
REUNIÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE TURISMO DA ASSOCIAÇÃO        
COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS REALIZADA NO DIA 03 DE          
AGOSTO DE 2020, DE 15H00 ÀS 17H00 VIA APLICATIVO ZOOM. 

 

PARTICIPARAM DA REUNIÃO: o Presidente da ACMinas, Aguinaldo Diniz Filho;          
o Coordenador dos Conselhos Empresariais da entidade, Marcos Brafman; o          
Presidente do Conselho Empresarial de Turismo, Octávio Elísio Alves de Brito; a            
Secretária Adjunta de Estado de Cultura e Turismo, Marina Simião; o Diretor de             
Políticas de Turismo e Inovação da Belotur, Marcos Boffa; o Presidente do            
Conselho Empresarial de Cultura, Jorge Carlos Borges de Souza; o Ex-Presidente           
da ACMinas, Roberto Luciano Fagundes; e os demais conselheiros: Ana Maria           
Braga, Antônio Guerra, Hernani de Castro, João Carlos Amaral, Mauro Werkema           
e Túlio Cambraia. Justificaram: Guilherme Sanson, Márcio Favilla e Valseni          
Braga. 

O Presidente da ACMinas, Aguinaldo Diniz Filho abriu a reunião ressaltando a            
importância dos trabalhos dos conselhos empresariais da entidade. Parabenizou         
o Coordenado dos Conselhos Empresariais, Vice-Presidente, Marcos Brafman,        
pelo trabalho dos conselhos. Um trabalho de qualidade e que tem sido de grande              
importância para o nosso Estado. A economia não vai retornar tão fácil, disse ele.              
O potencial turístico do estado é muito grande e o Conselho de Turismo tem a               
obrigação moral de colaborar na retomada da geração de emprego e renda do             
estado.  

Octávio Elísio, Presidente do Conselho, agradeceu ao presidente Aguinaldo         
Diniz Filho e disse que a sua sensibilidade e comprometimento institucional tem            
colocado a entidade em destaque. E que é indispensável a participação do            
Presidente para ajudá-los nos trabalhos para o desenvolvimento do turismo em           
Minas, superando a pandemia. Mencionou a sugestão do Presidente da ACMinas,           
sobre a necessidade de se criar um pacto de entendimento e solidariedade. Para             
isso, o Presidente da ACMinas, convocou as lideranças e os responsáveis pela            
saúde e economia de Minas. “Temos que pensar juntos para vencermos essa            
pandemia”. 

Adesão dos Municípios Turísticos ao Minas Consciente – Coordenador dos          
Conselhos Empresariais, Marcos Brafman: Informou que o programa é         
considerado o melhor plano de recuperação da economia do Estado. A ACMinas            
encaminhou 10 sugestões para o plano. O programa foi feito pelo Governo de             
Minas, mas precisa que a adesão seja feita através dos prefeitos. Em relação as              
cidades históricas, Marcos Brafman fez um levantamento dos municípios que          
aderiram ao plano. E entre 20 municípios com potencial turístico, 10 deles ainda             



não aderiram. E pediu que o governo estude uma forma de mobilizar estes             
municípios a participarem do programa. Sugestões: o Presidente do Conselho,          
Octávio Elísio sugeriu que seja feita uma correspondência a estes municípios,           
encaminhada ao prefeito, apresentando o programa e falando da importância da           
adesão ao programa. O Presidente do Conselho de Cultura, Jorge Carlos Borges            
de Souza apoia a sugestão do Presidente do Conselho de Turismo, Octávio            
Elísio, e disse esta correspondência pode ser feita em conjunto com o Conselho             
de Cultura. Roberto Fagundes, disse que, além da correspondência, seria          
importante que o Secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira,            
fizesse um contato com cada prefeito. E que a Secretária Adjunta Marina Simião,             
presente à reunião, leve a ele essa sugestão do conselho. João Carlos Amaral             
sugeriu também incluir o legislativo. Convidar o parlamento mineiro. Secretária          
Adjunta Marina Simião informou que já está sendo feito um trabalho junto com o              
circuito turístico para reforçar com os prefeitos. O programa “Minas para Minas”            
junto com o “Minas Consciente” estão desenvolvendo ações para incentivar a           
retomada do turismo. 

Lei Aldir Blanc – O Presidente do Conselho Empresarial de Cultura, Jorge            
Carlos Borges de Souza comentou sobre Lei federal 14.017/2020, conhecida         
como Lei Aldir Blanc, tem como objetivo central estabelecer ajuda emergencial          
para artistas, coletivos e empresas que atuam no setor cultural e atravessam            
dificuldades financeiras durante a pandemia. A União entregará aos Estados, ao           
Distrito Federal e aos Municípios, em parcela única, no exercício de 2020, o valor              
de R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) para aplicação, pelos Poderes           
Executivos locais, em ações emergenciais de apoio ao setor cultural (lei anexa). 

Projeto Diálogo no Turismo, Marcos Boffa, Diretor de Políticas de Turismo           
da Belotur informou que foram encerradas as inscrições do edital da Belotur para             
projetos voltados ao Turismo. O programa Investe Turismo que faz parte do            
guarda chuva do Sebrae, fará algumas oficinas para trabalhar alguns eixos do            
turismo, como marketing, promoção turística, gastronomia, protocolo para        
retomada. Esse processo será coordenado por Tom Pires. E espera-se que no            
início de dezembro ter um documento consolidado para ser entregue ao novo            
gestor municipal. A pediu que o Conselho encaminhe suas sugestões. 

Economia do Turismo, por Mauro Werkema – Calcula-se que de 500 a 600             
milhões de dólares deixarão de ser gastos por brasileiros em viagens ao exterior e              
serão aplicados no turismo interno brasileiro em 2021. Minas pode ser um destino             
competitivo; Minas adequa-se ao relativamente novo conceito de demandas. A          
Mercadologia Turística, para efeito de planejamento, divide a atividade em dois           
vetores básicos para a Economia Turística: a oferta e a demanda. Em Minas             
Gerais, e para o Turismo e a Cultura, a diversidade natural e a formação histórica               



são as principais riquezas do Estado: e que, ao lado de outros fatores, definem              
suas “vantagens competitivas” ou “diferenciais de competividade”. A questão da          
sustentabilidade (importante nos negócios do turismo) precisa ser discutida e          
gerar ações nos setores público e privado, no pós-epidemia. É a adequada            
destinação de uso que define a sustentabilidade, condição básica de sucesso           
em destinos históricos e naturais; Característica econômica marcante do turismo:          
é potente gerador de receitas, emprego e trabalho, em giro e retorno            
rápidos, com baixo investimento, boa distribuição geográfica, reforça consciência         
de proteção patrimonial e ambiental, é socialmente distributivo, incentiva práticas          
educativas e de intercâmbio. Sustentabilidade no turismo: Compatibilidade entre a          
exploração turística e a suportabilidade de destinos, com fatores de carga,           
tipologia e escaladas apropriadas, respeito à integridade cultural e natural,          
qualidade do receptivo, segurança, limpeza, informação (apresentação anexa).        
Após, o presidente do Conselho, Octávio Elísio solicitou que este estudo seja            
encaminhado aos conselheiros de Turismo e de Cultura. 
 
Contextualização, Turismo de Experiência nos Circuitos Culturais, Turismo        
e Música - Presidente do Conselho, Octávio Elísio ressaltou que tem           
participado das reuniões dos outros conselhos da ACMinas e não tem como            
desenvolver todas essas ações de turismo sem a participação dos outros           
conselhos. Por exemplo, não tem como caminhar pós pandemia sem resgatar a            
imagem da mineração e o orgulho dos mineiros pelo seu estado. Comentou            
também das ações que precisam ser desenvolvidas para implantação do turismo           
de experiência, que são diversas. Citou: arte popular de Jequitinhonha, Eco           
Turismo, Parque de Cavernas que valorizam as riquezas paleontológicas, como          
roteiro Lund; o eco turismo de Minas, como o Caparaó, Cipó, Serra da Canastra,              
Sempre Vivas, Gandarelo, pedras Semi preciosas, café artesanal e outros. E a            
importância das Bandas de Música (apresentou vídeo de diversas bandas          
mineiras). Informou que o Ministro do Turismo em reunião com presença do            
Governador Zema irá liberar recursos no valor de R$250 milhões para os parques             
nacionais em Minas. Hoje, às 14h irá participar da reunião do Conselho Estadual.             
Em breve trará mais informações. 

Encerrando, parabenizou o conselheiro Valseni Braga por sua indicação como          
Conselheiro Nacional de Educação. 

 

 

Pela Secretária do Conselho, Juliane Vidigal Maciel Viana 


