
REUNIÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE TURISMO DA ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MINAS, REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO 
DE 2021, ÀS 17H00 VIA APLICATIVO ZOOM. 

PARTICIPARAM: O Presidente da ACMinas, Dr. José Anchieta da Silva; o 
Coordenador dos Conselhos Empresariais e Vice-Presidente da ACMinas, Marcos 
Brafman; o Presidente do Conselho Empresarial de Turismo, Octávio Elísio Alves 
de Brito; a Sub Secretária de Estado de Turismo de MG, Milena Pedrosa; o Vice-
Presidente da ACMinas, José Epiphânio Camillo dos Santos; o Ex-Presidente da 
ACMinas, Roberto Luciano Fortes Fagundes, Presidente da Federação dos 
Convention & Visitors Bureau de Minas Gerais; o Presidente do Conselho 
Empresarial de Cultura da ACMinas, Jorge Carlos Borges de Souza; demais 
conselheiros e convidados: Edvar Dias Campos, Hernani de Castro, Luciana 
Atheniense, Márcio Favilla, Márcio Santiago, Maria Elisa Ordones, Maria Elizabeth 
Ribeiro, Maria Elvira Salles Ferreira e Mauro Werkema.  

O Conselho Empresarial de Turismo da ACMinas recebeu a Sub Secretária de 
Estado de Turismo de MG, Milena Pedrosa para apresentar o programa do Governo 
de Minas, Reviva, que tem por objetivo promover a recuperação do setores de 
turismo e cultura. O Presidente do Conselho de Turismo, Octávio Elísio Alves de 
Brito agradeceu a participação da Secretária e falou da importância do programa 
Reviva para retomada dos setores. E colocou o Conselho de Turismo da ACMinas 
à disposição para ajudar e colaborar com o programa.  

Sub Secretária de Estado de Turismo de MG, Milena Pedrosa - agradeceu 
convite e disse que trata de um programa coletivo e cooperativo. E pediu o apoio da 
ACMinas e de seus conselhos, para que nos apresente suas sugestões para o 
programa. Segundo Milena o programa prevê uma retomada do turismo e cultura 
gradual e segura. O Plano Reviva Turismo 2021/2022 tem os seguintes objetivos, 
ou chamados eixos estratégicos: Aprimorar e ter resultados de curto e médio prazo 
nos seguintes eixos estratégicos: biossegurança, estruturação, capacitação e 
marketing do destino Minas Gerais. Atuar de maneira colaborativa com os setores 
público e privado do turismo numa estratégia unificada para melhor aproveitar as 
oportunidades. O EIXO ESTRATÉGICO 1: BIOSSEGURANÇA – LANÇAMENTO 
DO SELO EVENTO SEGURO – Foi criado o selo certificado pela Secult a partir da 
Superintendência de Bibliotecas, Museus, Arquivo Público e Equipamentos 
Culturais, pactuado com o setor e que garante legalidade e reforço na retomada de 
forma segura e de acordo com os protocolos e normas do Minas Consciente. EIXO 
ESTRATÉGICO 2: ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO REVISÃO DE DIRETRIZES E 
REGULAMENTAÇÕES DE POLÍTICAS CENTRAIS - De acordo com novas 
tendências e necessidades de desenvolver as políticas públicas, será feita uma 
revisão da Política de Regionalização e do Programa Minas Recebe, para que 
possam ter um caráter mais transversal e contemporâneo, de acordo com o novo 
cenário do turismo no Brasil. EIXO ESTRATÉGICO 3: CAPACITAÇÃO - A Secult 
acredita que o processo de qualificação profissional é contínuo, multidisciplinar e 
transversal. Por isso, desenvolve uma série de treinamentos com o objetivo de 



melhoria da qualidade dos serviços prestados e das políticas públicas em 
desenvolvimento. Visando conteúdos que contribuam para o fortalecimento e 
profissionalização do mercado e entendendo a necessidade de qualificação, a 
Secult desenvolveu a plataforma de ensino à distância (EAD). EIXO 
ESTRATÉGICO 4: MARKETING - Estratégias de marketing são estruturadas para 
conectar parceiros-chave, instituições e empresas, com vistas em resultados 
práticos, para sintetizar o fortalecimento da imagem mineira como um dos principais 
destinos turísticos do Brasil. A principal meta é o aumento do número de visitantes 
ao Estado e a promoção desenvolvimento socioeconômico. As ações visam 
evidenciar a cultura do acolhimento e as características inconfundíveis do ser 
mineiro e da mineiridade. Comunicar os conteúdos promocionais de forma 
personalizada, interativa, sustentável e criativa. O objetivo é utilizar diversos canais 
digitais (site promocional, blog, redes sociais, e-mail, dentre outros) para atrair, de 
forma mais assertiva, os potenciais turistas. Também se busca relacionamento com 
formadores de opinião, influenciadores digitais, jornais do Trade Turístico e outras 
mídias. O eixo estratégico do Marketing visa apoiar a rede de comercialização, 
incluindo operadoras de turismo, agências de viagens e OTAs (On-line Travel 
Agencies. 

Após a exposição da Sub secretária Milena, o Presidente do Conselho de Turismo, 
Octávio Elisio sugeriu agendar uma reunião com um grupo para definir as ações 
conjuntas. O Coordenador dos Conselhos Empresariais, Marcos Brafman pediu que 
sejam convidados para esta reunião as Presidentes dos Conselhos de Inovação e 
de Saúde da ACMinas. E se colocou à disposição para colaborar. O Conselheiro 
Mauro Werkema parabenizou o Secretário de Estado de Cultura e Turismo, 
Leônidas Oliveira pelo programa. Segundo ele é um programa moderno. Mas, 
ressaltou a importância de orientar os municípios de Minas, porque muitas vezes 
não sabem como implantar um programa como este. “É necessário uma assessoria 
direta com os municípios”. A Sub Secretária informou que já estão previstas ações 
para que os municípios façam essa leitura correta e saibam como implantar. E 
informou que já tem uma live agendada com representantes de cada município 
sobre o assunto. 

Maria Elisa Ordones – Grupo de Trabalho por Furnas: informou que ontem, o 
nível das águas de Furnas, abaixaram mais 2 cm. Não vai chegar nem na 760, disse 
ela. “Ano passado estava acima da 762 e foi pedido e insistimos muito para que 
ligassem as usinas térmica elétricas para encher bem acima. E chegar 767, 766 
para gerar até a 762 e parar. Porque esse é o mecanismo que está sendo pedido. 
A mudança do sistema operacional seria este. Mas, infelizmente agora é só descer. 
A situação é alarmante. O país está correndo um sério risco. As termelétricas não 
estão modernizadas. Dizem que a capacidade é uma, mas a geração é muito 
abaixo”. Informou que haverá uma reunião dia 21 com ANA – Agência Nacional das 
Águas. Será difícil, ressaltou Maria Elisa, mas teremos que insistir e brigar pela 
resolução 63 , para que tenhamos uma vasão máxima de 75% da afluência. 
Agradeceu o encaminhamento dado pela Sub Secretária Milena ao Governo de 
Minas. E registrou o trabalho dinâmico do Presidente da ACMinas, que logo que foi 



apresentado a ele a demanda, deu encaminhamento. O Presidente da ACMinas, 
Dr. José Anchieta informou que está aguardando do Gabinete do Senador Rodrigo 
Pacheco um direcionamento das pessoas que vão decidir sobre o assunto. E junto 
com a marca da ACMinas fazer o papel de mascate. Se necessário iremos a 
Brasília, disse ele, com o cartão do Presidente do Senado, iremos na pessoa que 
bate o carimbo.  

O Presidente da Federação dos Convention & Visitors Bureau, Roberto 
Fagundes falou sobre os desafios do turismo pós pandemia. “Se pensarmos pós 
pandemia não é fácil, porque ao que pese ainda, estamos no 14º mes dessa 
pandemia e não temos uma definição do que está à frente. A expectativa é que, 
com as vacinas até o final do segundo semestre tenhamos uma situação mais 
amena e as coisas voltem a melhorar. Em nível mundial, com verão na Europa e 
Estados Unidos e Canadá o movimento e intenso. E com isso vamos ter um 
movimento de passageiros de todo Brasil. E ressaltou a importância do setor estar 
preparado para receber  turistas. Quanto ao panorama do setor em Minas, informou 
que foram mais de 300 hotéis fechados, 354 mil pessoas perderam seus empregos 
no setor de turismo. E sugeriu tiramos proveito dos 300 anos de Minas. Como os 
voos estarão com o valor muito alto, temos que aproveitar o nosso entorno, disse 
ele, sugerindo o turismo regional.  

Presidente do Conselho Empresarial de Cultura, Jorge Carlos Borges de 
Souza: Com os eventos culturais parados, o Presidente do Conselho sugeriu a 
criação de um concurso público de publicidade de boas práticas ao retorno das 
atividades culturais. A ideia, disse ele, é sensibilizar a Prefeitura de Belo Horizonte 
e o Governo de Minas a criar este concurso e divulga-lo para que todo estado possa 
participar. E seja premiado de alguma forma. E depois disseminar estas boas 
práticas.  

Márcio Favilla falou sobre a retomada do setor de eventos: Parabenizou o 
Governo de Minas e Sub Secretária, Milena pelo programa Reviva. O Programa 
mostra o quanto há ainda em Minas Gerais para conhecermos. E ressaltou as 
presenças do Roberto Fagundes, Presidente da Federação do Convention Bureau 
de Minas Gerais, do Presidente do Convention Bureau Nacional, Márcio Santiago, 
e do Hernani de Castro, que militam no setor de eventos há tantos anos e tem um 
conhecimento maior do que o seu. “Dentro do turismo, que foi um dos setores mais 
atingidos no mundo pela pandemia, os eventos foram os que pararam primeiro e 
serão os últimos a voltarem. Todo tipo de evento. No Brasil o setor de eventos 
corresponde 37% da arrecadação dos tributos, vinculados ao turismo. 
Economicamente são muito relevantes. A boa notícia é que se vê mundo a fora os 
eventos começando a retornar. A feira de Madri é que uma das maiores do mundo, 
vai ocorrer será a primeira grande feira a voltar. A gente vê pelo mundo a fora, na 
Ásia, na Europa voltando. Não irão voltar do mesmo jeito. Certamente que não. Mas, 
pesquisa de entidades internacionais do setor de eventos, mostra que 7 entre 10 
clientes querem voltar a viajar, a se encontrar. Então, isto vai acontecer. Os tipos 
de eventos que voltam primeiro são: eventos de entidades profissionais, 



associações, esportivas. Depois ongs, depois sociais, militares, religiosos, 
fraternais. O coorporativo vai voltar muito lentamente. Será um retorno gradual. Da 
mesma forma como o turismo, os eventos vão voltar os que reuni pessoas que 
vivem mais próximos da localização do evento, como: estaduais e regionais, 
nacionais, os regionais tipo américa latina e depois os internacionais. Isso também 
de certa forma repetindo no turismo de laser. A malha aérea foi totalmente 
desmantelada e o setor aéreo internacional prevê que o estabelecimento daquela 
malha aérea que existia só retorne totalmente lá para 2023, 2024. Vai ser uma volta 
lenta. A boa e nova notícia é que as pessoas querem viajar e vão viajar tão logo 
seja possível”. Finalizando comentou sobre o estado de alarme na Espanha, algo 
que no Brasil não aconteceu. Não era possível viajar de um estado para outro e em 
Madri teve o toque de recolher de 22h00 às 06 da manhã.  

Vice-Presidente José Epiphâncio falou da importância desse programa do 
Governo Federal, sobre as Águas Brasileiras, para Minas Gerais. Dos 250 
municípios, são 100 em Minas Gerais. Foram definidos 26 projetos e 16 deles são 
para as bacias de Minas Gerais. A ACMinas não pode se furtar e precisamos ser 
protagonistas junto com o Governo. E convocou os Conselhos de Mineração, Meio 
Ambiente e a própria entidade a participar. “Não podemos ficar de fora”. 

O  Presidente da ACMinas, José Anchieta da Silva agradeceu a presença da Sub 
Secretaria Milena e de todos presentes. Apensar de ser da advocacia empresarial, 
tem um pequeno hotel em Santa Bárbara. E tem um carinho muito especial pelas 
coisas do turismo. Mas, na verdade o que vê e com o otimismo que tem, é que a 
atividade de turismo sofreu tanto, que ela virá com uma força especial. As pessoas 
estão de fato precisando sair. Alguma recompensa está por vir e nós estamos 
preparados. A ACMinas é a casa do empresário e do empresário de turismo. O 
projeto Furnas Cota 762 vai dar certo. Vamos abraçar 22 instituições congêneres ali 
do entorno do lago. E o tempo é de esperança! E em dezembro pretendemos fazer 
uma grande celebração.   

O Coordenador dos Conselhos Empresariais, Marcos Brafman sugeriu que sobre o 
projeto do Governo federal, sobre as águas brasileiras, seja criado um grupo de 
trabalho para tratar desse assunto. Presidente José Anchieta aprovou sugestão.  

Presidente do Conselho Empresarial de Turismo agradeceu a todos e convidou a 
todos para assistirem o Globo Repórter sobre Viagem de Pedro Il a Minas, 1881, e 
passagem pelo Caraça. Belo Horizonte 14 de maio de 2021. 

 

 

Pela Secretária Juliane Vidigal Maciel Viana 

  


