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EDITORIAL

No fim de 2018, o Aeroporto Internacional de Belo 
Horizonte iniciou a campanha institucional “Prontos 
para o Mundo”, reforçando as mais de 45 rotas 
nacionais e internacionais que conectam Minas Gerais 
com o Brasil e o mundo. Somos o aeroporto que 
possui o maior número de destinos para o Sudeste e o 
Nordeste, voos para Europa, América do Sul e América 
do Norte e ainda grande facilidade de conexão para 
centenas de cidades ao redor do mundo.

Com amplo investimento em infraestrutura e em 
sistemas modernos de gestão, construímos um 
aeroporto de classe mundial e temos trabalhado, 
ativamente, para consolidar nossa posição estratégica 
no contexto nacional. Para registrar os capítulos desta 
história, apresentamos a revista PRONTO PARA O 
MUNDO, um canal de integração entre o aeroporto e 
vocês, que nos prestigiam como passageiros, parceiros 
e como parte de uma comunidade aeroportuária 
de mais de 7.000 mil colaboradores que, juntos, 
transformam o dia a dia do nosso aeroporto.

Nesta revista, você vai encontrar dicas de lazer 
e entretenimento para explorar melhor o Estado 
de Minas Gerais. Vai conferir os lançamentos e as 
promoções dos estabelecimentos comerciais do 

aeroporto, ficar por dentro de novas rotas, do trabalho 
que desenvolvemos para garantir a segurança dos 
usuários e conhecer as incríveis histórias dos nossos 
viajantes e colaboradores.

A revista PRONTO PARA O MUNDO é um canal 
construído para todos aqueles que acreditam na 
grande transformação do Aeroporto Internacional 
de Belo Horizonte e de como ele vem se tornando, 
cada vez mais, um dos principais ativos de apoio ao 
desenvolvimento de Minas Gerais. É um presente do 
aeroporto para você.

O ano está bem próximo de terminar, já começaram a 
surgir as primeiras decorações natalinas no aeroporto 
e em muitas partes das nossas cidades vizinhas. As 
pessoas já fazem planos para as férias e feriados e 
preparam as malas para visitar os parentes distantes. 
Desejamos que você celebre o Natal em paz, na 
companhia de familiares e pessoas queridas, e que 
tenha um ano-novo feliz! Continuamos trabalhando 
para que o Aeroporto Internacional de BH siga 
conectando pessoas e promovendo as melhores 
experiências para você e para quem você ama.

Boa leitura!

COM VOCÊ, PRONTOS PARA O MUNDO



ENTREVISTA JOHN RODGERSON

AZUL AMPLIA QUANTIDADE DE VOOS EM MINAS GERAIS 
E QUER CONECTAR A ECONOMIA MINEIRA AO RESTANTE 
DO BRASIL E DO MUNDO

Anunciada como uma nova companhia aérea low-
cost, em dezembro de 2008, a Azul decolou e 
conquistou aproximadamente um terço do mercado 
brasileiro da aviação civil em termos de decolagens. 
Agora, consolida-se como a terceira maior 
companhia aérea do país e a que oferece a maior 
quantidade de destinos nacionais.

A clara visão de negócio, traduzida no contínuo 
crescimento de sua frota, malha de destinos, 
linhas operadas e participação de mercado, faz da 
Azul uma realidade de notável sucesso. Desde sua 
fundação, a empresa atingiu recordes mundiais e 
conquistou alguns dos melhores índices do setor de 
aviação brasileira. 

BALANÇO ANUAL
Quantos novos destinos em 2019?
A Azul finaliza 2019 com mais cinco destinos. Começamos 
a expansão da nossa malha já em janeiro, quando 
inauguramos, na mesma semana, as ligações de Curitiba 
com Pato Branco e Toledo, duas cidades no interior do 
Paraná com grande potencial de desenvolvimento. Em 
dezembro, iremos levar os aviões da Azul para Guarapuava, 
também no Paraná, Araraquara, em São Paulo, e Macaé, 
no Rio de Janeiro. Teríamos reaberto Divinópolis-MG e 
iniciado Umuarama-PR, Caruaru-PE e Serra Talhada-PE 
ainda em 2019 se algumas adequações de infraestrutura 
tivessem sido finalizadas. Até o fim deste ano, teremos 115 
destinos em todo o mundo, sendo 105 somente no Brasil.

 
PRONTO PARA O MUNDO

Na entrevista,  
o presidente da 

Azul Linhas Aéreas 
Brasileiras, o  

norte-americano 
John Rodgerson,  

faz um balanço do 
ano e destaca os 
planos para 2020.



Existe mais algum novo destino da Azul programado 
até o fim do ano?
Sim! Em dezembro, vamos abrir três novas bases 
e levar a Azul para cidades que possuem grande 
potencial de desenvolvimento. Com a chegada da 
aviação a esses municípios, a tendência é que toda a 
região se desenvolva mais rapidamente.

Quais os benefícios em ampliar a conectividade a 
partir do aeroporto?
O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte é um dos 
mais modernos do país, tendo os melhores tempos 
mínimos de conexão do Brasil. Conectar destinos a 
partir desse terminal não traz muitos desafios para 
nós, tanto é que tornamos essa base operacional 
como nosso segundo maior hub, atrás apenas de 
Viracopos, em Campinas. Estamos muito satisfeitos 
com a parceria que temos com o aeroporto e o Estado 
e acreditamos que concentrar as operações da capital 
mineira em um único aeroporto é a melhor forma de 
conectar a economia mineira ao Brasil e ao mundo, 
trazendo desenvolvimento econômico e prosperidade.

 
INVESTIMENTO EM MINAS
Qual o investimento feito em Minas Gerais em 2019?
Nosso investimento se deu por meio de mais voos 
e destinos, o que amplia empregos e serviços 
contratados no Estado. Minas concentra mais de 2.000 
mil empregos da Azul, grande parte de funcionários 
altamente qualificados, como pilotos, engenheiros 
e técnicos de manutenção. O maior call center da 
empresa, com 500 tripulantes, fica em Belo Horizonte. 
Nossos hangares de manutenção e a segunda maior 
base de pilotos e comissários da empresa também 
estão na cidade.

Quantos empregos foram gerados em 2019?
Apenas este ano, até o momento, já criamos mais de 
300 novos empregos em Minas Gerais.

Quais oportunidades a Azul vê para Estado?
As oportunidades que temos são enormes em Minas 
Gerais. Na capital, as áreas de manutenção, call center 
e tripulação de voo continuarão em expansão. Já no 
interior do Estado, nossa intenção é de incrementar 
frequências em diversas cidades, contribuindo para 
que novas oportunidades de empregos diretos e 
indiretos sejam criados. 

Quais os investimentos previstos para 2020, em 
Minas Gerais?
Fizemos grandes investimentos nas nossas 
capacidades de manutenção em 2018 e 2019. Em 2020, 
não temos investimentos dessa natureza previstos, 
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Quantos passageiros previstos para o ano?
Nossa previsão é transportar 27 milhões de clientes 
ao longo de 2019. Mas o crescimento da Azul não se 
deu apenas em clientes, mas também em assentos-
quilômetro voados, que é como se mede a participação 
na indústria. Isso porque temos voos mais longos e 
com aviões maiores, à medida que incorporamos mais 
A320neos e Embraer 195-E2 à frota, sendo a Azul a 
primeira operadora mundial deste, que é o maior e 
mais moderno jato produzido no Brasil.

O mercado registrou um aumento de demanda no 
último semestre, e a Azul estava pronta para acomodar 
novos clientes, crescendo mais de 25% em relação a 
2018.

Qual o percentual de passageiros saindo e chegando 
no Aeroporto Internacional de BH?
Ao todo, 41% dos mais de 7 milhões de clientes que 
transportamos em Belo Horizonte são locais, sendo 
os outros 59% oriundos de conexões. Isso mostra o 
vigor do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte 
como hub e sua importância para ampliar a oferta de 
destinos e frequências disponíveis para Minas Gerais. 
Sem esse fluxo de conexões, haveria menos da metade 
dos voos da Azul no aeroporto. 

Quais as expectativas de novos destinos para 2020?
Já estreamos 2020 com o novo voo de Belo Horizonte 
para Fort Lauderdale (EUA) e vamos continuar 
expandindo nossa malha regional. Acreditamos muito 
no potencial de crescimento do país e, por isso, já 
temos planejado para o ano que vem a chegada em 
Umuarama, Santos, Serra Talhada, Caruaru e muitos 
outros destinos no interior do Brasil. Ao longo dos 
próximos anos, queremos abrir de cinco a oito novas 
bases por ano. Para Minas, vemos incrementos de 
frequências possíveis como fizemos recentemente 
para Ipatinga e Montes Claros. Queremos voltar a 
Divinópolis e incrementar Governador Valadares.

CONECTIVIDADE
Como estão as expectativas para o novo voo para 
Fort Lauderdale?
Estamos muito animados com essa nossa nova rota 
internacional. Com certeza, o belo-horizontino vai 
conseguir aproveitar muito essa conveniência em 
ter um voo direto, três vezes por semana (segundas, 
quartas e sextas), para o sul da Flórida, intercalando 
nos demais dias com o voo de Orlando. Além do 
mineiro, clientes cariocas e paulistanos poderão usar as 
conexões rápidas entre os aeroportos Santos Dumont 
e Congonhas para chegar aos Estados Unidos.



embora esperemos poder seguir incrementando voos 
e destinos.

 
NOVAS AERONAVES (AIRBUS 
A321NEO E E195-E2)
Quais as rotas previstas?

Nossos Embraer E195-E2 vêm para tornar nossa frota 
mais sustentável e também mais confortável para os 
nossos clientes. Essas aeronaves têm a configuração 
ideal para operarem em rotas de alta densidade e mais 
corporativas. Por terem a configuração tradicional dos 
jatos comerciais da Embraer, em que as poltronas 
ficam dispostas em dois a dois, tenho certeza que 
esses novos aviões serão sucesso absoluto em todas as 
rotas em que estiverem presentes. Já os A321neo, que 
também tornarão nossas operações mais sustentáveis, 
serão posicionadas em mercados de alta densidade, 
como Belo Horizonte-Recife. 

Quais os principais destaques das aeronaves?
Os E2 são um produto que já vêm com todos os 
detalhes que conquistaram os brasileiros, só que a nova 
geração conta com itens que tornarão a viagem ainda 
muito mais agradável. As telas individuais, que contam 
com TV ao vivo e também conteúdo gravado, são 
maiores e com função touch screen. Outra novidade 
que ofereceremos nesses aviões é conexão à internet 
por Wi-Fi. Esse produto estará disponível já em 2020. 
O A321neo também contará com TV ao vivo, conteúdo 
gravado e internet a bordo. Devido à quantidade 
de assentos escolhidos para essa aeronave, nossos 
clientes farão uma viagem muito mais confortável e 
com mais espaço para as pernas se compararmos com 
o mesmo avião de outras companhias.

Há alguma aeronave prevista para 2020?
Nossa renovação de frota está a todo vapor. Para o 
ano que vem, temos a previsão de receber mais de 20 
novos aviões, incluindo E2, A330neo e A320neo.

 
EXPERIÊNCIA HUB
Por que a Azul escolheu Minas Gerais como sua base 
no país?
O Estado de Minas Gerais é um dos maiores do Brasil 
em extensão territorial e também abriga cidades, 
indústrias e setores da economia do país bem 
desenvolvidos e que necessitam da aviação comercial 
para crescerem. Escolher o Aeroporto Internacional 
de Belo Horizonte como um de nossos centros 
de distribuição foi uma decisão acertada e que se 
justifica pelo fluxo de clientes que temos em Minas 
Gerais e ainda pela ótima parceria que possuímos com 

a administradora aeroportuária. Hoje, o Aeroporto 
Internacional de BH tem mais de cem voos da Azul, 
atende mais de 40 cidades e tem uma taxa de conexão 
de clientes de 60%. 

Quais as vantagens oferecidas pelo Estado? 
O Estado é um excelente parceiro no incentivo dos 
voos, com a redução de ICMS que voltam ao Estado 
por meio de mais abastecimento, em iniciativas para 
captação de indústrias e serviços que geram mais 
demanda, e na promoção turística para atrair mais 
visitantes.

Como tem sido a relação da Companhia Aérea com o 
Aeroporto Internacional de BH? 
O aeroporto busca a excelência operacional e tem 
sido incansável na busca de melhoria dos serviços 
prestados, o que se traduz na satisfação de nossos 
clientes.

Ela tem contribuído para ampliação dos voos no 
Estado?
Sim, pois um hub eficiente viabiliza mais voos e mais 
negócios. 

 
PRONTO PARA O MUNDO

ENTREVISTA JOHN RODGERSON
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ORLANDO, A CIDADE DOS PARQUES TEMÁTICOS

Orlando é considerada a capital do entretenimento. 
Localizada na Flórida, nos Estados Unidos, conta 
com diversos conjuntos de parques temáticos que 
representam um mundo paralelo no qual magia e 
tecnologia se completam. 

O Walt Disney World é um conjunto de seis 
parques. O mais famoso é o Magic Kingdom, onde é 
possível encontrar todos os personagens da Disney, 
como Mickey, Pateta, Pluto e todas as princesas e 
personagens dos desenhos animados. É lá também 
que fica o Castelo da Cinderela, local onde todas as 
noites acontecem a incrível queima de fogos.

Já o Parque da Universal, que leva o mesmo nome da 
empresa cinematográfica norte-americana, apresenta 
ao público toda a emoção dos filmes de Hollywood 
por meio de histórias, mitos e heróis. É um dos parques 
mais queridos entre adultos e adolescentes por conta 
do mix de atrações radicais, como montanhas-russas 
e simuladores de última geração.

Um dos preferidos no verão é o SeaWorld, com 
atrações, como montanhas-russas e brinquedos, que 

são conhecidos por gerar adrenalina pelos ares, com a 
mesma intensidade na água, e ainda permite o contato 
com a vida marinha por conta dos mais variados 
espetáculos. 

Em Orlando, a realidade e a fantasia se confundem 
num clima de alegria e descontração, criando a 
atmosfera que envolve a cidade dos sonhos. O 
Aeroporto Internacional de Belo Horizonte possui três 
voos semanais diretos para Orlando operados pela 
Azul, com a aeronave A330-200 com capacidade para 
278 passageiros. 

DESTINO EM PAUTA



CAPA

Parecia uma ideia absurda, de deixar de cabelo em pé 
qualquer controlador de tráfego aéreo ou especialista 
em aviação civil, milhares de pessoas correndo na pista 
de um aeroporto. No entanto, na madrugada do dia 25 
de novembro de 2018, mais precisamente às 2h45, foi 
dada a largada para a primeira corrida noturna de um 
aeroporto, organizada pela concessionária BH Airport, 
responsável pela operação do Aeroporto Internacional 
de Belo Horizonte. 

A competição, realizada para homenagear o aniversário 
de 121 anos de Belo Horizonte, proporcionou uma 
experiência única para atletas profissionais e amadores 
e deu início a uma série de eventos que entrou para o 

calendário anual do aeroporto. Desde então, a estratégia 
adotada pela concessionária foi de transformar o sítio 
aeroportuário em um espaço multiúso, apto a receber 
espetáculos, concertos e todo tipo de entretenimento, 
tornando-se um local que, além de chegadas e partidas, 
possa ser desfrutado pela população mineira e pelos 
viajantes.

“Depois de conquistar o prêmio de Melhor Aeroporto da 
América Latina e do Caribe, o Aeroporto Internacional 
de Belo Horizonte quer se tornar também um espaço de 
lazer e entretenimento. Acreditamos que essa é a melhor 
estratégia para fomentar o turismo na região e no Estado”, 
diz o diretor-presidente da BH Airport, Marcos Brandão.

AEROPORTO SE TRANSFORMA EM PALCO DE GRANDES EVENTOS

MAIS DO QUE CHEGADAS E PARTIDAS, 
UM LUGAR DE EXPERIÊNCIAS

AEROPORTO INTERNACIONAL 
DE BELO HORIZONTE
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Atletas amadores participam da 2ª corrida noturna realizada pelo aeroporto

TRACK&FIELD RUN SERIES BH AIRPORT

Em 2019, a segunda edição da corrida noturna foi realizada em parceria com o Santander e a Track&Field, na 
madrugada do dia 15 de setembro, com a participação de aproximadamente 2.000 mil atletas, que “voaram” pela pista 
do aeroporto. Foi uma experiência incrível para os corredores que puderam escolher entre circuitos de 5k, 10k ou 21k. 

Bombeiros incentivando corredores



 
PRONTO PARA O MUNDO

Depois de 20 anos, a Região Metropolitana de Belo 
Horizonte voltou a receber a terceira etapa do Campeonato 
Mineiro de Motocross, competição realizada nos dias 25 e 
26 de maio. Cerca de 250 pilotos de todo o Estado, com 
idades entre 5 e 55 anos, disputaram a melhor colocação 
nas 15 categorias da competição. O sucesso dessa edição 
garantiu a escolha do aeroporto para a realização das 
finais dos campeonatos Mineiro e Brasileiro de Motocross, 
qualificando o espaço para a realização de eventos 
esportivos de grande porte. As finais, realizadas nos dias 
26 e 27 de outubro, contaram com a participação de 
aproximadamente 400 pilotos.

Para receber os motociclistas e os amantes do esporte, 
uma praça de esportes foi instalada às margens da rodovia 
LMG-800, dentro do sítio aeroportuário, incluindo: pista 
exclusiva, boxes, arquibancadas e camarotes para o 
público acompanhar as provas, além da área para food 
trucks e espaço kids. 

Parte do calendário esportivo de Minas Gerais, o 
Campeonato Mineiro de Motocross, que é realizado, 
desde a década de 70, contou com a parceria entre a 
concessionária BH Airport, a Confederação Brasileira de 
Motociclismo (CBM) e a Federação de Motociclismo do 
Estado de Minas Gerais (FMEMG).

Para o presidente da FMEMG, Gustavo Jacob, a iniciativa 
vai favorecer a prática do esporte no Estado. “Esse 
pioneirismo reflete a gestão da BH Airport ao oferecer 
novidades para o dia a dia do aeroporto. Essa será a praça 
de esportes mais próxima de Belo Horizonte, que trará 
muitos benefícios para o motociclismo em Minas”, disse. Atletas deram um show de acrobacias

CAMPEONATOS MINEIRO E BRASILEIRO DE MOTOCROSS

CAPA
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EXPOSIÇÃO MUSEU DA MOTO 

Uma exposição de motos antigas também pousou no aeroporto durante as finais dos Campeonatos Brasileiro e 
Mineiro de Motocross. A exposição contou com o apoio do Museu das Motos de Tiradentes, da By Motors e da Ello.

Modelo N Deluxe, 1928

Modelo Yamaha RD 50, 1971  
Famosa cinquentinha Modelo Monark Jawa, 1959

Modelo Vespa M4, 1963



 
PRONTO PARA O MUNDO

CROSS XPERIENCE RUNNING AND BIKE

Em 14 de julho, a adrenalina tomou conta do aeroporto e reuniu diversos fãs de corrida cross country e mountain bike, em 
uma iniciativa batizada de Cross Xperience, que atraiu 3.000 mil pessoas, que puderam contar com circuitos exclusivos, 
localizados dentro do sítio aeroportuário, integrado à natureza. As corridas, na modalidade cross country, aconteceram 
em circuitos de 6k, 11k e 16k. Logo depois, foi a vez dos participantes de mountain bike nos circuitos de 16k, 32k e 
48k, no mesmo trajeto do cross country.

Evento contou com corrida cross country e mountain bike 

CAPA
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Público aproveita show antes do embarque

O PRIMEIRO POCKET SHOW DO THE VOICE  BRASIL ACONTECEU AQUI

Além dos eventos esportivos, a BH Airport também 
trouxe atrações musicais para as dependências do 
Aeroporto. Cantores mineiros, vencedores do The 
Voice Brasil, da TV Globo, realizaram, em julho, o show 
inédito The Voice Pocket, com as participações de 
Mylena Jardim, campeã de 2016, e a dupla sertaneja 
Danilo Reis e Rafael, vencedores da edição de 2014. 

A iniciativa da BH Airport, além de valorizar os 
talentos mineiros, aproximou os artistas do público, 

que pôde vivenciar a emoção do palco do programa 

em um ambiente diferenciado. No repertório, 

músicas internacionais e nacionais. 

Em 2020, além dos grandes eventos já realizados, 

são esperadas outras experiências inovadoras 

que possam, cada vez mais, colocar o Aeroporto 

Internacional de Belo Horizonte como grande centro 

cultural do Estado e atrair atenção do público. 
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BH AIRPORT REALIZA 3º SEMINÁRIO  
DE SEGURANÇA OPERACIONAL

Aviação é a prova da capacidade do ser humano 
de superar limites, entregando um meio seguro de 
transportar vidas, realizar sonhos e alcançar grandes 
voos. Com isso, é possível compreender que a aviação 
e a segurança operacional coexistem em uma cultura de 
prevenção.

Para promover a conscientização da comunidade 
aeroportuária e compartilhar experiências entre 
aeroportos e stakeholders sobre a importância do 
Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional 
(SGSO), em outubro, a BH Airport realizou o 3º Seminário 
de Segurança Operacional, destacando os pilares 
que trabalham a garantia da segurança da operação 
aeroportuária.

Utilizando de modernos conceitos de gestão, o SGSO 
garante a segurança operacional e integrada do 
gerenciamento de riscos, visando preservar vidas humanas, 
equipamentos, infraestrutura e meio ambiente. 

CONHEÇA OS PILARES ABORDADOS
Identificação de Perigos e Gerenciamento de Riscos: 
conjunto de atividades voltadas à análise de fatores 
que podem influenciar o cenário do aeroporto para 
planejar e desenvolver ações que sirvam para ampliar 
o desenvolvimento organizacional e reduzir os riscos.

Garantia da Segurança Operacional: responsabiliza-se 
pela segurança, checando, por meio de inspeções 
e vistorias, o cumprimento dos procedimentos e 
buscando a melhoria contínua dos processos.

Promoção da Segurança Operacional: conecta 
pessoas, processos e propósitos, formatando um 
conjunto de comportamentos para a consolidação de 
cultura de segurança operacional. 

Desempenho da Segurança Operacional: monitora e 
avalia se os objetivos da segurança operacional estão 
sendo atingidos.

Encontro discute os pilares do Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional (SGSO)

Presidente da BH Airport aborda a importância da Segurança Integrada para os propósitos do aeroporto
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AEROPORTO INAUGURA O PRIMEIRO CENTRO 
INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO BRASIL

 

O Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) é uma 
estrutura integrada de segurança voltada para aeroportos, 
sendo o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte o 
primeiro do país a receber uma unidade nesse formato. 

O projeto integra, em um mesmo espaço físico, serviços 
oferecidos pelas Forças de Segurança Pública e de Defesa 
Social, nas esferas Estadual e Federal, com o objetivo de 
reduzir os índices de criminalidade e ampliar a qualidade e 
agilidade no atendimento. 

Compõem o Cisp: Secretaria do Estado de Justiça e 
Segurança Pública, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia 
Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de 
Edificações e Estradas de Rodagem. A coordenação é da 
Secretaria de Justiça e Segurança Pública. 

Autoridades de segurança atuam para oferecer tranquilidade aos passageiros

SEGURANÇA EM PAUTA

“Desde que assumimos as operações do 
aeroporto, em 2014, fizemos um compromisso 
a longo prazo com Minas Gerais. Contar com o 

primeiro Centro Integrado de Segurança Pública 
Aeroportuária do Brasil é um passo importante 

nesse sentido”, Marcos Brandão, BH Airport

Fachada do novo Centro Integrado de Segurança Pública
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Atendimento ao público

Governador do Estado de Minas Gerais visita o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP)

“O Cisp está dentro do contexto que 
nós queremos para o Estado:  de uma 
Minas Gerais que volte a crescer e se 
desenvolver de maneira sustentável 
e segura. Eu agradeço a todos os 

envolvidos. Contem com a gente, pois 
estamos do lado de quem investe e gera 

emprego”, Romeu Zema, Governador 
do Estado de Minas Gerais
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BH AIRPORT REALIZA EXERCÍCIO SIMULADO 
DE EMERGÊNCIA NA RODOVIA LMG-800

A BH Airport realizou mais um Exercício Simulado 
de Emergência em Aeródromo (Esea). Desta vez, 
a ação ocorreu na rodovia LMG-800, em frente 
ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. A 
ideia foi criar uma situação em que fosse possível 
treinar, preventivamente, os profissionais para que 
eles tomem as medidas necessárias em casos de 
emergência com múltiplas vítimas.

A simulação contou com um suposto acidente 
que envolvia um caminhão, que transportava 
combustível, e um ônibus com tripulantes de 
uma determinada companhia aérea. A via foi 
parcialmente bloqueada para o atendimento às 
vítimas, gerando também um simulado paralelo no 
caso de atrasos na operação do aeroporto.

O simulado é obrigatório e cumpre as determinações 
da RBAC 153, da Agência Nacional de Aviação Civil 
(Anac). A prioridade do treinamento é salvar vidas. 
Após o socorro das vítimas, todas as medidas são 
adotadas para restabelecer a operacionalidade da 
rodovia e, indiretamente, do aeroporto.

ALUNOS DA ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL 
(ESAER), REPRESENTAM VÍTIMAS DO ACIDENTE 

As vítimas foram representadas por 52 alunos da Escola 
de Aviação Civil (Esaer), simulando as diversas situações 
de traumas, o que permitiu às equipes de resposta e 
emergência realizar todo o treinamento, desde a triagem 
e os primeiros socorros até o transporte por ambulâncias 
e helicópteros para os hospitais envolvidos.

O exercício também contou com equipes médicas 
dos hospitais João XXIII, Mater Dei, Risoleta Tolentino 
Neves, da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
Vespasiano, do Serviço Médico de Atendimento de 
Urgência (Samu) de Belo Horizonte, do Corpo de 
Bombeiros Militar e do Aeródromo, da Polícia Militar 
Rodoviária, das polícias Militar e Civil, da Defesa Civil 
e do Departamento de Edificações e Estradas de 
Rodagem de Minas Gerais (DEER-MG). Helicópteros 
das instituições também participaram do exercício. 
Também colaboraram da atividade, a Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad) e o Centro Integrado de 
Comando e Controle (CICC) de Minas Gerais. 

Exercício faz parte do calendário anual da área de respostas a emergências aeroportuárias

Durante simulado, vítimas são separadas pela gravidade das lesões

SEGURANÇA EM PAUTA
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“Eu fiquei como observadora e 
acompanhei todos os procedimentos, 
desde o acidente até o atendimento 
das vítimas. Minha percepção é que 

um grande grupo foi envolvido e, isso 
é bastante positivo. Temos algumas 
observações pontuais que vamos 
passar para frente a fim de ajudar 

cada vez mais a equipe de prevenção 
à emergência. Mas nenhuma tira o 
brilho da ação, do movimento e da 

articulação do trabalho, que é isso que 
a gente tem que contar”,

Rosely Fantoni, coordenadora de 
educação para o trânsito do DEER-MG

21

As equipes são treinadas para imobilizar as vítimas

“Foi uma experiência enriquecedora, 
mesmo para a gente que lida no dia 
a dia com situações de emergência. 
Temos um compromisso com toda 

a Região Metropolitana de Belo 
Horizonte para atender casos como 
esses envolvendo múltiplas vítimas”, 
Guilherme Cruz Machado, SAMU de 

Belo Horizonte

“O simulado foi excelente. É sempre 
uma oportunidade de aprendizado 
para todas as agências envolvidas. 
É o terceiro simulado que participo 

aqui, no aeroporto, e a gente percebe 
que vem melhorando cada vez 
mais, ampliando a expertise das 

equipes para atuar nas situações de 
emergência”, Ernando Coelho da Silva, 
comandante do pelotão Vespasiano e 
do posto avançado de Lagoa Santa do 

Corpo de Bombeiro Militar

“Nossa escola forma comissários de 
voo e pilotos. É muito importante 

que eles conheçam como funciona 
a operação de uma emergência 

aeroportuária. Por isso, trazemos 
alunos e ex-alunos para serem 

voluntários no aeroporto, fazendo o 
papel das vítimas das ocorrências. 

Além disso, na grade curricular, eles 
aprendem primeiros socorros e 

podem vivenciar isso na prática”,
Renata Xavier, gerente da Escola de 

Aviação Civil (Esaer)
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FATORES HUMANOS PODEM AFETAR A 
SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES

O gerente da Swissport, Maurício Moura, da área de 
Quality, Health, Safety and Environment Country 
(QHSE), se reuniu com a Comunidade Aeroportuária 
para falar sobre a importância do elemento humano 
para a segurança aeronáutica e destacou alguns 
motivos para que ocorram os atos inseguros, métodos 
de combate e como tem sido a atuação da empresa 
para minimizar os riscos envolvidos nas operações 
aeroportuárias. 

Os “fatores humanos” normalmente se referem 
a quaisquer atividades relacionadas às pessoas. 
Especificamente na aviação, o ser humano é a 
parte mais flexível, adaptável e valiosa do sistema 
aeronáutico, mas é também a mais vulnerável às 

influências que podem afetar negativamente o 
comportamento.

“O aeroporto pode ser um lugar perigoso para se 
trabalhar, não por causa daqueles que trabalham sem 
segurança, mas sim por causa daqueles que observam 
e deixam a falta de segurança acontecer”, explica o 
gerente da Swissport.

É preciso o envolvimento de todas as partes da 
organização para que a cultura de segurança seja 
implementada e os colaboradores passem a adotar 
hábitos seguros. Para o especialista, a cultura de 
segurança é constituída com o tempo, podendo levar 
até dez anos para consolidação. 

Especialista destaca os elementos que levam profissionais a cometerem erros na operação

Gerente da Swissport promove palestra para comunidade aeroportuária

SEGURANÇA EM PAUTA
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Comunidade aeroportuária coleta objetos espalhados no pátio

COMUNIDADE AEROPORTUÁRIA PARTICIPA 
DA 2ª CAMINHADA F.O.D

A Caminhada F.O.D, liderada pela equipe do 
Sistema de Gerenciamento da Segurança 
Operacional (SGSO), tem por objetivo reforçar, 
com a comunidade aeroportuária, a importância 
sobre os riscos da presença de Foreign Object 
Debris (F.O.D.), objetos estranhos espalhados 
na área operacional, que podem causar danos a 
alguma aeronave e comprometer o funcionamento 
do aeroporto. 

A última caminhada contou com a presença de 
aproximadamente 50 participantes. Durante o 
trajeto, foram recolhidos cerca de 3 kg de F.O.Ds, 

como parafusos, rodinhas, pedras, borracha, 
chaves, dentre outros.

Para a analista de SGSO, Priscila Chaves, é preciso 
que todos estejam envolvidos com a cultura da 
segurança integrada “Cuidando como guardiões 
do nosso pátio e pista, oferecemos um aeroporto 
mais seguro para todos os usuários”, afirma.

O trabalho reflete a importância da conscientização 
de todos os colaboradores que atuam na área 
operacional e vem obtendo resultados cada vez 
mais positivos com a redução da quantidade de 
objetos recolhidos no pátio. 

Retirada de objetos estranhos do pátio garatem a segurança dos voos
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EQUIPE DE SEGURANÇA 
AEROPORTUÁRIA PARTICIPA 
DE TREINAMENTO DA ANAC

Em agosto, representantes do setor de Segurança 
Aeroportuária da BH Airport participaram, em 
Brasília, do treinamento de “Medidas Preventivas 
de Segurança”, coordenado pela Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac) e realizado pelo Transport 
Security Administration (TSA), Departamento de 
Segurança Interna dos Estados Unidos, criado em 
2001, após os ataques de 11 de setembro. 

O objetivo foi descrever os riscos presentes 
na aviação civil, discutir os procedimentos de 
segurança, avaliar e documentar as medidas 
de segurança de áreas operacionais específicas 
dos aeroportos e incentivar a utilização dos 
documentos da Organização da Aviação Civil 
Internacional (Oaci).

Além da BH Airport, participaram do treinamento 
representantes da Polícia Federal, departamentos 
de security dos operadores aéreos da Azul e Gol 
e dos operadores de aeródromo das bases de 
Guarulhos, Galeão, Santos Dumond, Salvador 
e Viracopos, representantes da Embaixada 
Americana, TSA e servidores da Anac. 

Integrantes discutem procedimentos da segurança para aviação civil

SEGURANÇA EM PAUTA

“O treinamento foi importante para 
alinharmos formas de implementação 
dos requisitos da Oaci entre os países 
signatários, bem como a familiarização 

específica com os requisitos do TSA 
para os Operadores Aéreos com 

destino aos Estados Unidos. Além 
disso, tivemos uma ótima oportunidade 

de interação entre os Operadores de 
Aeródromo, Aéreas, Polícia Federal, 

Embaixada, TSA e Anac”, Wesley Dias 
Santos, Coordenador de Segurança 

Aeroportuária

Treinamento aplicado pela
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AVIAÇÃO SE PREPARA PARA A LEI GERAL DE 
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

Pela natureza da atividade, o setor de aviação 
coleta e tem acesso a uma enorme quantidade de 
dados pessoais. As companhias aéreas, aeroportos 
e prestadores de serviços processam, diariamente, 
informações de passageiros, tripulação e funcionários. 
Por isso, é importante garantir a proteção dos dados 
e combater a vulnerabilidade de vazamento de 
informações.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD, Lei 
nº 13.709/2018) é a legislação brasileira que regula as 
atividades de tratamento de dados pessoais, e todas 
as empresas devem se adequar até agosto de 2020.

A BH Airport está realizando um trabalho interno de 
mapeamento do fluxo da circulação de dados dos 
usuários e, posteriormente, serão implementadas 
medidas que ampliem a segurança da informação, 
seguindo a nova legislação. 

Para o advogado da BH Airport, Fábio Teles Cruz, a nova 
lei é o reflexo de um movimento que está acontecendo 
no mundo todo, e o Brasil não poderia ficar de fora. 
“É importante que todas as empresas estejam atentas 
para se adequar à legislação, garantindo a segurança 

de dados e evitando eventuais vazamentos e uso 
indevido das informações”. 

O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, 
especialmente por uma característica internacional, 
precisa que todos estejam envolvidos nessa grande 
mudança. 

Até 2020, empresas terão que adotar ações para garantir segurança da informação

Colaboradores da BH AIrport recebem treinamento sobre a nova lei

1.  Consentimento pelo titular  
(específico e em destaque);

2. Cumprimento de Obrigação Legal;

3. Execução de Políticas Públicas;

4. Estudos por Órgãos de Pesquisa;

5.  Execução de Contrato/Procedimentos  
 Pré-contratuais;

6.  Exercício Regular de Direitos em  
Processo Judicial ou Administrativo;

7. Proteção da Vida;

8. Tutela da Saúde;

9. Interesse Legítimo do Controlador/Terceiro;

10. Proteção ao Crédito.

QUANDO O TRATAMENTO 
DE DADOS É PERMITIDO?



www.bh-airport.com.br
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ACONTECE
NO AEROPORTO

AEROPORTO INAUGURA SALAS VIP NOS  
TERMINAIS DOMÉSTICO E INTERNACIONAL

AEROPORTO É RECONHECIDO POR REDUZIR  
AS EMISSÕES DE GASES DO EFEITO ESTUFA

BH AIRPORT LANÇA O PRIMEIRO 
AEROPORTO-INDÚSTRIA DO BRASIL

TOTENS AUXILIAM PASSAGEIROS 
PELO TERMINAL

MAIS CONVENIÊNCIA E  
CONFORTO PARA VOCÊ

CONHEÇAS AS HISTÓRIAS DE QUEM 
CIRCULA PELO AEROPORTO
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ACONTECE NO AEROPORTO

AEROPORTO INAUGURA SALAS VIP NOS  
TERMINAIS DOMÉSTICO E INTERNACIONAL

Para oferecer a melhor experiência de viagem aos 
passageiros, o Aeroporto Internacional de Belo 
Horizonte inaugurou duas salas VIP, uma no embarque 
doméstico e outra no internacional. Fruto de uma 
parceria com a Ambaar Lounge, que também opera 
os lounges do Aeroporto Internacional de Guarulhos 
(SP), ampliam a oferta de serviços qualificados no 
aeroporto.

Os Vip Lounges contam com mais de cinco ambientes 
para atender a diferentes expectativas. Cada área foi 
cuidadosamente projetada pelo renomado arquiteto 
Índio da Costa para suprir a necessidade de cada 
perfil, utilizando elementos que valorizam a cultura de 
Minas Gerais e foco no design contemporâneo.

AMBAAR LOUNGE DOMÉSTICO
Entre voos e conexões, o espaço está preparado para 
tornar seu momento pré-embarque a melhor parte da 
viagem, oferecendo todo o luxo e conforto de uma 
sala VIP. Localizado no terminal doméstico, o Ambaar 
Lounge oferece serviço de alto padrão e o melhor da 
gastronomia, com um toque mineiro, entretenimento 
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e bar. Conta ainda com uma confortável área de 
relaxamento, ar-condicionado, Wi-Fi, banheiros e 
tomadas individuais em cada mesa e nas poltronas.

Localização: após o raio-X do embarque doméstico, 
com acesso por escadas, próximo ao portão 7.

Horário: 24 horas

AMBAAR LOUNGE INTERNACIONAL
No terminal 2, o Ambaar Lounge internacional conta 
com estrutura premium, gastronomia com toque 
regional, serviço de bartender, entretenimento e 
business center, além de uma espetacular zona de 
relaxamento com vista para o pátio de aviões. No 
espaço, é possível encontrar mobiliário assinado por 
designers brasileiros, banheiros com baby change e 
tomadas individuais em cada mesa e nas poltronas.

Localização: no terminal 2, após a verificação de 
passaportes, ao lado do restaurante Cozi Minas, 
próximo ao portão 60.

Horário: aberto de acordo com os voos no terminal

Serviço: mais informações, ligue para (31) 3689-2931 

Lounge Doméstico Lounge Internacional 
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AEROPORTO É RECONHECIDO POR REDUZIR  
AS EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA
Após auditoria, Airports Council International (ACI) concedeu à BH Airport acreditação 
de emissões de carbono no nível 2

Mais uma vez, o Aeroporto Internacional de Belo 
Horizonte saiu na frente e acaba de receber a 
acreditação de emissões de carbono, no nível 2, pelo 
programa do Airport Council International (ACI). Com 
isso, é o primeiro do país a ser reconhecido pelo esforço 
de colocar em prática ações para reduzir as fontes de 
emissão de gases do efeito estufa, considerados os 
principais responsáveis pelo aquecimento global. 

Para alcançar a acreditação, a BH Airport, concessionária 
do aeroporto, desenvolveu alguns projetos que 
envolveram as áreas de Qualidade, Segurança, 
Meio Ambiente, Manutenção, Terminal de Cargas e 
Administrativo-Financeiro da empresa. Iniciativas simples, 
com baixo custo, mas com resultados relevantes. 

Uma das ações foi a mudança de uma rotatória na via 
de serviço, que diminuiu o trajeto dos ônibus e veículos 
em área operacional. O projeto que, inicialmente, tinha 
o intuito de aumentar a eficiência dos ônibus, reduziu 
em mais de 6% o consumo de diesel. Outro projeto foi 
a mudança do layout do Terminal de Cargas, elaborado 
para reduzir a área de movimentação das empilhadeiras 
para realizar o armazenamento das cargas. A redução 

desse trajeto refletiu em queda de 15% no consumo de 

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) pelas empilhadeiras. 

A partir dessas ações, a BH Airport registrou redução de 

13,79% do índice de toneladas de carbono equivalente 

relativo por passageiro. A pegada de carbono passou de 

2.480 toneladas, em 2017, para 2.138 toneladas no ano 

passado. 

Em 2018, o aeroporto já havia conquistado a acreditação 

de emissões de carbono, no nível 1, sendo o primeiro do 

Brasil a ser reconhecido pelo mapeamento das emissões 

de gases do efeito estufa. Após a conquista do nível 2, 

o próximo passo é preparar para receber o nível 3, que 

trata do engajamento da comunidade aeroportuária 

nesse sentido. 

“A conquista da acreditação nível 2 demonstra o 

compromisso da BH Airport em seguir evoluindo no 

atendimento ao cliente, levando sempre em conta ações 

em prol da sustentabilidade. Demos mais um passo a 

favor da excelência dos processos”, conclui o gestor 

de Segurança e Processos Integrados da BH Airport, 

Douglas Gameiro. 

Representantes da BH Airport recebem prêmio na Indonésia
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BH AIRPORT LANÇA O PRIMEIRO 
AEROPORTO-INDÚSTRIA DO BRASIL
Soluções logísticas integradas e isenção de tributos, sobre a matéria-prima para 
exportadores, são os grandes diferenciais do novo empreendimento

Fachada do Aeroporto-Indústria

Ser pioneiro em qualquer segmento não é tarefa 
fácil. Acreditar no sonho, ousar, vencer desafios e 
transformar a ideia em realidade foram os propósitos 
que moveram, nesses cinco anos de concessão, o 
projeto de implantar o primeiro Aeroporto-Indústria 
do Brasil. 

Localizado em frente ao terminal de passageiros 
do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, 

na rodovia LMG-800, sentindo Confins (MG), o 
empreendimento contou com o apoio do governo do 
Estado de Minas Gerais e da Receita Federal. Prestes 
a entrar em operação, deverá atrair, nos próximos 
anos, empresas de alto valor agregado, gerar 
milhares de empregos e contribuir para tornar Minas 
uma máquina de recursos financeiros, ampliando o 
desenvolvimento do Estado. 

ACONTECE NO AEROPORTO
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OUVIDORIA

A Ouvidoria da BH Airport conta com uma 
nova facilidade para você. A partir de agora, 
os usuários podem enviar dúvidas, sugestões 
e elogios utilizando o sistema de QR Code, 
que o direcionará diretamente para a um 
formulário no site do aeroporto. Todas as 
informações passadas pelo usuário trazem 
uma oportunidade de melhoria. 

TOTENS AUXILIAM PASSAGEIROS PELO TERMINAL

ANAC

Aeroporto Internacional de Belo Horizonte 
foi o primeiro, entre os 24 principais 
aeroportos do Brasil, a receber os totens 
de autoatendimento da Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac). O passageiro 
pode consultar informações sobre direitos 
e deveres no transporte aéreo e fazer 
manifestações sobre o aeroporto e as 
companhias aéreas. Os totens foram 
instalados na sala de embarque, próximo ao 
Portão 15, e no saguão de entrada, próximo 
ao Acesso C. 

MAPA

Com o objetivo de ajudar na orientação dos 
passageiros e visitantes, bem como apresentar, 
de forma interativa, o que o aeroporto tem a 
oferecer, foi implantado o Sistema de Mapa 
Digital da BH Airport, disponíveis em frente aos 
check-in 1 e 2. Os equipamentos contam com 
telas touchscreen e exibem as rotas para todos 
os estabelecimentos existentes, permitindo 
que os usuários possam desfrutar do que há 
de melhor no aeroporto. 



MAIS CONVENIÊNCIA E CONFORTO PARA VOCÊ
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A BH Airport vem trabalhando para trazer mais comodidade, conforto e opções de gastronomia, produtos e serviços 
para o passageiro. Com isso, atualmente, já são 137 pontos comerciais nos segmentos de alimentos e bebidas, 
serviços e varejo. Confira os lançamentos de lojas e restaurantes dos últimos meses.

OAKBERRY
A OAKBERRY é famosa por comercializar açaí natural, sem adição de corantes, agrotóxicos, gordura trans e colesterol.  
Os clientes podem escolher entre três tamanhos de copo (pequeno 350 ml, médio 500 ml e grande 720 ml) e adicionar 
mais de 15 toppings, como banana, granola, coco, semente de chia, leite em pó, leite condensado e mel orgânico. Os 
novos quiosques podem ser encontrados no saguão do aeroporto (próximo ao check-in 1) e na sala de embarque 
(próximo aos portões 22 e 23).  

BOLA SHOW
A loja, que já é conhecida por ter uma unidade no saguão de passageiros, agora conta com mais um quiosque na 
sala de embarque, ao lado do Lounge dos Times. Além de visitar o espaço, é possível comprar camisetas históricas 
dos clubes mineiros e outros títulos esportivos.  



VEM AÍ: BURGUER KING, O BOTICÁRIO E O ESPAÇO SOU BH.

MERCADO DO BANHO
Na quitanda do Mercado do Banho, localizada próxima 
ao check-in 1, você encontra sabonetes 100% artesanais, 
decorativos, líquidos, difusores, águas perfumadas, 
álcool gel, essências e saches aromáticos. 
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TRACK&FIELD 
Quem procura conforto e tecnologia para atividades físicas, agora tem a Track&Field. A loja de artigos esportivos 
inaugurou um quiosque na sala de embarque, entre os portões 17 e 19. Lá você encontra diversos modelos de 
camisetas, leggings, tops, biquínis e muito mais. 

PRAÇA MINEIRA
A Praça Mineira é um espaço criado exclusivamente 
para a valorização da cultura e oferta de produtos 
tradicionais de Minas. Nesta edição, convidamos você 
a conhecer o Café e Padaria Espresso Mineiro, que 
apresenta um cardápio de grãos de diferentes regiões 
produtoras do Estado, como sul, cerrado e matas 
de Minas Gerais, acompanhados por pães, bolos e 
sanduíches. 
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CONHEÇA AS HISTÓRIAS DE QUEM CIRCULA PELO 
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BH

PORTO SEGURO-GOIÂNIA 
Enquanto aguardam a conexão para Goiânia, após 

passarem as férias e aproveitar as belas praias 
de Porto Seguro, na Bahia, o administrador de 

condomínio Silvio Eurico Paes Leme e a esposa 
Dayanne aproveitaram as deliciosas pizzas do 

L’orizzonte e colocaram os filhos para curtir o espaço 
Kids Jet. “A coisa que eu acho mais incrível aqui, no 

aeroporto, é banheiro para bebês. Ele possui uma 
estrutura completa, com chuveiro e sabonete para 
que eu possa dar banho no Bento”, conta Sílvio. 

CONEXÃO
 

CHEGADA
RIO DE JANEIRO
A aposentada Jovanete Caldas veio do Rio de 
Janeiro para Belo Horizonte visitar a filha, que não 
via há seis meses. “É muito bom vê-la. Graças as 
facilidades tecnológicas, nós nos comunicamos 
todos os dias, mas nada substitui o calor de um 
abraço”, emociona-se a aposentada. 

 

PARTIDA

GUENT, BÉLGICA
André Almeida Araújo coordena o DevOps Days de 
Belo Horizonte, uma série mundial de conferências 
técnicas que abordam o desenvolvimento de 
software, operações de infraestrutura de TI. O analista 
de Tecnologia da Informação estava de partida para 
participar do evento principal da série, que acontece 
em Guent, na Bélgica. 

ACONTECE NO AEROPORTO
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ITÁLIA
Na primeira viagem para a Europa, Adriana 

Moreira dos Santos estava ansiosa para encontrar 
o namorado para passearem as férias juntos em 

Turim, na Itália. “Já falo um pouquinho de italiano, 
especialmente as palavras românticas como “amore 

mio” e “me manchi”, que significam: meu amor e 
sinto sua falta”. 

PARTIDA

MONTES CLAROS
As tendências da moda chegam primeiro ao Minas 

Trend, a maior feira de moda de Minas Gerais. 
A comerciante Drielly Ferreira veio de Montes 

Claros para Belo Horizonte e pôde conhecer as 
principais tendências para o inverno de 2020. 
“Tenho uma loja de vestidos de festa. Além de 

fazer compras, já me preparei para as principais 
tendências de 2020”, conta. 

PARTIDA
 

CONEXÃO
BRUXELAS, BÉLGICA
O DJ Bruno Costa, conhecido como  
“Bruno Fogueteiro”, partiu para tocar nas baladas de 
Lisboa, Bruxelas e Londres. Com aproximadamente  
80 mil seguidores no Instagram, o artista é sucesso 
nas festas de Goiânia e está dando início à carreira 
internacional. “A maioria da galera já conhece o  
meu estilo, e minha música é apreciada em todas  
as partes do mundo ”, comemora. 
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Aqui, no
Aeroporto
Internacional
de BH, tem
refeições
e presentes
para todos
os bolsos. 
É só procurar o selo OBA!
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ACONTECE
EM MINAS

FIQUE POR DENTRO DAS PRINCIPAIS 
OPÇÕES DE CULTURA E ENTRETENIMENTO 
PARA CURTIR EM MINAS

AGENDA CULTURAL DE 
DEZEMBRO/19 A FEVEREIRO/20



FIQUE POR DENTRO DAS PRINCIPAIS OPÇÕES DE 
CULTURA E ENTRETENIMENTO PARA CURTIR EM MG

PARABÉNS BELO HORIZONTE, CONFINS E 
LAGOA SANTA
No fim de dezembro, Minas Gerais comemora três aniversários muito 
importantes. O primeiro deles é o da cidade de Belo Horizonte, que 
dá nome ao Aeroporto Internacional de BH. Em seguida, vêm os 
aniversários dos municípios de Confins e Lagoa Santa, cidades que 
ficam nos arredores do aeroporto. Para celebração, anualmente, as 
cidades preparam uma programação especial com shows e muitas 
festas abertas ao público. 

 1º |  Tardezinha Surreal no 
Mineirão

 1º a 23 |  16ª MUMIA: Mostra 
Udigrudi Mundial de 
Animação

 3 a 8 |  Feira Nacional de 
Artesanato 

 8 |  21º Volta Internacional 
da Pampulha

 12 |  Aniversário de 122 anos 
de Belo Horizonte

 16 a 20 |  Festival de Luz e 
Música do Aeroporto 
Internacional de BH

 17 |  Aniversário de 80 anos 
de Lagoa Santa

 21 |  Aniversário de 24 anos 
de Confins

 21 |  Último Samba do Ano 
no Mineirão

DEZEMBRO

 
PRONTO PARA O MUNDO

ACONTECE EM MINAS
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FESTIVAL DE LUZ E MÚSICA
Para oferecer uma experiência diferenciada 
aos passageiros e usuários que passam todos 
os dias pelo aeroporto, a BH Airport está 
preparando a 6ª edição do Festival de Luz e 
Música. Entre os dias 16 e 20 de dezembro, 
será montando um palco, no saguão do térreo, 
que contará com atrações diárias de música e 
dança. 

EXPOSIÇÃO TRAZ PARA BH O UNIVERSO 
DAS ANIMAÇÕES NA 16ª MUMIA: MOSTRA 
UNDIGRUDI MUNDIAL DE ANIMAÇÃO
Este ano, a MUMIA vem com o formato de 260 filmes 
de 34 países, divididos em 3 programas mineiros, 7 
mostras nacionais e 13 internacionais. Durante a mostra, 
também estarão acontecendo as oficinas que convidam 
amadores e profissionais a uma imersão pelas diversas 
técnicas do cinema de animação. A exposição acontece 
de 4 a 16 de dezembro, no Sesc Palladium, na Av. 
Augusto de Lima, 420, Centro, Belo Horizonte. 
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PRU-TI-TI, MEMÓRIAS DE ESTIMAÇÃO
O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB-BH) receberá o 
espetáculo da Insensata, cia. teatral que parte do olhar lúdico 
e poético para tratar de temas tabus do universo infantil. A 
peça integra a programação selecionada pela curadoria de 
projetos especiais da 45ª Campanha de Popularização. A 
apresentação acontece no teatro do Centro Cultural Banco 
do Brasil de Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, 450 – 
Funcionários. 

A BELA E A FERA 
Escrito em 1740, por Gabrielle-Suzanne Barbot, o clássico 
apresenta diversas versões ao longo do tempo, mas foi, 
em 1991, com a animação da Walt Disney, que “A Bela 
e a Fera” conquistou o mundo. A montagem da Copas 
Produções tem 35 profissionais envolvidos, 10 atores, 
mais de 40 figurinos, cenários virtuais e efeitos especiais 
incríveis preparados para criar toda a magia que envolve 
o musical. O espetáculo acontece no Teatro Sesiminas – 
Rua Padre Marinho, 60 – Santa Efigênia. 

JETLIFE FESTIVAL 
O JetLive é o maior festival de rap do Brasil. A programação 
ainda está para ser confirmada, mas o evento é sempre 
um sucesso. Diversos artistas consagrados já passaram 
pelo palco do festival: Djonga, Recayd Mob, FBC, Sidoka, 
Menestrel, Luanna Exner, Naio, NOX, HOT & Oreia, Mc Rogê, 
Menor da VG. O evento será na Av. Assis Chateaubriand, 
889 - Centro, Belo Horizonte (MG). 

JAN. | FEV. 2020

 5 a 13/1 |  Pru-ti-ti, 
Memórias de Estimação

 12/1 a 23/2 |  Espetáculo 
A Bela e a Fera 

 18/1 | JetLife Festival

 20/1 |   Oficina de Construção e 
Manipulação de Marionetes 

 25/1 |  Festival Planeta Brasil 2020

 31 a 28/2 | Exposição Senhas

ACONTECE EM MINAS
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EXPOSIÇÃO SENHAS 
A exposição “Senhas”, do artista 
digital Tiago Cruz, é composta 
por 12 telas (60 x 30 cm) 
cujas imagens, formadas por 
desenhos e linhas, distraem 
os olhos, confundem a mente 
e encaminham o espectador 
por um passeio colorido. Os 
visitantes também receberão 
estímulo sensorial extra por meio 
da trilha sonora que acompanha 
as obras. A exposição pode ser 
conferida no Centro Cultural 
Ataíde, no Cidade Nova, em 
Belo Horizonte (MG). 

OFICINA DE CONSTRUÇÃO 
E MANIPULAÇÃO DE 
MARIONETES
Entre o ateliê e a sala de ensaio, o grupo 
“Pigmalião Escultura que Mexe” irá 
compartilhar técnicas de construção e 
manipulação de marionetes de fio. Cada 
aluno construirá para si uma marionete 
completa e terá acompanhamento 
no desenvolvimento de uma cena 
individual. As aulas serão realizadas 
na Rua Pouso Alegre, 155, Horto, Belo 
Horizonte (MG). 

FESTIVAL PLANETA BRASIL 2020
O BH Dance Festival, maior festival de dance music de Minas Gerais, junta-se ao Planeta Brasil para fazer uma 
edição inesquecível. O festival promete mesclar música, esporte, educação e cultura em um evento criado para 
espalhar o pensamento sustentável pelo mundo. As primeiras atrações já foram confirmadas: o rapper mineiro 
Djonga, a banda Melim e muito mais. A festa acontece na Esplanada do Mineirão, Av. Presidente Carlos Luz - São 
Luiz, Belo Horizonte (MG). 
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DE BH PARA 
QUALQUER 
LUGAR.
O MUNDO 
INTEIRO 
CONECTADO 
COM VOCÊ.

Com apenas uma paradinha, você pode ir direto 
do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte 
para as principais cidades dos Estados Unidos 
e mais 58 destinos da Europa.  O ponto de partida 
perfeito para qualquer lugar  que você quiser viajar.

 

Conexão única para as principais cidades 
da América do Norte e Europa;
 

Voos diretos para Buenos Aires, 
Lisboa, Orlando e Panamá;
 

Aeroporto com mais rotas 
para o Sudeste e Nordeste.

bh-airport.com.br | OUVIDORIA: 0800 037 1547

@bhairportoficial @bhairport_/bh-airport@bhairport.oficial
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PORTO VELHO

BELÉM

CARAJÁS

SÃO LUIZ

FORTALEZA
JERICOACOARA

ILHÉUS

PORTO SEGURO

TEIXEIRA DE FREITAS

VALENÇA

RECIFE

MACEIÓ

SALVADOR

CUIABÁ

CURITIBA

RIO DE JANEIRO - GALEÃO 

CABO FRIO

VITÓRIA

UBERLÂNDIA

BARREIRAS

GOIÂNIA
CALDAS NOVAS

RIBEIRÃO PRETO

UBERABA

FOZ DO IGUAÇU

CAMPO GRANDE

CAMPINAS

JOÃO PESSOA

NATAL

PORTO ALEGRE

SÃO PAULO
CONGONHAS

VARGINHA

IPATINGA

BRASÍLIA

ARAXÁ
GOV. VALADARES

FLORIANÓPOLIS

BUENOS AIRES

ORLANDO/
FORT LAUDERDALE

PANAMÁ LISBOA

RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT 

VITÓRIA DA CONQUISTA

MONTES CLAROS

SÃO PAULO - GUARULHOS 

DE BH PARA 
QUALQUER 
LUGAR.
O MUNDO 
INTEIRO 
CONECTADO 
COM VOCÊ.

Com apenas uma paradinha, você pode ir direto 
do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte 
para as principais cidades dos Estados Unidos 
e mais 58 destinos da Europa.  O ponto de partida 
perfeito para qualquer lugar  que você quiser viajar.

 

Conexão única para as principais cidades 
da América do Norte e Europa;
 

Voos diretos para Buenos Aires, 
Lisboa, Orlando e Panamá;
 

Aeroporto com mais rotas 
para o Sudeste e Nordeste.

bh-airport.com.br | OUVIDORIA: 0800 037 1547

@bhairportoficial @bhairport_/bh-airport@bhairport.oficial

DESTINOS INTERNACIONAIS COM VOOS DIRETOS 
DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BH

43



PRONTO PARA O MUNDO

ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES PRESENTES  
NO SETOR DE AVIAÇÃO CIVIL

BH AIRPORT  
ouvidoria@bh-airport.com.br 
0800 037 1547

ANAC 
Telefone: +55 (31) 3689-2540

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA (ANVISA) 
Telefone: +55 (31) 3689-2009

CORREIOS 
Telefone: +55 (31) 3689-2166

JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 
Telefone: +55 (31) 3689-2945

JUIZADO ESPECIAL 
Telefone: +55 (31) 3689-2068

MALEX - GUARDA-VOLUMES 
Guarda-volumes

POLÍCIA CIVIL 
Telefone: +55 (31) 3689-1018

POLÍCIA FEDERAL 
Telefone: +55 (31) 3689-2240

POLÍCIA MILITAR 
Telefone: + 55 (31) 3689-2177

RECEITA ESTADUAL 
Telefone: +55 (31) 3689-2710

RECEITA FEDERAL 
Telefone: +55 (31) 3689-2140

VIGILÂNCIA AGROPECUÁRIA 
INTERNACIONAL (VIGIAGRO) 
Telefone: +55 (31) 3689-2515

SERVIÇOS TELEFONES ÚTEIS
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AZUL LINHAS AÉREAS 
0800 884 4040 
Deficientes auditivos: 0800 881 0500  
Internet: www.voeazul.com.br

GOL LINHAS AÉREAS 
0800 704 0465 
Deficientes auditivos: 0800 709 0466  
Internet: www.voegol.com.br

LATAM AIRLINES 
0800 123 200 
Deficientes auditivos: 0800 555 500 
Internet: www.latam.com

COPA AIRLINES 
0800 771 2672 
SAC: 0800 771 2672 
Internet: https://www.copaair.com

TAP PORTUGAL 
0300 210 6060 
SAC: 0800 727 2347 
Internet: https://www.flytap.com/

PRINCIPAIS EMPRESAS AÉREAS 
QUE OPERAM NO AEROPORTO
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SERVIÇOS  MAPA DO TERMINAL: 
O QUE VOCÊ PROCURA?
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Sala VIP Doméstica
Domestic VIP Lounge

SERVIÇOS  MAPA DO TERMINAL: 
O QUE VOCÊ PROCURA?
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O NATAL 
CONECTA VOCÊ  
A CONTAGIANTES 
SENSAÇÕES.

Paz, amor, saudade, esperança. O Natal é capaz de despertar sentimentos únicos. 
E, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, cada sensação é um motivo 
para se sentir mais próximo das pessoas que você ama.

bh-airport.com.br | OUVIDORIA: 0800 037 1547

@bhairport.oficial @bhairport_@bhairportoficial /bh-airport
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