
Reunião do Conselho Empresarial de Inovação da Associação Comercial         
e Empresarial de Minas, realizada no dia 12 de maio de 2020, às 09h00, via               
internet. 

Participaram: A Presidente do Conselho, Janayna Bhering; o Vice-Presidente da          
ACMinas e Coordenador dos Conselhos Empresariais, Marcos Brafman; e os demais           
conselheiros: Fernando Santos, Juliana Crepaldi, Mauro Carrusca, Rodrigo Paiva,         
Renata Horta e Vânia Lima. 

Durante a reunião foram tratados os seguintes assuntos: 

- Orçamento da cartilha de inovação: Janayna informou que foi feito um orçamento             
para impressão de 5 mil cartilhas, no valor de R$ 600,00. E foi sugerido verificar a                
possibilidade da Cemig ou ACMinas patrocinar. O objetivo é distribuir esta cartilha para             
todos os associados. Também foi sugerido que seja distribuída a cartilha junto com a              
Revista ACMinas. 

- Movimento União Minas Gerais: O Coordenador dos Conselhos, Marcos Brafman           
informou que hoje no período da tarde terá uma reunião no BDMG para discutir a               
possibilidade de abertura de uma conta através da ACMinas, para receber as doações             
e assim, facilitar para os associados da entidade. Vânia ressaltou a importância do             
feed back das doações, para que todos saibam se as doações chegaram no destino              
delas. E assim incentivar mais pessoas a participarem de novas doações. 

- Artigos: a Presidente do Conselho, Janayna Bhering ressaltou a importância da            
participação dos conselheiros, no blog do Conselho, através de seus artigos. Pediu o             
apoio de todos, para que os associados continuem recebendo informações e notícias.            
Esclareceu que os artigos não precisam ser de autoria somente deles. Pode ser de              
terceiros, desde que autorizados. 

- Mauro Carrusca comentou sobre o evento on line que realizou juntamente com a              
SUCESU, com o tema “O Agronegócio baseado em dados através da IOT” e se              
prontificou em enviar o áudio. Na ocasião, Janayna sugeriu que a ACMinas apoie             
outros eventos e disponibilize aos seus associados, como conteúdo de através do            
youtube. Marcos Brafman informou que este tipo de apoio precisa ser autorizado pelo             
Presidente da ACMinas. 

- Marcos Brafman sugeriu que o conselho prepare uma live, assim como os demais              
conselhos estão fazendo. 

- Rodrigo Paiva sugeriu: mobilidade, educação à distância, preservação das empresas           
através da redução da carga horária e salário dos funcionários e tele trabalho.             
Segundo Rodrigo, a área de TI tem muito a contribuir. 

 

Belo Horizonte, 12 de maio de 2020 

 

Pela Secretária do Conselho, Juliane Vidigal Maciel 


