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ATA DA 13ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 

DE BELO HORIZONTE - COMTUR-BH - 15 de Abril de 2021. 

 

Aos quinze dias do mês de Abril, de dois mil e vinte um, às 14h30, por meio da 

plataforma Google Meet, reuniram-se os membros titulares e suplentes do 

Conselho Municipal de Turismo de Belo Horizonte. Conselheiros: Andrea Souza - 

PBH - Regional Centro Sul; Adriana Queiroga  - ABRASEL; Alexandre Brandão - 

ABAV; Bráulio Lara  - CMBH; Camilla Vieira de Freitas - PBH - SMDE; Daniel 

Junqueira - FIEMG IER; Eduardo Pio - FIEMG IER; Fernanda Fonseca - SECULT; 

Flavia Araújo - ABIH; Flávia Persechini Valle - PBH SMPOG; Gilberto de Castro  - 

PBH - BELOTUR; Guilherme Sanson - ABIH; Hernani de Castro - BHC&VB; Hugo 

Salomão - PBH - SMDE; Jair de Aguiar -  BHC&VB; José Eugênio Aguiar - 

SINDETUR; Karla Delfim - ABRAFESTA; Kleverthon Silva -  SENAC; Laura 

Fonseca – PBH SMAICS; Leonardo Braga - CDLBH; Leonardo Neves -  

SINDIPROM; Leonardo Soares - SINDLOC; Leovegildo Souza - PBH SMMA;  

Leticia Maria Resende Epaminondas - PBH SMPU; Maarten Van Sluys - ABRAJET; 

Manoela Lutke Marques - SESC; Marcelo de Souza e Silva - CDLBH; Marcos Boffa 

- PBH - BELOTUR; Maria Elvira de Sales Ferreira -  ACMINAS; Mariana Braga - 

SINDIPROM; Matheus Daniel Pires de Moraes - ABRASEL; Milena  Pedrosa - 

SECULT; Milena Soares – FECOMERCIO; Milton de Souza -  PBH SMFA; Neio  

Brum  - AGTURB; Nely Rosa – PBH SMAICS; Neusa Fonseca - PBH - Regional 

Pampulha; Omar Pinto Domingos - PBH SMFA; Ricardo Campos -  ABAV; Renato 

Lana - SEBRAE; Shirley Novaes - AGTURB; Tatiana Tilatti  - SENAC;  Taís Lara -  

PBH - SMPU com a presença de outros participantes listados em anexo. 

Pauta: A reunião foi iniciada as 14h30, pelo Sr. Gilberto de Castro, Presidente da 

Belotur e do Conselho Municipal de Turismo de Belo Horizonte - COMTUR-BH, 

saudando e agradecendo a todos os presentes à 13ª. Reunião Ordinária do 

COMTUR-BH que marca a posse dos conselheiros titulares e suplentes 

representantes do poder público e entidades da sociedade civil de Belo Horizonte, 

e o início da Gestão 2021/2022 do Conselho. Para formalização do rito de posse 

pediu que todos conselheiros e conselheiras preenchessem a lista de presença 

disponível no link disponibilizado no chat. Assunto 1: Em prosseguimento à 
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abordagem dos assuntos da pauta relembrou que na última reunião do COMTUR 

foi apresentado um balanço das ações implementadas pela Belotur na última 

gestão. Destacou, nessa reunião será a vez de mostrar o planejamento da Belotur 

para 2021. Reiterou que as ações planejadas continuam pautadas no diálogo com 

o trade e em projetos em prol da retomada. Iniciou a apresentação destacando a 

realização de projetos como a reputação digital, que prevê a capacitação de mais 

de 100 empreendedores gastronômicos como parte do convenio com o 

SEBRAE/MG; a participação de Belo Horizonte na seleção para sediar no Brasil o 

Wakalua - Hub de Inovação Turística,  ação do MTur e Sebrae Nacional, bem como 

a  futura implementação de informativo, com o objetivo de ampliar e fortalecer o 

canal de informação com o trade e a aumento dos recursos orçamentários do 

projeto 4 estações.  Lembrou que nesse planejamento um dos grandes focos 

continua sendo o próprio Dialoga Turismo, junto de ações que seguem a linha da 

construção coletiva de soluções para o setor. Ressaltou ainda que o planejamento 

foi pautado em dois pontos focais: a promoção da cidade como impacto nos 

indicadores turísticos e de arrecadação; e o auxílio para a retomada econômica do 

setor. Esclareceu que as diretrizes orientadoras foram estabelecidas tendo em vista 

o plano de governo, vinculadas à ampliação da promoção; fortalecimento de Belo 

Horizonte como cidade dos eventos e qualificação e profissionalização da atividade; 

e o projeto Dialoga Turismo, como instrumento de construção coletiva com o trade 

e do desdobramento das diretrizes elencadas na primeira etapa da edição do 

Dialoga em plano tático operacional. Assim foram estabelecidas as prioridades de 

gestão a saber:  Governança, gastronomia, cidade dos eventos, presença no digital 

e destino turístico inteligente. Destacou os eixos estratégicos e algumas ações a 

eles vinculados: 1-Disseminação do posicionamento e apoio à comercialização 

(Edital de roteiros e experiências com auxílio financeiro para o trade; Estratégia de 

imprensa nacional; Fortalecimento do Portal Belo Horizonte; Participação efetiva na 

BH Film Comission como ferramenta de promoção. 2- Inteligência de mercado e 

incorporação de processos de inovação no turismo ( fuTURISMO - 4ª edições do 

Hackatur e Seminário Cidades e Destinos Turísticos Inteligentes; Divulgação de 

painel de indicadores turísticos; Diagnóstico de soluções e análise de boas práticas 

para implementação do sistema de inteligência do mercado do turismo.) 3-

Desenvolvimento e qualificação turística (2ª edição do Encontros da Gastronomia; 
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2ª edição do Inova Gastronomia, com foco nos Mercados Municipais.) 4- 

Realização e Fomento a Eventos Urbanos (Programa 4 Estações) 5- 

Fortalecimento Institucional (Dialoga Turismo: elaboração de plano tático para o 

Turismo de Belo Horizonte; COMTUR: governança e implementação das Câmaras 

Temáticas). Informou sobre os sindicadores de monitoramento que ajudarão a 

medir a efetividade das ações e aperfeiçoar o planejamento ao longo da gestão. 

Atividade econômica: ISS Turístico, Cadastro Municipal de Contribuintes (CMC) e 

Mercado de Trabalho (Caged); Fluxo Turístico: Embarque e desembarque 

(aeroporto e rodoviária), Ocupação Hoteleira; Eventos: número de eventos 

licenciados. Finalizou dizendo que em termos gerais os pontos base do 

planejamento da Belotur foram esses, e lembrou que como qualquer outro 

planejamento ele está sujeito a ajuste, se necessário. Reafirmou sua 

disponibilidade para esclarecer dúvidas ou comentários dos conselheiros. 

ASSUNTO 2 - Na sequência o Sr. Marcos Boffa, Diretor de Política de Turismo e 

Inovação, apresentou a agenda de datas propostas para as reuniões ordinárias do 

COMTUR, em 2021. Explicou que em razão de vários conselheiros integrarem as 

plenárias do COMTUR e do Conselho Estadual de Turismo buscou-se conciliar as 

agendas de datas de reunião dos dois conselhos com o intuito de viabilizar a 

presença dos conselheiros.  As datas propostas foram: 14ª reunião ordinária -  17 

de junho, 15ª reunião ordinária -  16 de setembro e 15ª reunião ordinária -  28 de 

novembro. Indagou se havia alguma objeção à proposta de agenda, que foi 

aprovada pelos presentes. ASSUNTO 3 - A apresentação da segunda etapa do 

projeto Dialoga Turismo em 2021 foi precedida por um retrospecto do rico processo 

colaborativo do projeto ocorrido em 2020 e conduzido pelo consultor Tom Pires. 

Destacou a representativa participação do trade turístico, que resultou em Relatório 

Final de Resultados, guia para continuidade e desdobramento do projeto. 

Esclareceu que o referido relatório, divulgado em dezembro de 2021, será 

disponibilizado por e.mail para conhecimento dos novos conselheiros. Destacou 

que a continuidade do projeto Dialoga Turismo em 2021, mantém a parceria com o 

Sebrae MG, e informou sobre a contratação de uma nova empresa consultoria para 

dar prosseguimento ao processo, a Lab Turismo, representada na reunião pelo Sr. 

Richard Alves, do qual apresentou um curriculum breve.  Richard Alves é 

profissional com 25 anos de experiência no Turismo, tendo atuado em mais de 200 
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destinos turísticos brasileiros. Fez carreira no SEBRAE Bahia, entre 1994 e 2012. 

Foi diretor no Brasil da Barcelona Media Inovação - Brasil. Atuou como Secretário 

de Turismo de Porto Seguro, e presidente da ANSEDITUR - Associação Nacional 

de Secretários Municipais de Turismo. Foi diretor executivo da Rede GPS de Hotéis 

e Resorts, e atualmente, é sócio fundador da Lab Turismo, consultoria 

especializada em resultado no turismo. Em seguida passou, a palavra ao consultor 

para um breve contato com a plenária. O consultor. Richard Alves cumprimentou 

os presentes e falou da sobre sua satisfação em poder trabalhar com o destino Belo 

Horizonte. Em especial, destacou sua satisfação em colaborar com sua terra natal, 

e com a continuidade do Dialoga Turismo, como espaço participativo de construção 

conjunta de ações e estratégias para superação desse momento de crise sanitária. 

Segundo ele serão 60 dias de trabalho intenso dando suporte à continuidade e 

aprofundamento desse processo. Afirmou que apesar das limitações imposta pela 

produção não presencial, o trabalho para desdobrar as reflexões e diretrizes 

construídas no Dialoga em 2020 em plano tático operacional que será feito de forma 

interativa, prática e pragmática. Destacou que será mantida como premissa 

metodológica a mescla de momentos de inspiração e construção participativa, com 

a fala de convidados que apresentarão exemplos de boas práticas que favoreçam 

a troca de experiências e trarão inspiração para construção de soluções autônomas 

adequadas a realidade Belo Horizonte. Reiterou seus agradecimentos à Belotur e 

ao Sebrae pela oportunidade e reiterou sua satisfação e disposição em colaborar 

nessa construção.  Cumprimentou o Presidente Gilberto pelo planejamento de 

ações da Belotur para 2021, dizendo da sua crença de que planejamento deva ter 

visão sistêmica e eleger prioridades de atuação. Finalizando informou que o caráter 

ágil e dinâmico da metodologia será favorecido pela disponibilização de ferramenta 

online para gestão do processo. O presidente Gilberto deu as boas-vindas ao 

consultor e disse da expectativa de que o trabalho conte com ampla participação 

setorial, no desenvolvimento da construção coletiva e que resulte na criação de um 

plano factível e a ser implementado com rapidez. O Sr. Marcos Boffa corroborou as 

palavras do Presidente destacando que será um trabalho intenso e que será 

fundamental nessa construção coletiva contar com a participação de todos para o 

desenvolvimento do trabalho. Ressaltou que a agenda de datas das reuniões do 

Dialoga será encaminhada proximamente, e antecipou que a primeira reunião de 
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alinhamento será realizada dia 13 de maio. ASSUNTO 4 – Dando sequência aos 

itens da pauta o Sr. Gilberto abriu o chat para inscrições de candidaturas a Vice-

Presidência do COMTUR BH. Informou que diante das discussões que vem sendo 

feitas com o BHC&VB - Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau- para 

desenvolvimento de parcerias em prol do fortalecimento do potencial de captação 

ele gostaria, de apresentar a candidatura do presidente do BHC&VB, Sr. Jair Aguiar 

ao cargo de vice-presidente do COMTUR. Esclareceu que a proposição da 

candidatura é fruto dessas discussões e da confiança que essa inciativa favorecerá 

a aproximação e articulação em a busca de soluções para os desafios enfrentados 

na retomada da atividade turística em Belo Horizonte. Contudo, reiterou, que a 

apresentação de outras candidaturas se mantém abertas pelo chat. Diante dessa 

conclamação o Sr. Jair apresentou sua candidatura a vice-presidência. 

Reafirmando a dificuldade do momento, pontuou que diante da perspectiva de que 

o futuro vai chegar, a diferença entre os destinos bem-sucedidos estará no grau de 

preparação para posicionamento futuro, na retomada do setor de turismo no país. 

Para ele o trabalho feito pelo Dialoga com o intuito de estruturar e organizar a o 

setor de turismo e sociedade civil para articulação e desenvolvimento de ações de 

enfrentamento a crise, pode fazer com que Belo Horizonte consiga se diferenciar e 

ter vantagem competitiva frente aos outros destinos. Agradeceu as mensagens no 

chat de apoio à sua candidatura e reafirmou que o papel do BHC&VB, como 

entidade de atuação transversal em todas as camadas relacionadas ao turismo, e 

disse acreditar que a maior aproximação com a Belotur, poderá contribuir também 

que a entidade se fortaleça em seu papel de articular e encaminhar as demandas 

do setor de turismo junto às diversas instâncias administrativas e contribua mais 

efetivamente para maior visibilidade e espaço ao setor turismo na economia.  

Afirmou sua intenção em colaborar, dizendo que o setor pode contar com ele e com 

o convention bureau tanto na emergência, quanto no planejamento para o futuro a 

mais longo prazo. O presidente Gilberto, então agradeceu a conselheiro Guilherme 

Sanson, pelo trabalho e disponibilidade em colaborar, colocando na oportunidade 

o desejo da Belotur para apoiar como articulação e encaminhamento de demandas 

nesse processo de enfrentamento da crise. O conselheiro Guilherme Sanson 

agradeceu as palavras e desejou sucesso à gestão nesse segundo momento da 

pandemia. Informou que em breve ocorrerá uma nova eleição para a diretoria da 
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ABIH. Reiterou seu compromisso pessoal de colaborar para que BH e Minas Gerais 

saiam fortalecidos da crise e a nova gestão. Na sequência, o Presidente Gilberto 

agradeceu também a presença de Milena Pedrosa, subsecretária de Turismo de 

Minas Gerais, e disse da satisfação de tê-la como parceira de trabalho e com sua 

energia para contribuir para a recuperação do setor tão devastado pela pandemia. 

A Sra. Milena cumprimentou a todos agradeceu e afirmou sua disposição em 

colaborar. Diante da confirmação da eleição do Sr. Jair Aguiar como vice-presidente 

o Sr. Marcos Boffa abriu a palavra para manifestação de conselheiros e 

conselheiras. Manifestação dos conselheiros e conselheiras - A primeira 

manifestação foi do conselheiro Maarten Van Sluys - ABRAJET, consultor e 

executivo hoteleiro que anunciou a boa notícia da entrada em operação do Novotel 

Savassi, dia 20 de abril de 21. Segundo ele, os 203 novos apartamentos, do 

equipamento, de primeira grandeza, contribuirão para levantar a autoestima da 

cidade, enriquecer a capacidade hoteleira da capital e, consequentemente gerar 

novas oportunidades para retomada futura da atividade. Com a palavra o 

conselheiro José Eugênio Aguiar - SINDETUR questionou se há posição da 

Prefeitura sobre a abertura das agência e operadoras, diante da entrada na Onda 

Vermelha, no Minas Consciente. Foi informado pelo Sr. Gilberto que ainda não há 

decisão do Comitê de Enfrentamento da PBH, e que a decisão será anunciada em 

breve pelo referido Comitê. Retomando a palavra o Sr. Marcos Boffa expressou sua 

satisfação com a integração entre o observatório de Turismo de Belo Horizonte e 

de Minas Gerais, destacando a importância estratégica da fonte de dados e 

informações confiáveis para monitorar o desempenho e a retomada da atividade.  

Relembrou que serão enviadas por e.mail a agenda de reuniões ordinária do 

COMTUR em 2021 e as datas das reuniões dos encontros da segunda etapa do 

Dialoga, que contará com a participação ampliada de outros atores da cadeia 

produtiva do turismo. Reiterou o convite a todos prestigiarem, participarem e 

contribuírem com os eventos mencionados. Explicou ainda que depois de concluído 

o processo do Dialoga 2021 serão definidas as câmaras temáticas do COMTUR, 

que entre outros assuntos iniciará a discussão das bases da realização da 

Conferencia Municipal de Turismo, prevista para 2022.  Em seguida, o presidente 

Gilberto convidou todos a assistirem os vídeos do programa de entrevista Papo 

Mineiro, comandado pelo conselheiro Hernani, com personalidade do setor turístico 
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de Minas Gerais. Reiterou as boas-vindas a todos os conselheiros e conselheiras 

indicados. Parabenizou e agradeceu o vice-presidente eleito Jair Aguiar, por ter 

aceito o desafio, e mais uma vez conclamou todos a construir e caminhar juntos em 

prol do setor, certo de que a união e soma das contribuições serão essenciais para 

a retomada e saída da crise. Em nova intervenção, o Sr. Guilherme Sanson pediu 

apoio da Belotur para encaminhar aos setores competentes da Prefeitura o pedido 

de inclusão dos trabalhadores de linha de frente da hotelaria e bares e restaurantes 

(barman, camareiras, recepção, etc.), no planejamento das prioridades de 

vacinação em Belo Horizonte. Relatou que essa providência tem sido tomada nos 

processos de estruturação da retomada da atividade turística em destinos 

internacionais. Foi solicitado pelos dirigentes da Belotur que o Sr. Sanson 

repassasse relato dessas práticas, bem como dados do setor que permitissem 

fortalecer a argumentação e articulação da presidência da Belotur, no 

encaminhamento da demanda, junto as áreas responsáveis pelo referido 

planejamento na Prefeitura. Com a palavra o conselheiro Renato Lana – Sebrae 

cumprimentou a Belotur pela apresentação do planejamento de ações de 2021, 

segundo ele em total alinhamento e convergência com o foco do planejamento do 

Sebrae. Informou em seguida sobre a realização do evento virtual Jornada da 

Alimentação, que está transcorrendo com sucesso e conta com a participação de 

empresas, especialista do Sebrae e Escola de Gastronomia e Negócios do Sebrae. 

Entre os temas tratados na programação listam-se: delivery, cardápio, modelo de 

negócios e atendimento.  Informou ainda que de abril a junho de 2021, o Sebrae 

oferecerá programação de soluções para bares e restaurantes, cujas necessidades 

foram identificadas em pesquisa de reputação digital, com mais de 80 empresas, 

resultado de parceria com a Belotur. Citou entre as áreas foco da programação os 

temas:  finanças, cardápio, produção de imagens, modelo de negócio e marketing 

digital.  Não havendo mais manifestações o Sr. Marcos Boffa agradeceu a todos e 

todas pela presença e deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar, 

foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata. Belo Horizonte, 15 abril de 2021. 

Membros Conselheiros – Titulares e suplentes presentes: 

Gilberto de Castro  __________________________________ 

Presidente da Belotur e COMTUR 
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ABAV – Associação Brasileira 

de Agentes de Viagem 

Titular 
Alexandre 

Brandão 

 

Suplente Ricardo Campos 
 

ABRAFESTA – Associação 

Brasileira de Empresas de 

Eventos 
Titular 

Karla Delfim 

 

 

ABIH – Associação Brasileira 

da Indústria de Hotéis 

Titular 
Guilherme 
Sanson 

 

Suplente Flávia Araújo 
 

ABRASEL - Associação 

Brasileira de empresas de Lazer 

Titular 
Matheus Daniel 
Pires de Moraes 

 

Suplente 
Adriana 
Queiroga 

 

 

ABRAJET – Associação 

Brasileira de Jornalistas e 
Escritores de Turismo 

 

Suplente 
Maarten Van 
Sluys 

 

 

ACMINAS – Associação 
Comercial e Empresarial de 

Minas 

 

Suplente 
Maria Elvira de 
Sales Ferreira 

 

AGTURB – Associação de Guias 

de Turismo do Brasil 

Titular Shirley Novaes 
 

Suplente Neio Rodrigues 
 

BHCVB – Belo Horizonte 
Convention & Visitors Bureau 

Titular Jair Aguiar 
 

Suplente 
Hernani Castro 

Junior 

 

 
CMBH -  Câmara Municipal de 
Belo Horizonte 
 

Suplente Bráulio Lara   

 

 
CDL BH – Câmara de Diretores 

Lojistas de Belo Horizonte  

Titular 
Marcelo de 

Souza e Silva 

 

Suplente Leonardo Braga 
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FECOMERCIO – Federação do 

Comércio de Bens, Serviços 
Titular 

Milena Teixeira 
Soares 

 

FIEMG - IER - Instituto Estrada 

Real 

Titular 
Daniel 
Magalhães 
Junqueira 

 

Suplente 
Eduardo Pio 
Mendes 
Carvalho Filho 

 

 
PBH - SMAICS - Secretaria 
Municipal de Assuntos 
Institucionais e Comunicação 
Social 
 

Titular 
Laura Andrade 
Fonseca 

 

Suplente 
Nely Santos 
Rosa 

 

PBH - BELOTUR – Empresa 
Municipal de Turismo de Belo 
Horizonte 

Titular 
Gilberto de 
Castro 

 

Suplente 
Marcos Vinicius 
Boffa 

 

PBH - SMDE - Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento 

Econômico 

Titular 
Hugo Salomão 
França 

 

Suplente 
Camilla Vieira de 
Freitas 

 

PBH - SMFA - Secretaria 

Municipal de Fazenda 

Titular 
Omar Pinto 
Domingos 

 

Suplente 
Milton de Souza 
Junior 

 

 
PBH - SMMA - Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente 
 

Suplente 
Leovegildo 
Soares e Souza 

 

 
PBH - SMPOG - Secretaria 

Municipal de Planejamento, 
Orçamento e Gestão 
 

Titular 
Flávia Ferreira 
Persechini Valle 

 

PBH - SMPU - Secretaria 
Municipal de Política Urbana 

Titular 
Tais Regina 
Martins Lara 

 

Suplente 
Letícia Maria 
Resende 
Epaminondas 

 

PBH - Regionais - Centro Sul e 

Pampulha 
Titular 

Neusa Maria da 
Silva Oliveira 
Fonseca 
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Suplente 
Andrea Souza 
de Andrade Silva 

 

SECULT - MG - Secretaria de 
Estado de Cultura e Turismo de 
Minas Gerais 
 

Titular 
Milena Andrade 
Pedrosa 

 

Suplente 
Fernanda 
Heloise Fonseca 

 

 
SEBRAE -  Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas de 
MG 
 

Suplente Renato Lana 

 

 
SESC - Serviço Social do 
Comércio 
 

Titular 
Manoela Lutke 
Marques 

 

SENAC - Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial 

Titular 
Tatiana Tilatti 
Motta  

 

Suplente 
Kleverthon 
Christian 
Mendes Silva 

 

 
SINDLOC - Sindicato das 
Empresas Locadoras de 
Automóveis do Estado de Minas 
Gerais 
 

Titular 
Leonardo Soares 
Nogueira da 
Silva 

 

 
SINDIPROM - Sindicato de 
Empresas de Promoção. 
Organização e Montagem de 
Feiras, Congressos e Eventos 
MG 
 

Titular Mariana Braga 
 

Suplente Leonardo Neves 

 

 
SINDETUR -  Sindicato das 

Empresas de Turismo no Estado 
de Minas Gerais 
 

Titular 
José Eugenio 

Aguiar 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 



 

 

Ata da 13ª. Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Belo Horizonte – COMTUR BH – Abril/2021 – 
Gestão 2021-2022 

 
 Página 11 de 12 

  

Lista Complementar – Outros participantes 
 

NOME ENTIDADE – INSTITUIÇÃO 

1. Joel Henrique de Souza Matos CDL BH 

2. Pollyana Campos Mendes ABIH 

3. Richard Alves Lab Turismo 

4. Adriana Queiroga ABRASEL 

5. Aldani Santos BELOTUR 

6. Amanda Teixeira Agapito BELOTUR 

7. Ana Gabriela Milagres Moreira BELOTUR 

8. Ana Paula Azevedo BELOTUR 

9. Ângela Maris BELOTUR 

10. Bruno Pueyo Magalhães BELOTUR 

11. Eduardo Cruvinel BELOTUR 

12. Fernanda Dias BELOTUR 

13. Flávia Werneck BELOTUR 

14. Gleyce Carolina de Souza BELOTUR 

15. Guilherme Elias Lourenço BELOTUR 

16. Idelaine Capanema BELOTUR 

17. Jordana de Paula Menezes BELOTUR 

18. José Geraldo Dolabela BELOTUR 

19. Juliana Barcelos BELOTUR 

20. Karla Bilharinho Guerra BELOTUR 

21. Kelly Nair Leão Santos de Abreu Lima BELOTUR 

22. Luana Cristina Berti BELOTUR 

23. Lucas Couto de Souza BELOTUR 

24. Luciana Lutembarck BELOTUR 

25. Luiza de Aquino Reale BELOTUR 

26. Marah Costa BELOTUR 

27. Maria Thereza Saez  BELOTUR 
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28. Neiva Aparecida Duarte BELOTUR 

29. Neuma de Moura Horta BELOTUR 

30. Ricardo Navarro de Moura BELOTUR 

31. Raquel Óliver 
 

BELOTUR 

32. Ricardo Navarro BELOTUR 

33. Rita de Cassia Silva BELOTUR 

34. Thalita Albuquerque Arifa BELOTUR 

35. Ygor Telles Lauar BELOTUR 

 

 

 

 


