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"Cada imagem imortaliza
uma lembrança
e
cada lembrança nos conta uma
história diferente"

Sobre o E-book
Entre milhares de fotos e histórias, nosso perfil do
Instagram se transformou em um guia de viagens para Minas
Gerais, feito pelos próprios mineiros e pelos visitantes que
se apaixonam pelas belezas do nosso estado.
A natureza exuberante, o orgulho de nossa terra, os
belíssimos patrimônios históricos, a singular cozinha
mineira e, como não podia deixar de ser, o afeto do povo
mineiro ao receber, nossa mineiridade, são elementos que
se encontram presentes no @visiteminasgerais. Cenários
que guardam desde os segredos e riquezas das montanhas
das Minas até força, mansidão e resiliência dos vales e
sertões das Gerais.
O próprio perfil do Instagram já é nossa forma de homenagear todas as
pessoas que visitam e desfrutam de nosso estado e que registram essas
experiências em imagens, contribuindo com a divulgação de Minas para o
Brasil e para o mundo.
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Mas, com o E-book “Contos de Minas”, a ideia é destacar algumas
das memórias que foram transformadas nas fotos mais incríveis.
Aqui, você vai viajar por Minas de uma forma
diferente, por meio das 21 publicações com as
imagens que tiveram a maior interação por parte do
público em 2021.
Quem conta a história por trás das lentes são os
próprios autores das fotos, reforçando a tradição
dos mineiros em contar “causos”.

Prepare-se, pois esta viagem será emocionante. Da próxima vez, sua história
pode estar aqui, contada do seu jeito de ver Minas Gerais. Siga nosso perfil,
acesse e conheça nosso portal na internet e compartilhe suas fotos e
experiências por Minas!
Use #TurismoMG e siga @VisiteMinasGerais
minasgerais.com.br
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Conselheiro Mata

Cachoeira do Telésforo

Cachoeira do Telésforo

Cachoeira do Telésforo

"As fotos foram tiradas na Cachoeira do Telésforo
a poucos quilômetros do distrito de Conselheiro
Mata região norte de Minas Gerais no período de
agosto de 2021 época em que o rio está mais baixo
por conta do baixo índice de chuvas na região."
@ReinventandoCaminhos
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Governador Valadares
"Diferentemente de quem surfa no mar, o
melhor período para pegar as maiores
ondas aqui em Minas Gerais é justamente
durante o verão. Devido ao período
chuvoso, o rio Doce enche e transforma
as corredeiras do Morro do Urubu em
Governador Valadares no pico ideal para
o Surf Mineiro, com altas ondas... Com
o volume e a força das águas, as ondas
aparecem e vem à tona o real espírito
de SURF de nós mineiros.
E com um "swell" desse não podemos
perder uma onda sequer!!! Prenda a
respiração, e reme com força!"
Veja o Vídeo: @VisiteMinasGerais

Surf no Rio Doce
@pauloguidocoelho
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"Amo a fotografia e sou ainda
mais apaixonado por Minas Gerais,
e dentre essas minhas paixões
Ouro Preto se destaca, uma cidade
incrível onde você viaja no tempo
com suas igrejas da época
colonial, essa em destaque sendo
a são Francisco de Paula que foi
construída entre 1804 até 1898
foi a última erguida no período
colonial, e compondo ao fundo a
vasta área montanhosa presente na
cidade"

Ouro Preto
@m.ffotografia
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Ouro Preto
"O contato constante com a
natureza, uma mistura de força e
paz que alimenta as veias, pulsa
vida e traz satisfação. É
justamente na natureza que me
sinto grande pelas conquistas e
ao mesmo tempo menor que um grão
de areia diante da imensidão que
é o horizonte. Viaje, conheça,
explore, junte histórias, enfim,
aproveite a vida com respeito!"

Parque Natural das
Andorinhas

@na7hann
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Especial Cozinha Mineira
"Fotografar cenários que contam
uma história de vida sempre me
fascinou. Participando como
fotógrafa na elaboração de um mapa
turístico no município de
Marliéria –MG, tive a felicidade
de registrar este recorte do dia a
dia da Fazenda Boa Vista, onde o
aroma do café realçava a
simplicidade e a mineiridade que
se revelavam em todos os
detalhes."

Marliéria
@elviranascimento.fotografia
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Especial Cozinha Mineira
"Faz tempo visitei a morada de
Dona Pedrelina. O casarão,
daqueles antigos de fazenda, nos
confins do Norte de Minas, é
grande como o coração da
anfitriã. É simples como aqueles
que moram naquele lar. E é rico
como o sertão. É ouro de Minas. A
generosa cozinha, parte mais
importante da casa, tem em seu
centro, o velho fogão a lenha,
protagonista absoluto. Em volta
dele, causos, festas, encontros,
cafezinhos e tantas outras
mineiridades."

São Gonçalo do Rio Preto
@tomalvesfotografia
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Serra da Canastra
"Amo fazer fotos da Serra da
Canastra das cachoeiras, essa em
particular é uma das mais lindas,
cachoeira do quilombo no vale da
Babilônia, esse dia foi lindo,
começou com chuva as estradas
ficaram com lama mas chegamos no
local que é lindo e vale a pena
conhecer, é uma trilha com várias
cachoeiras, nos finais de semana é
cobrado uma taxa para visitar no
meio de semana não teve a taxa,
fica a dica aí para vocês que
queiram conhecê-la."

Cachoeira do Q
uilombo
@williamcandidofotografia
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Serra da Canastra
"O queijo Canastra é uma tradição
na região da Serra da Canastra,
produzido de forma artesanal ele
apresenta sabores e texturas
surpreendentes. A foto apresenta
o produto da queijaria Quintal do
Glória que fica no município de
São João Batista do Glória. Onde
você é recebido de uma forma
muito carinhosa pelo casal
proprietário da queijaria. Venha
experimentar!!"

Queijo Canastra

@canastraguiavagner
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"Esse registro foi feito pela
curiosidade que sempre tive de
como seria a visão, vista de
cima da Praça Tiradentes.
Então em uma tarde ensolarada
subi o Drone e fiz esse
registro, contrastando os
monumentos turísticos com as
casas nas montanhas que cercam
a encantadora Ouro Preto".

Ouro Preto
@viniciusbarnabe
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"A mistura de história,
natureza e montanhas é o que
mais se me encanta em
Tiradentes. Por onde olhas
encontrará conteúdos carregados
de beleza, e quando corpo, alma
e câmera estão alinhados no
mesmo caminho a gente descobre
muito mais."

Tiradentes

@pauloguto_
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Belo Horizonte
"Tive a oportunidade de fazer
esse clique rigorosamente
centralizado do Edifício
Acaiaca, à frente da Igreja num
belo anoitecer de verão em Belo
Horizonte.
A variada arquitetura do centro
de Belo Horizonte atrai
qualquer olhar, mas o Santuário
de São José é sem dúvidas um
dos mais visados pelas câmeras
de moradores e turistas."

Igreja São Jo´se
@hiagoscape
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Serra do Cipó

Vale do Travessão

"Essa foto pra mim se traduz em dia
especial, foi meu primeiro contato
como travessão, que lugar mágico!!!
Ficaria lá por horas só contemplando
aquele cenário, dia estava com uma
luz muito linda, nublado e uma brisa
maravilhosa. Fiz até um cafézinho
bem neste lugar, o sabor do
cafezinho coado ali na hora, com
aquela vista, era de outro mundo.
Foi tão bom que voltei lá depois
mais 3x, e se me convidar vou
novamente...rss"

@fotografoaventureiro
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Tiradentes
"Fotografar as cidades históricas
de Minas, em especial Tiradentes,
é uma das minhas paixões. Gosto
de buscar olhares diferentes e
mostrar o que a cidade tem de
mais belo. É surpreendente a
beleza que encontro em lugares
que às vezes passariam
despercebidos. O entardecer é o
meu horário preferido por lá. A
cidade fica ainda mais charmosa
quando as luzes se acendem."

Tiradentes

@denercr
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São João del Rei
"A união dos aspectos visuais,
atemporais e arquitetônicos se
unem na paisagem de numa forma
adequada para explorar a
essência do momento. A
singularidade da paisagem
despertou meu olhar pela forma
simétrica em que os elementos
se encontram distribuídos, me
possibilitando executar uma
fotografia onde a técnica de
enxergar entram em ação."

Ponte dos Susp
iros

@pauloguto_
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Expedição Norte de Minas

Curimataí - Buenópolis

"Quando avistamos a
Cachoeira do Rio Preto,
ficamos encantados com a
beleza e a cor
surpreende, água
cristalina e com essa
cor forte que se destaca
na paisagem, e não foi
difícil imaginar uma
linda foto aérea para
mostrar toda à grandeza
LucasRamosMendes desse lugar!"

Cavernas do Peruaçu
"Por mais que nos
esforçamos muito para
registrar lindas fotos
das Cavernas, não é
possível transmitir por
imagens a grandiosidade
desse lugar, ficamos
verdadeiramente
emocionamos em conhecer
as Cavernas do Peruaçu e
em especial o Janela que
é um lugar Fascinante!"

Itacarambi
"Com um pôr do sol
incrível que essa região
de MG tem, observamos
essas lindas árvores da
família dos baobás. Em
meio a pastagem a gente
observa essas gigantescas
árvores e podemos chegar
bem pertinho. E com essa
paisagem temos os cenário
perfeito para registrar
esse encontro tão
especial."
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Ouro Preto

"Uma fase ansiosa após 2020 fez com
que eu me descobrisse nas trilhas! A
Floresta Uaimii está entre minhas
descobertas de 2021!
Depois de caminhar pela mata
fechada, ouvindo os pássaros, me
deparei com a janela do céu.

A única atitude possível foi
sentir a água corrente e
contemplar essa infinita beleza
logo a frente.
Um verdadeiro paraíso mineiro!"
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@ju.rc
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Aiuruoca

"Esse é um registro memorável
feito durante um acampamento no
Pico do Canjica, a mais de 2300m
nas exuberantes montanhas de
Baependi, cidade vizinha de
Aiuruoca. No retorno, no fim da
trilha você tem a opção de ir pra
zona rural de Baependi ou ir em
direção à região do Vale dos
Garcias, em Aiuruoca. Como podem
ver, a nossa escolha valeu a
pena. Essa é sem sombra de
dúvidas umas das cachoeiras mais
magníficas da região."

Cachoeira dos G
arcias
@jonathan.bernardes.94⠀
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"Em viagem para apreciar
algumas das cidades históricas
de Minas Gerais, começamos
nossa missão pela incrível São
João Del Rei. Passeávamos pelas
ruas do centro histórico da
cidade, quando me deparai com
esta bela igreja. Após algumas
tentativas em busca de um
ângulo que valorizasse tão belo
templo cristão, acredito ter
encontrado um que demonstre
seus encantos.
Catedral Basílica de Nossa
Senhora do Pilar."

São João del R
ei
@alexsouzafa
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"Se Nando Reis me perguntar um dia
por onde andei, vou simplesmente
mostrar essa foto. E falar que
andei inspirado, com arrepio na
pele e aquela vontade de sair sem
rumo desbravando tudo, com uma
câmera na mão e registrando a Terra
do queijo, onde sua hospitalidade e
belas cachoeiras são
características marcantes. Um dia
gravado na memória, registrado em
foto e onde farei questão de
colocar em um quadro, simplesmente
inesquecível."

Serro
@erlragnar_
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Itabira

"Minas seus encantos e suas beleza,
descoberta de novos lugares me traz
a sensação de liberdade e bem
estar, me inebrio com tanta
perfeição, admirar a natureza na
sua mais singela forma, conectar
com uma força que transcende,
sentir

parte da natureza

em sua

mais profunda conexão, vivências,
sensações muitas das vezes
inexplicáveis, pois sentida toca a
alma e alimentam o coração"

Serra dos Alves

@lysandramoura
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Itabira

"Dia lindo com um céu
maravilhoso fui através de um
convite feito pela Pegada
ecoturismo, para um projeto
sensacional que foi incluir
minha fotografia noturna no
passeio da turma. E depois de
todo um dia de cachoeira, fomos
para o morro redondo pegar o pôr
do sol e ficamos por lá
conversando em uma roda até as
estrelas brilharem, e daí
começamos a brincar com as fotos
e esta foi uma das dezenas de
fotos que fizemos pelo morro
redondo com a turma toda."

Ipoema
@fotografo_aventureiro
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A Marca Minas
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
www.minasgerais.com.br
ou scaneando o QR CODE ao lado.

Governador do Estado de Minas Gerais
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Secretário de Estado Adjunto de Cultura e Turismo
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Subsecretária de Estado de Turismo
Milena Pedrosa
Superintendente de Marketing Turístico
Antônio Francisco Monteiro Mourão
Núcleo de Inteligência de Mercado
Jean Rodrigues
Dara Santos
Ivone Bianchi
Rafaela Alves

@VisiteMinasGerais
@CulturaeTurismoMG
www.minasgerais.com.br

