
Mapa do turismo de Minas Gerais recebe 276
novos municípios
Qui 14 setembro

O mapa do turismo de Minas Gerais recebeu 276 novos municípios neste ano e praticamente
dobrou de tamanho. Com os novos municípios, o mapa mineiro saltou de 279, em 2016, para 555
cidades com vocação turística. Ou seja, 65% do estado tem vocação turística - e os gestores
querem trabalhar o setor como forma de desenvolver a economia. O número de regiões turísticas
também cresceu, passando de 40 para 48 regiões em 2017.

O levantamento completo do Mapa do Turismo Brasileiro foi divulgado nesta quinta-feira (14/9) pelo
Ministério do Turismo. Em todo o país, foram listados 3.285 municípios em 328 regiões turísticas,
um crescimento exponencial em relação ao Mapa de 2016, quando foram registradas 2.175 cidades
em 291 regiões. A partir deste ano, o mapa, feito em conjunto com as secretarias estaduais de
turismo e trade turístico, passará a ser atualizado a cada dois anos.

De acordo com o novo mapa, 87 municípios mineiros estão nas categorias A, B e C, que são
aquelas que concentram o fluxo de turistas domésticos e internacionais e oferecem melhor
infraestrutura. São exemplos destas categorias cidades como Belo Horizonte, Ouro Preto,
Diamantina, Montes Claros, Juiz de Fora, Sabará, São João del-Rei, Tiradentes, Poços de Caldas,
Pirapora e Uberlândia. Os demais 468 municípios turísticos mineiros figuram nas categorias D e E.
Esses destinos não possuem fluxo turístico nacional e internacional expressivo – mas possuem
papel importante no fluxo turístico regional.

O Mapa do turismo em Minas contempla praticamente todos os circuitos e regiões do estado, como
Águas, Cachaça, Caminhos do Cerrado, Canastra, Diamantes, Pedras Preciosas, Guimarães Rosa,
Furnas, Sertão Gerais, Jequitinhonha e Velho Chico.

Para o secretário de Estado de Turismo (Setur), Ricardo Faria, os novos dados do Mapa do
Turismo Brasileiro revelam que Minas Gerais apresenta uma grande quantidade de municípios que
já transformaram o turismo em realidade. “Estamos muito felizes com a inclusão dos 276 municípios
mineiros para compor o mapa. Nossa vocação turística fica evidente com esse crescimento. Isso
mostra também que o Governo de Minas Gerais, por meio da Setur, está trabalhando para fomentar
o setor enquanto fator de desenvolvimento econômico”, destaca.

Dados da Setur mostram que, em Minas Gerais, o turismo movimentou cerca de R$ 17 bilhões em
2016, com 26,1 milhões de turistas. O setor representa 8,3% do total de empregos do estado.

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