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FORTALECIMENTO DA ECONOMIA

TRANSVERSALIDADE

CRIATIVA

ENTRE CULTURA E
TURISMO

POTÊNCIA DOS DOIS

SEGMENTOS, UNIDOS, PARA
ALAVANCAR A GERAÇÃO

DE EMPREGOS E RENDA NO
ESTADO

PANDEMIA DE COVID19:
PRIMEIROS SETORES A
PARALISAREM SUAS

SECULT: estratégias, ações e

ATIVIDADES

políticas adaptadas e orientadas

FORAM AQUELES LIGADOS

para a nova realidade

À CULTURA E AO TURISMO

Minas para Minas
Reposicionamento de Minas Gerais: destino turístico seguro e confiável
Retomada gradual e consciente das atividades turísticas no estado (Plano Minas Consciente)
• Investimento de R$ 3 milhões do Ministério do Turismo para promoção do programa
• Minas para Minas

Minas para o Brasil

Minas para o Mundo

• Segmentos prioritários: turismo cultural, rural, gastronômico, de aventura, de natureza e

de experiências
•O destino Minas Gerais está habilitado a usar o selo Viagem Segura WTTC, do Conselho
Mundial de Viagens de Turismo, por cumprir protocolos sanitários recomendados por

autoridades mundiais

Observatório
do Turismo de
Minas Gerais
Monitoramento em rede da atividade turística
no estado
- Inovação
- Inteligência de mercado
- Fomento à pesquisa acadêmica em turismo
• 30 boletins durante a pandemia

• Sondagem Empresarial de Impactos
nos Negócios de Turismo
• Painel interativo de monitoramento
de retomada

Retomada do Turismo em MG
Minas Gerais faturou mais de R$ 1 bilhão em setembro – fatia representa 8,2% do Brasil
227 mil passageiros desembarcaram nos aeroportos de Minas Gerais em outubro, com crescimento
de 38% em relação a setembro
Aeroportos mineiros contabilizaram 2.299 pousos em outubro, número que representa crescimento

de 33% em relação a setembro
A taxa de ocupação hoteleira em Belo Horizonte, no mês de outubro, foi de 37,94%, número que
representa aumento de 5,4% em relação a setembro
Pela primeira vez em 2020, o mês de outubro apontou mais admissões do que demissões no setor

turístico, segundo o CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
Medidas sanitárias: Minas Gerais é o 3º estado com maior emissão de selos “Turismo Responsável
– Limpo e Seguro”, do Ministério do Turismo. Mais de 2.200 selos emitidos

Plano
Cozinha Mineira
Construção coletiva
Objetivo: criar e promover políticas
públicas para o fomento, posicionamento e

fortalecimento da gastronomia como setor
estratégico de desenvolvimento
socioeconômico em Minas Gerais

 Consulta pública ficou aberta até 8 de
dezembro de 2020

 Revisão da primeira versão, cujo prazo
compreende período de 2018 a 2021

Minas Recebe
Programa de Apoio para agências e operadoras de turismo receptivo em MG
115 empresas habilitadas em 2020 – aumento de 74% em relação a 2019

ICMS Turismo
Minas Gerais é o único estado da federação que repassa incentivos financeiros aos municípios para que esses
possam trabalhar a gestão turística, nos termos da legislação federal e estadual
Sistema ICMS Turismo foi finalista do Prêmio Inova 2020, do Governo de Minas Gerais, na categoria “Iniciativas
Implementadas de Sucesso”, recebendo Menção Honrosa

Cadastur
Executado pelo Ministério do Turismo em parceira com a Secult, a ação visa promover
formalização e a legalização dos prestadores de serviços turísticos

o ordenamento, a

Em janeiro eram aproximadamente 9.200 registros ativos, chegando a dezembro com aproximadamente 11.200, um
aumento de 20% nos registros

#ARteSalva
EIXOS
DOAÇÕES
FOMENTO
ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO

Incentivo às economias da Cultura e do Turismo de
Minas Gerais
Governo de MG, Sesc em Minas e mais de 60
parceiros da iniciativa privada e sociedade civil

484,8 toneladas de cestas básicas
140 toneladas de alimentos
15 mil máscaras

23 lives solidárias
Mais de R$ 6 milhões em editais
8 cursos de capacitação
15 lives informativas
400 entidades

300 mil pessoas atendidas
Canto da Rua Emergencial na Serraria Souza Pinto
Parceria Secult/ FCS/ Arquidiocese de Belo Horizonte

32 mil atendimentos para população em situação de rua
Palco #ARteSalva: Lives de artistas e Quarteirão eletrônico

Lei Aldir Blanc em Minas Gerais
Recursos da LAB em MG destinados a diversas ações, que incluem o auxílio emergencial e a
elaboração de editais emergenciais, contemplando segmentos variados

Alcance amplo de toda a cadeia artística e cultural em Minas

Auxílio emergencial de R$ 600
Valores correspondentes estão sendo pagos em parcela única de
R$ 3 mil
Total de 2.128 auxílios

EDITAIS Lei Aldir Blanc MG
Mais de R$ 120 milhões para os editais

27 editais publicados
250 pareceristas selecionados
9.993 inscritos nos editais de seleção de propostas e premiações
3.776 inscritos nos 5 editais de credenciamento até o momento
12 lives tira-dúvidas sobre a LAB MG com representantes do poder público e da sociedade civil

para orientar artistas, gestores e técnicos de cultura em Minas Gerais

Resultados finais de 21 editais já publicados

Pagamentos serão concluídos até 31/12/2020

OUTROS EDITAIS
- Edital Exibe Minas: R$ 1,5 milhão em prêmios (mostras, festivais, cineclubes)
- Edital Arte Salva Museu Seguro: R$ 2 milhões em projetos voltados para a segurança contra incêndio e
pânico em museus
- Edital Arte Salva: R$ 2,5 milhões em prêmios para apoiar artistas, produtores e empreendedores culturais
- Edital Culturas Populares: R$ 590 mil em prêmios para preservação da memória e da identidade mineiras
- Edital Risadaria: R$ 200 mil em prêmios para projetos de humor e comédia
- Edital COPEFIC: Comissão Paritária Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura de Minas Gerais

- Edital SECULT/IEPHA: Comitê Gestor Pró-Brumadinho (Ação compensatória)

R$126 milhões em 32 editais de fomento, lançados em 2020,
para incentivar e apoiar o setor cultural

Empresa Mineira
de Comunicação (EMC)
Rede Minas
Educação: 2 milhões de alunos nas teleaulas
Aumento da produção local e programas em rede nacional
Acessibilidade: programa acessível para crianças surdas pela
primeira vez em emissora aberta
Várias premiações recebidas em 2020

Rádio Inconfidência
2020 - Aumento de mais de 100% na audiência geral da emissora FM:
mais de 11 mil ouvintes por minuto
Promoção do Prêmio da Música Popular Mineira
Emissora AM figura entre as 10 mais ouvidas no Brasil
Democratização acesso - Criação e disponibilização de 5
canais de música via streaming

Audiovisual
em Minas Gerais
Estruturação de políticas públicas do governo do Estado: Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais (BDMG) passa a operar como agente financeiro do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA)

no Sudeste, no Centro-Oeste e no Sul da Bahia
Empresa Mineira de Comunicação (EMC): catalisadora de políticas públicas e de fomento e
divulgação do setor
Parceria na realização da 5ª edição da MAX – Minas Gerais Audiovisual Expo, contribuindo para o
desenvolvimento da economia criativa no estado

Orquestra
Filarmônica de
Minas Gerais
Álbum com obras de Almeida Prado indicado ao
Grammy Latino 2020
Ações educativas - 80 atividades
Maratona Beethoven: Concertos exibidos pela Rede

Minas
Youtube: vídeos com audiodescrição e legendas Projeto Orquestra para cego ver e para surdo sentir
Novo Contrato de Gestão: Secult e Instituto

Cultural Filarmônica. R$ 137.033.776,18

Minas
300 anos
2/12/2020 - Cerimônia no Palácio da Liberdade
Festival Luzes da Liberdade: Patrocínio
CEMIG, apoio CDL/BH e parceria do Governo de

Minas
Exposição virtual Várias Minas: encruzilhada
de histórias (Arquivo Público Mineiro, Museu
Mineiro e Biblioteca Pública Estadual de Minas
Gerais)
Lançamento do site Minas 300 Anos
(www.minas300anos.mg.gov.br) em parceria com
o Governo do Estado

Novo Circuito Liberdade
Expansão - inspiração no projeto original de 1895 da capital mineira, elaborado por Aarão Reis
Novo espaço cultural: Casa Funarte Liberdade
Inclusões: Museu dos Militares Mineiros, Fundação Clóvis Salgado, Sala Minas Gerais e Mineiraria
Publicado o Decreto Nº 48.074, de 29/10/2020, do Governo do Estado - SECULT passa a ser gestora

do Circuito Liberdade
Criação do Circuito Turístico Liberdade - rotas turísticas partindo de BH para regiões do estado (300 anos
de Minas, Artes, Música, Literatura, Artes Visuais, Arquitetura e Patrimônio)
+ visibilidade à transversalidade entre cultura e turismo

+ fortalecimento da economia criativa
+ geração de emprego e renda a partir desses dois
setores

Fundação de Arte de
Ouro Preto (FAOP)
36 obras restauradas / 109 obras em andamento
23 comunidades atendidas com obras de conservação e restauração

25 Cursos de formação em Artes e Ofícios, Conservação e
Restauração

Vencedora do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade 2020
pela Formação de Restauradores em estreita relação com

comunidades de Minas Gerais
Prêmio reconhece iniciativas de excelência no campo do
Patrimônio Cultural
Promoção da 48ª edição do Concurso Nacional de Presépios da

FAOP

IEPHA-MG
OBRAS E PROJETOS CONCLUÍDOS
- Revitalização das fachadas das edificações do
Centro Histórico de Córregos, em Conceição do Mato
Dentro - R$459.135,93

- Intervenções na sede do Iepha-MG na Praça da
Liberdade (Prédio Verde) - R$1.233.790,17
- Complementação das instalações de Prevenção e
Combate a Incêndio e Pânico do Museu Guignard em
Ouro Preto - R$ 21.228,00
- Complementação das Instalações de Prevenção e
Combate a Incêndio e Pânico do Museu Alphonsus
de Guimaraens em Mariana - R$ 25.449,75

PROJETOS EM ANDAMENTO
- Restauração do Vapor Benjamim Guimarães
R$3,7 milhões (Ministério do Turismo e IephaMG)
- Museu Casa Guimarães Rosa, Cordisburgo
- Museu do Crédito Real, Juiz de Fora
- Restauração do retábulo do Sagrado Coração
de Jesus
- Adequações no prédio do Arquivo Público
Mineiro para proteção e combate a incêndio e
pânico

Fundação Clóvis Salgado
50 anos
- Projeto “Palácio em Sua Companhia” – conteúdos inéditos em
formato virtual
-Centro de Formação Artística e Tecnológica (Cefart) - 1050 alunos
matriculados em cursos básicos e técnicos, sendo 11.935 alunos em
cursos complementares e de extensão, totalizando 12.985 alunos em
cursos e atividades formativas que iniciaram de forma presencial e em
abril migraram para o ambiente digital;
- Aulas remotas para a continuidade dos cursos regulares de Teatro,
Dança, Música, Artes Visuais e Tecnologia da Cena
- 22º FESTCURTAS BH - Alcance total de 39.418 pessoas e 12.840
visualizações com ampla participação nacional e internacional (este
ano realizado pela plataforma própria cinehumbertomauromais)
- 6º Prêmio Curta Metragem BDMG Cultural/ FCS de Baixo Orçamento

- Temporada de ópera online
- Prêmio Décio Noviello

Equipamentos
culturais do
Estado

Museus
Ampliação da programação virtual
117 assessorias técnicas aos museus de Minas (Sistema Estadual de Museus)
13º Encontro Estadual de Museus – “Museus, sustentabilidade e inovação”
_____________________________________________________________________
Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais
Edição especial 300 anos de Minas Gerais em formato impresso e digital

73 assessorias técnicas a 50 municípios (Sistema Estadual)
Repasses de 4.035 livros para 14 municípios
______________________________________________________________________

Arquivo Público Mineiro
Reativação do Conselho Estadual de Arquivos em fevereiro de 2020
149,4 mil itens documentais tratados

104 assessorias técnicas para gestão de arquivos, bibliotecas e museus
5 assessorias técnicas para municípios

Metas 2021
•Circuito Liberdade: Plano de promoção turística; Ampliação dos equipamentos integrantes e das rotas
turísticas; Centro de atendimento ao visitante; Ônibus turístico; Sinalização das rotas e dos
equipamentos; Conexão com festivais e eventos culturais de BH; Parceria com a Secretaria de

Educação para visitação guiada das escolas e capacitação dos professores
• Promoção de Minas para o Brasil e para o Mundo no processo de retomada segura das atividades
turísticas
• Novos editais de fomento à cultura
• Novas parcerias com a sociedade

