-cultural, dadas à recí-
proca riqueza histórico-cultural 
de que dispõem. 

A comitiva foi acompanhada 
pelo deputado estadual Antô-
nio Carlos Arantes, que frisou a 

necessidade de os dois países 
se tornarem aliados no merca-
do internacional de café, pro-
duto comum à economia de 
ambos e com grande potencial 
de alavancar o crescimento 
econômico.

Ao centro, entre dirigentes da ACMinas, embaixador defende aproximação comercial entre Brasil e Indonésia.
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Belo Horizonte:
cidade jardim

Artigo

José Anchieta da Silva 
Advogado, vice-presidente da ACMinas

As chuvas torrenciais de feverei-
ro de 2020 e a destruição que 
causaram na grande Belo Hori-
zonte ainda assustam. Passado 
o dilúvio,  vozes se levantaram 
em coro afinado e, sem ensaios, 
apresentaram as causas conheci-
das do desastre, as de sempre: 
um crescimento desordenado sem 
respeitar encostas e leitos naturais 
de escoamento; capeamento de 
quase todos os cursos d’água no 
perímetro urbano, com destaque 
para o ribeirão Arrudas, os cór-
regos do Leitão, Acaba Mundo, 
Vilarinho; o capeamento asfáltico 
de vias públicas e privadas e o 
entupimento das bocas de lobo, 
além de um desmatamento e um 
desjardinamento (destruição de to-
dos os jardins). Este é o conjunto 
de causas, diagnóstico que nin-
guém questiona.

O ciclo de chuvas se dá a cada 
ano e se nada for feito a repetição 
do desastre comparecerá em nos-
sas agendas porque previsíveis. 
Portanto é preciso agir e repensar 
nossa cidade, o que correspon-
de repensar a nossa vida, nosso 
modo de viver, devolvendo o nos-
so entorno à sua condição de um 
habitat natural.

É preciso que façamos propostas 
concretas. Arriscamos propor um 
elenco de medidas corajosas, 
simples e necessárias. Enumere-
mo-las.

É preciso desvestir nossos riachos e 
córregos. Propomos que se devol-
va os trechos encobertos do Arru-

das, do Leitão, do Acaba Mundo 
e do Vilarinho à luz do sol. Senão 
em todo o seu leito, pelo menos 
no percurso do perímetro urbano. 
A partir de suas fontes e nos seus 
leitos, que se planejem jardins e 
reflorestamentos. Em pontos estraté-
gicos, nos largos das suas margens 
que sejam construídos piscinões, 
espaços organizados para acomo-
dar excesso de precipitações e que 
poderão funcionar para as popula-
ções lindeiras,  como praças de 
lazer em tempos secos. O sistema 
de galerias pluviais subterrânea 
da cidade, é antigo e antiquado, 
não corresponde à sua condição 
de metrópole. É preciso, portanto, 
refazê-las em dimensões maiores. 
Onde possível, é preciso substituir 
as soluções asfálticas por outro tipo 
de calçamento, evitando-se que, 
em tempos de chuvas, se ofereça 
às águas oportunidade de correr 
com tamanha velocidade, isto é, 
para além daquela que a própria 
natureza lhes imprime. É preciso 
que se faça investimento expressi-
vo na captação de esgotos e que 
se redimensione as suas estações 
de tratamento d’agua. Por fim, é 
preciso uma amplíssima campanha 
educacional ensinando a todos nós 
como proteger o meio ambiente ur-
bano, coisas simples como: reco-
lher seletivamente o lixo; não usar 
material de difícil absorção pela 
natureza; não jogar lixo na rua e 
nem abandoná-lo em quaisquer lu-
gares; respeitar os horários de seu 
recolhimento pelos garis (esse exér-
cito anônimo de benfeitores) e não 
entupirmos as bocas de lobo.

Já ouço respostas dos pessimistas 
desolados (classe à qual não per-
tenço) a dizer que não há recur-
sos para a empreitada. Ousemos 
discordar. Em regime de urgência 
o tesouro federal se viu obrigado 
a liberar apenas para reparos de 
emergência, centenas de milhões 
de reais. O mesmo esforço passou 
a ser exigido dos combalidos or-
çamentos municipais. São verbas 
que apenas resolverão questões 
paliativas. Esses mesmos recursos, 
usados com disciplina para obras 
estruturantes, já seria um bom co-
meço. Há, todavia, outras fontes. 
É preciso repristinar o instrumento 
que o Direito Tributário contempla, 
o instituto da ‘contribuição de me-
lhoria’. Os imóveis beneficiários 
das obras realizadas poderão ser 
instados ao pagamento dessa con-
tribuição excepcional. E por fim, 
n’alguma medida, a iniciativa pri-
vada – que nunca faltou, composta 
por aqueles que sempre pagam a 
conta – também dará a sua contri-
buição. Com uma boa campanha 
publicitária cujo título até antevejo: 
‘Belo Horizonte – de novo Cidade 
Jardim’, voltaremos a ser felizes. 

Aos leitores que imaginarem que 
se trata apenas de um sonho, vai 
a resposta: sonho com minha Belo 
Horizonte (da qual sou cidadão 
honorários) todos os dias, mas, 
tenho um defeito, eu só sei sonhar 
fazendo.
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O Do it: now 2020 chega 
a BH, nos dias 21 e 22 de 
maio, para sua segunda edi-
ção. Mais uma vez, ele acon-
tece no Cine Theatro Brasil 
Vallourec, no centro de BH.
 
Com 1200 participantes em 
2019, o evento é o maior de 
gestão empresarial realizado 
na capital mineira. Onze pa-
lestrantes com reconhecimen-
to nacional e internacional, 
um painel com quatro convi-
dados especiais, atrações de 
programas sociais fizeram do 
Do it: now um momento para 
ficar marcado na história de 
BH; uma rica experiência de 
gestão e empreendedorismo 
para todos que participaram.
 
Mário Mateus, idealizador 
do evento e CEO da Ma-
tur Contábil, falou sobre o 
momento em vários veícu-
los de comunicação de BH 
e do Brasil. “Compartilhar 
conhecimento e nossas ex-
periências com milhares de 
pessoas não tem preço. Essa 

Do it: now chega 
a BH para sua 
segunda edição

Informe Publicitário

Segunda edição do evento acontece nos
dias 21 e 22 de maio de 2020

é uma parte excepcional do 
meu trabalho. Mas, para 
isso, é preciso a participa-
ção de pessoas com essa 
mesma perspectiva. Por isso, 
quero agradecer a todos 
que ajudaram na realização 
deste grande evento que foi 
o Do it: now. À equipe de 

trabalho fantástica, aos pa-
lestrantes, às empresas pa-
trocinadoras, apoiadores e 
parceiros e, principalmente, 
aos participantes, obrigado 
pela confiança. Trabalhar ao 
lado de pessoas tão genero-
sas, parceiras e profissionais 
é um grande privilégio.”
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