
ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE OFERTA TURÍSTICA DA COMTUR-BH 

  

Dia: 30/03/2022 
Formato: online (Google Meets) 
Participantes: Maarten Van Sluys (Coordenador da Câmara Temática de Oferta Turística), 
Marcos Boffa (Diretor de Políticas de Turismo e Inovação - DRTI/Belotur), Karla B. Guerra 
(Gerente de Desenvolvimento Turístico/DRTI/Belotur), José Eugênio Aguiar, Juliana Barcellos, 
Eduardo C, Ricardo Campos, Janaína Franca Costa, Bernard Martins, Leonardo Nunes, Marina 
Nunes Silveira, Ygor Teles Lauar, Flávia Werneck Pelegrino 

   
A pauta proposta para esta reunião abordou os seguintes pontos: 
  

1. Orientações aos participantes 
2. Eleição do Relator 
3. Confirmação ou Alteração do Cronograma de Reuniões 2022 
4. Releitura do Regimento Interno 
5. Monitoramento das ações do Dialoga Turismo – março 2022 
6. Informes Gerais 

  
 

1. Orientações aos participantes: foram realizadas orientações gerais sobre o 
funcionamento da reunião e dos trabalhos realizados no dia. 
 

2. Eleição do relator: após esclarecimentos sobre a função do Relator foi eleita como 
Relatora da Câmara Temática de Oferta Turística a representante do Café Palhares, 
Marina Nunes Silveira. 
 

 
3. Confirmação ou alteração do cronograma de reuniões: O cronograma de reuniões 

definido na 18ª Reunião do COMTUR foi aprovado e as reuniões da Câmara Temática de 
Oferta Turística serão realizadas sempre as quartas-feiras pela manhã. 
 

4. Releitura do Regimento Interno: o coordenador da Câmara Temática de Oferta 
Turística, Maarten Van Sluys, realizou a leitura do Regimento Interno para todos os 
participantes. Foram realizados esclarecimentos e orientações complementares pela 
gerente de Desenvolvimento Turístico/DRTI/Belotur, Karla B. Guerra e pelo diretor de 
políticas de turismo e inovação – DRTI/Belotur, Marcos Boffa, a respeito do 
compartilhamento dos arquivos de regimento interno, atas e demais documentos por 
meio do Google Drive e criação de grupo no whatsapp para acompanhamento e 

discussão das ações pelos participantes da câmara temática.   
 

5. Monitoramento das ações do Dialoga Turismo – março 2022: foi realizada explanação 
e acompanhamento das ações do plano tático do Dialoga Turismo, sendo realizado o 
detalhamento destas ações. 
 

 

a. Ação 5 – Eventos de Capacitação para o Trade sobre Inteligência de Mercado – 
Líder: Mariana Braga (Sindiprom/MG) - Parceiros: Maria Thereza Magalhaes 
(Belotur) e Milena Teixeira Soares (Fecomércio). Ação 8 - Projeto de 
Qualificação Profissional e Empresarial – Líder: Marcela Elizabeth Oliveira 
(ABIH). Parceiros: Mariana Braga (SINDIPROM) e Renato Lana (Sebrae)  
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b.  Ação 10 - Mapeamento e Inovação de Experiências Turísticas – Líder: Ricardo 
Menezes Chaves - Espinhaço Operadora. Parceiros: Belotur e Rodrigo  Rocha 
(Movimenta-se). / Ação 12 - Formatação de Novos Produtos e Experiências com 
Destinos do Entorno – Líder: Belotur. Parceiros: Ricardo Menezes Chaves 
(Espinhaço Operadora), Hernani de Castro Júnior e Fernanda Fonseca (SECULT). 
 Monitoramento: Leonardo Nunes, diretor de promoção e marketing de 
turístico, informou sobre a realização do convênio com o Sebrae a fim de 
desenvolver projetos e ações de qualificação, capacitação e estruturação da 
oferta turística de Belo Horizonte e também sobre o andamento do 
Mapeamento de experiências turísticas da cidade. Um dos resultados será a 
capacitação de agentes de viagem e guias de turismo, programa “Belo Horizonte 
Receptiva” e o incremento da oferta turística de Belo Horizonte. Estes trabalhos 
abrangem as ações acima citadas. Marcos Boffa salientou a importância de 
rever e reestruturar as ações 10 e 12. 

 
c. Ação 6 – Fortalecimento do Observatório do Turismo (Divulgação) – Líder: 

Milena Teixeira Soares (Fecomércio). Parceiros: Maria Thereza Magalhaes 
(Belotur) 
Monitoramento: Os dados compilados pelo Observatório serão distribuídos aos 
participantes da Câmara e publicados no site na frequência estipulada pelos 
responsáveis estando assim disponíveis para todo “trade” turísitico e os 
“players” do setor. 
 

d. Ação 7 - Projeto de Qualificação dos Acessos e Mobiliários Urbanos dos 
Atrativos – Líder: Juliana Barcellos (Belotur) Parceiros: Andrea Souza Andrade 
(Adm. Regional Centro Sul –PBH).  
Monitoramento: Juliana Barcellos informou sobre o avanço junto a SUDECAP 
com projetos que tem repercussão na ação 7, como a requalificação da Praça 
do Papa e Praça da Rodoviária e sugeriu uma discussão e apresentação de um 
compilado para a próxima reunião sobre o assunto. Informou também a 
respeito dos seguintes trabalhos: Iate Tênis Clube (cód 2517) - projetos 
concluídos, aguarda autorização judicial para início da fase de licitação de obras; 
Fundação Zoobotânica - Passeios (cód 2751) - licitação de obra concluída, OS 
deve ser dada nos próximos dias; Praça Governador Israel Pinheiro (Praca do 
Papa) - O.P. Digital 2013 (cód 1742) - projetos em andamento, previsão de 
conclusão no 2º semestre de 2023; Praça Rio Branco - O.P. Digital 2013 (cód 
1743) - projetos em andamento, previsão de conclusão no 2º semestre de 2023. 
 

e. Ação 9 - Projeto Hub de Inovação no Turismo – Líder: Eduardo Cruvinel (Belotur) 
Parceiros: Matheus Nehmy (Banco Inter - Insper) e Danielle Machado (UFMG). 
Monitoramento: Todos deverão acompanhar a implantação do Projeto Hub e 
suas aplicabilidade para o fomento do setor turístico no que tange a 
potencialização de geração de demandas.   
 

f. Ação 13 - Realização de Editais para Estímulo Produção Cultural Relacionada 
com os Títulos da UNESCO – Líder: Flavia Werneck Pelegrino (Belotur) - 
Parceiros: Flávio Dornas (Fórum de Cultura e Gastronomia), Janaína França 
Costa (FMC/PBH) e Márcia Ribeiro (Mineiraria/Nó de Rosa)  
Monitoramento: - Existem quatro editais realizados pela Belotur anualmente. 
Foi observado um número expressivo de projetos apresentados e aprovados de 
gastronomia, sendo importante o levantamento e diagnóstico desses dados 
para ações futuras.  
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-Em continuidade às ações de fomento para eventos de potencial turístico, a 
Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotur, publicou no dia 09/03, mais 
um edital do Programa Belo Horizonte Quatro Estações, que irá contemplar 
eventos realizados entre 14 de maio e 21 de setembro.  
-Sugeriu-se buscar o que tem sido fomentado nos editais da Cultura para auxiliar 
no diagnóstico, monitoramento e dinâmica das ações.  
-Será lançado o segundo edital do projeto Pampulha Território Museus. 

Foi discutida a importância da fixação de um calendário de eventos da cidade, para mapeamento 
e acompanhamento.  

Bernard Martins realizou esclarecimentos a respeito do projeto do Circuito dos Mercados e 
salientou a importância da discussão do tema para o COMTUR. 

6. Informes gerais 
 

Reforçou-se que as reuniões terão duração de uma hora e realizou esclarecimentos a respeitos 

dos arquivos gerados na reunião de hoje, que estarão disponíveis no Google Drive. O 

coordenador da Câmara encerrou as atividades, sem mais a tratar, agradeceu a presença de 

todos. 

 

 

Maarten van Sluys 

Coordenador Câmara de Oferta Turística 

 

Belo Horizonte, 30 de março de 2022. 


