BELO
HORIZONTE
Minas são muitas e BH tem todas
elas.

PROPONENTE

APOIO INSTITUCIONAL

APRESENTAÇÃO DA
CIDADE

Apresentação da Cidade
Belo Horizonte é dinâmica e arrojada. Embora
jovem, possui a essência da tradição mineira e
faz jus à famosa hospitalidade do Estado,
recebendo seus visitantes de forma acolhedora.
Esta cidade luminosa, com o céu azul inigualável
e belas paisagens que justificam seu nome,
durante todo o ano tem clima bastante
agradável.
Se Minas são muitas, Belo Horizonte tem todas
elas, sendo uma síntese do Estado. A
arquitetura da cidade é moderna, indo do artnouveau ao pós moderno, passando pelas mais
marcantes obras de Niemeyer. Fazendo
contraponto a essa modernidade, no seu
entorno estão as cidades históricas, onde se
sobressai Ouro Preto, a joia mais preciosa do
barroco brasileiro.
A região metropolitana é um dos maiores
centros industriais, de negócios e de eventos da
América Latina. Cercada de serras, grutas,
matas, lagoas e cachoeiras, Belo Horizonte alia
desenvolvimento com qualidade de vida, lazer e
cultura.
Cheia de charme e encantos, é uma cidade que
dá gosto conhecer.

BH espera por você!

LOCALIZAÇÃO
Belo Horizonte está, em termos de logística, estrategicamente
situada no sudeste do Brasil, no centro do eixo econômico mais
importante do país, tendo São Paulo ao sul, Rio de Janeiro a
leste e Brasília a oeste.

PARTE AÉREA
Com relação à infraestrutura aeroportuária, poucas cidades da América Latina estão tao bem
equipadas quanto a capital mineira. A 38km do centro de Belo Horizonte, o Aeroporto
Internacional de BH tem capacidade para receber 22 milhões de passageiros por ano.
Ele está entre os cinco mais pontuais do mundo, de acordo com o relatório de 2016 da
Punctuallity League. Com um índice de 88,49% alcançou o 1º lugar geral entre os principais
aeroportos do país.
E foi considerado o melhor aeroporto da América Latina e Caribe pelo Airport Service Quality
(ASQ).
Realiza voos nacionais em horários diários, para: Belém, São Luiz, Jericoacoara, Fortaleza, Natal,
João Pessoa Recife, Maceió, Feira de Santana, Salvador, Valença, Ilhéus, Porto Seguro, Teixeira
de Freitas, Governador Valadares, Ipatinga, Vitória, Cabo Frio, Rio de Janeiro- Galeão, Rio de
Janeiro – Santos Dumont, São Paulo – Guarulhos, São Paulo- Congonhas, Campinas, Curitiba,
Florianópolis Porto Alegre, Foz do Iguaçu, Varginha, Ribeirão Preto, Araxá, Uberaba, Uberlândia,
Caldas Novas Goiânia, Campo Grande, Brasília, Montes Claros, Vitória da Conquista, Barreiras,
Carajás, Porto Velho, Cuiabá.
Voos América do Sul: Buenos Aires.
Voos Internacionais fora da América do Sul : Lisboa, Orlando e Panamá.

Assentos Mensais Disponíveis de Partida por Destino.
Cidade
São Paulo (Congonhas)
São Paulo (Guarulhos)
Brasília
Rio de Janeiro (S.Dumont)
Campinas (SP)
Salvador
Rio de Janeiro (Galeão)
Vitória
Porto Seguro
Recife
Goiânia
Belém
Uberlândia
Ipatinga
Montes Claros
Porto Alegre
Lisboa (Portugal)
Fortaleza
Curitiba
Carajás
Porto Velho
São Luiz
Ribeirão Preto
Gov.Valadares
Panamá
Uberaba
Florianópolis
Maceió
Vitoria da Conquista
Ilhéus
Orlando (US)
Cuiabá
Campo Grande
Barreiras
Teixeira de Freitas
Natal
Buenos Aires
Jericoacoara
Fort Lauderdale (US)
Cabo Frio
Caldas Novas
Varginha
Foz do Iguaçu
Valência
João Pessoa
Araxá

Aeroporto (COD) Setembro Outubro Total Geral
CGH
97.750 109.042
206.792
GRU
87.550
96.870
184.420
BSB
55.760
60.566
116.326
SDU
56.026
58.556
114.582
VCP
41.538
44.734
86.272
SSA
23.104
24.038
47.142
GIG
19.224
20.956
40.180
VIX
19.706
20.414
40.120
BPS
15.648
19.600
35.248
REC
14.452
16.772
31.224
GYN
13.216
13.570
26.786
BEL
10.440
10.788
21.228
UDI
9.310
9.590
18.900
IPN
9.030
9.590
18.620
MOC
8.960
9.310
18.270
POA
8.064
8.356
16.420
LIS
8.563
7.371
15.934
FOR
6.588
7.364
13.952
CWB
6.608
6.844
13.452
CKS
6.104
6.222
12.326
PVH
5.220
5.394
10.614
SLZ
4.524
4.698
9.222
RAO
4.112
4.370
8.482
GVR
4.200
4.340
8.540
PTY
4.160
4.320
8.480
UBA
3.920
4.060
7.980
FLN
3.068
3.906
6.974
MCZ
3.174
3.864
7.038
VDC
3.540
3.658
7.198
IOS
3.540
3.658
7.198
MCO
3.471
3.471
6.942
CGB
3.292
3.466
6.758
CGR
3.068
3.186
6.254
BRA
2.100
2.170
4.270
TXF
1.820
1.890
3.710
NAT
1.168
1.740
2.908
EZE
1.392
1.566
2.958
JJD
1.534
1.534
3.068
FLL
1.068
1.335
2.403
CFB
1.190
1.260
2.450
CLV
560
630
1.190
VAG
560
630
1.190
IGU
472
590
1.062
VAL
472
590
1.062
JPA
472
590
1.062
AAX
280
350
630
Total Geral
580.018 627.819 1.207.837

Valor Médio de
Passagem
R$500,00
R$450,00
R$350,00
R$560,00
R$780,00
R$680,00
R$760,00
R$640,00
R$1.300,00
R$920,00
R$600,00
R$950,00
R$700,00
R$750,00
R$940,00
R$820,00
R$3.500,00
R$850,00
R$850,00
R$1.000,00
R$1.200,00
R$900,00
R$700,00
R$900,00
R$3.000,00
R$750,00
R$1.000,00
R$1.000,00
R$900,00
R$1.200,00
R$4.000,00
R$1.000,00
R$900,00
R$1.000,00
R$1.800,00
R$920,00
R$1.400,00
R$1.700,00
R$3.000,00
R$1.400,00
R$1.200,00
R$1.500,00
R$1.000,00
R$1.500,00
R$960,00
R$500,00

ESPAÇOS PARA
EVENTOS

ESPAÇOS PARA EVENTOS
Belo Horizonte é um dos principais destinos de turismo de eventos
e negócios do país. Possui excelente infraestrutura para receber
eventos de todos os portes, além de contar com suporte dos
serviços necessários à sua realização.
EXPOMINAS
O Expominas é um dos mais recentes dentre os grandes centros de
convenções construídos na América Latina. Com um projeto
arrojado, de grande beleza e qualidade de construção superior,
apresenta mobilidade para abrigar eventos de diferentes portes
em seus variados ambientes. São três pavilhões integrados, com pé
direito de 17 metros e área total de 17.310 m2, disponíveis para
feiras e exposições. Possui amplo e belíssimo foyer, toaletes,
telefones públicos, acesso direto aos restaurantes, lanchonetes e
arena multiuso. Possui vias privativas, acesso independente aos
pavilhões, 18 docas para carga e descarga, estacionamento para
2,3 mil veículos e área total de 70 mil m2. É o único centro de
eventos do país com ligação direta por finger ao metrô.
www.expominas.com.br

MINASCENTRO
O Centro de Convenções de Minas Gerais é um espaço apropriado
para a realização de congressos e eventos para até 5 mil pessoas.
Possui dois grandes teatros equipados com cabine de tradução
simultânea, palco fixo, camarins, cabine de projeção, perfeita
acústica e sistemas de sonorização. O Minascentro tem ainda, 18
salas de reuniões, além de área de restaurante, cafeterias, sala VIP,
sala de imprensa e estacionamento. Todos os espaços são
adaptados para portadores de necessidades especiais.
www.minascentro.com.br

EXPOMINAS

Minas Gerais conta com um dos mais modernos centros de eventos do país.
Com 72 mil metros quadrados de área construída e um projeto de arquitetura futurista, assinado
por Gustavo Penna, obedece às especificações técnicas mais recentes.
Todo climatizado, com tratamento acústico em todos os ambientes o EXPOMINAS tem
mobilidade para abrigar eventos simultâneos e de diferentes formatos, em ambientes internos
e externos. Evidenciando sua característica multifuncional.
Os três pavilhões são integrados e contam com grandes divisórias com isolamento acústico.
Possui uma Arena Multiuso, com 2.630 metros quadrados, auditório, área para restaurante,
salas de apoio, mezanino e foyers. Trata-se do único Centro de Exposições da América Latina
ligado diretamente a uma estação de metrô: a Estação Gameleira, permitindo que o público
esteja no centro vindo da cidade em apenas seis minutos.
Tudo isso assegura aos eventos rapidez na execução, baixo custo e estrutura versátil. E coloca
Minas Gerais não só como referência internacional na realização de eventos, como também
referência na arquitetura urbanística brasileira.
Expominas atualmente conta com:

•

115.000m2 de área total de empreendimento

•

71.825m2 de área construída e 33.400m2 de área para locação

•

capacidade total para 45 mil pessoas

•

estacionamento para 2.100 veículos

•

arena multiuso com 2.630m2

•

3 pavilhões de feiras com 5.500m2, cada

•

pé-direito com 17,5 metros e vão livre (4 colunas por pavilhão)

•

auditório multiuso com 600m2

•

área para restaurante de 1.500m2

•
foyer de entrada com 4.420m2, 1° nível com 1.800m2, 2° nível com 1.300m2 e 3° nível
com 1.400m2
•
mezanino do pavilhão I com 193m2, do pavilhão II com 466m2 e do pavilhão III com
200m2
•

5 salas de conferência no 1° piso com área total de 400m2

•

4 salas de conferência no 2° piso com área total de 380m2

•

6 salas de apoio

•

9 salas Vips

•

4 lanchonetes

DATA PREVISTA PARA O EVENTO:
04 a 08 de setembro de 2024
VALOR DE LOCAÇÃO PRÉVIO PARA O EVENTO:
R$ 618.368,16
*os valores podem sofrer alterações de acordo com a forma de pagamento

CAPACIDADE DE SALAS PARA O EVENTO
NECESSIDADE CONGRESSO

EXPOMINAS

Área de Exposição

Pavilhão 1
Capacidade: Área de 6.567 m²

Sala Principal

10 Salas individuais

Restaurante

Arena
Capacidade: 2.200 pessoas
(a estrutura de auditório deve ser construída. O espaço pode
ser subdividido em 4 salas em formato de arena para 300
pessoas)
Salas de Conferência Nível 1
1 sala para 200 lugares + 1 sala para 140 lugares ou 1 sala de
350 lugares
Salas de Conferência Nível 2
1 sala para 200 lugares + 1 sala para 140 lugares ou 1 sala de
350 lugares
Auditório Nível 1
Capacidade: 600 pessoas
Pavilhão 1
Capacidade: 7 salas para 250 pessoas
(a estrutura de auditório deve ser construída)
3 salas com capacidade para 80 pessoas (cada sala)
2 salas de apoio com capacidade para 60 pessoas (cada sala)
1 sala utilizada como Posto Médico/ suporte
Capacidade: 900 pessoas
(pode ser transformado em auditório)

MINASCENTRO

O Minascentro é um importante Centro de Convenções de Belo Horizonte que ocupa um
quarteirão inteiro do centro, entre as ruas Curitiba, Guajajaras, Santa Catarina e Avenida
Augusto de Lima.
Tendo como referência geográfica a proximidade com o Mercado Central e uma das principais
zonas hoteleiras da cidade, é procurado por promotores de eventos de negócios para a
realização de feiras, congressos, formaturas, seminários, fóruns e muitos outros tipos de
eventos.
O prédio que hoje abriga o Centro de Convenções foi idealizado no início do século XX para ser
a sede da Secretaria de Saúde e Assistência do Estado de Minas Gerais. No ano de 1982 se
iniciaram as obras de adaptação de toda a edificação e construção de teatros, auditórios e áreas
para exposição e em 1984 foi inaugurado como centro de convenções Israel Pinheiro da Silva –
Minascentro.

Localização:
Aeroporto Confins – 40Km (45 minutos)
Aeroporto Pampulha – 9Km (20 minutos)
Rodoviária – 1,2Km (5 minutos)
Terminal Turístico JK – 300m

Infraestrutura:
O prédio do Minascentro possui:

•

3 andares de pavilhões.

•

2 teatros:
Teatro Topázio (1.740 pessoas) e Teatro Granada (428 pessoas)

•

06 auditórios:
Auditório Pirita – 100 pessoas
Auditório Água Marinha – 100 pessoas
Auditório Ágata – 246 pessoas
Auditório Quartzo – 246 pessoas
Auditório Turmalina – 150 pessoas
Auditório Esmeralda – 150 pessoas

•

23.300 m2 de área construída e 13.000 m2 de área para locação

•

Áreas de Exposição

•

18 salas para reuniões e apoio logístico

•

2 praças

•

2 lanchonetes + área de alimentação

DATA PREVISTA PARA O EVENTO:
04 a 08 de setembro de 2024

VALOR DE LOCAÇÃO PRÉVIO PARA O EVENTO:
R$ 702.999,00
*Valores sujeitos a alterações até a efetiva contratação do espaço.

CAPACIDADE DE SALAS PARA O EVENTO
NECESSIDADE CONGRESSO

MINASCENTRO

Área de Exposição

Pavimento I e II
Capacidade: Área de 5.522 m²

Sala Principal

Teatro Topázio
Capacidade: 1.740 pessoas
Salas de Conferência Pavimento I
1 sala para 150 lugares + 1 sala para 150 lugares + 1 sala para
428 lugares + 1 sala para 246 lugares + 1 sala para 246 lugares
+ 1 sala para 100 lugares

10 Salas individuais

1 sala VIP/mídia + 1 sala de apoio com capacidade para 40
pessoas (cada sala)
Pavimento III (1.368 m²)
Salão Ouro
(a estrutura de auditório deve ser construída)
4 salas com capacidade para 200 pessoas (cada sala)

Área de alimentação

A estrutura de alimentação deve ser montada entre o
Pavimento III + Praça Rubi + Praça Cristal.
Oferece copa e possui 2 lanchonetes/cafés terceirizados.

Serraria Souza Pinto
Com 5 mil m2 de área construída, a Serra Souza Pinto
integra o conjunto arquitetônico e paisagístico da Praça
da Estação. Possui amplo salão principal, onde podem
ser realizados espetáculos artísticos, congressos,
reuniões, feiras e exposições.
Tem capacidade para até 2,5 mil pessoas, em
montagem com cadeiras e mesas. Em formato para
shows, pode comportar até 4 mil pessoas.
www.serrariasouzapinto.com.br

Palácio das Artes
Principal espaço cultural de BH, cercado pela
exuberante vegetação do Parque Municipal, o Palácio
das Artes situa-se bem no centro da cidade, na Avenida
Afonso Pena, uma das principais vias da cidade. Abriga
dois teatros, quatro galerias de exposições, sala
multimeios, cinema, biblioteca, musicoteca, videoteca,
salas de ensaios e oficinas cenográficas.
O Grande Teatro, com 1.707 lugares, é a mais bela e
confortável casa de espetáculos de Minas Gerais.
www.palaciodasartes.com.br

Imperador Recepções Eventos
Possui salões múltiplos e versáteis, uma suíte exclusiva
para executivos, sala para convidados, estacionamento
para até 150 veículos, localização privilegiada em região
nobre da cidade, oferecendo mais segurança aos
participantes.
O Imperador reúne sofisticação, luxo e ainda possui uma
assessoria completa através de uma equipe de
profissionais, além de uma lista composta através de
100 dos melhores fornecedores de serviços do
segmento.
Capacidade para até 1.000 pessoas
www.imperadoreventos.com.br

Chevrolet Hall
Espaço multifuncional , com capacidade para abrigar
simultaneamente ou não, shows, espetáculos teatrais,
competições esportivas, seminários, feiras, congressos,
festas.
Características especiais: acesso para deficientes e
idosos, localização privilegiada, sistema de gerador
próprio, arena principal com tratamento acústico e
climatização, cabines para rádio e televisão.
Capacidade para até 5.800 pessoas na arena.
www.chevrolethallbh.com

AltaVila
O Bela Vista é um moderno centro de convenções e
eventos, localizado no 4º piso do AltaVila. Com 2.100 m2
de área, pé direito de 4,80 m, varanda com vista
panorâmica. Está localizado em uma área nobre, a mais
de 400 m de altura em relação ao centro da cidade. Um
espaço incomparável, com a mais bela vista da cidade.
Capacidade para até 1.300 pessoas
www.altavila.com.br

REDE HOTELEIRA

Belo Horizonte foi a primeira capital planejada do país, sendo considerada no final do século
XIX, a capital representativa do novo Brasil Republicano.
Seu primeiro importante hotel foi o Grande Hotel, ali na esquina da rua da Bahia com avenida
Paraopeba (atual Augusto de Lima), onde hoje está o tradicional Edifício Arcângelo Maleta. Este
foi o primórdio da hotelaria de qualidade na cidade.
Durante o século XX, a cidade foi crescendo, foi ultrapassando a marca da avenida do Contorno,
mas os principais hotéis continuaram a surgir dentro deste perímetro centro-sul, com destaque
para o Brasil Palace Hotel, o Financial, o Amazonas. Sul Americano e o Itatiaia, no eixo vindo da
Praça da Estação, porta de entrada para a nova capital, e pela Feira de Amostras da década de
20.
O turismo de saúde foi importante nas duas primeiras décadas da cidade, tornando polo de
vanguarda da medicina.
Como em todo o mundo, os hotéis eram de propriedade de famílias e tinham administração
independente. Esse era o modelo.
Como toda capital, a cidade foi se tornando polo de negócios e eventos, recebendo executivos
de empresas, que começaram a exigir um padrão melhor de hospedagem. Dois destaques: O
Normandy Hotel e o Hotel Metrópole.
Durante o período de 1975 a 1995, foram surgindo hotéis maiores, modernos em sua gestão e
na qualidade do bem receber. Destaque para Belo Horizonte Othon Palace Hotel (cartão postal
na época, ocupando o lugar do famoso café, point da sociedade da época), Hotel Real (hoje
Dayrell Centro de Convenções e Hotel), a rede Accor também chega de forma acanhada, o Meriti
Palace Hotel (trouxe uma chef francês em seu novo restaurante, revolucionando a gastronomia
internacional na cidade), surgem o Liberty Palace Hotel e o Ouro Minas Palace Hotel (este

representando a saída do perímetro da Contorno, abrindo novas possibilidades para
hospedagem e eventos).
Nas duas primeiras décadas do século XXI, a cidade vai se tornando turística, no sentido cultural
e de entretenimento, o Complexo Moderno da Pampulha torna-se Patrimônio Cultural da
Humanidade, a Praça da Liberdade (do século XIX) torna-se um Circuito Cultural Liberdade com
16 equipamentos entre Centros Culturais e Museus, a Serra do Curral recebe mirantes e trilhas
para o Turismo Ecológico e de Aventuras, e a Serra da Piedade, local de romarias há 250 anos, é
revitalizado e torna-se importante equipamento cultural religioso, recebendo mais de 200 mil
visitantes. Também na região norte, temos as Grutas e a Paleontologia de Peter Lund, atraindo
visitantes de todo o mundo, como acontece também com o Inhotim, maior museu de arte
contemporânea a céu aberto.
Tudo isso dentro de um círculo de apenas 50 km do centro da capital. Portanto o turista pode
fazer inúmeras visitas sem grandes deslocamentos e de forma acessível, inclusive a pé, de
bicicleta, ou de patinete. Cidade segura, de clima agradável, nosso grande diferencial é todos
poderem caminhar de forma segura, realmente passeando no melhor sentido da palavra.
O Centro de Convenções Expominas BH é aberto, e recebe grandes feiras de variado setor
produtivo mineiro.
A cidade ganha visibilidade através de jogos de futebol na Copa das Confederações, da Copa do
Mundo e das Olimpíadas, com um Mineirão reformado e totalmente sustentável em questões
energéticas, tornando a maior plataforma de eventos de toda a Minas Gerais.
O Aeroporto Internacional recebe concessionária, BH Airport, e vem ganhando premiações, já
considerado um dos melhores da América Latina, em qualidade de serviços e pontualidade.
Conectado diariamente com voos diários a 45 destinos brasileiros e 5 internacionais.
Com tudo isso, a cidade recebe mais de 30 novos hotéis, em curto período de tempo, a maioria
de redes nacionais e internacionais, o que faz com que a capital mineira tenha um mix de hotéis,
para todos os gostos e bolsos, inclusive ganhando uma unidade do hotel FASANO, em 2018.
Hotéis se espalharam pela cidade.
Atualmente, na capital temos 132 hotéis em atividade, com mais de 31 mil leitos disponíveis, e
47 deles com espaços para eventos de variado tamanho e design. Uma diária média competitiva,
favorecendo o turismo de negócios e eventos, bem como o turismo de lazer. Todos estes
equipamentos representam cerca de 10 bilhões de reais em investimentos da iniciativa privada,
e que recolhem ISS e IPTU à governança municipal, sendo um dos principais arrecadadores.
O Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau, já com 21 anos de fundação, apoiou a captação
de 564 eventos, sendo 98 deles internacionais, o que impactou na economia local cerca de R$
2,9 bilhões, com uma participação de 2,6 milhões de visitantes.
Temos também na cidade, cerca de 35 hostels, que a cada dia melhoram a qualidade de seu
produto.
Mas tudo isso só faz acrescentar mais valor ao estilo de vida simples do mineiro, sempre
hospitaleiro e pronto a receber amigos, parentes e novos amigos. Este é o grande segredo desta
terra, quem aqui chega, não quer ir embora! A diária de hospedagem de Belo Horizonte é uma
das mais baratas do Brasil, sendo sua média de R$ 285,00.

REDES PRESENTES
Rede Accor (3 Mercure, 1 Caesar Business, 7 Ibis Bouget e Styles)
Rede Atlântica/Vert (1 Radisson Blu, 1 Hilton Garden, 2 Quality, 2 Ramada, 2 E-suites, 1 Go Inn)
Rede IBG (1 Holiday Inn)
Rede Bourbon (1 Bourbon)
Rede Fasano (1 Fasano)
Rede Windham (1 Glass)
Rede Bristol Alliá (6 hotéis)
Rede NobiArco (3 San Diego, 1 Nobile)
Ampla rede de hotéis independentes, com destaque para o Ouro Minas, o Actuall e o Dayrell.

GASTRONOMIA

Conhecida como capital nacional dos botecos, bares e restaurantes, Belo Horizonte possui cerca
de 12mil estabelecimentos do gênero. Apresenta, durante todo o ano, variados e já
internacionalmente famosos festivais gastronômicos como o “Brasil Sabor”, o “Comida di
Buteco” e o “Bar em Bar”. Em BH, onde a gastronomia é um dos grandes atrativos, é possível
encontrar desde o pitoresco petisco de boteco e a tradicionalmente deliciosa cozinha mineira
até a mais fina “cuisine française”, passando pela culinária de mais de 40 tipos e nacionalidades
diferentes, com destaque para a italiana e japonesa.
A cidade é um grande centro universitário, onde vive grande número de jovens, combinando a
música, dança e a alegria que fazem parte da alma do mineiro, BH torna-se, sem sombra de
dúvida, uma das noites mais animadas do mundo.

FESTIVAIS GASTRONÔMICOS EM BH TRAZEM FLUXO TURÍSTICO DE QUALIDADE
A Gastronomia é um forte atrativo mineiro, que se traduz em um excelente fluxo turístico de
qualidade em todos os rincões do Estado, e em especial na capital mineira.
O CONCURSO Comida di Buteco, que elege a melhor receita da categoria na cidade e no país, a
capital mineira durante os últimos 30 dias, contribuindo para a movimentação de inúmeros
estabelecimentos. As experiências compartilhadas foram diversas, e muitos profissionais têm
revelado o quanto tudo isso é importante para o setor da gastronomia.
Além de investir em um prato inédito, todos se preocupam em trabalhar bem todos os demais
aspectos, que fazem com que todos tenham um atendimento de excelência. E o fato estimula a
melhoria contínua. Muitos botecos foram frequentados por diversas pessoas que não o
conheciam, e isso é um dos sucessos do “Comida di Buteco”. O cuidado com a temperatura da
cerveja, com o conforto das cadeiras e mesas, da higiene na cozinha e nos banheiros – nada
disso era assim antes do Comida di Buteco.
Ele é, em essência primária, um concurso que elege o melhor buteco da cidade, através da
avaliação, in loco, de público e jurados, das categorias (melhor tira-gosto, higiene, temperatura
da bebida, atendimento). O público corresponde a 50% do valor da votação e jurados 50%. O
Instituto Vox Populi faz a apuração dos votos. A cada edição, 20% da base é desclassificada,
gerando uma renovação anual da mesma, o que exige que o concorrente nunca se acomode.
Durante o período de votação uma campanha de comunicação estimula o público a visitar os
participantes, para provar e dar as notas. Esse fluxo de pessoas, eleva de 40 a 300% o
faturamento dos estabelecimentos, impactando toda a cadeia produtiva, do buteco ao
fornecedor.
Os festivais fazem com que toda a Cadeia Produtiva do Turismo se envolva e faça bons negócios.
Hotéis fazendo preços promocionais nos finais de semana, operadores receptivos trazendo
caravanas do interior e de outros estados, caravanas de jornalistas e de diretorias de entidades
percorrendo um roteiro de botecos, taxistas satisfeitos pelo maior movimento noturno. E é esta
movimentação toda que faz com que os festivais permaneçam e cresçam ano a ano, superando
na criatividade e na qualidade dos pratos criados. Este turismo gastronômico é fantástico no
mundo todo!
Também temos o Botecar, que no ano de 2017 teve o tema uma viagem pelos “Quintais de
Minas”, porque nada mais mineiro (e botequeiro) do que um local para socializar com a
vizinhança ali bem perto da cozinha. E foram os quintais que inspiraram o preparo dos pratos

concorrentes desta edição. Os participantes buscaram técnicas e elementos de hortas, pomares,
chiqueiros e galinheiros para inventar receitas deliciosas. Cada uma com uma combinação e
história diferente, que valeu a pena experimentar!
Norte, sul, leste ou oeste: ingredientes e receitas características de uma nação continental que
ano após ano celebra suas raízes e sabores, no maior festival gastronômico do planeta: a edição
do Brasil Sabor. A mecânica do Festival é simples e deliciosa. Cada restaurante participante
prepara um prato a partir da “comida do lugar”, que é um jeito único de se fazer gastronomia
valorizando ingredientes encontrados na própria região. Convide a família e os amigos para
dividir esta experiência gastronômica e sinta os verdadeiros sabores do Brasil.
São muitos outros festivais pela cidade, o Festival Gastronômico da Pampulha, Restaurante
Week, as promoções como Duo Gourmet, as feiras semanais, as festas temáticas de rua – tudo
remete à gastronomia, e ela se torna forte indutor de turistas e de moradores de outras regiões
da cidade. Convide a família e os amigos para dividir esta experiência gastronômica e sinta os
verdadeiros sabores do Brasil.
Os 70 Festivais gastronômicos contribuem para a consolidação da cozinha brasileira como
patrimônio imaterial, na medida em que explicita talentos e histórias regionais e traz público,
crítica e imprensa para validarem conjuntamente essas performances.
E com esta divulgação nacional e até internacional do Comida di Buteco, comparável ao Festival
Cultural e Gastronômico de Tiradentes, saindo em toda a mídia nacional, seja em jornais, TVs,
rádios e revistas, traz uma enorme visibilidade para Belo Horizonte, cidade de nascimento do
evento.
É também na gastronomia que BH se apresenta aos Olhos do Mundo!

LAZER, CULTURA E
COMPRAS

Complexo da Pampulha
O complexo em torno da bela lagoa da Pampulha é composto pela Igreja de São Francisco de
Assis (conhecida como Igrejinha da Pampulha), o Museu de Arte da Pampulha (antigo cassino
da cidade), a Casa do Baile (cujas curvas acompanham as da lagoa),o Mineirão (palco de grandes
jogos de futebol) e o Mineirinho (estádio poliesportivo que, além de torneios esportivos, recebe
shows e o mais diversos eventos culturais). Na orla da lagoa ainda estão o Jardim Zoológico, o
Parque Ecológico da Pampulha e o Jardim Japonês.

Parques e Praças
Belo Horizonte, que é também conhecida como “Cidade Jardim”, tem 53 parques ambientais,
que ocupam seis milhões de metros quadrados de área preservada, um dos maiores índices do
país. Nos parques é possível respirar ar puro das serras de mata subtropical nativa, praticar
esportes e ter agradáveis momentos de lazer e convivência.
O Parque das Mangabeiras, localizado na zona sul da cidade, possui cerca de 2,3 milhões de m2
de área verde nativa (mata atlântica). Seus jardins foram projetados por Burle Marx. O Parque
Municipal que circunda o Palácio das Artes, está situado na área central de Belo Horizonte e é o
maior dessa região. Tem diversos atrativos, inclusive o Teatro Francisco Nunes.

Mercado Central
Bem no centro da capital mineira está o
tradicional Mercado Central, onde se encontra
de tudo, e da melhor qualidade, para a
alimentação e o preparo de todo tipo de
culinária: boas adegas, cachaçarias, bares,
restaurantes e artigos de artesanato. Toda essa
diversidade faz do local um centro popular da
cultura mineira. São 400 lojas, elevador
panorâmico, circuito interno de TV, agências
bancárias, estacionamento informatizado 24
horas com 400 vagas e oito portarias.

Feira de Artesanato
Todos os domingos, pela manhã, acontece a
Feira de Artesanato na Avenida Afonso Pena. É
a maior feira do gênero na América Latina em
espaço aberto, conta com mais de 3 mil
expositores e atrai cerca de 50 mil visitantes por
semana. É possível encontrar bons artigos de
moda, artesanato, decoração e culinária típica
do Estado a excelentes preços.
Museus
A cidade conta com grande diversidade de museus. O belíssimo Museu de Arte da Pampulha,
projetado por Niemeyer, abriga salas multimída, biblioteca, bar e café. Possui precioso acervo
permanente e apresenta diversas mostras dentro de sua programação, como exposições de
grandes artistas. O Museu de Artes de Ofícios, localizado na Praça da Estação, é o único da
América Latina que retrata o tema. São mais de 2 mil peças das mais variadas profissões, dos
séculos XVIII ao XX.

O Museu de Mineralogia Professor Djalma Guimarães faz parte do complexo da Praça da
Liberdade e é conhecido como “Rainha da Sucata”. Possui rico acervo com mais de 3 mil peças
de minerais extraídos em todo o mundo. O Museu Histórico Abílio Barreto é o único casarão
remanescente da época do Arraial do Curral Del Rey, que deu origem a Belo Horizonte, e é a
memória viva da cidade.

O Museu das Telecomunicações Oi Futuro, com um conceito revolucionário de exposição, conta
a história das telecomunicações, misturando o moderno com o tradicional.
O especialíssimo Centro de Arte
Contemporânea Inhotim situa-se
em Brumadinho, a 60km de BH. O
maior museu em número de obras
de arte contemporânea a céu
aberto do país, abriga mais de 300
obras de vanguarda de 60 artistas
brasileiros e estrangeiros. Os
jardins tropicais, projetados por
Burle Marx, têm beleza ímpar e
contam com mais de 150 tipos de
palmeiras e 20 mil espécies de
orquídeas.

Além desses: Museu Mineiro (peças do barroco, especialmente sacras), Museu Inimá de Paula
( obras do grande artista mineiro e exposições), Museu de Ciências Morfológicas da UFMG,
Museu Giramundo (bonecos e marionetes), Museu de Minerais da IRFFI Internacional, Museu
de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, Museu de Ciências Naturais da PUC e outros.

Cidades Históricas
A uma distância máxima de 100
quilômetros de Belo Horizonte, no
Circuito das Cidades Históricas,
encontra-se o mais expressivo
acervo do barroco brasileiro.
Registros preciosos do Ciclo da
Ouro, no século XVIII, essas cidades
nasceram sob o signo da riqueza e
de intensa vida cultural e artística.
Ouro Preto e Mariana abrigam
belos casarões e igrejas magníficas em ruas de pedra, que testemunharam momentos
marcantes do Brasil Colônia, como a Inconfidência Mineira. Em Congonhas está o magnífico
conjunto do Santuário de Bom Jesus do Matosinhos, com 66 imagens de madeira e os doze
majestosos profetas de pedra-sabão, obras esculpidas por Aleijadinho. Sabará, cidade muito
próxima de Belo Horizonte, teve importante papel no desenvolvimento musical de Minas no
século XVIII e conserva edifícios isolados de grande valor histórico.
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