
Governador se reúne com representantes do
turismo da região do Pico da Ibituruna
Qui 19 maio

O governador Romeu Zema cumpriu agendas de trabalho nesta quinta-feira (19/5), em Governador
Valadares, na região do Vale do Rio Doce. Durante visita ao Pico da Ibituruna, imponente formação
rochosa e cartão-postal da cidade, Zema discutiu políticas para o desenvolvimento do setor turístico
na região com representantes de entidades da área, como o Conselho Municipal de Turismo de
Governador Valadares, a Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav) e Instância de
Governança Regional Trilhas do Rio Doce (IGR).

Situado a 1.123 metros acima do nível do mar, o Pico da Ibituruna tornou Governador Valadares
conhecida como Capital Mundial do voo livre por se destacar nos saltos de parapente e asa delta,
tanto no país como internacionalmente. O local foi tombado como patrimônio pelo Instituto Estadual
do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG).

Em 2021, o Iepha repassou R$ 170,3 mil para o município de Governador Valadares, que também
foi contemplado com R$ 290 mil para dois projetos, por meio do programa Reviva Turismo, da
Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG). Lançado no ano passado,
o programa conta com ações para impulsionar a retomada segura das atividades turísticas e
estimular toda a cadeia produtiva, que envolve oficialmente 15 segmentos econômicos, segundo
critérios do Ministério do Turismo. 

Segurança

O governador destacou a capacidade de recuperação do segmento no estado após dois anos de
prejuízos. "Os números têm mostrado que Minas é o estado que mais cresceu no pós-pandemia,
com hotéis lotados, principalmente nas cidades com atrações turísticas. Queremos melhorar a
estrutura para que as cidades possam atrair cada vez mais visitantes”, disse.

O chefe do Executivo estadual atribuiu tal potencial à hospitalidade mineira e à tranquilidade
garantida a quem visita o estado. "Estamos com a faca e o queijo na mão: o povo acolhedor de
Minas e a boa gastronomia. Além disso, somos o estado mais seguro do Brasil, o que tem um peso
grande quando alguém está escolhendo o destino da viagem", afirmou.

Durante a conversa, Zema ainda citou como um dos exemplos de investimento no setor no estado a
rota Via Liberdade, lançada em abril pelo Governo de Minas, e que envolve recursos de R$ 12
milhões para fomentar o turismo por 30 cidades ao longo de 1.179 quilômetros da BR-040,
englobando ainda os estados do Rio de Janeiro e Goiás, além do Distrito Federal.

http://www.iepha.mg.gov.br
http://www.secult.mg.gov.br
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Vereadores

Durante a manhã, o
governador participou do
Encontro Estadual de
Vereadores no auditório do
colégio Genoma, em
Governador Valadares. O
encontro é realizado uma vez
por ano em cada região do
estado pela seccional mineira
da União de Vereadores do
Brasil (UVB), com a finalidade de capacitar os representantes das câmaras municipais. "Faço
questão de ter esse momento com os vereadores, que são emissários da voz do povo, e estão a par
das maiores necessidades e dos grandes problemas”, considerou Zema.

O Governo de Minas já adiantou R$ 8,9 milhões a 45 municípios da região do Rio Doce em função
das chuvas que castigaram o estado no início do ano, dentro do Recupera Minas, pacote de ações
do Governo de Minas que inclui auxílio a desalojados e desabrigados, reconstrução de casas,
estradas e outras medidas de apoio.

O evento também reuniu deputados das esferas estadual e federal de Minas Gerais, além do
prefeito de Governador Valadares, André Merlo.

http://www.recuperaminas.mg.gov.br

