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O Programa elabora News periódicas com informações e notícias sobre o turismo em
Brumadinho, no Brasil e no mundo. Acompanhe conosco!

Vocação Local

Qual evento é a nossa cara?
Brumadinho possui pelo menos uma centena de
eventos anuais (SENAC, 2010). A pandemia tem
mudado muito a forma como esses eventos
acontecem e o tipo de turismo que a cidade
recebe. É hora de fortalecer os eventos da cidade,
a partir das novas tendências de turismo seguro e
de valorização de experiências e riquezas locais.
Eventos gastronômicos, turismo religioso, festas
juninas, festivais de literatura, de música? Qual a
cara dos eventos de Brumadinho?

O que já Fazemos
Turismo e
Inovação

Eventos reestruturados
O setor de turismo e de lazer tem sido muito
impactado pela pandemia. Requisitos de
segurança e a demanda por experiências únicas
e tecnológicas desafia turistas e destinos
turísticos a se reinventarem. Como serão os
eventos de amanhã?

Calendário de
Eventos

Eventos ligados à vocação local e
participação social
Uma experiência que deu certo em outras
cidades, como Tiradentes, é fortalecer o
calendário de eventos para diversificar a oferta
turística. Isso facilita o marketing e a divulgação
para diferentes grupos de turistas. Ajuda
também a planejar com antecedência e
preparar todos os serviços turísticos.

www.turismobrumadinho.com

Estudar as boas práticas e
melhorar a perfomance
Brumadinho tem experiência com eventos
culturais, esportivos e de natureza. Os festivais da
cachaça, da mexerica, do milho, e outros
gastronômicos, como Brumadinho Gourmet, as
festas dos quilombos, eventos de turismo de
aventura, festejos religiosos, eventos de grande
porte no Inhotim, dentre tantos outros,
diversificam o turismo na cidade. Fortalecer o
calendário de eventos, a partir da vocação local,
também fortalece o turismo.

Ousar e Inovar

Desenvolvimento de eventos
turísticos
Com a organização de todos, Brumadinho
pode organizar semanas gastronômicas,
exposições, feiras culturais e outras atividades
que atraem turistas. Valorizar a cultura local e
apostar na experiência turísticas são
tendências do momento.
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