
REUNIÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE INOVAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO        
COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS, REALIZADA NO DIA 09 DE SETEMBRO           
DE 2020, DE 17H00 ÀS 18H00 VIA APLICATIVO ZOOM. 

PARTICIPARAM: a Presidente do Conselho Empresarial de Inovação, Janayna         
Bhering; o Vice-Presidente da ACMinas, José Epiphânio Camillo dos Santos; e os            
demais conselheiros e convidados: Fernando Santos, Frederico Soares, Juliana         
Crepaldi, Kleber Vasconcellos, Márcio Vieira, Mauro Carrusca, Octávio Elísio Alves de           
Brito, Paulo Jelihovschi e Pedro Almeida. 

O Conselho se reuniu para tratar da seguinte pauta: 

- Repasse da reunião dos Presidentes de Conselhos: Foi falado de quão é             
importante para a entidade que todos os membros dos Conselhos sejam associados.            
Apresentação do Planejamento estratégico com foco na atuação dos conselhos; Novo           
evento da entidade em conjunto com o Sebrae, Lapidar; Foram apresentados também            
os resultados financeiros da Entidade, que mesmo na Pandemia encontra-se positivo.           
O novo Minas Guide será digital e o lançamento será novembro de 2020. 

 

- Evento e Webnar de Inovação: O Conselho de Inovação tem apoiado os demais              
conselhos e suas programações, mas, foi sugerido realizar um evento específico do            
Conselho. Após discutirem como seria este evento, quantos dias e o período,            
chegou-se a conclusão que deve ser um evento de 1 dia apenas, com 2 horas no                
máximo de duração e com palestras de 15 minutos. Como projeto piloto, os             
conselheiros definiram apoiar o pedido do Conselho de Turismo, de criar inovação para             
a retomada do setor em Minas. Foi criado um grupo para definir o evento. Fazem parte                
dele: Fernando Santos, Juliana Crepaldi, Janayna Bhering e Pedro Almeida.  

 

- Apoio aos demais conselhos da entidade: Com o evento que decidiram realizar, o              
Turismo será o projeto piloto de apoio aos conselhos. 

 

- Novas receitas para a ACMinas: Foi sugerido criar mentorias para ajudar os             
associados. E elaborar uma pesquisa perguntando aos associados quais temas seriam           
importantes para eles. Na ocasião, o Vice-Presidente da ACMinas, José Epiphânio           
informou que esta pesquisa já está sendo providenciada para a entidade e o conselho              
poderá ter acesso aos resultados. 

 

Pela Secretária do Conselho, Juliane Vidigal Maciel Viana 

 



 


