Reunião: Conselho de Turismo e Eventos ACMinas
26 de fevereiro de 2014.
Participação:
Thiago Lacerda – Ex-secretário Extraordinário da Copa do
Mundo, atual Secretário de Turismo e Esportes do Estado de
Minas Gerais.

Objetivo atual da secretaria:
Aproveitar a realização dos eventos esportivos internacionais no país (Copa do
Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos de 2016) para estreitar e catalisar as
relações econômicas do Estado com resto do mundo.
 Exemplo - Jogos Olímpicos de 2016.

Atração de delegações esportivas para Minas.
Confirmação: Comitê olímpico e paraolímpico Britânico.

Copa do Mundo de 2014
Imagem da Copa:

 Reversão da visão negativa sobre a realização do evento.
 Números positivos apresentados pela Fifa.
Imagem do Estado:

 Melhora da imagem do Estado no cenário internacional.
 Imagem institucional positiva (aspectos relativos à eficiência e gestão).

Impacto sócio-econômico da copa para o Estado de Minas Gerais:
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 Acréscimo de 1,4% no Produto Interno Bruto (PIB) de Minas.
 Novo Mineirão (PPP - Parceria Público-Privada).
 Ganhos de Infraestrutura.
 Investimento estatal de R$ 391 milhões em mobilidade.
 BRT – MOVE: transporte de alta capacidade. 800 mil usuários serão
beneficiados diariamente. Implantação de 81,5 quilômetros de linhas do
sistema.
 Expansão do Metro.

i) Recursos: R$ 2 bilhões, oriundos do governo federal.
ii) Linha 2: 5,6 quilômetros com quatro estações. Percurso entre a Praça Raul
Soares e Estação Santa Tereza.
iii) Linha 3: 2,3 quilômetros, com três estações (Savassi, Uruguai e Morro do
Papagaio).
iv) Os projetos estão sendo concluídos.
 Objetivos da Secretária de Turismo e Esportes para Copa do Mundo.

i) Fomentar negócios no Estado.
ii) Atrair Investimentos.
iii) Demonstrar para os empresários estrangeiros porque Minas é um dos
melhores Estados brasileiros para se investir.
 Forte exposição externa de Belo Horizonte. O nome da cidade estará
estampado na placa central do gramado do Mineirão durante a
realização dos jogos da copa.

Aeroporto de Confins:
 Obras atrasadas (de responsabilidade da INFRAERO, autarquia
federal).
 O atual estágio das obras pode arranhar a imagem internacional do
Estado.
 Obras de melhoria do acesso ao aeroporto (governo estadual).
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Segurança:

 Integração das forças de seguranças (federais, estaduais e municipais),
por meio da edificação do Centro Integrado de Controle e Comando –
CICC. Investimento de R$ 2 milhões do governo estadual.

Mineirão:
 Estádio mais testado do Brasil.
 1,2 milhões de espectadores entre jogos e eventos culturais.
 Melhor estádio do Campeonato Brasileiro (pesquisa data folha).
Arena Independência:

 Durante a realização da Mundial será utilizado como campo oficial de
treinamento.
Turismo:

 3 milhões de turistas circularão entre as 12 sedes do Mundial.
 120 mil turistas estrangeiros circularão no Estado durante os 45 dias de
evento.
 Expectativas: 15 mil argentinos, 10 mil chilenos e 2 mil argelinos.
 Rede Hoteleira:

i) Belo Horizonte: 20 novos hotéis.
ii) Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH): 15 novos hotéis.
iii) Em operação: seis novos hotéis.
iv)Incentivos

fiscais

do

Município

para

a

edificação

destes

empreendimentos.
 Fifa Fan Fest – Exponinas. Capacidade para 21 mil pessoas.
 Ampliação do Expominas.
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