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NEGÓCIOS & POLÍTICAS

Ainda durante cerimônia, o município mineiro 
recebeu o selo + Turismo que facilitará o acesso 
ao crédito para obras de infraestrutura
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Agência de Notícias do Turismo

LIBERA RECURSOS
MINISTÉRIO DO TURISMO

C 
omo forma de estimular 
a manutenção da 
infraestrutura para o 

turismo frente a pandemia o 
ministro do Turismo, Marcelo 
Álvaro Antônio, autorizou o 
repasse de mais de R$1,37 
milhão para a revitalização da 
orla de Lagoa Santa, em Minas 
Gerais. A assinatura para a 
liberação do recurso aconteceu 
no início de julho em cerimônia 
na prefeitura do município 
mineiro. Com o montante, será 
possível a implantação de novos 
equipamentos, a renovação do 
Clube Náutico, a reconstrução 
de passeios e a criação de mais 
áreas destinadas ao lazer e 
descanso da população.

De acordo com Álvaro Antônio, 
o recurso é apenas uma das 
medidas que serão desenvolvidas 
no local. “A cidade é extremante 
bem posicionada e tem um 
potencial enorme para a atração 
de grandes investimentos. Temos 
pensado em algumas ações 
para que Lagoa Santa possa ser 
impactada positivamente com 
mais benefícios para o turismo 
local”, destacou.

Formada há aproximadamente 
6 mil anos, a lagoa central é um 
dos símbolos da cidade mineira 
e atração turística do estado 
de Minas Gerais. Reconhecida 

PARA REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE 
LAGOA SANTA (MG)

culturalmente, o atrativo turístico 
tem encantado milhares de  
turistas que passam pelo local. 
Hoje, a lagoa é um dos principais 
pontos de lazer e entretenimento 
dos moradores e possui 6.300 
metros de extensão.

A Orla conta ainda com diversos 
bares e restaurantes, além de 
quadras e espaços destinados a 
prática de esportes. Outros pontos 
de importância histórica e cultural 
da cidade também podem ser 
encontrados no local, como o Iate 
Clube Náutico e o Horto.

SELO+TURISMO - Ainda 
durante a cerimônia, o ministro do 
Turismo Marcelo Álvaro Antônio 

entregou o selo Prodetur +Turismo 
para Lagoa Santa. Com essa 
certificação, o município mineiro 
poderá solicitar recursos, junto 
aos bancos de desenvolvimento, 
para o financiamento de obras 
de infraestrutura no setor. A 
expectativa é de que a ação possa 
fortalecer a economia, além de 
desenvolver as políticas públicas 
relacionadas ao setor na região. 
“O selo (+ Turismo) significa que 
o nosso projeto está alinhado à 
Política Nacional do Turismo e 
temos certeza que vai trazer pra 
nós investimentos e uma nova 
perspectiva de emprego e renda”, 
comemorou o prefeito Avelar. g
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