
REUNIÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE CULTURA DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E          
EMPRESARIAL DE MINAS, REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2020 ÀS 17H00 VIA              
APLICATIVO ZOOM. 

PARTICIPARAM DA REUNIÃO: Presidente da ACMins, Aguinaldo Diniz Filho; o Presidente do            
Conselho de Cultura, Jorge Carlos Borges de Souza; Hernani de Castro, Marcos Brafman, Mauro              
Werkema, Octávio Elísio Alves de Brito, Roberto Luciano Fortes Fagundes e Victor de Almeida. 

O Conselho se reuniu para tratar da seguinte pauta: 

ESCRITÓRIO DE PROJETOS: Segundo o presidente do Conselho, Jorge Carlos Borges de Souza,             
este projeto pode abranger o estado todo. A ideia é criar também uma vertente para atender                
os associados que tem lojas de souvenir com artesanato mineiro. Ele também abrange os              
parques. Mauro Werkema, um dos idealizadores do projeto, disse que o objetivo é que Minas               
tenha um escritório de cultura e turismo. A maioria dos municípios não tem condições de               
elaborar projetos culturais e turísticos, para transformar os seus atrativos em uma atividade             
econômica. É preciso ter uma equipe, organizada para fazê-lo e para dar andamento. Os              
circuitos turísticos seriam o primeiro projeto. Segundo Mauro, o Escritório de Projetos pode vir              
a ser o grande projeto de recuperação econômica de Minas. 

Foi sugerido convidar o Secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas, o IEPHA e dar                 
andamento a este projeto. 

O Presidente da ACMinas, Aguinaldo Diniz Filho solicitou que os conselheiros elaborem um             
projeto para apresentá-lo ao Secretário em uma reunião com os conselhos de Turismo e de               
Cultura da ACMinas. Foi sugerido convidar todos os outros conselhos para participarem. Antes,             
esse esboço do projeto deverá ser encaminhado a cada presidente de conselhos para eles              
também deem sua opinião.  

O Coordenador dos Conselhos Empresariais da ACMinas, Marcos Brafman ressaltou que a            
participação dos demais conselhos é fundamental. E lembrou que o turismo regional voltará             
com muito mais força, pós pandemia. As cidades mineiras tem que estar preparadas.  

COMISSÃO MINEIRA DE FOLCLORE: O folclore mineiro também deverá constar como item do             
projeto “escritório de projetos”, porque nele estão as bandas e congados. 

O Ex-Presidente da ACMinas e Vice-Presidente da Federaminas, Roberto Luciano Fagundes           
lembrou que este projeto do Escritório de Projetos pode servir de subsídios ao novo              
Secretário. Sugeriu contar com a ajuda do Sebrae para desenvolver o projeto. Ressaltou que as               
cidades que forem participar, sejam as que estão inscritas no Ministério da Cultura e Turismo.               
Outra sugestão foi estender as comemorações dos 300 anos de Minas, para o ano que vem,                
300 +1. O próximo ano será o ano que marcará porque será o ano da recuperação econômica                 
de Minas. O Presidente da ACMinas e demais participantes apoiaram a sugestão. 

Finalizando a reunião, Roberto Fagundes e Mauro Werkema ficaram de fazer um esboço do              
projeto e submetê-lo aos demais presidentes.  

 

Pela secretária Juliane Vidigal Maciel Viana 

 

 


