
 
 

ATA DA 3ª REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE OFERTA TURÍSTICA DA COMTUR-BH 
  

Dia: 27/07/2022 
Formato: online (Google Meets) 
Participantes: Maarten Van Sluys (Coordenador da Câmara Temática de Oferta Turística), Karla 
Bilharinho Guerra (Gerente de Desenvolvimento Turístico/DRTI/Belotur, Kelly Leão (Belotur), 
Isabela Bandeira, Ricardo Campos, Luana Cristiani Berti da Silva, Tharcio Elizio dos Santos Silva, 
Alvaro Eduardo Goulart, Janaina Franca Costa, Thereza Graciana Belloni Teixeira Costa, Denise 
Loschi, Bernard Martins, Brenno Mesquita, Allyson Miranda, Marina Nunes Silveira, Marcelo 
Oliveira, Ludmila Ribeiro, Leonardo Soares, Andrea Souza de Andrade Silva, Ygor Teles Lauar, 
Flávia Werneck Pelegrino, Leo Sales. 

  
A pauta proposta para esta reunião abordou os seguintes pontos: 

 

1. Boas-vindas e orientações aos participantes 
2. Leitura e aprovação da ata da 2a. Reunião da câmara temática de Oferta Turística 
3. Perspectivas Hotelaria / Gastronomia BH (2º semestre 2022) 
4. Propostas para integração Segurança Pública x Oferta Turística 
5. Monitoramento das Ações do Dialoga Turismo– 2022 
6. Informes Gerais 

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

 
1. Leitura e aprovação da ata da 2ª Reunião da Câmara Temática de Oferta Turística: a 

ata da 2ª reunião foi apresentada e aprovada pelos participantes da Câmara Temática 
de Oferta Turística. 

2. Perspectivas Hotelaria / Gastronomia BH (2º semestre 2022) 

O coordenador da Câmara relatou que o levantamento de dados do primeiro 
semestre de 2022 ainda está em andamento e irá apresentá-los assim que todos 
estiverem computados. Relatou que com base em dados preliminares, o setor 
hoteleiro apresentou um crescimento expressivo da ocupação e valor da diária 
média em Belo Horizonte no primeiro semestre. Relatou também que para o 
segundo semestre a perspectiva é que, devido as eleições, possa acontecer um 
arrefecimento da demanda hoteleira, com um provável crescimento após o mês de 
outubro. Ressaltou a importância de a rede hoteleira ter profissionais capacitados 
em oferecer e apresentar a cidade para o turista, e programas em parceria com a 
Belotur para captação desses clientes. Em relação ao setor de Gastronomia, Ricardo 
Campos relatou um crescimento do setor com perspectiva de maior qualificação e 
lançamento de novos produtos e experiências gastronômicas que atraem um 
turismo específico na área. Bernard Martins acrescentou sobre a importância dos 
mercados no setor gastronômico belorizontino e sobre a inauguração de novos 
projetos na área no segundo semestre de 2022, e os lojistas estão otimistas com as 
perspectivas de crescimento. 

 



3. Propostas para integração Segurança Pública x Oferta Turística 

Foi relatado pelo coordenador da Câmara episódios de furtos em hotéis e nas ruas 
da capital, o que preocupa o setor hoteleiro o que pode ameaçar o turismo em 
geral e enfatiza a necessidade de políticas que se atentem a segurança pública. Já 
foram realizadas reuniões com a chefia da Polícia Militar e a rede hoteleira a fim de 
discutir o problema. Durante a reunião foi discutido soluções como rede de alarmes 
e monitoramento policial mais próximo de pontos de interesse. Álvaro Goulart da 
regional centro-sul relatou uma diminuição nas taxas de furtos e roubos na região 
do hipercentro de Belo Horizonte. Karla Bilharinho sugeriu a realização de um ofício 
que contemple a demanda observada pela rede hoteleira relacionado à segurança 
de Belo Horizonte. Relatou da importância do serviço do Centro de Operações 
Integradas que tem uma gestão integrada e inteligente da cidade e monitoram as 
câmeras do município. Foi sugerida a criação de uma comissão da rede hoteleira 
para conhecer e cooperar com o COPI. 

4. Monitoramento das ações do Dialoga Turismo – 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). 
Monitoramento: ação concluída. 
 

b. Ação 6 – Fortalecimento do Observatório do Turismo (Divulgação) – Líder: 
Milena Teixeira Soares (Fecomércio). Parceiros: Maria Thereza Magalhaes 
(Belotur) 
Monitoramento: ação concluída 
 

c. 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: Karla Bilharinho relatou que foi realizado o levantamento das 
demandas e ações realizadas pela Prefeitura de Belo Horizonte, foi realizado 
um plano e a ação está em fase de conclusão. 
 

d. Ação 8 - Projeto de Qualificação Profissional e Empresarial – Líder: Marcela 
Elizabeth Oliveira (ABIH-MG). Parceiros: Mariana Braga (SINDIPROM) e Renato 
Lana (Sebrae) 
Monitoramento: Existe um calendário de cursos e eventos do Sebrae em 
parceria com a Belotur. 

 

e. Ação 9 - Projeto Hub de Inovação no Turismo – Líder: Eduardo Cruvinel 
(Belotur) Parceiros: Matheus Nehmy e Danielle Machado (UFMG). 
Monitoramento: ação concluída 
 

f. Ação 10 - Mapeamento e Inovação de Experiências Turísticas – Líder: Ricardo 
Menezes Chaves - Espinhaço Operadora. Parceiros: Belotur e Rodrigo Rocha 
(Movimenta-se) 
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Monitoramento: Ricardo relatou que há uma reunião agendada para atualizar 
as informações que foram mapeadas e monitoradas. As ações estão em 
andamento em vias de conclusão do levantamento e mapeamento das 
experiências turísticas. Ação em andamento. 
 

g. 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: apresentação das ações será realizado na próxima reunião 
 
 

h. 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: Os editais do programa 4 estações tiveram um aporte 
específico para a categoria gastronomia, incentivando ações que visem o título 
de Cidade Criativa da Gastronomia pela UNESCO. Ação em andamento.  

 
5. Informes gerais 

 Foi informado que as Atas das reuniões do Conselho Municipal de Turismo estão 
disponíveis para acesso público no site da Prefeitura de Belo Horizonte: 
https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur/politicas-de-turismo-e-governanca 

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

presença de todos. 

Belo Horizonte, 28 de julho de 2022. 


