
REUNIÃO CONJUNTA DOS CONSELHOS EMPRESARIAIS DE TURISMO E DE         
CULTURA DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS,        
REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2020, ÀS 15H00 VIA APLICATIVO            
ZOOM. 

PARTICIPARAM: o Presidente da ACMinas, Aguinaldo Diniz Filho; o Vice-Presidente          
da ACMinas e Coordenador dos Conselhos Empresariais, Marcos Brafman; o          
Vice-Presidente José Epiphânio Camillo dos Santos; o Presidente do Conselho          
Empresarial de Turismo, Octávio Elísio Alves de Brito; Presidente do Conselho de            
Cultura, Jorge Carlos Borges de Souza; os membros dos Conselhos e convidados:            
Márcio Favilla, Marcos Freitas, Maria Elisa Ordones, Mauro Werkema, Paulo Coelho,           
Roberto Fagundes, Túlio Cambraia.  

O Presidente da ACMinas, Aguinaldo Diniz Filho abriu a reunião cumprimentando a            
todos e ressaltou a força do turismo, principalmente neste momento pelo que            
passamos. Após pandemia, o setor deverá dar um salto enorme e será necessário             
recuperar o tempo perdido, disse ele. E o Conselho de Turismo da ACMinas, presidido              
pelo seu presidente Octávio Elísio tem uma responsabilidade muito grande para apoiar            
esse trabalho.  

Dando sequência a pauta da reunião, o Presidente do Conselho Empresarial e            
Turismo, Octávio Elísio Alves de Brito apresentou os novos associados da entidade e             
membros do Conselho, Maria Elisa Ordones e Paulo Coelho. Maria Elisa Ordones, é             
Turismóloga, Consultora de Eventos e Turismo. Foi fundadora da ABEOC-MG e ex            
presidente do Conselho de Turismo da ACMinas. E Diretora da Tecnitur           
Empreendimentos de Turismo. Paulo Roberto Coelho Rocha, Jornalista, Empresário         
do ramo turístico e empreendedor na região de Furnas. (sócio majoritário do Encosta             
do Lago Ltda e da Rocha e Vilela Empreendimentos Imobiliários Ltda). Fundador do             
Profurnas e militante ativo nas causas sócio-ambientais participando como         
coordenador, palestrante ou membro em eventos do gênero. Dentre estes, destaca o            
Encontro Verde das Américas ( de 2000 a 2017) e sua participação no encerramento              
e apresentação do relatório final da Comissão Mundial de Barragens – (2000).            
Atualmente é diretor do Sindijori – Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e             
Similares no Estado de Minas Gerais sendo Membro Efetivo do Conselho de            
Representantes da FIEMG. Redator e Diretor do jornal Nova Imprensa e do Portal             
Ultimas Notícias. 

Andamento do Movimento Pró Furnas – Maria Elisa Ordones Elisa agradeceu pelo            
convite para participar do Conselho e atualizou sobre os passos recentes do            
Movimento Pró-Furnas e Peixoto. Apesar do trabalho incessante, a cota do Lago de             
Furnas hoje, 18/11, é 756,12 M acima do nível do mar. Não está sendo cumprida a                
proposta feita pelo ONS em setembro pp para controle da vazão dos Lagos a partir de                
1o. de novembro. Maria Elisa sugeriu que a ACMinas atue junto às autoridades             
exigindo uma posição favorável a MG que tanto contribuiu para a geração de energia              
do Brasil. Uma mudança imediata do padrão operacional é demandada há meses e             
torna-se imprescindível hoje: acionar termoelétricas para reenchimento dos        
reservatórios até o máximo, para uso de geração com os 40% acima da 762. E que a                 
Hidrovia Tietê Paraná pague pelo custo maior pela geração térmica. Afinal, MG já deu              



mais que sua parte desde 2012. Por outro lado, a Comissão Especial da ALMG              
aprovou o relatório da PEC52 hoje pela manhã, de autoria do deputado Prof. Cleiton e               
relatoria do deputado Cássio Soares, para tombamento dos Lagos como patrimônio           
natural de Minas. 

Comemorações tricentenário das Minas do Ouro - Em seguida, o Presidente do            
Conselho, Octávio Elísio apresentou o vídeo sobre os Anos de Minas. 

Festival Hotel Gourmet – Marcos Valério falou que a iniciativa surgiu como uma ação              
de confraternização, após o Encontro da Hotelaria e Gastronomia Mineira. Devido ao            
grande sucesso da performance dos chefs, o Festival Hotel Gourmet foi criado. A           
ocasião oferece o melhor da gastronomia para o público em geral e não apenas aos               
profissionais do setor hoteleiro. Devido às restrições provocadas pela pandemia da           
Covid-19, a estrutura do evento será híbrida e, por isso, contará com transmissão             
pelo YouTube. Entretanto, o público poderá participar adquirindo, antecipadamente        
pelo Sympla, um kit degustação com cinco porções de 200g de diferentes receitas. A              
retirada deve ser feita no local do evento, evitando aglomeração de pessoas. A próxima              
edição ocorrerá no dia no dia 12 de dezembro, Belo Horizonte receberá o Festival Hotel               
Gourmet, no Dayrell Hotel & Centro de Convenções, das 10h às 16h. 

Roberto Fagundes falou sobre a retomado do Turismo: “o início da pandemia,            
sabíamos que todos seriam impactados com o alastramento da Covid19.O INSTITUTO          
BRASIL DE CONVENTION & VISITORS BUREAU teve a iniciativa de elaborar uma           
diretriz que servisse de parâmetro para as questões e demandas que todos            
vivenciariam. Iniciados os trabalhos, denominamos preliminarmente como título: Plano         
Marshall para o Turismo. No decorrer do processo, o readequamos para A           
RETOMADA DO TURISMO - Contribuições para uma Recuperação Segura,         
Sustentável e Competitiva. A elaboração deste trabalho demandou inúmeras pesquisas          
e quase 7 meses de trabalho incansável de uma equipe de alto nível. Todo o conteúdo                
do trabalho e diagramação foi finalizado em setembro de 2020 e vc poderá acessá-lo              
através do  
link https://fcvb-sp.org.br/2020/10/20/retomada-do-turismo-contribuicoes-para-uma-reto
mada-segura-sustentavel-e-competitiva/. Para nossa alegria e de todos aqueles que         
apostam nas boas ideias e querem contribuir para o crescimento de nosso segmento,             
o Ministério do Turismo lançou no último dia 10 de novembro de 2020, a cartilha             
"RETOMADA DO TURISMO". De forma muito elegante, fez constar às páginas 30, do             
referido trabalho, que o trabalho do Brasil C&VB serviu de referência e fonte de            
consulta. Essa honraria, para nós do Brasil C&VB e toda a equipe envolvida, é o             
reconhecimento de todo o esforço para contribuir com o crescimento da Rede Brasileira            
de C&VBx e do turismo nacional. Parabéns ao Ministério do Turismo na pessoa do             
Ministro Marcelo Álvaro Antonio e ao Instituto Brasil C&VB na pessoa de seu             
presidente Márcio Santiago. Viva ao Turismo Brasileiro!” 

Algumas reflexões em torno do Circuito Praça da Liberdade, por Roberto           
Fagundes e Mauro Werkema. Mauro Werkema fez uma reflexão sobre o circuito da             
Praça da Liberdade e sua riqueza cultural e turística. O turismo é a moderna resposta               
sócio-econômica à cultura. Neste circuito convivem, em síntese harmoniosa e          
excepcional, vários atrativos turísticos e culturais, com a presença de vários           
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elementos de valor histórico, patrimonial, arquitetônico, artístico, cultural e paisagístico.          
O turismo precisa valorizar atrativos e produtos, preservá-los, promovê-los, cumprindo          
a missão cultural e educacional do patrimônio cultural. Cultura, diz Celso Furtado, é             
“tudo que eleva o homem”, porque estimula seu conhecimento, desenvolve seu           
humanismo, o torna cidadão, eleva e qualifica para a vida em sociedade, o humaniza.              
E o turismo é uma cadeia de negócios, se organiza empresarialmente, tem que ter              
sustentabilidade senão não sobrevive. Praça tem dimensão bem maior, por sua origem,            
expressão artística e cultural, sua história e expressão política, além dos seus            
monumentos edificados. É esta dimensão, penso eu, que lhe garante e amplia sua             
importância, junto com seus muitos significados, simbolismos, pioneirismos,        
exemplaridades e singularidades raras, senão únicas. Em síntese, se você, conhece,           
valoriza e preserva. a Praça da Liberdade, com a visão ampliada e inteligente de sua               
valorização turística e cultural, é um projeto de sucesso antecipado e de grande             
importância para Belo Horizonte (fala completa anexa). 
 

Concluindo a reunião, os presidentes dos Conselhos agradeceram a todos e           
reforçaram o apoio da ACMinas ao desenvolvimento de Minas Gerais pelo Turismo nos             
Lagos de Furnas e Peixoto.  

 

 

Pela Secretária Juliane Vidigal Maciel Viana 


