
 

 

REUNIÃO CONJUNTA DOS CONSELHOS EMPRESARIAIS DE CULTURA E DE 
TURISMO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS, 
REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021, ÀS 10H00 VIA APLICATIVO 
ZOOM. 

 

PARTiCIPARAM: O Presidente do Conselho Empresarial de Cultura, Jorge Carlos 

Borges de Souza; o Presidente do Conselho Empresarial de Turismo Otávio Elísio 

Alves de Brito, Marcos Brafman, Coordenador dos Conselhos Empresariais; 

Conselheiros e Demais convidados: Denise Lucena, Maria Elvira Salles Ferreira, 

Mauro Werkema, Nacib Hetti,  

O Conselho Empresarial de Cultura e de Turismo da ACMinas se reuniram para 

tratarem das metas, demandas e estratégias das atividades a ser realizadas em 

2022 

O Conselheiro Mauro Werkema informou que depois de estudar MG, descobriu 

que a principal vocação de Minas é a Cultura e o Turismo, tendo em vista sua 

localização central e mediterrânea além da culinária fantástica. 

O Presidente do Conselho Empresarial de Turismo Otávio Elísio Alves de Brito, 

salientou que esta é uma bandeira forte – Cultura e Turismo pós pandemia bem 

como Economia Criativa como exemplo a Cerra do Cipó 

A Conselheira Maria Elvira, fazendo uso da palavra, disse estar encantada com a 

apresentação do Sr. Kléber Meira, presidente do BH Airport realizada em Reunião 

Plenária da Entidade na data de ontem. Disse termos que aumentar as Companhia 

Aéreas. Relatou a reunião das Associações das Cidades Históricas de MG. E sobre 

BH como Economia Criativa, disse que temos que focar, além de cobrar nas 

questões dos roteiros, inserindo os roteiros nas Redes Sociais 

Vice-Presidente e Coordenador dos Conselhos Empresariais, Marcos Brafman: 

cumprimentou a todos em nome do Presidente José Anchieta e parabenizou os 

Presidentes dos Conselhos pela iniciativa das reuniões conjuntas. Saudou a 

Maria Elvira por suas ideias e experiência, dizendo da importância em estender 

as reuniões conjuntas também ao Conselho de Inovação e Indústria Criativa com 

a presidente Janayna Behring que poderá contribuir muito nesta questão da 

Indústria Criativa. Comentou que 2021 foi um ano extremamente produtivo no 

trabalho realizado pelos Conselhos Empresariais com destaque especial para 

os Conselhos de Cultura e de Turismo que certamente será demonstrado no 

relato dos Presidentes Jorge e Octávio Elisio.  Agradeceu a presença e 

participação dos membros dos Conselhos, pelo importante trabalho voluntário 

que desenvolvem nesta Casa, na certeza de que teremos um ano de 2022 com 

muitas realizações, desejando muito sucesso e saúde para todos. 



  

 

 

O Presidente Jorge Souza, respondeu que já esteve em contato com a Janayna e que 

farão sim uma reunião conjunta em 2022 e que esta reunião é para alinhamento das ações 

em 2022 tais como: Criação de espaço dentro da ACMinas para abrigar e expor o acervo 

histórico e artístico da Entidade; criação de um salão de artes, a exemplo do Salão de Arte 

da Pampulha, que em muitas edições foi o importante do país; Escritório de Projetos ou 

Central de Negócios, com o objetivo de auxiliar a criação de projetos que venham valorizar 

os atrativos culturais das cidades; criação de um projeto para comemoração dos 100 anos 

Semana de Arte Moderna de 1922, que teve muita influência em MG, com exposição de 

arte modernista e palestras sobre o temas.  Disse ser estas as propostas do Conselho de 

Cultura e que é necessária a criação realização de projetos focados no nosso município, 

para marcar e justificar a nossa presença ativa aqui em Belo Horizonte.  

Segundo a Conselheira Maria Elvira, se não despertarmos a vontade política de 

nosso município, Belo Horizonte será apenas um destino dormitório, o que foi 

contestado pelo Presidente Jorge Souza, que devemos atuar contrariamente a isto, 

pois Belo Horizonte  tem muito a oferecer e temos que valorizar nossos circuitos, 

orquestras sinfônica e filarmônica, museus, Grupo Corpo, que se encontram tudo 

aqui em nossa cidade o que foi confirmado pelo Conselheiro Mauro Werkema, que 

disse quando da época em que atuava como Presidente Belotur, BH tinha roteiros 

turísticos e culturais muito bem elaborados e que falta apenas boa vontade na 

gestão municipal.  

Presidente Otávio Elísio – Disse estar tudo muito bem sintetizado e que insiste não 

esgotarmos tudo nesta reunião e que a 1ª tarefa é avançar dentro da ACMinas com 

estas bandeiras bem como os projetos apresentados por Mauro Werkema 

anteriormente. Disse ainda, que não valorizamos o nosso barroco junto ao trabalho 

de nossos modernistas. (Em Mariana e em Ouro Preto, a sociedade se reúne 

através da religião por manifestação genuinamente brasileira).  

O Conselheiro Roberto Fagundes, diz concordar plenamente com o Jorge Souza, 

sugerindo ver como aprimorar em nível BH tendo em vista que a Secretaria de 

Turismo tem trabalhando muito neste sentido. Sugeriu fazer um convite à 

Secretaria de Turismo de BH, para vir nos falar sobre os seus projetos, bem como 

o Deputado João Leite. Salientou os trabalhos da Belotur, bem como da CDL bem 

como da importância de ficarmos atentos em 2022, por ser um ano elitoral e levar 

nossas propostas e sugestões aos candidatos. Concordo também, que os 

Presidentes de Conselhos: Athayde, Claudio Motta e Janayna serão muito 

importantes atuando em nossas ações.  

Conselheira Denise Lucena, disse que gostaria de dar uma sugestão - proposta de 

projetos ou um apoio para uma criação de um núcleo de gastronomia dentro dos 

Conselhos Empresarial da Cultura e do Turismo. Quem sabe, aproximar quem 

produz de quem cozinha, e de quem se alimenta.  Plantar, cozinhar e comer.  



 

 

Valorizando e respeitando os alimentos, transferindo para o corpo, mente e 

coração o prazer voluntário da vida. Transformando uma excelente alquimia. 

Continuando a ser capazes de oferecer uma experiência gastronômica, única para 

os 05 sentidos, aliados com esforços, paixão, dedicação e foco.  Lembrando que 

ganhamos a premiação de “A CAPITAL CRIATIVA DA GASTRONOMIA”. Este é o 

nosso momento! Segundo o Presidente Jorge Souza, realmente, além da cozinha, 

a gastronomia de Belo Horizonte é de ótima qualidade, inclusive os produtos que 

podem ser valorizados. Para Mauro Werkema, a Gastronomia ou a Cozinha 

mineira, merecem talvez uma Câmara ou um Conselho. 

O Conselheiro Nacib Hetti, relatou sua sugestão de projeto para o Conselho como 

segue: ˃ restauração do acervo da ACMinas, cuja parte física está sendo 

comandado pelo Superintendente Luis Paulo com levantamento do acervo que 

contém documentos com mais de 120 anos. Este assunto já foi levado à Diretoria 

executiva, que fará um estudo mais detalhado em 2022. ˃ Trabalho da SEC, que 
está criando um convênio junto ao Minas Tênis para levar um Painel com 

Equipamentos modernos. Citou também, a recuperação das Obras do Niemayer, 

que tem alguma ainda inacabadas. 

O Presidente Jorge Souza frisou que queremos firmar Belo Horizonte como destino 

turístico e não apenas como porta de entrada de Minas Gerais ou cidade dormitório para 

turistas em visita a outros destinos turísticos do interior. Vamos divulgar suas 

potencialidades, produzindo textos e material audiovisual que informam tudo o que Belo 

Horizonte tem a oferecer como destino turístico. 

Coordenador dos Conselhos Empresariais Marcos Brafman – Foi uma reunião 

riquíssima o que não poderia ser diferente, com estes Presidentes conduzindo os 

trabalhos. Foi a partir das ações destes dois Conselhos que assinamos um Acordo 

de Cooperação com a Secult para divulgação e apoio aos seus projetos. Em 2022, 

teremos mais eventos do Lapidar nas áreas de Turismo e Cultura. Vamos trabalhar 

e motivar as empresas de turismo para que coloquem a cidade de Belo Horizonte 

nas suas rotas de turismo. Agradeço a atenção e a participação de todos.  

Encerramento – E por não haver mais assuntos em pauta, o Presidente do 

Conselho Empresarial de Cultura, agradeceu a presença de todos, dando por 

encerrada a reunião.   

Presidente 

 

P/ Margareth Viegas 


