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ATA DA 10ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 

DE BELO HORIZONTE - COMTUR-BH - 21 de Maio de 2020. 

 

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

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

Conselho Municipal de Turismo de Belo Horizonte. Conselheiros: Alexandre 

Brandão – ABAV; Ana Maria Diniz Braga – ABEOC;  Andrea Souza de 

Andrade  Silva - PBH - Regional Centro Sul;  Antônio Guerra Claret – ABRAJET; 

Camila Vieira Freitas – PBH SMDE; Conceição Baeta – PBH – ASCOM; Fernanda 

Fonseca – SECULT; Gilberto Cesar de Carvalho – BELOTUR; Hans Eberhard 

Aichinger – SENAC; Hernani Castro Junior – BHCVB; Hugo Salomão França – 

PBH SMDE; Jair de Aguiar – BHCVB; Janaína França Costa - PBH FMC; José 

Eugenio Aguiar – SINDETUR; Karla Delfim- ACMINAS; Marcelo de Souza e Silva 

– CDL; Leonardo Braga – CDL; Leonardo Soares – ABLA; Leovegildo Soares e 

Souza - PBH SMMA; Manoela Lutke – SESC; Marcos Vinícius Boffa – BELOTUR; 

Milena Soares- FECOMERCIO; Neio Rodrigues – AGTURB; Neusa Maria da Silva 

Oliveira Fonseca – PBH Regional Pampulha; Renato Lana - SEBRAE; Ricardo 

Campos – ABAV; Shirley Novaes – AGTURB; Vicente Maia – SINDETUR, bem 

como outros participantes listados em anexo na Lista Complementar  -  Outros 

participantes. 

 

Pauta: A reunião foi iniciada 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 10ª. Reunião Ordinária do COMTUR-BH. 

Assunto 1: Como primeiro item da pauta presidente Gilberto Castro apresentou 

um panorama dos desafios impostos ao Turismo de Belo Horizonte decorrente da 

pandemias do COVID-19. Segundo suas palavras a Belotur iniciou o trabalho 

remoto no dia 18 de março de 2020, e desde então a equipe da Belotur foi 

mobilizada para a revisão das suas ações e projetos, alinhadas às diretrizes da PBH 

em relação ao isolamento social. Frisou a importância de lembrar que Prefeitura de 

Belo Horizonte criou um grupo de trabalho para avaliar e planejar as ações de 

reabertura gradual e segura dos setores que tiveram suas atividades suspensas 

em decorrência das medidas para enfrentamento da epidemia causada pelo 

Coronavírus e de propor critérios de isolamento intermitente. Todas as decisões 
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têm como base o monitoramento de números e estudos do cenário, tais como 

número médio de transmissão por infectado (Rt), ocupação de Leitos UTI e de 

enfermaria Covid-19.  Destacou que Belo Horizonte foi a primeira cidade a decretar 

o isolamento social, o que a coloca com melhores índices que outras capitais no 

país, o que possivelmente lhe dará  maior força para o retorno frente às novas 

exigências do consumidor de viagens e na sua exigência, Ressaltou ainda que a 

Belotur atuou na aproximação e na intermediação de contatos de setores 

relacionadas à cadeia de turismo pudessem, como hotéis, agências de viagem de 

viagem, guias de turismo e, com a comissão a referida comissão para 

encaminhamento de suas demandas sobre protocolos e critérios para  retomada 

de suas atividades. Lembrou, que em seu trabalho a Belotur tem tomado com norte 

algumas tendências de consumo de viagens de turismo em nível mundial, a saber 

as viagens tenderão a ser mais curtas, por tempo mais curto e a destinos mais 

próximas da sua residência, com menor pressão turística, onde poderão desfrutar 

de escolhas saudáveis, proximidade com a natureza, hospitalidade, com preços 

acessíveis e instalações e atrações limpas.  Roteiros gastronômicos urbanos e 

temáticos, festivais gastronômicos em delivery, e outras ações podem surtir efeitos 

imediatos na retomada da atividade na capital. Passou então a relatar principais 

entregas até o momento realizadas até o momento pela Belotur:  Tour Virtual 3D 

da Pampulha - visita em 3D que permite explorar os edifícios que compõe o 

Conjunto Moderno e os jardins da orla da Pampulha; Projeto “Belo Horizonte – 

Cidade Surpreendente” - realizado pelo Museu da Pessoa (SP), com patrocínio da 

UBER e apoio da Belotur. São 20 vídeos de 3 minutos de moradores falando sobre 

sua relação afetiva  com a cidade, conclusão da Avaliação Ambiental Estratégica - 

instrumento para o desenvolvimento do turismo sustentável em Belo Horizonte, 

maior investimento na Presença Digital de Belo Horizonte com a participação da 

Belotur em webinars e reuniões com representantes de diversos setores da cadeia 

produtiva do Turismo, como rede Hoteleira, agências de Viagens, receptivos e 

guias de Turismo e organizadores de eventos; participação em webinars com 

representantes de órgãos de turismo de outras cidades brasileiras para 

compartilhamento de idéias e experiências; participação em Grupos de Trabalho 

que incluem a SECULT e diversas associações do setor buscando alinhar as 

estratégias para a definição de ações de curto prazo para o setor, como a 
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elaboração compartilhada  de protocolos de segurança sanitária,  participação na 

elaboração do Manual de Recomendações e Boas Práticas Internacionais em 

resposta ao Covid-19, coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico - SMDE,  documento  divulgado quinzenalmente no Portal PBH que traz 

iniciativas das seguintes áreas: economia, saúde, educação, mobilidade, 

assistência social, cultura, comunicação, serviços municipais e, claro, turismo. Os 

conteúdos podem ser acessados em 

https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/informacoes-sobre-coronavirus-covid-19  

Em prosseguimento citou como destaques no replanejamento de setorial da Belotur 

na área de promoção e marketing, as ações de  apoio à comercialização, em que 

se incluem o acompanhamento da demanda de atualização de portfólio de agentes 

e operadores de turismo, a elaboração de projeto de capacitações online do destino 

Belo Horizonte com agentes e operadores de turismo, ações promocionais com  

reestruturação dos formatos de participação de Belo Horizonte em feiras comerciais 

para  apresentações do destino. Ainda na área de comunicação mencionou a 

adesão à campanha #deixapradepois - conteúdo para redes sociais que mostram 

os atrativos turísticos de Belo Horizonte junto a curiosidades, mas que incentiva 

que as visitas sejam realizadas após o isolamento social, o Blog Portal Belo 

Horizonte, com produção de conteúdos sobre a cidade e artigos alinhados às 

novidades do setor turístico e a finalização do subportal sobre a Gastronomia em 

Belo Horizonte. Já na área da Diretoria de Políticas de Turismo e Inovação elencou 

o Projeto Territórios e Redes Criativas – Etapa Lagoinha: parceria da Belotur com 

o Sebrae e Senac, que teve suas ações de pesquisa e formação presenciais para 

transferidas para o ambiente online. Destacou que objetivo do projeto é valorizar a 

região da Lagoinha por meio da tradição gastronômica do bairro e capacitar 

empreendedores locais. Na área de infraestrutura da Pampulha destacou convênio 

com o MTur para revitalização do Mobiliário Urbano da Orla da Pampulha. 

Explanado sobre a Diretoria de Eventos relatou os desafios enfrentados com a 

realização do Arraial de Belo Horizonte, que diante do contexto da pandemia, foi  

suspenso para o ano de 2020.  Já o Carnaval de Belo Horizonte está em 

replanejamento considerando os diferentes possíveis cenários, uma vez que por 

sua complexidade o evento exige grande antecedência e cuidado em seu 

planejamento. Passou então a discorrer sobre o principal item da pauta dessa 10ª. 

https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/informacoes-sobre-coronavirus-covid-19
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Reunião, o engajamento do setor no projeto Dialoga Turismo, para a elaboração de 

estratégias e projetos de retomada das atividades no contexto pós pandemia.  

Ressaltou ainda a proposta de ações de retomada no pós pandemia vem sendo 

estruturadas em três eixos estratégicos: Fomento e estruturação do Turismo 

Urbano, com uma frente sobre Turismo Eventos Urbanos e de Negócios; foco na 

Gastronomia como setor estratégico e reestruturante e inovações em marketing e 

promoção turística.  Assunto 2: Na sequência foi apresentado pelos senhores 

Marcos Boffa - Diretor e pelo representante do SEBRAE Renato Lanna e as bases 

do Projeto Dialoga Turismo, a ser desenvolvido em parceria das duas instituições. 

O diretor Marcos Boffa esclareceu que o projeto lançado em dezembro de 2019, 

teve seu escopo reformulado em função da necessidade de se adequar aos 

desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus e agora terá suas ações 

executadas online. Destacou que o atual contexto da pandemia e seus 

desdobramentos em todo o mundo, tornam o Dialoga Turismo um projeto 

estratégico neste momento de reestruturação do turismo e importante espaço de 

compartilhamento e troca entre o setor público e privado, ampliando o alcance para 

além dos atores que participam do COMTUR. Nessa perspectiva convidou os 

representantes do trade a participar e engajar nas atividades do Dialoga Turismo, 

projeto criado para ser um espaço de escuta, reflexão e elaboração conjunta de 

proposições e busca de soluções para o setor de turismo de Belo Horizonte, no 

curto e no médio prazo. E diante das incertezas e desafios do momento reforçou o 

convite para que todos se disponham a pensar além, unir e agregar esforços para 

sair da crise. Concluiu informando que a programação do evento prevê a realização 

de lives e oficinas online ao longo dos meses de junho a setembro de 2020. Para 

organizar o debate e as propostas, de início são sugeridos três grandes eixos, que 

são bem abrangentes, que apontam para a retomada do desenvolvimento como 

forte opção de enfrentamento da crise. São eles: Eixo Temático 1 – Destino de 

Negócios, Eventos e Saúde; Eixo Temático 2 – Destino de Gastronomia, Patrimônio 

Arquitetônico e Cultura; Eixo Temático 3 – Estratégias de Mercado para a 

Retomada. Antecipou ainda que entre os nomes já confirmados o do Secretário de 

Turismo de Foz do Iguaçu Gilmar Piolla, que fará a live de abertura, no dia 02 de 

junho. Em seguida o representante do Sebrae discorreu sobre a importância que o 

SEBRAE MG dá em poder dar continuidade e suporte ao fortalecimento da 
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governança do turismo em Belo Horizonte. Citou o fato de que a crise, 

acompanhada de queda no orçamento é também um desafio que está sendo 

enfrentado pela instituição, que reestruturou ações e canais de comunicação online 

com o seu público alvo. Os conteúdos estão sendo adequados para torná-los mais 

leves e acessíveis ao ambiente virtual. Outro ponto de destaque foi a busca de 

reforço de parcerias, visando conectar iniciativas e otimizar esforços para dar 

suporte às necessidades dos pequenos empreendedores. Citou como exemplos o 

caso do BDMG, e ações desenvolvidas com a Belotur. No caso do Projeto Dialoga 

houve uma adaptação para o ambiente online, mantendo-se a essência do projeto 

ao abrir escuta e consulta a todos os elos da cadeia, para construir propostas e 

diretrizes de desenvolvimento do setor de turismo na capital, reunidas em 

documento final consolidado, que reunirá diretrizes de referência para delinear 

ações a serem desenvolvidas futuramente. Destacou, contudo, que o processo é 

dinâmico e é fundamental que haja uma atualização das proposições priorizadas 

ao seu final. Informou que a duração do projeto tem seis meses, estruturado em 

reuniões curtas de grupo de trabalho, com periodicidade quinzenal, moderadas por 

consultor contratado especialista no uso de ferramenta, que propicia agilidade e 

participação nessa construção. Lembrou também que força do turismo está gestão, 

no “olhar para dentro” e para o mercado como pontos fundamentais para o sucesso 

dos negócios. Para isso o SEBRAE traz como contribuição a apresentação de uma 

ferramenta desenvolvida para facilitar a análise financeira das necessidades dos 

empreendedores para dimensionarem com segurança o fluxo de caixa. Ressaltou 

ainda que os canais de atendimento online do Sebrae oferecem consultoria gratuita 

adicional. Assunto 3: O próximo item da pauta foi apresentado pelo analista técnico 

do SEBRAE MG Vinicius Policarpo Quintão, o tema: Fluxo de Caixa para 

verificação e dimensionamento de crédito. A apresentação foi iniciada com breve 

relato sobre os cenários as perspectivas para o Turismo no curto prazo e médio 

prazos. Compartilhou informações sobre o cenário econômico no setor de turismo 

frente a pandemia e fatores chaves para a retomada do ponto de vista do que 

acontece nas dimensões do: comportamento da demanda (poder de compra 

confiança de compra e estado de saúde), destino (adoção de protocolos, custeio 

da adoção de novos protocolos e nova precificação), origem (confinamento, 
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disponibilidade de transporte e conveniência de transporte), mostrado graficamente 

no quadro a seguir. 

 

 
Diante do cenário de crise surgiu a ideia do Sebrae de desenvolver uma ferramenta 

dimensionamento do fluxo de caixa que atendesse a necessidade de disponibilizar 

uma solução simplificada e acessível que apoiasse os pequenos negócios (MEI, 

micro e pequenas empresas) na tomada de decisão frente as restrições vividas 

pelos empreendedores na gestão de seu negócio durante a pandemia. Construída 

em excel essa ferramenta de fluxo de Caixa, tem estrutura simplificada e permite de 

maneira amigável a análise financeira e verificação e dimensionamento de crédito. 

Isto é, possibilita ao pequeno empreendedor analisar o impacto da sua decisão na 

tomada de crédito no curto e no médio prazo, de forma realista. Ou seja, o 

endividamento seja analisado com critérios como prazo factível e não 

comprometimento do faturamento e lucratividade. Esclareceu que a correlação de 

fatores como renegociação de contratos, estimativa de receita, estrutura e revisão 

de custos fixos e variáveis, necessidade de nova precificação, eleva custos e traz 

possível necessidade de busca de acesso a crédito. As funcionalidades da planilha 

foram apresentadas e testadas com várias simulações de cenários do dia a dia do 

pequeno empreendedor. Destacou que essa a conjugação de fatores gera efeitos 

que impactam diretamente a operação financeira dos negócios. Ressaltou a 

importância da ferramenta para análise de financeira, diante das incertezas e 

dificuldades enfrentadas pelas empresas para se manterem. Durante a pandemia 
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será estratégico analisar o fluxo de caixa, a necessidade de tomada de empréstimo 

de capital, frente à variáveis como horizontes de prazo factível e não 

comprometimento de lucro e faturamento. Concluindo, reafirmou que a ferramenta 

atende à necessidade dos empreendedores de analisar os vários cenários que irão 

impactar das decisões na vida das empresas. Informou também que a ferramenta 

será disponibilizada aos integrantes do COMTUR, e que Sebrae disponibiliza em 

seus os canais de atendimento online consultoria gratuitas e pagas aos pequenos 

empresários interessados de forma personalizado. Manifestação dos conselheiros:  

Dando sequência a palavra foi aberta e passada à manifestação dos conselheiros. 

O presidente da CDL BH, Marcelo de Souza e Silva informou que a entidade integra 

o Comitê de Retomada criado pela Prefeitura e reiterou a importância de que a 

reabertura das atividades econômica se dê de forma gradual e segura e não 

causem risco sanitário a população. O setor do comercio está ciente da 

necessidade de que os indicadores de monitoramento se mantenham nos níveis 

verde ou amarelo, de forma a permitir a abertura segura e não haja risco de 

retrocesso no processo de abertura consciente, gradual e com segurança. Reiterou 

também a importância de controle da movimentação de pessoas em transporte 

público seja feita de forma adequada para evitar riscos sanitários. Ressaltou 

também os esforços de campanhas sensibilização feitos pela CDLBH, para 

estimular comportamentos de não aglomeração, uso de máscara e cuidados de 

higiene pessoal, iniciada com instalação de faixas, autorizadas pela prefeitura. 

Chamou atenção ainda para o trabalho desenvolvido pelo referido comitê para 

elaboração de protocolos gerais e específicos por setores que irão estabelecer os 

padrões para as atividades autorizadas a voltar. Ficam ainda em aberto eventos e 

bares e restaurantes. Na sequência o conselheiro Hugo Salomão, diretor de 

Relações Internacionais da Prefeitura e representante da Secretaria de 

Desenvolvimento, junto ao Conselho iniciou sua fala dizendo da satisfação em 

participar de reunião com esse grupo qualificado de um setor que para a economia 

da cidade.  Reforçou a falas anteriores e ressaltou afirmando o total compromisso 

Prefeitura com retomada segura da atividade econômica na capital, Ressaltou os 

bons indicadores de monitoramento apresentados por Belo Horizonte, em 

comparação com outras grandes metrópoles são resultado de um trabalho feito 

com responsabilidade, o que se busca para que as atividades econômicas voltem 
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de forma responsável, base do trabalho do Comitê de Retomada que conta a 

participação da sociedade civil e entidades empresariais. Ressaltou a importância 

de que a retomada das atividades também observe as melhores práticas 

identificadas de como sair da crise para direcionamento específico da retomada. 

Reforçou que o meticuloso trabalho de buscas para alimentar o repositório de 

informações desenvolvido e disponibilizado no site da Prefeitura, cujo link já foi 

compartilhado.  Lembrou que o trabalho mapeou e acompanhou 107 países, e 

identificou mais de 800 iniciativas. Dessas iniciativas, 80 foram coletadas junto a 23 

países e se referem a retomada na área do turismo e cultura. Foram compiladas 

também recomendações, orientações e medidas apresentada por organismos 

internacionais competentes, com recomendações especificas para a crise do 

carona vírus. A Organização Mundial de Turismo - OMT, dada a transversalidade e 

importância do turismo em todo o mundo se articula e trabalha com a OMS e OMC, 

uma vez que é necessária uma estratégia robusta para o enfrentamento da crise, 

em que estejam engajadas a sociedade civil, setor privado, academia e governo 

para conseguir dar a melhor resposta à crise. E encontrar soluções. Incentivou a 

todos a consultar as informações e traz recomendações especificas e gerais 

pensando o turismo do amanhã, pensando o turismo do amanhã, na retomada, no 

gerenciamento do impacto da crise como um todo. Daí a relevância de se observar 

o que está acontecendo o que foi feito em nível nacional, subnacional e local para 

entender o que pode ser aplicado aqui e a melhor forma de sair dessa crise. Para 

além dessa atividade ressaltou o trabalho desenvolvido, pela Secretaria de 

Desenvolvimento por meio da Diretoria de Projetos Estratégicos e Inovação, estudo 

aprofundado com análise de CNAES analisando e avaliando impacto econômico, 

emprego, arrecadação do município. Também atingida e impactada pela crise a 

Prefeitura instalou um comitê de retomada econômica com o objetivo de articular 

esforços para que no período mais curto possível se consiga voltar à normalidade. 

Mais uma vez reiterou a importância de a retomada ser feita de forma responsável. 

Isto é, é necessário definir uma estratégia consistente de forma a evitar 

necessidade de novo fechamento, como aconteceu em outras localidades. 

Ressaltou que esse retrocesso amplia o prazo necessário de isolamento, da 

quarentena e intensifica e aprofunda os impactos econômicos negativos. O 

representante da ABLA,  Leonardo Soares  manifestou-se quanto a importância do 
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setor de locação de veículos em Belo Horizonte no contexto da pandemia, e 

chamou a atenção para o fato de que o setor se enxerga como estratégico para 

reduzir problemas relacionado a mobilidade urbana e garantir a segurança dos 

deslocamentos da população. Nesse contexto ele reitera a demanda de que a 

atividade seja considerada como atividade essencial também em nível municipal. 

O conselheiro Jair de Aguiar, presidente Executivo do BHC&VB agradeceu o apoio 

da presidência da Belotur e da CDL, respectivamente, como facilitador e 

representante e interlocutores setorial do setor de turismo junto ao comitê de 

reabertura das atividades econômicas abrindo espaços para encaminhamento de 

demandas setoriais. Reiterou o desejo da classe hoteleira que o processo de 

retomada seja consciente e pautado pela união de todos em busca de segurança 

da população, bem como a preservação da saúde das empresas.  Em resposta à 

demanda do conselheiro Jose Eugênio – SINDETUR, reiterou pedido  de apoio ao 

SINDETUR  para articulação e interlocução junto à SECULT,  para resgate de uso 

do Terminal Turístico JK, como ponto de embarque e desembarque de passageiros 

de ônibus de fretamento o Presidente Gilberto reconheceu a pendência no 

encaminhamento da questão, e se comprometeu a avançar nessa tratativas e em 

outras  pautas relacionadas a  demandas  do setor relacionadas a transporte, junto 

aos órgãos municipais relacionados ao assunto, como Regional Centro sul, Guarda 

Municipal e BHTrans). No tocante à articulação com a SECULT declarou que 

acredita ser esse momento propício para este encaminhamento, tendo em vista a 

tendência de que os deslocamentos   turísticos sejam mais curtos, feitos por via 

rodoviária. Consultado o representante do SINDETUR se demonstrou satisfeito 

com o posicionamento da Belotur quanto ao encaminhamento da questão, 

afirmando que o Sindicato se coloca à disposição da avaliação de outros pontos ou 

espaços na capital, que possam atender ou aliviar essa necessidade de melhorar 

o atendimento aos visitantes que chegam a capital por via terrestre, utilizando-se 

empresas de fretamento. Não havendo novas inscrições de fala a palavra foi 

passada ao diretor Marcos Boffa  

Informes Gerais :  O citado diretor informou sobre a previsão de breve remessa 

da programação de atividades do Dialoga na semana subsequente. Reiterou a 

Importância de envolver a participação de outros atores  da sociedade para além 

das instituições representadas no COMTUR. A ampliação da colaboração no 
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processo de construção coletiva do Dialoga, objetiva avançar no desenho de 

diretrizes que nortearão a definição de rumos para recuperação do setor no futuro 

próximo e o desenvolvimento do turismo em Belo Horizonte. Reforçou as palavras 

do Presidente Gilberto, quanto com a satisfação com robusta presença e 

representatividade de entidades e associações participantes durante a reunião. 

Finalizando o Presidente Gilberto reiterou agradecimentos a todos e o convite a 

todos para participação nas atividades do Projeto Dialoga. Nada mais havendo a 

tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata. Belo Horizonte, 21 de maio 

de 2020. 

Membros Conselheiros – Titulares e suplentes presentes: 

Gilberto de castro  __________________________________ 

Presidente da Belotur e COMTUR 

ABAV – Associação Brasileira 
de Agentes de Viagem 

Titular 
Alexandre 

Brandão 

 

Suplente Ricardo Campos 
 

ABEOC – Associação Brasileira 
de Empresas de Eventos 

Titular 
Ana Maria Diniz 

Braga 

 

ABLA – Associação Brasileira 
das Locadoras de Automóveis 

Suplente 
Leonardo Soares 
Nogueira Silva 

 

ABRAJET – Associação 
Brasileira de Jornalistas de 

Turismo 
Titular 

Antônio Guerra 

Claret 

 

ACMINAS – Associação 
Comercial e Empresarial de 

Minas  

Titular 
Karla Delfim  
 

 

AGTURB -  Associação de 
Guias de Turismo do Brasil 

Titular Shirley Novaes 
 

Suplente Neio Rodrigues 
 

BHCVB – Belo Horizonte 

Convention & Visitors Bureau 

Titular Jair de Aguiar 
 

Suplente 
Hernani Castro 
Junior 

 

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 

 

PBH ASCOM – Assessoria de 

Comunicação 
Suplente Conceição Baeta 

 

PBH - BELOTUR - Empresa 

Municipal de Turismo de Belo 
Horizonte 

Titular 
Gilberto de 
Castro 

 

Suplente 
Marcos Vinicius 
Boffa 

 

PBH - FMC - Fundação 
Municipal de Cultura 

Suplente 
Janaína França 
Costa 

 

PBH - Regionais - Centro Sul e 
Pampulha 

Titular 
Neusa Maria da 
Silva Oliveira 
Fonseca 

 

Suplente 
Andrea Souza 
de Andrade Silva 

 

PBH - SMMA - Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 

Suplente 
Leovegildo 
Soares e Souza 

 

PBH – SMDE - Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento 
Econômico 

Titular 
Hugo Salomão 

França 

 

Suplente 
Camila Vieira 
Freitas 

 

SEBRAE -  Serviço de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas de 
MG 

Suplente Renato Lana 
 

SENAC - Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial 
Titular 

Hans Eberhard 
Aichinger 

 

SESC -  Serviço Social do 
Comércio 

Titular Manoela Lutke 
 

SECULT MG - Secretaria de 

Estado de Cultura e Turismo 
Titular 

Fernanda 

Fonseca 

 

SINDETUR -  Sindicato das 
Empresas  de Turismo no 
Estado de Minas Gerais 

Titular 
José Eugenio 

Aguiar 

 

Suplente 
Vicente Maia do 
Prado 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Lista Complementar – Outros participantes 

NOME ENTIDADE INSTITUIÇÃO 

Adriana Queiroga ABRASEL 

Aldani Junio Santos BELOTUR 

Ana Gabriela Milagres Moreira BELOTUR 

Bráulio Figueiredo Alves da Silva UFMG 

Fernanda Machado Dias BELOTUR 

Flávia Werneck Pelegrino BELOTUR 

Gleyce Carolina de Souza Bicalho BELOTUR 

Joel Henrique de Souza Matos BELOTUR 

José Geraldo Dolabela BELOTUR 

Juliana Barcelos BELOTUR 

Karla Bilharinho Guerra BELOTUR 

Kelly Nair Leão Santos de Abreu Lima BELOTUR 

Laura Menezes Rodrigues BELOTUR 

Luana Cristina Berti BELOTUR 

Luiza de Aquino Reale BELOTUR 

Marah Costa BELOTUR 

Maria Thereza Saez  BELOTUR 

Nathalia Heringer SEBRAE MG 

Neiva Aparecida duarte BELOTUR 

Neuma de Moura Horta BELOTUR 

Patrícia Marinho SESC MG 

Ricardo Navarro de Moura BELOTUR 

Rodrigo Cavalcante Miguel  BELOTUR 

Ulisses Ricardo Pessoa BELOTUR 

Vinícius Policarpo SEBRAE MG 

Ygor Teles Lauar BELOTUR 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 


