
REUNIÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE EDUCAÇÃO DA       
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS, REALIZADA NO        
DIA 14 DE JULHO DE 2020, ÀS  11 HORAS, VIA APLICATIVO ZOOM.  

PARTICIPARAM DA REUNIÃO: O Presidente do Conselho Empresarial de         
Educação, Professor Evando Neiva; a Vice-Presidente do Conselho de         
Educação, Helena Fares Campos Neiva; o Coordenador dos Conselhos         
Empresariais da ACMinas, Marcos Brafman; o Superintendente da ACMinas,         
Luis Paulo Costa; e os conselheiros: Aloisio Antônio Andrade de Freitas,           
Antônio Carlos Cabral Aguiar, Antônio Fabricio de Matos Gonçalves, Fernanda          
Sobreira, Marcelo José Gonçalves da Costa, Orlando Almeida, Rosilene         
Gomes da Silva Giacomin, Tânia Mara Nogueira e Ruy César Rezende de            
Souza. 

O Presidente do Conselho, Professor Evando Neiva abriu a reunião informando           
o objetivo do encontro: Apresentação dos projetos do Conselho Empresarial de           
Educação em conjunto com a Fundação Pitágoras – Olimpíadas da Esperança           
(anexo), e como as empresas podem se comprometer com esse projeto.  

Tânia Mara Nogueira, apresentou o projeto “Olimpíadas da Esperança”,         
destacando as suas áreas de atuação: Primeira Infância, Escolas Públicas,          
Jovens Vulneráveis, Sistema Prisional, Egressos do Sistema Prisional. 

Dr. Marcelo José Gonçalves da Costa, contou como tem visto a concretização            
dessas ações. Pessoas que cumprem pena há anos e só agora estão tendo             
acesso à educação. 

Helena Neiva, informou que para um empresário ser um apoiador não envolve            
necessariamente recursos financeiros. O mesmo pode apoiar o projeto de          
várias formas, e com ações simples que podem vir a fazer a diferença. Entre              
elas estão:  

- Contratar mão de obra de egressos ou jovens vulneráveis.  

- Fazer campanhas de arrecadação de itens de higiene como sabonetes,           
shampoo, pasta de dente etc. que deverão ser encaminhados aos presídios.  

- Ajudar a lapidar os jovens vulneráveis, ensinando-os a desenvolverem          
competências e habilidades necessárias ao trabalho.  

- Incentivar os funcionários de suas empresas a serem voluntários nas escolas            
onde seus filhos estudam ou nas escolas perto do seu trabalho ou onde vivem.  

- Disponibilizar um espaço na empresa para que um grupo de alunos tenham             
aula de reforço e de tutorias. 

Helena informou que esteve em contato com a Secretária de Estado de            
Educação de Minas Gerais, Profª Júlia Santana, que sugeriu algumas ações           



que podem serem feitas pelos associados da ACMinas. São elas: campanha           
de doação de celulares para os alunos; apoio para retomada das aulas pós             
pandemia com pequenas reformas nas escolas, incentivo do voluntariado nas          
escolas, aporte financeiro para empresas parceiras do Estado que estão          
desenvolvendo recursos para TI. 

Dr. Aloízio Andrade ofereceu seus serviços médicos como voluntário, na APAC           
Feminina, que foi inaugurada em Belo Horizonte.  

Professor Evando Neiva propôs que a ACMinas mobilize dentro do seu quadro            
de associadas, 3% das empresas, o que equivale a sessenta delas para que             
escolham uma dessas ações e participem. 

Marcos Brafman, coordenador dos Conselhos da ACMinas sugeriu que o setor           
de Comunicação da entidade prepare um vídeo com o Claudinei Semião da            
Silva, egresso do sistema prisional, que como funcionário presta excelentes          
trabalhos na Fundação Pitágoras. Ele irá contar a sua trajetória de vida, que             
será disponibilizada a todos os associados. Solicitou o acesso do cadastro de            
egressos do sistema prisional para que a ACMinas possa indica-los as           
empresas associadas. Sugeriu ainda, que seja criado nas escolas públicas a           
figura do mentor. Esse mentor pode dar apoio na gestão de recursos e no              
controle do fluxo de caixa. E como última sugestão propôs que o Conselho de              
Educação faça uma live com a Secretária de Estado de Educação, nos            
próximos dias, para que ela possa se posicionar sobre a educação pública de             
Minas Gerais em tempos de pandemia, durante e pós.  

O Superintendente da ACMinas, Luis Paulo sugeriu que seja feita uma           
apresentação do projeto aos associados. 

Gabriela, Coordenadora da Comunicação da ACMinas sugeriu divulgar na         
próxima edição do Jornal ACMinas. 

 

Belo Horizonte, 14 de julho de 2020. 

 

 

Pela Secretária do Conselho, Juliane Vidigal Maciel Viana 

 

 

 


