
REUIIÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE TURISMO DA ASSOCIAÇÃO        
COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS, REALIZADA NO DIA 27 DE          
AGOSTO DE 2020, ÀS 14H00 VIA APLICATIVO ZOOM. 

PARTICIPARAM: O Presidente da ACMinas, Aguinaldo Diniz Filho; o         
Secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de            
Oliveira; o Coordenador dos Conselhos Empresariais, Marcos Brafman; o         
Presidente do Conselho de Turismo, Octávio Elísio Alves de Brito; o           
Ex-Presidente da ACMinas, Roberto Fagundes; Antônio Claret Guerra, João         
Carlos Amaral, Márcio Favilla, Mauro Werkema, Reynaldo Artur, Petrônio, Túlio          
Cambraia. 

 

PACTO VERDE AMARELO – PRESIDENTE DA ACMINAS, AGUINALDO DINIZ         

FILHO - O Presidente da ACMinas, Aguinaldo Diniz Filho abriu a reunião            
falando do Pacto Verde Amarelo, movimento de iniciativa da entidade de amor            
à pátria. Apesar da crise que vivemos, social, sanitária, econômica, precisamos           
acreditar que vamos superar este momento, disse o Presidente da ACMinas.           
Com isso a diretoria da entidade propõe que no dia 07 de setembro todos              
coloquem algo verde e amarelo em suas empresas, casas, carros, para           
mostrar nossa força. O Presidente pediu a todos que ajudassem a divulgar o             
movimento. 

Octávio Elisio disse que o pacto é o Brasil de todos nós. Unidos somos mais               
fortes. 

O Secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira esteve           
presente a reunião e anunciou que participou da live com o Ministério do             
Turismo e trouxe boas notícias: O palco da Inconfidência Mineira e um dos             
principais cartões postais do estado foi escolhido como cenário de importantes           
anúncios para a retomada dos setores da cultura e turismo de Minas Gerais,             
durante o lançamento do Plano Nacional de Retomada do Turismo nessa           
quinta-feira, 3/9. Foi oficializado o repasse de R$ 3 milhões em recursos do             
governo federal para investimento em promoção do “Minas pra Minas”,          
programa de retomada gradual e segura das atividades turísticas da Secretaria           
de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult). Elaborado pela            
Secult, o “Minas pra Minas” é o programa de retomada gradual e segura das              
atividades turísticas no estado, em consonância com os protocolos do plano           
Minas Consciente, do Governo de Minas Gerais, e em parceria com o Selo do              
Turismo Responsável, do Ministério do Turismo. Outro anúncio feito durante o           
lançamento do plano de retomada turística foi a liberação de R$ 135,7 milhões             
para o Governo de Minas, via Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, por              
meio da Lei Aldir Blanc, que prevê auxílio financeiro ao setor cultural. Outros             



R$ 160 milhões serão destinados diretamente aos municípios, pelo governo          
federal. O recurso será utilizado para apoiar profissionais da área que sofreram            
com impacto das medidas de distanciamento social. Foram escolhidas algumas          
áreas para a promoção: Estrada Real, águas, os parques, turismo de aventura,            
comida mineira. Articulando os circuitos entre eles. 

MOVIMENTO PRÓ-FURNAS COM MARIA ELISA ORDONES – Maria Elisa         

Ordones apresentou o movimento que está sendo feito em prol do mar de             

Minas. O chamado Mar de Minas contribuiu muito com a criação da Usina             

de Furnas. E hoje pede socorro. Com base na carta náutica criada em             

1982, os seus representantes lutam para garantir a cotas mínima para os            

lagos de Furnas 762 e de Peixoto 663 (anexo). 

TURISMO COMO ALTERNATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO - ROBERTO        

FAGUNDES: iniciou convidando a todos para o Congresso Nacional do          
Convention & Visitors Bureau, nos dias 14 e 15 de setembro, com o tema              

“O Turismo Brasileiro pós corona vírus”. Com as eleições no final do ano,             
propôs formatar o projeto do Escritório de Projetos e apresentá-lo ao           

Secretário de Estado de Cultura e Turismo. Informou que a Secretaria           
pretende resgatar o projeto da Estrada Real.  

MAURO WERKEMA “O RETORNO DO MERCADO TURÍSTICO – falou da          
importância do retorno do turismo em Minas Gerais. O turismo é a            

resposta para a recuperação econômica. A mineração ainda tem muito a           

fazer pelo turismo. E sobre Furnas, Mauro Werkema manifestou sua          
preocupação e sugeriu convidar o Wilson Brumer para uma reunião. 

MINAS PARA MINAS – O Coordenador dos Conselhos Empresariais         

Marcos Brafman, informou que atualizou a lista das maiores cidades          
turísticas de Minas, e apenas 12 aderiram ao Minas Consciente.  

 

Pela Secretária do Conselho, Juliane Vidigal Maciel Viana 

 

 


