
REUNIÃO CONJUNTA DOS CONSELHOS EMPRESARIAIS DE CULTURA E 
DE TURISMO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS, 
REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2021 ÀS 16H00 VIA APLICATIVO 
ZOOM. 

 

PARTICIPARAM: Presidente da ACMinas, José Anchieta da Silva; o Ex-
Presidente da ACMinas, Roberto Luciano Fortes Fagundes; o Presidente do 
Conselho Empresarial de Cultura, Jorge Carlos Borges de Souza e o Presidente 
do Conselho Empresarial de Turismo, Octávio Elísio Alves de Brito; e os demais 
conselheiros e convidados: Agostinho Neves, Antônio Claret, Cíntia Paes, Erica 
Drumond, Hélio Faria, João Carlos Amaral, José Oswaldo Lasmar, Luciana 
Atheniense, Marcos Valério Rocha, Marden de Souza, Mauro Werkema, Nacib 
Hetti, Nascimento, Petrônio Souza. 

 

A reunião foi abertura pelo Presidente da ACMinas, José Anchieta da Silva que 
informou que a entidade entrou na segunda feira, no Supremo Tribunal Federal 
com amicus curiae, com a ADPF, para que o Supremo Tribunal se manifeste 
sobre os índices de locação mercantil, porque estão sendo aplicados no Brasil 
indexadores dolarizantes. Um estrago muito grande nas relações comerciais. A 
outra notíci, é que o Grupo de Trabalho coordenado pelo Vice-Presidente Bellini, 
sobre a crise energética hídrica entregou o relatório ontem. Um trabalho 
maravilhoso, ressaltou ele, outras instituições podem fazer igual, melhor 
ninguém fará. E agora será do projeto à ação, para empreender de melhor para 
que todos possam atravessar esta crise da melhor forma possível. E a terceira 
notícia dada pelo Presidente José Anchieta foi o anúncio do concurso do 
Conselho de Cultura e de Turismo. Informou que irá juntamente com o Vice-
presidente José Epiphânio a Alfenas para um evento com as cooperativas de 
Café, mas a participação da ACMinas se deve porque a entidade irá levar a 
ACMinas para o corredor cultural da Praça da Liberdade e será chamada “A 
Casa do Café”. E que já foi criado um grupo de trabalho composto por membros 
dos dois conselhos. 

Seguindo a pauta, os conselhos empresariais de Cultura e de Turismo da 
ACMinas avançaram na discussão sobre a retomada dos dois setores durante a 
pandemia da Covid-19. Foram convidados Marcos Valério Rocha, coordenador 
regional da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA); Érica 
Drumond, fundadora da Vert Hotéis; e Xavier Vieira, presidente da Associação 
Pró-Cultura e Promoção das Artes (APPA – Arte e Cultura). 

Durante o encontro foi discutido a retomada, mesmo que tímida, das atividades 
culturais, principalmente em Belo Horizonte e em todo o estado. Além disso, 
também foi verificado que o setor hoteleiro está demonstrando resultados 
melhores, já que o consumidor tem buscado formas diferentes de turismo, como 



o de aventura. Mas a retomada sustentável desses dois setores depende da 
melhoria de equipamentos urbanos, como, por exemplo, a malha de ônibus para 
atender melhor aos trabalhadores em horários fora do pico.  

Os dois presidentes dos conselhos, Jorge Carlos Borges de Souza e Octávio 
Elísio Alves de Brito, encerraram os trabalhos mantendo o compromisso de 
debater mais as ações de retomada das atividades em outras reuniões. 

 

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela Secretária Juliane Vidigal Maciel Viana 

 


