SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO DE MINAS GERAIS
1ª REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO DE TURISMO DE AVENTURA
ATA NÚMERO 01 DA
REUNIÃO DO GRUPO
DE
TRABALHO
TURISMO
DE
AVENTURA
Pauta: 10:00 hs – Reunião iniciada por Cintia Freire, representando a Subsecretaria de Turismo,
Milena Pedrosa, 10:10hs – Presente: Capitão Washinton Marques – CBMMG, Cristiane Froes –
IEF, Frederico Augusto Gomes de Ramos, SEDESE/SUBESP, Luana Barros – SEMAD, Lucas
Xavier – IGR Serra do Cipó, Cintia Freire – SECULT MG, Julia Oliveira – SECULT MG, Rafael
Valadão - SECULT MG. Aos 02 dias do mês de setembro de 2021, às 10 horas, via Google Meet,

por meio do link https://meet.google.com/ovq-ygvn-wzs, realizou-se a 1ª reunião do Grupo de
Trabalho de Turismo de Aventura com a presença das entidades públicas e privadas, e sob a
condução da Assessora da Subsecretaria de Turismo do Estado de Minas Gerais, Cintia Freire.
Cintia iniciou com boas-vindas, agradeceu a presença de todos e passou e justificou a ausência
da Subsecretária, Sra. Milena Pedrosa. Todos votam pela revogação integral da lei 16.686. Foi
informado sobre a publicação da resolução em 01/09/2021 no Diário do Executivo Resolução
Conjunta SECULT/SEMAD/SEDESE /CBMMG /IEF Nº 04, 20 de agosto de 2021 e passou para
leitura dos demais pontos da resolução a serem atendidos no âmbito deste GT. Lucas da IGR
Serra do Cipó, sugere a qualificação e capacitação do trade e para o público final promoção
marketing e webinário. Cristiane Froes reforça que as normas da ABNT são específicas para
turismo de aventura, não cabendo em alguns casos para a prática de esportes de aventura.
Cintia e Júlia concordam. Júlia propõe ações para promoção e sensibilização dos públicos,
campanha coordenada com ascom para fazer divulgação conjunta. Cintia sugere criar uma
planilha no drive para propostas de cada área e para a promoção conjunta. Rafael explana sobre
o programa Reviva e cita os 4 eixos: Biossegurança, estruturação do turismo, capacitação,
marketing. Rafael apontou o aonde o GT de Aventura está no programa, que é no segundo eixo,
estruturação do turismo, ressaltando a importância do GT de Aventura nos objetivos do estado
de Minas Gerais. Participantes pedem a apresentação do Reviva para leitura. O Capitão
Washington informa que estará de férias e o suplente será o Capitão Pedro Melgaço
pedro.melgaco@bombeiros.mg.gov.br. Lucas Xavier informa sua participação a partir dessa
reunião
representando
a
IGR
Serra
do
Cipó
no
GT
de
Aventura
gestorcircuitoserradocipo@gmail.com. Fica firmado como encaminhamentos propor ações
para promoção e sensibilização dos públicos e que a próxima reunião será na terceira quintafeira do mês de outubro, dia 21/10/21. Nada mais havendo a discutir, a reunião foi encerrada às

10:55.

