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GILSON MACHADO
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NEGÓCIOS & POLÍTICAS

É O NOVO MINISTRO
DO TURISMO.
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G
ilson Machado Neto é o 
novo ministro do Turismo. 
A nomeação foi publicada 

no dia 10 de dezembro, no 
Diário Oficial da União (DOU). 
Natural de Recife, capital de 
Pernambuco, Gilson assume 
a Pasta após mais de um ano 
como diretor-presidente da 
Agência Brasileira de Promoção 
Internacional do Turismo 
(Embratur), onde atuou na 
promoção do turismo brasileiro 
no exterior e, mais recentemente, 
durante a pandemia da Covid-19, 
na promoção doméstica. Antes 
de assumir a presidência da 
Embratur, em maio de 2019, 
foi secretário nacional de 
Ecoturismo do Ministério do 

Da redação/MTUR

Meio Ambiente, sob a gestão de 
Ricardo Salles.

Membro do trade turístico 
da Rota dos Milagres e do 
Convention Bureau de Maragogi 
(AL), Machado Neto se formou 
em medicina veterinária, mas foi 
no turismo que encontrou sua 
vocação, atuando no setor por 
mais de 30 anos. Aos 52 anos, 
Gilson também é empresário, 
produtor de eventos e músico.

A partir de agora, será 
responsável por liderar as 
ações do Ministério do Turismo, 
composto pela Secretaria 
Executiva; Secretaria Nacional 
de Desenvolvimento e 
Competitividade do Turismo; 
Secretaria Nacional de Atração 

de Investimentos, Parcerias 
e Concessões; Secretaria de 
Infraestrutura Turística; e 
Secretaria Especial da Cultura. 

“Nosso país foi arquitetado 
para dar certo. Por meio do 
turismo vamos fazer o Brasil ter 
o protagonismo que merece. O 
turismo está se recuperando, 
85% de nossa malha aérea voltou 
a funcionar, e nós, em breve 
teremos excelentes notícias: 
como a implantação do escritório 
da OMT em nosso país.”, afimou 
o novo ministro em live com o 
presidente Jair Bolsonaro. O 
ministro Gilson Machado sucede 
o deputado federal Marcelo 
Alvaro Antonio, eleito para o 
mandato por Minas Gerais. g

Recifense, chega ao cargo
após presidir a Embratur


