
REUNIÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE TURISMO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E          

EMPRESARIAL DE MINAS, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2020, ÀS 14H00 VIA              

APLICATIVO ZOOM 

PARTICIPARAM DA REUNIÃO: o Presidente da ACMinas, Aguinaldo Diniz Filho; o           

Presidente do Conselho Empresarial de Turismo, Octávio Elísio Alves de Brito; o            

Presidente da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais e Prefeito Municipal            

de Conceição do Mato Dentro, José Fernando de Oliveira; o Coordenador dos            

Conselhos Empresarial da Entidade, Marcos Brafman; o Presidente do Conselho          

Empresarial de Cultura, Jorge Carlos Borges de Souza; e os demais conselheiros: Ana             

Maria representando a Agturb e Singtur; Mauro Werkema, Marden de Souza e            

Petrônio. 

Pauta:   Projeto do Governo de Minas, Minas para Minas; e Escritório de Projetos 

A reunião foi aberta pelo Presidente da ACMinas, Aguinaldo Diniz Filho que falou da              

responsabilidade do Conselho de Turismo, para desenvolver projetos para o setor,           

pensando na pós pandemia. Informou que analisou a proposta do Mauro Werkema,            

sobre o Escritório de Projetos (texto anexo) e apoia a iniciativa. 

O Prefeito de Conceição do Mato Dentro e Presidente da Associação das Cidades             

Históricas de Minas, José Fernando de Oliveira participou da reunião e pediu o apoio              

do Conselho para ajudar as cidades histórias a se reerguerem pós pandemia. 

O Presidente do Conselho Octávio Elísio disse que toda proposta do Conselho é feita              

em conjunto com o Conselho de Cultura. E juntos eles pretendem desenvolver um             

programa de turismo para Minas. O programa do Governo, Minas para Minas propõe a              

internacionalização do turismo mineiro. Informou que participou da reunião do          

Conselho Estadual de Turismo, quando foi apresentado o projeto. E o Secretário pediu             

que o Conselho da ACMinas, dê a sua contribuição. 

Mauro Werkema falou um pouco sobre a proposta do Escritório de Projetos. Minas             

Gerais é conhecida pela sua adversidade, pelos seus atrativos naturais e sua grande             

riqueza. Transformar tais heranças e práticas em programas locais ou regionais de            

estímulo à cultura e ao turismo é o objetivo de um Escritório de Projetos, sob gestão e                 

participação de um conjunto de órgãos públicas e privados, sob a liderança da             

Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. O que ele está propondo é que a Secretaria                

de Estado de Cultura e Turismo aproveite os circuitos turísticos, através de um grupo              

de trabalho, para divulgar a cultura popular e o folclore. Sugeriu iniciar com um ou dois                

circuitos para estimular o plano municipal de ativação turística. A ideia é ajudar os              

municípios a criar seu plano de turismo, ajudando-os a se organizarem e a planejarem              

suas ações.  



- Presidente da ACMinas, Aguinaldo Diniz Filho lembrou que Minas tem mais ou             

menos 40 circuitos turísticos. Alguns ativos e outros não. Propôs que os conselheiros             

escolham 2 circuitos e trabalhar com eles como modelo de projeto. 

- O Prefeito de Conceição do Mato Dentro, José Fernando de Oliveira sugeriu o circuito               

da Serra do Cipó até o Circuito dos Diamantes.  

- Mauro Werkema sugeriu ainda que a entidade agende uma audiência como            

Secretário para apresentar a ele esta proposta, através de uma conversa mais direta. 

- Presidente do Conselho de Cultura, Jorge Carlos Borges de Souza pediu para que a               

proposta do Escritório de Projetos, criado pelos Mauro Werkema e Roberto Fagundes,            

faça parte das sugestões que serão encaminhadas à Secretaria de Estado de Cultura e              

Turismo de Minas, e ressaltou a importância de ativar também os circuitos de Belo              

Horizonte.  

- Coordenador dos Conselhos Empresariais, Marcos Brafman aprovou também a          

proposta encaminhada pelo conselheiro, Mauro Werkema e sugeriu incluir os dois           

circuitos, Serra do Cipó e Circuito dos Diamantes. 

 

 

Pela Secretária Juliane Vidigal Maciel Viana 


