
REUNIÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE INOVAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO        
COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS, REALIZADA NO DIA 03 DE JULHO           
DE 2020, ÀS 09H00, VIA APLICATIVO ZOOM. 

PARTICIPARAM DA REUNIÃO: Fernando Oliveira, Janaya Bhering, José        
Epiphânio Camilo dos Santos, Kleber Vasconcelos, Marcos Brafman, Octávio         
Elísio Alves de Brito e Túlio de Souza. 

O Conselho se reuniu para tratar dos seguintes assuntos: 

REUNIÃO DOS PRESIDENTES DE CONSELHOS, realizada no dia 29 de junho.           
Foi falado sobre a necessidade de estudar e criar políticas públicas, que possam             
apoiar as micro, pequenas e médias empresas associadas para que elas possam            
sobreviver. Foi apresentado também os resultados financeiros da entidade.         
Mesmo com a pandemia, a entidade fechou o segundo semestre com o caixa             
positivo em 300 mil reais. Foi feito apelo para que todos os membros de conselho               
se filiem à entidade. E também divulgar o trabalho da ACMinas para atrair novos              
associados. A campanha de apoio as criança na faixa de extrema pobreza não             
teve a adesão esperada. A presidente do Conselho pediu aos conselheiros que            
ainda não contribuíram e possam fazê-lo, que façam sua contribuição. A entidade            
está fazendo um planejamento estratégico com a Fundação Dom Cabral,          
pensando na sustentabilidade da entidade. A ACMinas fechou convênio com a           
Drogaria Araújo para realização do teste do Covid 19 com desconto para os             
associados. Através do BDMG a entidade estará oferece novas linhas de crédito            
aos associados que estão com baixo fluxo de caixa. 

CARTILHA DE INOVAÇÃO: o Conselheiro Fernando Oliveira informou que 33          
pessoas participaram preenchendo a pesquisa. Foi solicitado que a cartilha agora           
fique disponível para todos no site da entidade. O coordenador dos Conselhos,            
Marcos Brafman sugeriu que a Presidente do Conselho faça um vídeo falando            
sobre a cartilha. 

NOVO MARCO LEGAL DA INOVAÇÃO: O conselheiro Túlio de Souza ficou de            
organizar uma reunião ou live com a participação da Assembleia Legislativa,           
Tribunal de Justiça e outros órgãos, para tratar das mudanças de processos. 

DILVULGAÇÃO DO CONTEÚDO DOS CONSELHOS: A presidente do Conselho,         
Janayna Bhering pediu o apoio dos conselheiros para que os artigos tenham uma             
rotina para gerar conteúdo ao blog e para que os associados tenham acesso a              
informações com frequência. 

APOIO AO SETOR DE TURISMO, ATRAVÉS DO ACMINAS CONECTA. Será          
agendada uma reunião conjunta com os Conselhos de Turismo, Cultura e           
Inovação para ajuda-los em um projeto de apoio às cidades turísticas de Minas. 

 



Pela Secretária Juliane Vidigal Maciel Viana 


