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Estreia de Brumadinho na Expo ABAV 2022 
Brumadinho participa pela primeira vez do maior evento de
negócios do setor de viagens e turismo do Brasil

Os encantos de Brumadinho foram apresentados na Expo ABAV
2022, realizada em Recife (PE) de 21 a 23 de setembro. Os destaques
do estande foram a oferta do Catálogo Céu de Montanhas, com 29
vivências inéditas de turismo de experiência, e para a visita ao
Inhotim, um dos maiores museus a céu aberto do mundo, que conta
também com um belo e diverso jardim botânico com 4,3 mil
espécies. 

A participação de Brumadinho no evento foi uma ação do Programa
de Fomento ao Turismo Sustentável de Brumadinho, iniciativa da
Vale em parceria com o Instituto Rede Terra, em articulação com
diversas organizações locais, como Secretaria de Cultura e Turismo
de Brumadinho, Associação de Turismo de Brumadinho e Região -
ATBR, Circuito Veredas do Paraopeba, Instituto Inhotim e os dois
principais receptivos turísticos locais: HT Happy Travel e Brumatur
Receptivo. O objetivo foi posicionar Brumadinho como o principal
destino de turismo de experiência do País.

Foram registradas 160 visitas estratégicas ao estande, dentre
formadores de opinião, criadores de conteúdo, jornalistas, agentes
de viagem, operadores de turismo, viajantes e lideranças do setor de
viagens e turismo. Os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer
mais sobre a arte têxtil, artesanato, cerâmica, gastronomia e outras
vivências do catálogo “Céu de Montanhas”, além de conhecerem as
novidades do Instituto Inhotim - um dos principais atrativos
indutores de viajantes do Brasil.



Leia o que saiu na imprensa sobre o Estande de Brumadinho na
Expo ABAV 2022:

Estandes próprios de Minas, BH e Inhotim fazem bonito na Abav
Expo - 26 de setembro de 2022 
PORTAL DA CIDADE / BRUMADINHO 
https://brumadinho.portaldacidade.com/noticias/cidade/estandes-
proprios-de-minas-bh-e-inhotim-fazem-bonito-na-abav-expo-5455

Estandes próprios de Minas, BH e Inhotim fazem bonito na Abav
Expo - 23 de setembro de 2022
 O TEMPO ONLINE / BELO HORIZONTE 
https://www.otempo.com.br/opiniao/turismo/estandes-proprios-de-
minas-bh-e-inhotim-fazem-bonito-na-abav-expo-1.2738929

Veja mais fotos do segundo dia da Abav Expo - 22 de setembro de
2022 
MERCADO & EVENTOS ONLINE / SÃO PAULO
https://www.mercadoeeventos.com.br/noticias/veja-mais-fotos-do-
segundo-dia-da-abav-expo-3/

Do tradicional ao contemporâneo, Brumadinho se consolida como
um potente destino de turismo de experiências - 22 de setembro de
2022 
MINUTO TURISMO / JOÃO PESSOA 
https://minutoturismo.com.br/do-tradicional-ao-contemporaneo-
brumadinho-se-consolida-como-um-potente-destino-de-turismo-de-
experiencias/

Do tradicional ao contemporâneo, Brumadinho se consolida como
um potente destino de turismo de experiências-  22 de setembro de
2022 
ALE LONTRA 
https://alelontra.com.br/do-tradicional-ao-contemporaneo-
brumadinho-se-consolida-como-um-potente-destino-de-turismo-de-
experiencias/#:~:text=Do%20maior%20museu%20a%20c%C3%A9u,a
trativo%20mais%20conhecido%20da%20regi%C3%A3o.

Catálogo turístico ressalta tradição de Brumadinho para além de
Inhotim -20 de setembro de 2022 
EM.COM.BR / BELO HORIZONTE 
https://www.em.com.br/app/noticia/turismo/2022/09/20/interna_turi
smo,1395918/catalogo-turistico-ressalta-tradicao-de-brumadinho-
para-alem-de-inhotim.shtml

Abav Expo 2022: Brumadinho investe em turismo de vivências – 23
de setembro de 2022
Brasilturis
https://brasilturis.com.br/abav-expo-2022-brumadinho-investe-em-
turismo-de-vivencias/
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