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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 
2010 

 

 
 Reunião Mensal de Fevereiro, realizada com a presença dos representantes 

municipais em Corinto; 
 Definição do novo Gestor e Plano de Trabalho para 2010; 

 Trabalhar a aproximação do Circuito com os municípios e entre os 

municípios; 

o (aproximação realizada com sucesso ao longo do ano através de 

várias ações, além das reuniões mensais com a presença 

constante da maioria dos municípios). 

 Buscar investimentos do Trade e participação na Associação; 

o (Não foi possível realizar esta ação). 

 Trabalhar com o objetivo de divulgar os municípios através de uma 

publicidade bem elaborada (criação de um Site Oficial do Circuito); 

o (a divulgação aconteceu em vários momentos com o Circuito se 

fazendo presente nos principais eventos ligados ao turismo, o site 

foi criado e lançado em evento que aconteceu no mês de agosto 

com total aprovação e objetivos atingidos). 

 Formar uma comissão para avaliar e desenvolver o projeto do Trem 

Turístico Guimarães Rosa; Fazer um contato; 

o (o grupo se organizou para discutir o projeto com profissional da 

área, mas o período eleitoral inviabilizou a continuidade das 

discussões para este ano, esperamos dar continuidade no plano 

de trabalho de 2011). 

 Assessorar os municípios no que se refere ao desenvolvimento das 

atividades do turismo em cada cidade; 

o (foi mantido um contato muito próximo com todos os gestores do 

turismo em cada município, mantendo-os informados sobre 

todas as mudanças no setor, solicitações, projetos, ICMS do 
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turismo, eventos, etc., além das reuniões mensais itinerantes, 

sempre com assuntos importantes levados ao conhecimento de 

todos). 

 Trabalhar para a manutenção da certificação do Circuito pela SETUR; 

o (todos os municípios participaram e responderam prontamente 

sobre as solicitações de documentos referentes à resolução 

09/2010, que trata da renovação e manutenção da Certificação 

das Associações de Circuito). 

 
 Reunião Mensal de Março, realizada com a presença dos representantes 

municipais em Corinto; 
 Solicitação aos municípios que providenciem o mais rápido possível a 

documentação para celebração dos Convênios, sem os quais o Circuito não tem 
como realizar suas atividades. 

 Reunião Mensal de Abril, realizada com a presença dos representantes municipais 
em Corinto; 

 Retorno sobre os convênios celebrados. 
 Organização da viagem para o 3º Salão Mineiro de Turismo. 
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Atividade: 3º Salão Mineiro de Turismo 

Período de realização: ___Abril____ Local: ______Minas Centro/BH___ 

Descrição da Atividade: 

Participação do Circuito através de stand com produtos típicos do artesanato, culinária típica, 
divulgação, etc. 

Resultados Obtidos:  

Divulgação e valorização da cultura regional. 
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Atividade: 67º Exposição Agropecuária de Curvelo 

Período de realização: ___Maio____ Local: ______Parque de Exposição Curvelo 
Descrição da Atividade:  

Participação do Gestor no atendimento do Posto Móvel da SETUR que ficou dentro do Parque 
de Exposições de Curvelo, na ocasião da realização da Exposição Agropecuária. 

Resultados Obtidos:  

Divulgação e valorização da cultura regional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
 

 
Associação dos Municípios do Circuito Turístico Guimarães Rosa 
R: Manoel Pereira da Silveira, 31 – Centro – Morro da Garça / MG 
CEP. 35.798-000 

Atividade: Conferencia Intermunicipal de Turismo de Pirapora 

Período de realização: ___Maio____ Local: ______Centro de convenções de Pirapora 

Descrição da Atividade:  

Participação do como palestrante na Conferencia Intermunicipal de Pirapora. Ação de parceira 
entre o Banco do Nordeste e Municípios do norte de Minas com o objetivo de desenvolver e a 
atividade turística regional. 

Resultados Obtidos:   

Conscientização sobre o cenário político favorável ao desenvolvimento da Atividade Turística 
e divulgação do Circuito. 
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Atividade: Reunião mensal do Circuito em Presidente Juscelino 

Período de realização: ___Maio____ Local: ___Presidente Juscelino___ 

Descrição da Atividade:  

Reunião mensal do Circuito e seus representantes onde foram entregues os certificados de 
participação aos municípios que estiveram presentes no stand do Circuito quando da realização 
do 3 º Salão Mineiro de Turismo. 

Resultados Obtidos:  

Integração e sensibilização do grupo, valorização da participação e mostra dos resultados dos 
esforços em conjunto. 
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Atividade: Festa da Lavoura 

Período de realização: ___Junho_____ Local: ___Município de Morro da Garça 

Descrição da Atividade:  

Participação do Circuito através do Gestor, Presidente e Tesoureiro que estiveram presentes 
em visita a Casa da Cultura do Sertão e participaram das atividades festivas do evento em 
questão. 

Resultados Obtidos:  

Articulação entre os membros representantes do município na Associação, valorização da 
presença do Circuito nos eventos de seus municípios e valorização do evento. 
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Atividade: Lançamento Jornal Top Gol 

Período de realização: ___Junho____ Local: ___Auditório CDL em Três Marias 

Descrição da Atividade:  

Participação especial do Gestor do Circuito como convidado a palestrante no lançamento 
Oficial do Jornal Top Gol na cidade de Três Marias. Na oportunidade o Gestor também foi 
convidado a escrever uma coluna mensal para o Jornal sobre Turismo e Cultura. 

Resultados Obtidos:  

Divulgação do circuito e de suas ações, maior visibilidade e valorização da região e de seu 
potencial turístico. 
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Atividade: Inauguração do Portal Guimarães Rosa 

Período de realização: ___Junho____ Local: _Cordisburgo____ 

Descrição da Atividade:  

Participação do Circuito através da presença do Gestor, Presidente, Vice-Presidente e 
Tesoureiro na cerimônia de inauguração do Portal de Guimarães Rosa na cidade de 
Cordisburgo, além das atividades comemorativas no dia. Visita ao Museu Casa de Guimarães 
Rosa 

Resultados Obtidos:  

Divulgação e valorização da cultura regional, estreitamento do relacionamento com o 
município que é a Casa do escritor João Guimarães Rosa que deu origem ao nome do Circuito. 

 
 

 11º Encontro de Presidentes e Gestores que aconteceu em Uberlândia com a 
participação do Tesoureiro, Páblisson de Medeiros Almeida. 
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Atividade: Projeto Escadaria 

Período de realização: ___Julho___ Local: ___Belo Horizonte__ 

Descrição da Atividade:  

Participação do circuito através do Gestor e vários representantes dos municípios membros, 
com mostra e comercialização de artesanato local, culinária típica, manifestações artísticas e 
folclóricas. 

Resultados Obtidos:  

Integração e sensibilização do grupo, valorização da participação e mostra dos resultados dos 
esforços em conjunto, divulgação. 
 

 
 

 Envio do calendário anual de eventos referente ao ano de 2011, de todos os municípios 
para a SETUR, em cumprimento da resolução 008/2008, sobre Manutenção da 
Certificação; 

 Reunião Mensal realizada com a presença dos representantes municipais em Pirapora; 
 Apresentação do Decreto e da Resolução sobre o ICMS Turístico. 
 Solicitação da regularização dos convênios que ainda não haviam sido 

assinados, e dos repasses atrasados. 
 Definição da data da primeira Assembléia Geral do Circuito em 2010. 
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Atividade: Reunião Mensal do Circuito em Araçaí 

Período de realização: ___Agosto____ Local: ___Araçaí__ 

Descrição da Atividade:  

Assembléia Geral e Reunião mensal do Circuito e seus representantes no município de Araçaí, 
onde foram votados novos valores para os convênios dos municípios para o ano de 2011 e 
nivelamento dos valores, também foram entregues os convites para o lançamento do Site 
Oficial do Circuito e o relatório da participação do Circuito no Projeto Escadaria. 

Resultados Obtidos:  

Integração e sensibilização do grupo, valorização da participação e mostra dos resultados dos 
esforços em conjunto. 
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Atividade: Lançamento do Site Oficial do Circuito 

Período de realização: ___Agosto___ Local: _Casa da Cultura de Corinto 

Descrição da Atividade:  

Evento de lançamento do Site Oficial do Circuito, que aconteceu na Casa da Cultura de 
Corinto, onde reunimos Prefeitos e autoridades locais e de todos os municípios membros, além 
de representantes da comunidade e do Trade Turístico. 

Resultados Obtidos:  

Integração e sensibilização do grupo, valorização da participação e mostra dos resultados dos 
esforços em conjunto, divulgação. 
 

 
 
 

 Reunião Mensal de Setembro, realizada com a presença dos representantes municipais 
em Morro da Garça; 

 Início da elaboração do Planejamento Estratégico e Plano de Trabalho do 
Circuito. 

 Apresentação do DVD gravado no lançamento do Site no mês anterior. 

 Reunião Mensal de Outubro, realizada com a presença dos representantes municipais 
em Buritizeiro; 

 Análise, estudo e aprovação do Planejamento estratégico do Circuito e do plano 
de trabalho de 2011. 
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 Implantação dos Postos de Informação Turística nos municípios de Morro da 
Garça e Pirapora. 

 Confirmação dos preparativos para os municípios se habilitarem ao ICMS 
Turístico. 

 Solicitação do levantamento dos Atrativos Turísticos de todos os municípios 
para inserir no Site. 

 Distribuição da lista de e-mail dos municípios. 
 Definição da adequação do salário do Gestor. 
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Atividade: 12º Encontro de Presidentes e Gestores 

Período de realização: ___Novembro___ Local: _Ouro Preto__ 

Descrição da Atividade:  

O encontro contou com a participação de Presidentes e Gestores das 48 Associações de 
Circuito de todo o Estado de Minas, além da Diretoria da Fecitur, representantes da SETUR e 
no ultimo dia, com a presença do Secretário Adjunto de Turismo, Maurílio Soares Guimarães e 
da Secretária de Estado de Turismo, a empresária do ramo de hotelaria, Érica Campos 
Drumond. 

A tônica deste evento foi o chamamento por parte da FECITUR, para a união de todos os 
associados em prol do desenvolvimento de uma força de trabalho, alinhando experiências e 
mostrando sua força enquanto representantes de mais da metade do Estado, além da força deste 
setor na economia brasileira. Ficou claro que todos deveriam assumir o compromisso de 
fomentar a atividade turística em suas regiões, sensibilizar os gestores públicos locais e buscar 
de forma profissional o desenvolvimento e crescimento da atividade turística. 

Resultados Obtidos:  

Maior compreensão das situações vividas pelas outras Associações de Circuito, conhecimento 
de experiências positivas e negativas para a gestão das Associações de Circuito. Debate sobre 
necessidades emergenciais de apoio do Estado e da FECITUR, para o desenvolvimento das 
atividades e reconhecimento das Associações de Circuito. 
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 Reunião Mensal de Novembro, realizada com a presença dos representantes municipais 

em Morro da Garça; 
 Definição da data da ultima Reunião mensal em Dezembro e da Assembléia 

Geral do Circuito. 
 Envio das primeiras planilhas com dados dos Postos de Informação Turística de 

Morro da Garça e Pirapora. 
 Informe sobre a participação do Circuito com seus artesãos na 21º Feira 

nacional de Artesanato em Belo Horizonte. 
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Atividade: 21º Feira Nacional de Artesanato 

Período de realização: ___Novembro___ Local: _Ouro Preto__ 

Descrição da Atividade:  

A oportunidade foi disponibilizada com o objetivo de fortalecer o artesanato regional, 
buscando novos conhecimentos, novas formas de fazer, novos materiais, formatação do 
produto e comercialização, através da realização de um Benchmarking do artesanato. 
Foram 42 pessoas ligadas a Secretarias municipais de Cultura e Turismo, lojas de artesanato e 
artesãos, além do Gestor do Circuito, o Turismólogo Marco André, que acompanhou e 
registrou toda a movimentação da viagem. Ao todo foram representantes de 06 dos 08 
municípios, sendo, Araçaí, Corinto, Curvelo, Inimutaba, Presidente Juscelino e Pirapora. 

Com mais esta ação, o Circuito Turístico Guimarães Rosa, vai chegando ao final deste ano de 
2010 com um balanço muito positivo no que se refere à aproximação da Associação com os 
municípios e em relação às ações realizadas no sentido de contribuir com o desenvolvimento 
da atividade turística de forma sustentável e abrangente. Buscando sempre disponibilizar o 
máximo de oportunidades para geração de qualificação, conhecimento, sensibilização da 
população e distribuição de renda através da atividade turística, além de sempre mostrar as 
qualidades e potencialidades da Região. 

Resultados Obtidos:  

Dando seqüência na linha de trabalho deste ano, esta ação proporcionou interatividade entre 
artesãos e representantes dos municípios na Associação do Circuito, além de proporcionar aos 
artesãos a oportunidade de buscar novas experiências, pesquisar novos produtos, novos 
materiais e assim melhorar seus produtos. 
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Atividade: Reunião com o Deputado Estadual Dr. Viana 

Período de realização: Dezembro Local: Belo Horizonte/Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais 

Descrição da Atividade:  

Reunião com o Deputado Estadual Dr. Viana em seu gabinete na Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais, que teve como principal objetivo levar ao conhecimento do Deputado os 
avanços alcançados pela Associação do Circuito Turístico Guimarães Rosa e solicitar recursos 
para aquisição de um Veículo para locomoção do Gestor e da Diretoria dentro do Circuito, 
promovendo maior presença nos municípios. Estiveram presentes o Presidente do Circuito, 
Jorge Patrício de Medeiros Almeida, o Tesoureiro, Páblisson de Medeiros Almeida, o Gestor 
do Circuito, Marco André O. Martins Malaquias e a Vereadora, Dra. Rosa Maria, representante 
do Legislativo de Araçaí. 

Resultados Obtidos:  

O Deputado Dr. Viana nos recebeu com muita atenção e pediu que lhe fosse enviado um ofício 
do Presidente com a solicitação, que ele trabalharia para conseguir atender a solicitação. Se 
colocou ainda a disposição para ajudar em qualquer outra necessidade do Circuito. 
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Atividade: Audiência Pública em Augusto de Lima 

Período de realização: _Dezembro_ Local: _Santa Bárbara / Distrito de Augusto de Lima 

Descrição da Atividade: Debate sobre o desenvolvimento turístico da região dos Circuitos 
Turísticos do Norte e Nordeste do Estado. Contou com a Presença do Presidente da 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, o Deputado Estadual Tenente Lúcio, do Secretário 
Adjunto de Turismo do Estado de Minas, Maurílio Soares Guimarães, Prefeitos, Gestores e 
presidentes de vários Circuitos, Secretários municipais e empresários do setor. 

 

Resultados Obtidos: foi elaborada uma carta de demandas que será aprovada pela Assembléia 
e enviada ao Governo do Estado, contendo as principais necessidades da região para o 
desenvolvimento das Associações de Circuito e dos Municípios. 

 

 
 
 

Marco André Oliveira Martins Malaquias 
Turismólogo / Gestor 

Circuito Turístico Guimarães Rosa 


