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XX TROFÉU MULHER INFLUENTE

Pioneiro e pela primeira vez em Minas Gerais,
evento phygital ocorre no Novotel BH Savassi

COBERTURA DE OZÓRIO COUTO (ABRAJET-MG)

FOTOS DE PEDRO PAULO MACHADO DE SOUZA, ANNA CASTELO BRANCO E ADRIANA PIMENTA

Phygital é um neologismo da lingua inglesa, que significa evento híbrido, online e offline ao mesmo tempo

O JORNAL MG TURISMO rea-
liza há 20 anos o belo e presti-
giado XX Troféu Mulher Influen-
te. Depois de um ano e quatro 
meses de pandemia, os jorna-
listas Antônio Claret Guerra e 
Suely Calais Guerra, junto ao 
Gerente-Geral Rafael Lobato, 
realizaram o evento no novís-
simo e muito belo Novotel BH 
Savassi (Rede Accor), localizado 
na Av. do Contorno com Rua 
Paulo Simão.

A promoção, de alto nível, ho-
menageou várias mulheres em-
presárias e profissionais liberais 
que fazem acontecer em Minas 
e no Brasil. Primeiro evento, 
ainda durante a pandemia, a se 
realizar no Novotel, contou  com 
a presença de apenas 50 pes-
soas, com a obediência a todos 
os protocolos em em vigor rela-
tivamente à covid-19. 

O JORNAL MG TURISMO 
abre, assim, para a satisfação 
do trade, depois de longo pe-
ríodo sem eventos sócio-polí-
tico-cultural ligado ao turismo 
durante quase ano de meio de 
paralisação social, o calendário 
de eventos, realizando o “Mu-
lheres Influentes” como o pri-
maz pós-pandemia na capital 
das Alterosas. E, mais do que 
isso, pioneiramente, na mar-
cante e mais nova hospedaria 
mineira de luxo, Novotel Savas-
si, gerenciado pelo competente 
Rodrigo Mangeroti.

Reconhecimento

As encantadoras, belas e des-
tacadas “Mulheres Influentes” re-
cebram como prêmio pelos seus 
trabalhos naquilo que produzem 
e se destacam como empreen-
dedoras, profissionais liberais, 
cientistas, literatas, etc., a su-
perbem trabalhada PALMA DO 
BRASIL, de origem portuguesa, 

banhadas a ouro, foram 
produzidas para enfeitar 
os altares das igrejas co-
loniais mineiras, come-
çando nos majestosos 
templos de Sabará. 

Como entrada, num 
bate-papo descontraído 
e agradável, foi oferecido 
no bem decorado salão 
do primeiro andar, onde 
se situam as salas para 
eventos, um coquetel 
de primeira e fina qua-
lidade, com tira-gostos 
diferenciados e bem-
-preparados, tudo rega-
do ao espumante Miolo, 
de agradável fragrância 
e sabor, fabricado com 
uvas selecionadas dos vi-
nhedos gaúchos. Hoje, o 
Miolo não perde em nada 
para os espumantes fa-
mosos em todo o mundo.

Presenças

Vale destacar a pre-
sença de autoridades, 
o que demonstra o ine-
quívoco prestigio desfru-
tado pelo presidente do 
JORNAL MG TURISMO, 

Antônio Claret Guerra 
e sua mulher e diretora 
Suely Calais Guerra.

Entre as destacadas 
presenças, registro para 
a a incansável e bela 
educadora Maria Elvira 
Sales Ferreira, ex-depu-
tada federal, ex-secretá-
ria de Turismo de Minas 
Gerais, desembargador 
Rogério Medeiros, re-
presentando o Tribunal 
de Justiça de Minas Ge-
rais, deputado federal 
Newton Cardoso Jr. (PM-
DB-MG), até há pouco 
presidente da Comissão 
de Turismo da Câmara 
Federal, que veio espe-
cialmente de Brasília, 
vice-presidente da As-
sembleia Legislativa, de-
putado Antônio Carlos 
Arantes (PSDB), subse-
cretária de Turismo de 
Minas, Milene Pedrosa, 
presidentes da Abrajet, 
José Aparecido Ribeiro e 
do Sindicato das Empre-
sas Proprietárias de Jor-
nais e Revistas do Estado 
de Minas Gerais (Sindjo-
ri), Rodrigo Silva Fernan-
des, Valseni Braga, Dire-

tor-Geral da Rede Batista 
de Ensino (inaugurando 
em breve, unidade em Sal-
vador, BA) e ex-superinten-
dente dos Aeroporto Inter-
nacional Tancredo Neves 
(Confins) e Pampulha. 

Evento Phydigital

Num telão bem-prepara-
do, o “ Mulheres Influentes” 
foi dirigido virtualmente 
pelo jornalista João Carlos 
Amaral, remotamente de 
sua residência, que o apre-
senta há muitos anos e por 
Rafael Lobato, de forma 

presencial  direto do Novo-
tel BH Savassi.

Após as mensagens vir-
tuais, foi cantado Hino 
Nacional Brasileiro, e em 
seguida, houve pronun-
ciamento emocionante do 
presidente Antônio Claret 
Guerra, que deu toque es-
pecial naquela noite agra-
dável de sucesso absoluto. 

Claret Fez elogios ao No-
votel, salientando que a ar-
quitetura do prédio foi ins-
pirada no Novotel de Saint 
German de Près, em Paris, 
a romântica e belíssima 
capital dos franceses. Des-
tacou o evento como o pri-
meiro phigital (um neolo-
gismo, portanto) de Minas 
Gerais, ou seja, de maneira 
híbrida, presencial e virtual 
ao mesmo tempo. 

O presidente recordou a 
sua querida mãe, senhora 
Esther Pinto Guerra, que viu 
até os 95 anos, dando aulas 
à noite e ao luar na pacata 
e acolhedora cidade natal 
de Moema, o antigo Doce 
do Centro-oeste mineiro, di-
zendo, inclusive, da gratidão 
a todas as mulheres. Frisou 
que a Suely e o Rafael foram 
o sucesso do evento.  

Foto histórica das Agraciadas, com os diretores do JORNAL MG TURISMO, ao centro, a imagem 
remota do âncora digital, João Carlos Amaral

Na parte online do evento, Suely e o jornalista Antônio Claret Guer-
ra, diante da limousine postada na porta do Novotel BH Savassi, 
cujo logotipo aparece ao fundo
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XX TROFÉU MULHER INFLUENTE

Autoridades e personalidades 
abrilhantam Solenidade 

FOTOS DEANNA CASTELO BRANCO

OZÓRIO COUTO

ESPECIAL PARA O JORNAL MG TURISMO

Subsecretária Milena Pedrosa, ex-deputada federal Maria Elvira, Suely 
Calais Guerra e Deputado federal Newton Cardoso Jr. (PMDB-MG)

Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Rogério Medeiros, Antônio Claret 
Guerra, vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Antônio Carlos Arantes (PSDB)

Gerente-Geral do JORNAL MG 
TURISMO, Rafael Lobato, Valse-
ni Braga, Diretor-Geral do Sis-
tema Batista de Educação e ex-
-superintendente do Aeroporto 
de Confins

 É uma alegria muito 
grande recebê-los aqui 
hoje neste evento come-
morativo dos 37 anos de 
circulação ininterrupta. 
Quase 40 anos. Nós tinha-
mos menos de 30 anos 
quando começamos esse 
Projeto. E segue em fren-
te. A primeira mensagem 
que eu quero lembrar 
é a beleza deste hotel, 
a importância dele para 
Belo Horizonte, para Mi-
nas Gerais.Ele pertence, 
como todos sabem, a uma 
cadeia francesa de hotéis 
da rede Accor, uma das 
maiores de todo o  mun-
do. Foi inspirado no hotel 
da Tour de Mont Parnas-
se, em Saint Germain de 
Prés, Paris. Isso é muito 
grande para Belo Horizon-
te e Minas Gerais. Gostaria 
de agradecer o deputado 
federal Newton Cardoso 
Júnior, há pouco tempo 
presidente da comissão 
de turismo da Câmara 
Federal, por nos presti-
giar.Também o deputado 
Antônio Carlos Arantes, 
vice-presidente da Assem-

bleia Legislativa que já foi 
presidente da Comissão 
de Turismo da Assembleia 
do Estado. Nesse perío-
do nós tivemos a honra 
de levá-lo a Gramado, no 
Festuris, conduzido pela 
diretora Marta Rossi. 

Evento Phygital
Nós vivemos um mo-

mento de neologismos, 
a criação de muitas pala-
vras. Palavras como “web-
nar”, “call”, “home office”. E 
hoje o Jornal MG Turis-
mo introduziu em Belo 
Horizonte e Minas Gerais 
um evento “Fringe digital”, 
que reúne pessoas em 
vários ambientes, sejam 
pessoas “online” ou pre-
sencialmente. A pandemia 
vai passar, mas este tipo 
de evento vai se tornar 
mais comum no futuro,  
valorizando as marcas de 
empresas para o mun-
do todo. Iniciamos este 
evento há muito tempo. 
Agradecemos muito a Ma-

"Eventos phygital vão se tornar comuns!", diz Antônio Claret Guerra
era a presença da mulher 
em todas as cadeias ho-
teleiras do país. Éramos 
sempre recebidos por 
jovens mulheres executi-
vas. Eu vi naquela época 
na revista Times que ha-
via uma matéria sobre as 
mulheres mais influentes 
da sociedade americana. 
Aquilo nos impressio-
nou e decidimos iniciar o 
evento Mulher Influente. 

Influência feminina

Eu também tive uma 
influencia feminina mui-
to grande na minha vida. 
Sou órfão de pai aos 6 
anos, filho caçula e minha 
mãe que viveu 95 anos. 
Então, convivi com ela mi-
nha vida inteira. Suely, mi-
nha mulher, diz que sou a 
personalidade masculina 
de minha mãe. Ela era 
uma professora que dava 
aula onde só existia luz 
da lua. Sou muito influen-

ciado pela ala feminina. 
Primeiramente pela mi-
nha mãe e segundo pela 
Suely, com quem que es-
tou casado há 40 anos. 
Eu também tenho uma 
filha, Livia Calais Guerra, 
médica veterinária, que 
herdou os olhos azuis de 
minha mãe e passou os 
mesmo olhos azuis para 
meu netinho. Sou grato a 
todas as mulheres e faço 
essa homenagem sincera 
e do coração. Esses dias 
tem sido de muita rea-
lização. Me deram uma 
pauta para fazer uma en-
trevista com uma mulher 
chamada Gina Porto. E a 
pauta era “Mulheres Ins-
piradoras”, que é uma 
política oficial do governo 
brasileiro para defesa da 
igualdade entre gêneros. 
Foi uma coincidência fa-
zer essa entrevista no dia 
de hoje que estamos ho-
menageando mulheres. 
Agradeço sinceramente a 
presença de todos. 

ria Elvira com sua influência 
que trouxe muitos homena-
geados para nos prestigiar 
em várias ocasiões. Então, o 
evento de hoje é a edição 20. 
Ao lado dele, tivemos tam-
bém o Premio MG Turismo 
que já aconteceu em 24 edi-
ções. Nós tivemos a intenção 
de fazer o Troféu mulher In-
fluente durante as viagens 
que fazíamos aos EUA e eu 
me impressionei de como 
lá era diferente do Brasil. O 
que mais me impressionava 

Sua mãe como exemplo feminino

Saiba o que é phygital
TEXTO E FOTO JOÃO CARLOS

Propus ao presidente Antônio Claret Guerra, e ele 
prontamente aceitou, ousar e fazer, pela primeira vez 
em Minas Gerais, criando um evento em formato  phy-
gital. Ou seja, físico e presencial ao mesmo tempo, 
aproveitando a expertise do Novotel BH Savassi. E di-
gital, comigo online. Resultado: tivemos medo, porque 
o novo assusta qualquer um. Mas fomos com medo 
assim mesmo para a ação. E fizemos dar certo. Ousar 
sempre, senão a Humanidade não cresce.

Na verdade, foi um trabalho marcado pela dedicação 
de toda a equipe do JORNAL MG TURISMO:  Claret, 
Suely, Rafael, a dupla Helenice (filmagem) e Raian(dire-

ção de imagem), eu na inédita função de Âncora Digi-
tal e o IT analyst Júlio César Amaral (meu filho), dando 
suporte de TI à atuação online. Foi Sucesso coletivo! E 
nossa Abrajet teve o destaque merecido. com o foco 
no trabalho do presidente Zé Aparecido, hoje a maior 
do Brasil.

Uma trilogia perfeita: Mulheres Influentes+Abrajet+-
turismo + Novotel.

Meus cumprimentos ao gerente-geral Rodrigo Mage-
rotti, que deu suporte fundamental para o XX Prêmio 
Mulher Infuente.
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Foi o primeiro evento do turismo de-
pois do recesso da pandemia.

O JORNAL MG TURISMO brilhou com 
a realização do evento no formato híbri-
do e seguindo todos os protocolos ne-
cessários.

O Novotel encantou com um cardápio 
mineiro e sofisticado feito pelo Chef . 

Sediar o XX Tro-
féu Mulher Influen-
te foi de grande 
importância para 
lançamento do 
Complexo Novotel 
BH Savassi e ibis 
budget Bh Savassi.

Além de ser um 
evento inovador, 
de forma híbrida e 
sempre muito bem 
prestigiado, trata-
-se da valorização 
da mulher na socie-
dade e no mercado 
de trabalho.

Accor trabalha 
com um programa 
de valorização e 
igualdade das mu-
lheres.

Gostei muito da 
justa homenagem. 
Isso mostra que o 
JORNAL MG TU-
RISMO, liderado 
por Antônio Cla-
ret Guerra e sua 
esposa Sueli, está 
na vanguarda das 
transformações 
da sociedade que 
vem reconhecen-
do cada dia mais a 
importância e lide-
rança da Mulher. O 
Sindijori também 
congratula o JOR-
NAL MG TURIS-
MO e sua equipe 
pelo aniversário 
deste importan-

Beth Ribeiro

Conselheira do Instituto da Estrada Real
Rodrigo Mangerotti

Gerente-Geral do Novotel BH Savassi

Rodrigo Silva Fernandes

Presidente do SINDIJORI - Sindicato das Empresas Proprie-
tárias de Jornais

te associado na Capital. O 
prestigiado evento promo-
vido pelo MG Turismo no 
Novohotel em BH, mostra o 
quanto os veículos impres-
sos continuam fortes e pre-
ponderantes na sociedade 
onde atuam.  

Dizer, amigo Antonio Claret da grande satisfa-
ção de estar aqui.Primeiro evento em um ano 
e praticamente quatro meses que eu participo. 
Isso para mim parece que é renascer. Pratica-
mente nós como deputados vivíamos enclau-
surados. Tendo dificuldades para sair, muitas 
vezes fazer uma reunião parecia ser um crime, 
se colocasse bastante gente a gente ficava as-
sustado e que aquilo poderia, ao invés de fazer 
benefícios, ser prejudicial. 

Mas é um momento muito feliz para mim, Anto-
nio Caret, meu amigo. E queria, na pessoa da mi-
nha esposa, que não está aqui presente, mas deve 
estar lá também participando online, que mesmo 
no momento de pandemia a sua empresa, sem 
nenhum apoio público, não tem deputado lá não, 
pode crescer. Ele trabalha pouco, ela trabalha lá 
umas 14, 15 horas por dia, e é o meu pilar. 

Então quando se fala de mulher, é paixão, é 
respeito. Minha filha, Mariane, também médica, 
está se formando agora, mas está trabalhando 
à frente do COVID, dentro dos hospitais. So-
nhando com uma vida muito melhor e se Deus 
quiser será uma grande médica. Eu queria dizer 
para vocês, talvez uma coisa que vocês tenham 
dimensão senhoras mulheres. Hoje qual é a ati-
vidade nesse país que mais se arranca e faz a 
diferença? É o agronegócio. Eu sou ligado. Eu 

tenho ido em alguns eventos, principalmente 
online, e estão lá presentes os grandes desta-
ques, muitas vezes, mulheres. 

Destaque da mulher 

Os grandes negócios hoje do agro tem muita 
mulher a frente, se vocês ligarem de manhã, eu 
só tenho tempo de ligar de manhã, esses ca-
nais rurais, vocês vão ver mulheres fazendo a 
diferença. E mesmo nesse momento difícil que 
o mundo passa né, que achávamos que a eco-
nomia ia ser estraçalhada, nós estamos vendo 
uma economia que está crescendo e que agora 
vai ter, se Deus quiser, uma grande explosão, a 
mulher está presente. E com muita força e mui-
ta na área da inovação tecnológica. 

Principalmente jovens mulheres. A gente está 
vendo isso para todo lado. Então é com muita 
alegria que nós vamos isso. Para encerrar meu 
amigo Antonio Claret, parabéns. Nosso MG Tu-
rismo tem feito a diferença. Não sou nenhum 
especialista não, gente, mas eu tenho uma per-
cepção boa. Ninguém vai segurar esse país e o 
turismo vai explodir logo logo. 

Não tenham dúvida. Explodir para o lado po-
sitivo. Logo logo nós estaremos libertos dessa 
pandemia e o Brasil vai ter realmente um gran-
de avanço no turismo e aí se Deus quiser nós 
vamos poder ter grandes eventos. Não conheço 
quem dirige este hotel, mas parabéns, realmen-
te. Belo Horizonte ter um hotel nesse padrão é 

XX TROFÉU MULHER INFLUENTE

uma referência para Belo Horizonte. 

Nós que adoramos Belo Horizonte, que 
amamos Belo Horizonte, ver um hotel deste 
padrão realmente é muito importante para 
todos nós. 

Então um abraço a todos, parabéns mulhe-
res que fazem a diferença. Essas mulheres 
empreendedoras, mulheres que realmente 
fazem essa diferença. Estamos juntos, esta-
mos lá como vice-presidente da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais, ajudando a nos-
sa Minas Gerais a fazer a diferença. Com o 
nosso Governador Romeu Zema, que eu 
acredito, que eu tenho visto fazer um belís-
simo trabalho, e Deus quiser, Minas Gerais 
estará sempre à frente. Muito obrigado.

"Quando se fala de mulher, se fala de paixão e de respeito", 
opinião do Vice-Presidente da Assembleia Legislativa

Apoio da Assembleia Legislativa

Mesa de Autoridades
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"A luta das mulheres é a maior das revoluções",  
afirma a ex-deputada Maria Elvira

"Troféu Mulher Influente foi um grande sucesso", 
opinião do Presidente da Abrajet-MG

Sempre um prazer, como aqui já foi falado, 
depois de mais de um ano estar neste evento. 
Por uma série de razões estamos afastados 
deste convívio. Estou conhecendo este Novo-
tel. Estava aqui pensando da amizade que nos 
une a tantos anos. Claret falou bem da sua 
ligação com as mulheres e a influência delas. 
Te cumprimento por isso. Sua vitória hoje pe-
los seus direitos de trabalhador mostra que 
você sabe o que faz. Isso inspira todos aqui. 
Eu lembrei de quando fizemos faculdade jun-
tos e depois conheci a Suely, com quem fiz 
também uma grande amizade. Eu sempre 
gostei de como ela lutou com entusiasmo pe-
los direitos das mulheres na sociedade.

Luta das mulheres 

É a maior das revoluções. E as mulheres his-
toricamente sofreram muitos preconceitos, 
tanto na vida real como em filmes. Às vezes, 
mulheres, por exemplo que cometiam adulté-
rio e eram apedrejadas em praça pública. Exis-
tem vários exemplos do tipo. Um verdadeiro 
mundo de horrores é o passado das mulheres. 
Quem não se lembra do Barbazul que mata-
va as mulheres depois de enjoar delas? Havia 
uma frase que dizia “a mulher precisa parir 
com dor”. Até que inventaram uma anestesia 
para que essa dor não existisse mais. Vou falar 
sobre a cidadã do mundo, a mulher. 

Causa feminina 

Há aproximadamente 40 anos eu milito 
nessa causa. E carrego essa bandeira do re-
conhecimento pleno do papel que as mu-
lheres devem ter na socidade mundial, em 
especial da brasileira e mineira. As mulheres 
foram razão de trovadores, artistas, filósofos 
que fizeram para elas belas obras de artes. E 
sempre encantados, todos, com o papel da 
maternidade. Papel sublime que levam todas 

XX TROFÉU MULHER INFLUENTE

@enotecabrasileira

nós mulheres a todos enfrentamen-
tos pela sua prole. “Ser mãe é pade-
cer no paraíso”? Vamos refletir sobre 
isso. E quem é essa criatura hoje? 
Chamada de sexo feminino. Me sur-
preendo com as teorias novas que 
defendem os direitos das mulheres. 
Hoje falamos do homossexualismo, 
dos transgêneros nas escolas. Nos 
perturbam e contradizem. Tudo que 
nós aprendemos na verdade a vida 
inteira foi que o olhar deve ser suave 
de menina silenciosa. Submetidas a 
decisão de nossos pais, irmãos, ma-
ridos, filhos. Este é o mundo que não 
me cabe aqui julgar. Nós estamos 
vivendo no nosso mundo hoje onde 
as mulheres questionam-se a Deus. 
Mães que desejam se casar, mas con-
gelam óvulos antes.  Enfim, as mulhe-
res hoje pensam diferentemente de 
tudo que nós ouvimos falar, de tudo 
que nós aprendemos do passado. 
Possivelmente, não fazem exatamen-
te o que nós falamos. Mas para elas 
chegarem a estar aqui, tenho certeza 
que abriram mão de muitas coisas. 
Tiveram uma nova maneira de ver a 

sociedade, de ver as suas 
vidas, de ver o mundo, de 
ver o futuro. Por isso, pela 
coragem, pelo desafio, 
pelo novo, nós temos, não 
apenas que aplaudí-las 
mas estimulá-las. Vamos 
levar essa mensagem para 
a mulher de hoje, para mu-
lher de amanhã. É muito 
bom ser mãe. Tenho um 
casamento ótimo, embo-
ra meu filho não foi pla-
nejado, mas eu agradeço 
a Deus todos os dias. Ele 
me deu essa oportunidade 
de ter um filho e hoje te-
nho um neto que é a mi-
nha paixão. O Gabriel de 
6 anos que me chama de 
vovó Virinha. 

Mulheres Influentes 

Essas palavras influen-
tes são muito interessan-
tes.  Sem dúvida o que nós 
mais queremos é ter in-
fluência para transformar 
a sociedade, para trans-
formar os nossos lares, 
as nossas famílias, locais 
de trabalho, as universi-
dades onde estudamos. 
Queremos ser influentes 
para dizer que o mundo 
não aceita corrupção, que 
o mundo não quer mais 
guerras nem fome. Talvez 
por isso a nossa sensibili-
dade diferenciada seja tão 
importante na política, nas 
organizações, nas empre-
sas, na saúde, na educa-
ção, na segurança pública. 

Novos tempos

Portanto, eu depois de 
empresária aposentada, 
política de vigilância a par-
tidos políticos, gosto de fi-
car em casa vendo filmes, 

lendo livros, tomando um 
vinhozinho. Eu acho que 
ao lado de tudo isso nin-
guém deve abrir mão, nós 
precisamos continuar par-
ticipando de uma forma ou 
de outra até na sua igreja, 
no trabalho social, os mo-
vimentos de mulheres. Eu 
continuo tendo esse inte-
resse. Mas enfim, levando 
o seu testemunho, levan-
do a sua palavra, levando 
a sua presença, levando a 
sua ideia eventualmente 
contestando ou sugerindo, 
mas não deixe de exercer o 
seu papel de cidadania, seu 
papel de mulher influente. 
Porque o simples fato de 
se importar já nos permite 
uma influência essencial 
dos nossos filhos, nossos 
maridos, nossos netos. Eu  
converso com meu filho to-
dos os dias. Se eu tivesse 3 
ou 4 eu tenho certeza que 
eu conversaria com eles 
também, sem a preten-
são de fazer a cabeça de 
ninguém, mas influenciar. 
Tá mais difícil hoje em dia, 
mas você influencia no pa-
pel que ele deve desempe-
nhar na sua família, no seu 
trabalho, na sociedade. 

Novos papéis

Portanto não abram mão 
do papel de mulheres in-
fluentes. Isso, sem dúvida 
nenhuma, pode representar 
a diferença que vai nos fazer 
sair dos dias difíceis do nos-
so país, dessa situação de 
pandemia complexa, cruel e 
destruidora. Teremos boas 
lembranças para recordar 
com os nossos netos. Lem-
brando que nós influencia-
mos, que nós fizemos a di-
ferença sim, e que o mundo, 
quem sabe, esteja melhor 
porque nós agimos assim, 
mulheres influentes. 

A decisão de realizar o 
Troféu Mulher influente 
marcou a retomada dos 
eventos em Belo Horizon-
te, cidade que permane-
ceu fechada para o turis-
mo por mais de 350 dias, 
com efeitos nefastos so-
bre toda a cadeia produ-
tiva do setor. Respeitando 
protocolos impostos pelas 
autoridades sanitárias mu-
nicipais e que foi rigoro-
samente cumpridos pelo 
Novotel, o Troféu Mulher 
Influente foi um sucesso. 

Na verdade um marco 
decisivo, depois de 1 ano 
e 4 meses de lockdown de 
eventos. A seleção de ho-

menageadas, que compareceu em 
peso, não poderia ser melhor. To-
das mulheres influentes. Uma rea-
lização desta envergadura não po-
deria ter sido feita por outro casal. 

Só quem sabe o 
que está fazendo 
e tem estofo para 
tal poderia realizar 
evento tão impor-
tante: o jornalista e 
vice presidente da 
Abrajet-MG, Antô-
nio Claret Guerra 
e sua esposa Sueli 
Calais Guerra, dois 
craques na arte 
de receber e rea-
lizar grandes fei-
tos. Parabéns às 
homenageadas e 
aos anfitriões que 
inauguram a reto-
mada dos eventos 
em BH.

José Aparecido Ribeiro, presidente da 
ABRAJET-MG

Palavras emocionadas
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2021. Um ano 
todo especial 
para o JORNAL 
MG TURISMO 
São 36 anos de 
história divul-
gando o turis-
mo não só de 
Minas Gerais 
mas também 
do Brasil. 

P a r a b é n s 
Sueli. Parabéns 
Antônio Claret 
Guerra pelo 
trabalho e dedi-
cação em prol 
do Turismo na-
cional. E esse 
ano para brin-
dar e festejar a 
entrega do XX 
Troféu Mulher 
Influente. 

 Tive a imensa satisfação de participar 
da mesa de honra do evento de home-
nagem às mulheres influentes, promo-
vido pelo JORNAL MG TURISMO.

Alegria por testemunhar exemplos 
de mulheres que bem influenciam a 
sociedade; por ouvir as belas pala-
vras da grande mulher mineira Maria 
Elvira; e por conhecer as aconche-
gantes e amplas instalações do No-
votel Savassi BH. Parabéns ao jorna-
lista Antônio Claret Guerra e equipe.

XX TROFÉU MULHER INFLUENTE

Evandro Novak

Presidente Nacional da ABRAJET
Desembargador Rogério 
Medeiros 

 É com muita alegria 
que passo por aqui 
para cumprimentar 
todo o time em espe-
cial nosso amigo Cla-
ret pelos 36 anos do 
JORNAL MG TURIS-
MO. Este veículo tão 
importante no cenário 
nacional que no mun-
do sempre contribuiu 
para o desenvolvimen-
to e para promoção 
do nosso turismo na-
cional e mundial. Tam-
bém quero abraçar 
as mulheres de hoje 
que estarão receben-
do o troféu mulheres 
influentes, honraria 
que tive oportunidade 
de receber e da qual 
tenho muito orgulho. 
Desejo a todas vocês 

Marta Rossi

CEO do Festuris (Gramado)

muito sucesso. E nosso ca-
rinho segue aqui em nome 
de todo time do Festuris 
para todos os que estão 
participando dessa grande 
e importante ocasião. Um 
aplauso as homenageadas 
de hoje. 

Cumprimento o JORNAL MG TURISMO, 
na pessoa de seus diretores Jornalistas An-
tônio Claret Guerra e Suely Calais Guerra, 
pela realização do XX Prêmio Mulher In-
fluente. O evento, realizado com esmero no 
luxuoso Novotel BH Savassi, contou com a 
presença de autoridades e líderes influen-
tes, além das agraciadas que receberam o 
merecido Prêmio. Posso afirmar que este 
XX Troféu Mulher Influente superou as mi-
nhas expectativas e confirmou a força do 
JORNAL MG TURISMO como alavanca para 
o Turismo de Minas.

Valseni Braga

Diretor-Geral do Sistema Batista de Educação
Uma honra participar da pre-

miação Mulheres Influentes, 
iniciativa de 20 anos que forta-
lece as mulheres empreende-
doras e seu papel transforma-
dor na sociedade. Vi ali força, 
afetividade, empreendedoris-
mo, sabedoria, resiliência e 
histórias de vidas diferentes e 
que influenciam gerações.

Agradeço a vocês pelo convi-
te e pela história e dedicação 
de 37 anos ao Turismo.

Milena Pedrosa
IMPRENSA/SECOM-MG

Mesa de Autoridades e por vídeo conferência

Mesa de Autoridades

Parabéns pelo trabalho 
desse casal e demais Asso-
ciados da Abrajet pelo re-
torno da entidade Abrajet 
Minas Gerais, hoje a maior 
do Brasil, trabalhando jun-
to com a Nacional em prol 
do desenvolvimento turís-
tico do nosso país. 

Boa noite, minhas amigas e meus 
amigos. Hoje é dia de homenagens 
feitas pelo Claret, filho de Moema-MG 
e eu de Lagoa da Para-MG. É uma feli-
cidade reencontrá-lo, ainda mais com 
essas boas notícias. Hoje é dia nacio-
nal do doador de sangue, você há 30 
anos “doa” seu sangue e seu suor pelo 
país e teve reconhecimento. 

Quero cumprimentar a todos aqui 
presentes. Gostaria de falar sobre a 
inspiração que tenho também que é 
minha mãe. As mulheres  já são des-
taque. Minha mãe hoje é prefeita da 

Palavras "mulher" e "influente" são sinônimos,
para o deputado federal Newton Cardoso Jr. (PMDB-MG)

cidade de Pintagui-MG. Ela 
é a primeira mulher pre-
feita de uma cidade com 
mais de 300 anos. E sinto 
a liberdade de dizer hoje 
que as palavras “mulher” e 
“influente” se tornam sinô-
nimas. Nós, homens, temos 
que enxergar o equilíbrio 
de uma sociedade cada vez 
mais influenciada pela for-
ça das mulheres do país. 
Parabéns a todas as home-
nageadas da noite! Apoio da Câmara Federal
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Senhores estou muito honra-

do pelo convite do ilustre amigo 

Antônio Claret para participar da 

cerimônia de entrega do Troféu 

Mulher Influente que está em 
sua 20ª edição realizada pelo 

JORNAL MG TURISMO, estima-

do Claret, dentro das comemora-

ções de 36 anos. 

Parabenizo a todas as homena-
geadas pelos destaques aí seus 
setores de atividades pelo em-
preendedorismo inspiração. Eu 
me orgulho muito de dizer que 
eu aqui trabalhando no progra-
ma Balanço Geral eu tenho como 

diretora uma mulher do mesmo 
jeito eu tenho como assessora 
direta também e fico muito feliz. 

Trabalhar em prol do fortaleci-
mento do Turismo e da valoriza-
ção de educação. Mais uma vez, 
parabéns e sucesso a todas vo-
cês que merecem muito mais. 

É com grande prazer que com-

pareça ainda que virtualmente 

nessa cerimônia de premiação 

do troféu da sua 20ª edição mu-

lheres influentes promovido pelo 
JORNAL MG TURISMO do meu 

caro amigo jornalista Antônio 

Claret Guerra eu quero cumpri-

mentar todas as mulheres ho-

menageadas empreendedoras 

guerreiras dedicadas às suas res-

pectivas áreas de atuação e do 

seu empenho pelo seu de novo 

e pelo reconhecimento que tem 

na sociedade belo-horizontina e 

Mylena pelo trabalho realizado a 

mesma forma me permito para-

benizar o trabalhador e distinto 

Antonio Claret que está no 20º de 

reconhecimento das mulheres 
mineiras. Sabemos que em Mi-
nas Gerais as mulheres têm um 

grande papel na nossa história 
da nossa trajetória cultural, em 
todos os aspectos econômicos 
sociais. Então parabenizo todos 
que estão nessa cerimônia, seja 
pessoalmente  ou virtualmente, 
em especial com aquelas agra-
ciadas da noite. Todos os meus 
cumprimentos e parabéns pela 
merecida escolha. Parabéns tam-
bém ao Claret, pela sua iniciativa. 
Grande abraço. 

Primeiro parabéns pelo 36 anos 
do JORNAL MG TURISMO. Não é 
fácil não. Uma empresa com 36 
anos passando por várias mudan-
ças nos meios de comunicação e 
agora com a pandemia para api-

mentar mais um pouquinho. In-
felizmente não estarei presente 
aí hoje. Queria estar. Queria pa-
rabenizar pela atitude de escolhe-
rem as mulheres que têm que ser 
ouvidas e tem que ser destacadas 

no setor de atividade de Minas Ge-
rais .Mulheres que além de muito 
competentes vem se destacando 
não só no setor de atividade, mas 
em todos eles aí que trabalham e 
têm sido representadas. 

Quero dar as boas vindas e parabenizar ao JORNAL MG TURISMO e as mulheres influentes do Estado 
de Minas Gerais que esse ano recebem o Troféu pelas mãos deste jornal tão importante para promoção e 
divulgação de Minas Gerais, nosso território. Parabéns a essas mulheres pela sua essência, fazedoras do seu 
trabalho. 

GERDAN WESLEY

XX TROFÉU MULHER INFLUENTE

Senador Antônio Anastasia (PSD-MG)

 

Deputado estadual Mauro Tramonte (PRB)

 

Daniel Junqueira

Diretor-geral do Instituto Estrada Real

Leônidas Oliveira

Secretário de Estado de Cultura e Turismo

M I N A S  G E R A I S

Participantes por vídeoconferencia
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Presidente da AMM, Julvan Lacerda, se reúne 
com Ministério Público e do Governo do Estado

Um novo passo foi dado 
rumo à concretização de 
um novo acordo histórico 
entre a Associação Minei-
ra de Municípios (AMM) e 
o governo do Estado para 
solucionar dívidas com os 
853 municípios. Desta vez 
cobrando recursos atrasa-
dos da saúde, desde 2015. 
Em reunião no Ministério 
Público do Estado de Minas 
Gerais (MPMG),  o presi-
dente da AMM, Julvan La-
cerda, esteve reunido com 
o procurador-geral do Esta-
do, Jarbas Soares Júnior, e 
com o secretário de Estado 
de Saúde, Fábio Bacheretti, 
quando ficou estabelecido 
que, em um prazo de 60 
dias, será apresentada uma 
proposta de solução da dí-

Segundo o levantamento feito 
pela associação, o valor da dívida 
chega a R$ 6,8 bilhões em repas-
ses atrasados da saúde só para os 
municípios, e mais R$ 900 milhões 
para os hospitais filantrópicos, 
Santas Casas, a sociedade civil or-
ganizada em parceria com as cida-
des. Os valores foram levantados 
a partir das fontes de informação 
dos municípios e do próprio esta-
do, que são públicas, e também 
com a chancela do Tribunal de 
Contas. 

Participaram também da reu-
nião, o advogado-geral do Estado, 
Sérgio Pessoa, o secretário de Es-
tado-adjunto de Saúde, André Luiz 
Moreira, o promotor coordenador 
do SES-Saúde do MPMG, Luciano 
Oliveira, o consultor jurídico da 
AMM, Flávio Boson, e demais auto-
ridades e assessores.

vida para análise do MPMG.

“Demos mais um passo no sentido 
de solucionar esse problema que já se 
arrasta há anos. Existe uma divergência 

ainda, porque o estado não conseguiu 
fechar os números. Nós já consegui-
mos, a AMM já consolidou os valores 
e, agora, estamos nessa construção de 
um acordo”, destacou Julvan.

M I N A S  G E R A I S

Julvan Lacerda com autoridades

DIVULGAÇÃO/AMM
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M I N A S  G E R A I S

ESTRADA REAL EM AÇÃO

XX TROFÉU MULHER INFLUENTE

O Instituto Estrada Real é uma ins-
tituição da sociedade civil, sem fins 
lucrativos, criada pela Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais 
(FIEMG) com a finalidade de valori-
zar o patrimônio histórico-cultural, 
estimular o turismo, a preservação e 
revitalização dos entornos das anti-
gas Estradas Reais remanescentes.

A Estrada Real é a maior rota tu-
rística do Brasil, redescobrindo os 
caminhos da Coroa Portuguesa para 
o trânsito de ouro e diamantes de Mi-
nas Gerais até os portos do Rio de Ja-
neiro. As trilhas que foram delegadas 
pela realeza ganharam o nome de Es-
trada Real. São mais de 1.630 quilô-
metros de extensão e 300 anos de his-
tória, contada pelos produtores locais 
e pelas paisagens únicas do percurso.

Fazendinha em Casa 

A tradição da produção local, um 
dos traços mais fortes da cultura pre-
sente nos caminhos da Estrada Real, 
ganha uma grande aliada na distri-
buição de seus sabores e saberes. 

A Fazendinha em Casa, um mer-
cado online para venda de produtos 
locais, artesanais, orgânicos e agroe-
cológicos, e o Instituto Estrada Real, 
responsável pela principal rota his-
tórica e turística do Brasil, se unem 
em uma parceria que fortalece os 
valores dos produtores da região e 
a memória afetiva inerente aos pro-
dutos oferecidos ao longo do trajeto 
para levar toda essa produção aos 
quatro cantos do Brasil.

A Parceria

A parceria entre a Fazendinha em Casa e o Institu-
to Estrada Real tem como objetivo fortalecer a cadeia 
de produção local da rota turística, permitindo uma 
venda simples e direta através da plataforma, alia-
da a uma logística que leve os produtos da Estrada 
Real a compradores de todo o Brasil. Ela conta com o 
apoio das administrações municipais de cada locali-
dade para divulgação e apoio institucional local.

Sabores da Estrada Real

Desde o mês de junho de 2021 já se encontra ativa 
a página www.fazendinha.me/cadastramentoER, 

Parceira com site de e-commerce facilita as 
vendas dos pequenos produtores da Estrada

FOTOS DIVULGAÇÃO/FACEBOOK FAZENDINHA EM CASA

para o pré-cadastro dos produtores lo-
calizados nas mais de 200 cidades da 
Estrada Real para que estes possam vir 
a oferecer seus produtos nacionalmente 
por meio da Fazendinha em Casa. Os 
produtores devem fornecer informa-
ções básicas sobre o trabalho realizado 
e os produtos oferecidos, para então 
receber um contato da plataforma de 
vendas online com informações sobre 
o funcionamento da parceria e sobre 
como abrir sua loja virtual e distribuir 
seus produtos nacionalmente. Os pro-
dutores que aderirem à parceria terão 
condições especiais em taxas e no uso 
da plataforma para ampliar as possibili-
dades de comercialização, além de rece-
ber o selo oficial da Estrada Real na sua 
loja na Fazendinha.

Restaurante mineiro na Estrada Real

Daniel Junqueira, Diretor Gera da Estrada Real, di-
nâmico e preparado

Advogada, pós graduada em direito públi-
co, delegada da policia civil, analista judiciá-
rio – onde exerce atualmente a função de 
Oficial de Justiça Avaliador Federal.

Promove eventos sociais de cunho huma-
nitário no Rotary Club Mangabeiras do qual 
já foi presidente.

Ação Social

Nilda Carvalho de Araujo Lobato

Exímia violonista e 
pianista, atuou como 
voluntária no paif-so-
cial de Carmo da Mata 
– MG, dando aulas de 
violão. 

Destaque no Direito

Ana Verdolin
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MINAS RECOMEÇA COM VOCÊ, 
MINAS RECOMEÇA COM TODOS.

A pandemia interrompeu sonhos. Agora é hora de juntar forças 

e recomeçar. Todos têm direito a uma nova oportunidade.                        

A Assembleia, que já destinou quase meio bilhão de reais à 

Saúde, ouviu os mineiros para traçar novos rumos para retomar     

a economia, gerar empregos e enfrentar questões sociais.

AGORA É LEI: 
 
• REDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE PRODUTOS 
 E SERVIÇOS 
• CESTa BáSICa COM 0% DE IMPOSTO 
• CRéDITO ESPECIal PaRa MICRO E 
 PEqUEnaS EMPRESaS 
• DESCOnTOS DE aTé 90% EM MUlTaS 
 E jUROS naS DíVIDaS DE ICMS   
• IPVa EM aTé 6 VEzES COM jUROS 
 E MUlTaS MEnORES

Acesse  
almg.gov.br/  
recomecaminas  
e saiba mais

Agradecimento sinceros

A diretoria do JORNAL MG TURISMO e 
as agraciadas agradecem penhoradamen-
te o trabalho sério, profissional e eficiente 
dos responsáveis pela gravação em vídeo de 
toda a solenidade phygital (online e offline) 
do XX Troféu Mulher Influente, a jornalista 
Helenice Pereira e o videomaker Curt Marins, 
que se desdobraram para o sucesso alcan-
çado. Helenice tem destacada atuação com 
produção de conteúdo web, cobertura de 
eventos sociais, empresariais e jornalísticos, 
roteiro e produção de vídeos institucionais.  
Jornalista multimídia formada pelo UNI-BH 
é locutora publicitária com passagens pelas 
Rádio Guarani FM e Extra FM/Itatiaia.

Já Curt Duo, como é  mais conhecido, é ex-
celente e dedicado cinegrafista e fotógrafo, 
com destacada produção de vídeo clipes, co-
bertura de eventos e vídeo institucional.

O ano era 1983, me lembro 
bem. Estudávamos, as quatro 
irmãs, em um colégio no cen-
tro da cidade, e tínhamos que 
subir a imensa e famigerada 
rua da Bahia, diariamente, pra 
chegar à escola. Minha irmã 
Meirinha, alguns anos mais 
velha, segurava minha mão; e 
isso me conferia uma soberba 
liberdade: presa assim, eleva-
va os olhos acima dos imen-
sos edifícios...abria as asas. À 
iminência de qualquer perigo, 
ela apertava minha mão e eu 
aterrissava em terra firme. 
Acontecia largas vezes ao lon-
go do trajeto.

Entanto, no meio do cami-
nho, havia O cinema. Sim, “O”: 
não conhecia nenhum outro, 
por dentro ou por fora. Ga-
nhava meu olhar de pronto! 
Os cartazes eram janelas pra 
um mundo que nunca soube-
ra, mas já amava. Era uma su-
gestão diária, que se insinuava 
na ida pra escola e se concreti-
zava na volta. Nomes de filmes 
dançavam na minha cabeça, 
cartazes suscitavam histórias 

e o resto eu resolvia só, ima-
ginando. Enquanto desenrola-
va a tarde, em meio às aulas, 
construía, a partir do pouco 
que capturara dos cartazes 
com meus olhares oblíquos, 
todo o resto necessário: cená-
rio, roteiro, música.  

Certo dia do ano de 83, ou-
tono/inverno, por certo ainda 
sinto a mão fria de minha irmã 
a guiar-me meu olhar procura, 
como de hábito, o refúgio de 
sempre. Nesse átimo de se-
gundo, já eu antecipava o sor-
riso, sabendo que veria os car-
tazes de “Tootsie” estampados 
nos dois batentes das janelas 
do cinema, bem como o nome 
“Dustin Hoffman” em letras 
grandes acima da porta princi-
pal. Não, não foi isso que vi. E, 
pela primeira vez, quem guiava 
a caminhada era eu, puxando 
veementemente a mão de mi-
nha irmã, forçando-a a atra-
vessar a rua pra ver de perto 
o que seria o fim de meus so-
nhos? O prédio do cinema es-
tava em frangalhos: tapumes 
pra todo lado, escombros aqui 

e ali; passantes. Como podiam 
passar sem perceber que “O” 
cinema  e isso abarcava, na mi-
nha meninice, todos os cine-
mas do mundo vinha abaixo?

E pensava: Não tive a chan-
ce! Imaginei incontáveis vezes 
minha entrada triunfal pela 
porta da frente, supondo se-
guramente que veria o melhor 
filme de todos os tempos; mas 
não tive a chance. Mais que 
isso: roubaram-na de mim. 

Como poderia, depois desse 
desacontecimento, seguir Bahia 
até a escola? O que me espera-
ria na volta? Naquele dia, como 
nos próximos que se sucede-
ram, testemunhei a vagarosa 
demolição do Cine Metrópole. 
Nenhum cartaz pra instigar mi-
nhas histórias, nenhuma músi-
ca pairando sobre a cena inven-
tada. Cena? Que cena?  E a cada 
olhar lançado para os lados do 
prédio (art déco), cada dia me-
nor; me assaltava uma tristeza 
funda, e uma dúvida incessante 
tamborilava em mim: Seria o ci-
nema só ilusão? 

Metrópole
RÔ CARMO

Voltamos na próxima edição

Helenice Pereira
(31) 9-9649-5190

Curt Marins
(31)- 9-8563-5150



Voltamos na próxima edição

Notícias da Amazônia

Nilton Guedes

De Belém | PA • agencianoticiasgerais@gmail.com
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DEPUTADO FEDERAL NEWTON CARDOSO JR. (PMDB-MG)

Alessandra Alkimin

Presidente do Conselho Empresarial  
da Mulher Empreendedora da Associa-
ção Comercial de Minas Gerais - ACMi-
nas. 

Palestrante, Estudante de Futuros, 
Storyteller e Impulsionadora de Mulhe-
res Autênticas.

Atua ainda nos eixos Empreendedoris-
mo Feminino, Empoderamento de Mu-
lheres, Futurismo (futuro dos negócios, 
novas economias e habilidades e compe-
tências do profissional do futuro), Capita-
lismo Consciente, Inovação e Criatividade. 

Destaque no Empresariado Mineiro

Destaque em Diplomacia

XX TROFÉU MULHER INFLUENTE

Crescimento do turismo com geração de renda e emprego

No 13º Congresso Brasileiro de 
Convention & Visitors Bureaux, reali-
zado neste mês de junho, o Deputa-
do Federal Newton Cardoso Jr (MDB 
MG) destacou o apoio do Congresso 
Nacional ao setor de turismo e even-
tos, tão prejudicado com a pande-
mia do Coronavírus. Ele falou sobre 
as medidas emergenciais aprovadas 
para garantir a continuidade da ativi-
dade turística em todo o País. 

Ex-presidente da Comissão de Tu-
rismo da Câmara, Newton Jr também 
citou a importância de ampliar recei-
tas por medidas alternativas, entre 
elas a legalização dos jogos. Segun-
do ele, 600 mil empregos poderiam 
ser gerados com a reabertura dos 
cassinos no Brasil, e com os im-
postos arrecadados em cima desse 
segmento, o país ganharia força na 
recuperação do seu deficit primário.

“Nós podemos somar com algu-
mas ideias e inovar ainda mais solu-
ções para o turismo no Brasil atra-
vés da aprovação da legislação dos 
jogos. É um dos caminhos que te-
mos para aumentar a arrecadação, 
gerar na faixa de 500 mil a 1 milhão 
de empregos nesse setor, conside-

rando a aprovação do PL 442”, afir-
mou Newton.

“Nesse momento, em que uma pan-
demia dilacera famílias e compromete 
o futuro da educação, não podemos 
abrir mão, seja por questões de tabu 
ou ideológicas sem muito fundamen-
to, de soluções que promovam o Bra-
sil e promovam o desenvolvimento, 
como seria uma legislação para os jo-
gos”, completou.

Como Presidente da Comissão de 
Turismo, Newton Jr liderou votações 
importantes e conseguiu aprovar 
medidas de incentivo ao setor, como 
o PLP nº 353/2017, que institui o 
Programa “Tax Free”, com o obje-
tivo de restituir impostos a turistas 
estrangeiros ao saírem do Brasil; 
o PL nº 6.999/2017, que altera um 
dos artigos do Estatuto do Estran-
geiro (Lei nº 6.815/1980), de modo 
a permitir que o Poder Executivo 
conceda dispensa unilateral do visto 
de turistas, e  o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 1.021/2018, que regu-
lamenta a Lei Geral do Turismo (Lei 
nº 11.771/2008).

O Deputado Newton Cardoso Jr tam-

bém foi responsável pela transfor-
mação da Embratur em agência. 
Em seu Projeto de Lei de Conver-
são, Cardoso permitiu à Embratur 
ajudar no processo de repatria-
ção de brasileiros impossibilitados 
de retornar ao País por causa da 
pandemia de Covid-19. 

De acordo com a Lei 
14.002/20, a Embratur, até en-
tão uma autarquia federal, foi 

transformada em serviço social 
autônomo, sem fins lucrativos, 
com a denominação de Agência 
Brasileira de Promoção Interna-
cional do Turismo.

Caberá à nova Embratur pla-
nejar, formular e implementar 
ações de promoção comercial 
de produtos, serviços e desti-
nos turísticos brasileiros no ex-
terior. 

GUSTAVO_LIMA

Cassia Neves

Destaque no Empresariado Mineiro

Destaque no Empresariado Mineiro

Vice-Presidente da Federaminas 
Mulher, Diretora de Tecnologia e 
Inovação da ACISB/CDL, membro do 
COMTUR de Santa Bárbara, mento-
ra de Negócios do CVB – Ouro Preto 
e Circuito do Ouro Convention and 
Visitors Bureau. 

MBA em Gestão de Negócios pela  
USP, Empresária, Fundadora e CEO 
da CM Marketing e Eventos.

Idealizadora e realizadora do Festi-
val de Turismo de Ouro Preto; criou 
também sua marca de moda femini-
na, a Benedicta Culture. 

Maria Victoria Campos Ferreira Capelão é pre-
sidente do Grupo Ormimaq. Portuguesa, ainda 
muito jovem veio para o Brasil, aqui formou sua 
bela familia e juntamente com seu  esposo Fran-
cisco Capelão fundou o império Ormimaq.

Atualmente vive entre o Brasil e suas proprie-
dades na Serra da Estrêla  em Portugal, recente-
mente realizou um grande sonho ao inaugurar 
com autoridades locais e uma Missa Campal, o 
Largo Campos Ferreira, edificado em homena-
gem a Nossa Senhora de Fátima, e aos seus pais.  

O empreendimento foi qualificado como pon-
to turístico 5 estrêlas, integrado aos maps de 
portugal no Google e como preservação do pa-
trimônio português. 

Maria Elvira faz a entrega para Suely 
Guerra, representante de Maria Vic-
toria Campos Ferreira Capelão

Patrícia Coutinho é Côn-
sul da Finlândia em Mi-
nas Gerais, colunista do 
JORNAL MG TURISMO, 
advogada, empresária de 
turismo, ex-presidente da 
ABIH-Associação Brasilei-
ra da Indústria de Hotéis 
(MG) e ex-diretora de Re-
lações Internacionais da 
ABIH Nacional.

Deputado federal Newton Cardoso Jr. na tribuna do Congresso Nacional



Na bagagem do Nordeste

Rogério Almeida
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Carmem Ribeiro Costa

Maria Cristine Reis

Lider em Gestão e Inovação

Destaque em Consultorias e Designer de Jóias

Psicóloga, mudou-se de Uberaba para Belo Hori-
zonte nos anos 80, quando trabalhou em várias se-
guradoras, até que em 1990 fundou sua primeira 
empresa na área de Corretagem de Seguros. 

E, ao longo desses mais de 30 anos de experiên-
cia, consolidou sua carreira com o desenvolvimento 
de produtos e parcerias direcionadas ao mercado 
imobiliário. Atualmente é CEO da Alug+ e Diretora da 
Carmen Seguros, empresas que têm se destacado 
no cenário mineiro.  

Psicóloga, Mestre em Administração com foco 
em Gestão de Pessoas. 

Empresária e  designer da Cuid Joias e Semi Jóias, 
é também consultora de Franquias da Companhia 
Hering e Coordenadora Regional de propagandis-
tas da Glaxo Smith Kline Brasil Ltda. 

Dra. Márcia Prates recebem suas filhas: Consue-
lo e Ruth Prates Silveira Dias Coelho Fernandes.

Dra. Márcia é Médica Neurologista desde 1994. 

Se dedica a atendimentos pró bono, oferecen-
do seus conhecimentos profissionais voluntários 
para o Projeto Santa Casa Neuro Oftalmologia.

Dra. Márcia é o orgulho de sua família.

Tem como hobby a fotografia e posta suas belas 
imagens em seu Instagram: marciaprates_fotos 

Dra. Márcia Prates - Impossibilitada de 
estar presente receberam suas filhas

Destaque em Medicina

Fernanda Andrade

Destaque em Projetos Culturais e Sociais

Empreendedora Social e Cultural, trabalha no fo-
mento e na disseminação de negócios de impacto 
social no Brasil. Líder do Grupo Mulheres do Brasil 
em BH.

 É sócia do Renaissance Executive Forums MG. 
Relações Públicas, pós-graduada em administração 
de marketing, é diretora do Conselho Empresarial 
da Mulher Empreendedora da ACMinas, responsá-
vel pelas parcerias e a comunicação em Minas Ge-
rais do Movimento Nacional Unidos pela Vacina. 

Mary Lage

Lider em Gestão e Inovação

Empresária, nascida na 
pequena cidade de São 
Sebastião do Rio Preto-
-MG. Filha de pai agricul-
tor e mãe educadora, gra-
duou-se em Pedagogia e 
Matemática.

 Especializou-se em Psi-
copedagogia, Matemática 
e Supervisão. 

Mestranda em Educa-
ção. Trabalhou por muitos 
anos como Professora, Su-
pervisora, Inspetora e Psi-
copedagoga. 

No ano de 2009 fundou 
o Instituto Pedagógico de 
Minas Gerais – IPEMIG, que 

já formou mais de 100 mil 
alunos nas diversas áreas 
educacionais em que atua.

 É Comendadora da Or-
dem do Mérito de Educa-
ção e Integração. 

XX TROFÉU MULHER INFLUENTE

Isabel Galéry

Destaque em Artes Plásticas

Trabalha com técnicas 
que desenvolveu através 
de pesquisas em aquarela 
e tinta acrílica, já ganhou 
diversos prêmios em sa-
lões e rodou o mundo em 
exposições individuais e 
coletivas. É membro da 
Academia Latino America-
na de Artes e do Libertas 
Coletivo de Artes. 

Destaque em Odontologia Orofacial

Dras. Cláudia Starling e Ana 
Beatriz Moreira

Diretoras do Instituto 

Moreira Starling 

Odontologia Orofacial

Dra. Ana Beatriz Moreira 

Graduada em Odontolo-
gia com 28 anos de expe-
riência profissional.

Aluna da Primeira Turma 
de Harmonização Orofa-
cial do Instituto Transfor-
mando Faces. Já realizou 
mais de 5.000 tratamentos 
não cirúrgicos com preen-
chedores.

Professora Clínica dos 
cursos presenciais do Insti-
tuto Transformando Faces 
com experiência Interna-
cional em Harmonização 
Orofacial.

Dra. Cláudia Starling 

Pós-graduada, mestre e 

Doutora em Odontologia. 
28 anos de experiência 
profissional com atuação 
no Lifecenter BH e já rea-
lizou mais de 2.000 trata-
mentos não cirúrgicos.

Cursos nacional e inter-
nacional de Harmonização 
Orofacial na Universidade 
de Harvard,  Diretora Aca-
dêmica do Instituto Morei-
ra Starling de Harmoniza-
ção Orofacial.

Poucos minutos antes de circular a Edição, recebemos a triste 
notícia de sua morte, aos 65 anos, em João Pessoa-PB, com grave 
quadro de insuficiência renal. O corpo foi cremado dia 04/07/21



Voltamos na próxima edição

Direto de BH

Rafael Lobato
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XX TROFÉU MULHER INFLUENTE

Belo Horizonte, 23 de junho de 2021

Ao jornalista Antônio Claret Guerra, editor do JORNAL MG TURISMO.

Prezado Antônio Claret, venho por meio desta justificar minha ausência na 20ª edição do Prêmio Troféu Mulher Influente, realizado pelo JOR-
NAL MG TURISMO. Primeiramente, por segurança sanitária e respeito à legislação municipal vigente em relação à pandemia, não foi possível 
estar presencialmente. Um vídeo-depoimento para o evento foi impossibilitado por falta de tempo hábil em relação ao dia que foi solicitado. 

Fato que não me impede de registrar aqui todo o meu respeito ao Troféu Mulher Influente, estendido também ao JORNAL MG TURISMO, com 
o qual temos excelente relacionamento.

Maria Cristine Reis

Mensagem do presidente da Belotur 

Na sua opinião, por que você foi indicada 

para o XX Troféu Mulher Influente?

Fui surpreendida com esta Homenagem. 
Fiquei muito lisonjeada. Acredito que minha 
empresa Cuid Joias  seja a somatória de 25 
anos de trabalho em empresas que foram 
responsáveis pela minha formação profissio-
nal , associada à busca constante de conheci-
mentos técnicos específicos. Hoje, sendo pro-
prietária, posso aplicar o conhecimento com 
o meu jeito de ser, que é o de uma pessoa 
alegre, motivada, guerreira e com uma capa-
cidade vinda de D'us de cuid'ar com muito ca-
rinho do meu trabalho. Tambem acredito que 
hoje as redes sociais têm ajudado muito para 
que a marca ganhe consistência no ramo.

Como você viu a solenidade de entrega, 

no novíssimo Novotel BH Savassi, no sis-

tema phygital, uma parte presencial e 

outra remota pelas redes sociais? 

Mais uma vez, o JORNAL MG TURISMO de-
monstrou sua capacidade de inovação, imensa 
capacidade de se adequar à realidade , mas 
sem perder nunca a qualidade, o que é o mais 
importante. Com certeza, o evento irá contri-
buir para minha vida profissional e para a mar-
ca Cuid, pois receber um trofeu como "Mulher 
Influente" é muito motivador e, sem dúvida, 
mostra que estamos no caminho certo.

Como a premiação vai ajudar na sua vida pro-
fissional?

Já conheço o JORNAL MG TURISMO há alguns 
anos e uma das características que eu admiro é a 
versatilidade e a seriedade das reportagens. Este 
prêmio é um marco na história da Cuid, pois sela a 
missão de continuar a trajetória, construindo uma 
empresa que vai muito além de produzir e comer-
cializar semi joias, é influenciar e contribuir com in-
formações trazendo reflexões dentro da esfera fe-
minina com muito Cuid'ado.

A bonita psicóloga Maria Cristine Reis com o jorna-
lista Antônio Claret Guerra, colegas de pós gradua-
ção strictu sensu em Administração de Empresas 
(2011-2013), ele com joias da Cuid no braço

M I N I E N T R E V I S T A

ANTÔNIO CLARET GUERRA 

A alegria de Maria Cristine Reis ao exibir a Palma de Ouro
Você é leitora e admiradora do JOR-
NAL MG TURISMO, porque você gosta 
de nossa publicação?

Admiro o Antônio Claret Guerra e a 
Suely,  casal que se destaca pelo cará-
ter, seriedade, simplicidade, integridade 
e profissionalismo. E com certeza essas 
características são espelhadas na gestão 
da publicação especializada em turismo. 
Encontramos versatilidade e seriedade 
nas reportagens que contribuem e infor-
mam os leitores sobre temas pertinentes 
na arte de bem comunicar.

A premiação, sucesso dentro do calendário de eventos de Belo Horizonte, chega à sua 20ª edi-
ção demonstrando sua grande importância neste momento tão delicado para a cadeia produtiva 
do turismo. 

Aproveito o momento para parabenizar cada uma das homenageadas na noite de 17 de junho, 
mulheres ilustres que têm papel de suma importância para a economia e desenvolvimento do 
destino Belo Horizonte. 

Meus cumprimentos se estendem também aos 36 anos do JORNAL MG TURISMO, que conti-
nua exercendo um trabalho fundamental na divulgação de Minas Gerais e sua capital, promoven-
do de forma ímpar nossos produtos e atrativos turísticos.

Certo de sua compreensão, me despeço com carinho.

Gilberto Castro | Diretor-Presidente
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A indústria tá na vida, tá em tudo 

FIEMG lança campanha para sensibilizar a 
população acerca da essencialidade do setor

Minas Gerais amplia participação na produção industrial

Tá no café da manhã, no ba-
nho e na pasta de dente, na 
roupa do dia, no escritório ou 
no home office, no almoço, 
no carro, no ônibus ou na bi-
cicleta. Tá nas telas dos telefo-
nes, monitores e da televisão. 
E também em nossa saúde. A 
indústria tá em tudo que cer-
ca o cotidiano da vida moder-
na, do trivial ao complexo.

Se formos reparar, tudo o 
que usamos passa pela indús-
tria. Já pensou ficar um dia 
sem beber água? Não dá pra 
sair sem vestir roupa. Será 
que conseguimos ficar sem 
ligar a TV, o rádio ou celular? 
Como abrir mão de medica-
mentos? E dos combustíveis? 
São, todos esses produtos, e 
centenas de outros, fabrica-
dos pela indústria mineira 
– uma indústria inovadora, 
diversificada e pujante, gera-
dora de empregos, riqueza e 
desenvolvimento.

“Quase tudo o que consu-
mimos, comemos ou usamos 

foi industrializado. A indús-
tria é a base da vida como a 
conhecemos hoje. Não vi-
vemos sem ela. É uma ati-
vidade essencial”, ressalta o 
presidente da FIEMG, Flávio 
Roscoe.

Durante a pandemia do 
novo coronavírus, essa es-
sencialidade ficou ainda 
mais clara e óbvia para toda 
a sociedade, uma vez que os 
produtos básicos para a so-
brevivência não poderiam ter 
sua produção interrompida. 
Quando todos precisamos 
nos proteger e restringir a cir-
culação externa e, por vezes, 
a abertura do comércio, a in-
dústria não parou e garantiu 
o fornecimento de itens como 
medicamentos, insumos de 
saúde, alimentos, bebidas, 
combustíveis, água e energia 
elétrica.

Ainda em março de 2020, 
o governo de Minas Gerais 
atendeu ao pleito da FIEMG 
e decretou a indústria como 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Governador Romeu Zema e Flávio Roscoe

atividade essencial durante 
a pandemia. A solicitação da 
Federação buscou manter 
ativa a produção industrial, 
considerada fundamental 
para a sociedade. “Dessa for-
ma, os produtos continuaram 
sendo produzidos e chegan-
do até a população. Não é só 
a indústria que é fundamen-
tal, mas toda a sua cadeia 
produtiva”, pontua Roscoe. 
Para sensibilizar a população 

acerca da essencialidade do 
setor industrial, a FIEMG lan-
çou a campanha “A indústria 
tá”. Segundo Flávio Roscoe, 
a ação de comunicação, que 
estará nos principais canais 
e veículos, visa sensibilizar a 
população acerca da essen-
cialidade do setor. “A indús-
tria está no seu dia a dia e 
transforma a sua realidade”, 
ressalta. 

Um estudo realizado pela Confe-
deração Nacional da Indústria (CNI) 
mostrou que, em uma década, ocor-
reu uma importante desconcentração 
da indústria brasileira, com redução 
da participação da região Sudeste no 
PIB industrial e aumento da partici-
pação das demais regiões geográficas: 
Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. 
A pesquisa comparou os biênios 2007-
2008 e 2017-2018.

Na região Sudeste, Minas Gerais foi 
o único estado que ampliou a partici-
pação na produção industrial nacio-
nal total, com aumento de 0,4 ponto 
percentual na comparação entre os 
biênios 2007-2008 e 2017-2018. Em 
contraste, os estados do Rio de Janei-
ro e de São Paulo foram os que obti-
veram as maiores quedas entre os 26 

estados e o Distrito Federal – cerca de 
4,4 pontos percentuais e 2,9 pontos 
percentuais, respectivamente.

Com esse resultado, Minas Gerais 
assumiu a segunda posição no ran-
king de maiores produtores indus-
triais do Brasil, ultrapassando o Rio de 
Janeiro. Essa performance foi puxada, 
principalmente, pelo ganho de parti-
cipação das indústrias extrativa e da 
construção, que avançaram 16,6 pon-
tos percentuais e 1,3 ponto percentual, 
respectivamente, na comparação en-
tre os biênios 2007-2008 e 2017-2018.

Impulsionado pelos aumentos dos 
preços e da produção de minério de 
ferro, Minas Gerais registrou o maior 
crescimento na participação do valor 
adicionado da indústria extrativa brasi-
leira. O estado aumentou sua participa-
ção de 6,8%, no biênio 2007-2008, para 

19,4%, no biênio 2017-2018.

O presidente da FIEMG, Flávio Roscoe, se diz 
confiante no cenário econômico futuro. “Acredita-
mos que a indústria deve crescer em torno de 4% 
neste ano, puxada pelos segmentos comoditizados 
e pelas exportações, mas também por setores do 
consumo interno. Isso já ficou bastante evidente 
nos primeiros três meses com um grande número 
de contratações. Estamos esperançosos com essa 
retomada econômica”, diz Roscoe.

M I N A S  G E R A I S
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Artista Plástica Beatriz Coelho,
da Restauração às Aquarelas

Beatriz Ramos de Vascon-
celos Coelho é especialista 
em restauração e profes-
sora emérita  da Escola de 
Belas Artes (EBA) da Univer-
sidade Federal de Minas Ge-
rais (UFMG), com aprofun-
damento internacional por 
meio de estágios, cursos, 
visitas oficiais e participação 
em congressos na América 
Latina, Estados Unidos e 
Europa. Beatriz Coelho de-
fende a conservação e res-
tauração como atividade de 
preservação do patrimônio 
com base em conhecimen-
tos técnicos e científicos, 
e não como simples habi-
lidade manual. Tem uma 
capacidade ímpar de obter 
de serviços públicos apoio 
e financiamento para suas 
atividades. Está a pleno va-
por em 2021. 

O Cecor - Centro de Con-
servação e Restauração da 
Escola de Belas Artes, teve 
Beatriz  como criadora, 
coordenadora e diretora 

entre 1980 a 1995. Hoje, 
na EBA, são oferecidos Ba-
charelado em Conservação 
de Bens Culturais Móveis 
e Mestrado e Doutorado 
com ênfase em Preserva-
ção do Patrimônio Cultural, 
graças a seu  empenho. 
Trata-se de cidadã exem-
plar que inicialmente deu 
aulas de gravura, passan-
do, depois, à aprendizagem 
e às atividades da conser-
vação/restauração.

Para os diversos cursos 
que coordenou com apoio 
do Programa de Cidades 
Históricas, da Secretaria 
de Cultura do Ministério da 
Educação e Cultura e, pos-
teriormente do Ministério 
da Cultura e do Programa 
das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD/
Unesco), Beatriz Coelho 
reuniu especialistas, tra-
zendo-os da Europa e da 
América Latina; treinou jo-
vens e adultos, e marcou 
época com seu legado de 

TEXTO DE ROGÉRIO ZOLA SANTIAGO

CRÍTICO PELA INDIANA UNIVERSITY, USA

  beatrizrvcoelho@gmail.com      31 987121732 www.beatrizrvcoelho.wixsite.com/beatrizcoelho 

A beleza da flor do Gengibre

As tangerinas parecem saltar para sua mesa! 

"Ela partira,  deixando-se sobre a Távola num ces-
to de morangos." Rogério Santiago, para Beatriz 
CoelhoJambo Rosa - aquarela de Beatriz Coelho

A artista plástica Beatriz Coelho com Martha Porto Carreiro C. Ca-
valcanti

CarambolasOrquídeas

em Ouro Preto, ambos de 
Manoel da Costa Ataíde 
(1762/1830). Com apoio 
de entidades como CAPES 
- Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de 
Nível Superior e do agora 
Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), lutou 
e venceu. Minas e o Brasil 
devem-lhe grande parte 
de seu acervo recuperado. 
Beatriz  Ramos de Vascon-
celos Coelho colaborou 
com inúmeras gerações 
agora profissionalizadas.

Nova realização como ar-
tista - Há quatro anos pinta 
belas aquarelas (feitas com 
pigmentos e aglutinantes 
solúveis em água). Ela dese-
nha e pinta desde menina, 
tendo feito Curso de Artes 
na Escola Guignard. Para o 
acadêmico e crítico Márcio 
Sampaio, da AML - Acade-
mia Mineira de Letras, “é 
uma grande aquarelista mi-
neira. Seus trabalhos dão 
exposição e livro”. 

luta (venceu batalhas que 
envolviam o poder acadê-
mico e político e a mídia 
nacional ora apoiadora, 
ora crítica). Aglutinadora 
de expoentes artísticos e 
políticos que valorizavam 

a arte e a educação, fez da 
prática da restauração um 
meio de recuperar obras 
de grande valor, como a 
Santa Ceia, da Casa do 
Caraça, e o forro da Igreja 
de São Francisco de Assis, 

FOTOS GILSON CARVALHO
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Cuide de quem 
está ao seu lado.

O que você 
pode fazer
pelos pequenos 
negócios?

Mais do que nunca, é tempo de apoio, 

solidariedade e cuidado. Por isso, dê 

uma força para o comércio do seu bairro. 

Comprando dos pequenos negócios, você 

fica por perto de casa e ajuda a manter os 

empregos e a economia local funcionando.

E isso é melhor para todo mundo. 

Compre no comércio 
do seu bairro
Prefira as mercearias e padarias de 

menor porte e mais perto de você.

sebrae.com.br | 0800 570 0800

Combine entregas 
Combine entregas ou horários

de buscar produtos pelo telefone

ou pelos aplicativos.

Ajude na Internet 
Mostre seu apoio on-line:

curta e compartilhe postagens 

de pequenos negócios.


