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Sua foto, nossa história!



"Cada imagem imortaliza uma lembrança. 
E cada lembrança nos conta uma história

diferente."

Conhecer Minas Gerais pelo seu Olhar! Esse é o propósito
do @VisiteMinasGerais. Entre fotos e contos,
esse instagram se transformou em um guia turístico feito
pelos próprios mineiros. Lá está o orgulho e a energia da
nossa cultura, os sabores da gastronomia e a beleza
guardada por nossas montanhas.

Neste e-book você   vai viajar por Minas de uma forma
diferente. Aqui estão 15 fotos  que tiveram a maior interação
por parte do público. E o mais interessante é que o próprio
fotógrafo nos “conta” a história escondida por trás das
lentes. Preparem-se, pois essa viagem será emocionante. 
Da próxima vez pode ser sua história aqui, contada do seu
jeito de ver Minas Gerais. Siga nosso perfil, veja nosso portal
e compartilhe suas fotos por  Minas!

instagram.com/visiteminasgerais
#TurismoMG



@Dudafgrocha

"Em dois meses a viagem tão desejada pelo meu querido companheiro há
anos acabou se tornando a minha também. Sem muito planejar pegamos a
estrada em direção à Serra da Canastra. Assim que chegamos já fomos
recebidos pela natureza exuberante. Dentre tantas maravilhas naturais,
pessoas cheias de histórias e sabores tão fortes estava a segunda
cachoeira do Zé Carlinhos, que nos pegou de surpresa. Foi no fim da tarde
quando decidimos tentar ir até ela, já que acabamos criando raízes logo na
primeira. O caminho não foi dos mais simples, mas nunca vou esquecer o
espanto e a emoção de encontrar esse lugar tão surpreendente que
conseguiu impressionar depois de tanta coisa já explorada. A Serra da
Canastra nos abraçou e esse lugar nos convida para mais uma visita, em
breve, espero."

Delfinópolis, Minas Gerais, Brasil



@ViajandoNaJanela

"Monte Verde tem a fama de ser muito charmosa no inverno, e realmente
é! Mas o inverno é também época de alta temporada e o movimento por lá
fica muito maior do que o normal. Então, para aproveitar com mais
tranquilidade, resolvemos voltar na vila no verão e descobrimos que a
baixa temporada também rende ótimas experiências, como poder
caminhar com calma pelo centrinho, curtir as trilhas e apreciar as cores
do entardecer, como retratamos nessa foto."

Monte Verde, Minas Gerais, Brasil



@EuKaioNasRedes

"Sou apaixonado por Ouro Preto. O que mais me marca é a simplicidade do
povo, os recortes de telhados dos casarios coloniais, e a velocidade em
que se vive entre as ladeiras. A fotografia evidencia duas peculiaridades
de Minas que são minhas paixões: o sotaque mineiro e as paisagens. Para
além dela, o caminho também é o meu preferido. Fiz o registro indo ao
encontro dos amigos para uma boa cerveja com torresmo. Nada melhor
que isso para molhar a palavra entre um "causo" e outro!"

Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil



"Eu nunca tinha ouvido falar de Serro. Ao procurar na internet algum lugar
interessante em Minas Gerais para ir com meu pai, me deparei com a foto
da igrejinha principal da cidade. Me apaixonei instantaneamente!
Chegando lá, nos deparamos com um lugar simples e tranquilo, de uma
beleza sem igual. O entorno da igreja estava movimentado, então
preferimos sentar e saborear as delícias gastronômicas da cidade.
Voltamos no dia seguinte bem cedinho para tirar a foto tão esperada,
fechando assim com chave de ouro a visita a essa simpática cidade
mineira"

 

@viajandoeusoufeliz

Serro, Minas Gerais, Brasil



"Igreja São Francisco de Assis, o belíssimo cartão postal de São João del
Rei, uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, conhecida como a
cidade dos sinos. Um lugar cheio de cultura e histórias para contar- nosso
cartão postal que o diga-, com suas artes barrocas e as obras do mestre
Aleijadinho, que fazem com que a cidade se torne um dos nossos mais
belos patrimônio. É o local que mais me encanta em São João Del Rei, que
marcou muito minha vida, principalmente após esta foto, quando descobri
uma paixão: a fotografia. Isso fez com que me encantasse mais ainda por
este monumento."

@M.ffotografia

São João Del Rei, Minas Gerais, Brasil



"Eu estava sonhando com essa viagem há dois anos, pois só havia
passado rápido por São Thomé, mas pude sentir uma energia incrível,
então voltei com a minha família e foi a melhor coisa que fiz esse ano.
Essa foto foi uma linda coincidência, estávamos na estrada de terra
indo pra Sobradinho, quando nos deparamos com essa árvore, e eu,
uma deslumbrada pela natureza, não pude deixar de parar pra fazer
esse click mágico e cheio de paz. Nossa maior dificuldade foi ir embora
dessa cidade cheia de encantos."
 
 

@Dai88368

São Tomé das Letras, Minas Gerais, Brasil



"Essa foto foi tirada na praça Barão de Guaicuí, mais conhecida como
praça do Mercado Velho, em Diamantina. Em meados de agosto
começa a temporada de ipês na cidade e essa foto especificamente
foi tirada no mês de setembro, no começo da primavera, em que a
beleza dos ipês junto a maravilhosa arquitetura da cidade
transformam a paisagem em uma beleza inigualável. Muitas pessoas
param para apreciar essa famosa paisagem todos os anos, e comigo
não foi diferente. Simplesmente eternizei com um clique esse
espetáculo da natureza."
 

@Raissa_Mascarenhas

Diamantina, Minas Gerais, Brasil



"Serro é uma joia muito preciosa do Caminho da Estrada Real, de
pessoas hospitaleiras e com uma gastronomia fantástica. Em uma breve
passagem por essa fabulosa cidade, acordei cedo para fotografar a
praça principal da cidade e aproveitar melhor o dia. Costumo dizer que
não tenho nenhum talento especial, só paixão e dedicação, pelo olhar
mágico da câmera. Assim Serro se tornou muito especial pra mim e
jamais deixará de ser parte da minha história e de tantas outras pessoas
que ficam impressionados com tamanha beleza."
 
 

@Leolaguiar

Serro, Minas Gerais, Brasil



"Primeiro ponto de parada do passeio de lancha pelos lagos de furnas.
Paramos na cachoeira da cascatinha, e para se chegar até ela temos
que passar por esse grande corredor que abriga uma piscina natural de
águas amarelas em seu interior. Simplesmente fantástico! Na minha
opinião, o lugar mais bonito que fui na região."
 
 

@CarlosEduardo_cae

Capitólio, Minas Gerais, Brasil



"Fui a Uberlândia a trabalho. No caminho, passado o trevo de Nova
Ponte, vi do lado direito da estrada uma fumaça. Inerente a todo ser
humano, parei meu carro e fui saciar minha curiosidade. Me deparei
com essa maravilha: a fumaça. Descobri, vem da força das águas
batendo nas pedras. Logo recorri ao meu fiel escudeiro e companheiro
de viagem: meu drone. Taí o resultado. O fotógrafo tem até certo
mérito, mas a paisagem é a verdadeira responsável pelo resultado final
da “pintura”. Poderia ter ficado ali, mas o dever nos chama. Seguimos
viagem. Até uma próxima parada. Eu e o drone."
 
 

@DanielCostaClandestino

Nova Ponte, Minas Gerais, Brasil



"Sou maravilhado por Minas Gerais, estado rico em arte, história e cultura.
Boa parte dessa riqueza não veio de pedras e metais preciosos, mas de
um minério menos nobre, a pedra-sabão. Eternizada pelo mestre
Aleijadinho, a arte em pedra-sabão é praticada até hoje, fazendo parte da
vida dos moradores de Ouro Preto e cativando turistas, como eu. Nesta
foto procuro retratar isso, o contraste histórico, mas coberto sob o
mesmo manto de Aleijadinho.

 

@Edson_nagase_

Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil



"Tu acredita que um dia pode realizar todos os teus sonhos? Um dos
meus sonhos é conhecer todos os estados brasileiros, mas já perdi as
contas de quantas vezes fui para Minas Gerais. Quer roteiro histórico? Lá
tem! Quer comida boa? Lá tem! Quer povo acolhedor? Lá tem! Quer
Cachoeira? Lá tem! Quer trilhas? Lá tem! Essa foto foi feita em uma
viagem muito especial para mim. Sai com mais dois amigos da cidade de
São Paulo, com destino às cidades históricas mineiras: Lavras Novas,
Ouro Preto, Mariana e por ultimo Catas Altas, tendo o objetivo de
conseguir 4 carimbos no meu passaporte da Estrada Real. Essa foto é da
Capela de Santa Quitéria, que fica no alto da colina na cidade de Catas
Altas em uma tarde de outono com a luz do final do dia."
 

@AlexNunes008

Catas Altas, Minas Gerais, Brasil



"Foto tirada no dia 7 de janeiro de 2019 no final da tarde de uma segunda-
feira chuvosa. Saí para fotografar alguns arco íris que avistei de longe.
Dando volta na cidade, passei pela ponte da cadeia, segui para a Igreja
de São Francisco. Fui embora em direção a ponte do Rosário, chegando
então na Praça Embaixador Gastão da Cunha, onde eu não sabia se
fotografava, ou se contemplava o momento imortalizado do pôr do sol
mais bonito que já vi, atrás da Igreja de Nossa Senhora do Rosário"
 

@BrenoDangeloc

São João Del Rei, Minas Gerais, Brasil



"Eu estava fazendo uma visita para minha tia que mora nessa bela
cidade. Foi a primeira vez e já queria ir ao centro tirar foto. Não tem
como explicar a beleza da natureza e desse lugar, as casinhas, as ruas,
as igrejas. Quando vi só pensei nas belas fotos que iria fazer. Eu gostei
muito de lá, e fui embora querendo voltar."
 

@Jp_Maia07

Catas Altas, Minas Gerais, Brasil



"Tenho pra mim que o maior presente da vida é ter a oportunidade de
enxergar. Tenho também pra mim, leiga, que fotografia está no olhar, na
forma de ver, e na interpretação de repassar para o outro o pouco do
meu olhar. Funciona. Esse registro foi duma quarta de sol, do início de
abril, onde eu fiz minha primeira viagem longa dirigindo, e fui parar em
Tiradentes, tirando altas fotos com os olhos, e tentando reproduzir um
pouco desse olhar na câmera dum celular!"
 

@anakaren__castro

Tiradentes, Minas Gerais, Brasil



O objetivo da marca é ser a identidade do destino turístico Minas Gerais
e representar nossas características. Assim, usando apenas o primeiro
nome, como somos carinhosamente conhecidos, em curvas que
moldam nossa paisagem, nossa cultura, nosso jeito de ser.
 
A marca independe de gestão política, para que  perdure e seja utilizada
de forma ampla por todos os atores da cadeia produtiva do turismo, se
estendendo também a outros setores que queiram identificar seus
produtos.
 
Você também pode baixar e utilizar em eventos, produtos típicos,
souvenires, canecas, xícaras, capa de celulares  ou seja, onde sua
imaginação sugerir.
 
A marca Minas, as peças para mídias
sociais e o manual de aplicação
podem ser acessados   em
http://www.minasgerais.com.br/pt/bl
og/artigo/marca-turistica-de-minas-
gerais ou scaneando o QR CODE ao
lado.
 

       Mais que a nossa marca, a nossa assinatura.

Nas páginas anteriores você deve ter visto a marca 
 

Pois é! Essa é a 
 Marca Turística de Minas Gerais.



Ficha Técnica
Secretário de Estado de Cultura e Turismo

Secretário de Estado Adjunto de Cultura e Turismo

Subsecretária de Estado de Turismo

Superintendente de Marketing Turístico

Coordenação Geral

Foto da Capa

Marcelo Landi Matte

Bernardo Silviano Brandão

Marina Pacheco Simião

Fernanda Heloíse Fonseca

Jean Rodrigues
Matheus Donizete

Paula Couto
Rafaela Alves

Sara Fernandez

John Brandão - @fotografo_aventureiro


