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Entre contos e fotos, o @VisiteMinasGerais 
se transformou em um guia turístico feito 
pelos próprios mineiros. Lá está o orgulho 
e a energia da nossa cultura, os sabores da 
gastronomia única e a beleza guardada por 
nossas montanhas. 

Neste e-book, você vai viajar por Minas 
como nunca fez. São os melhores registros 
do ano, para levar você por todo nosso estado.
Da próxima vez, pode  ser sua história aqui, 
contada do seu  jeito de ver Minas Gerais.

instagram.com/visiteminasgerais   
#TurismoMG

Conhecer Minas Gerais 
pelo seu olhar



“Não tenho segredos nem contos, nem fadas e gnomos 
pra fantasiar.” Mais um canto de Minas que vale a pena 
conhecer. Águas esverdeadas e geladas da Cachoeira das 
Fadas na trilha verde da Maria Fumaça #ConselheiroMata 
#Espinhaço #MinasGerais. Esta cachoeira é um contraste 
com sua vizinha, Telésforo, de águas escuras e areia branca.

@wendersonmf

Cachoeira das Fadas 
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Amor que não se mede! É sempre um prazer muito grande 
trilhar no estado em que eu nasci e cresci. Minas é tão 
grande territorialmente e eu ainda nada conheço. Essa foto 
foi tirada na minha primeira Trilha até a Cachoeira do Bicame 
em Lapinha da Serra, um dos meus lugares preferidos 
em Minas, da pra perceber né?! Sem dúvida um amor 
imensurável!

@re_olliveira

Trilha para Cachoeira do Bicame
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Uma das grutas e cachoeiras do Parque Estadual 
do Ibitipoca-MG. Lugar lindo e abençoado por Deus. 
Trilha sentido a famosa “Janela do Céu”. 

@fabiomimosa 

Parque Estadual do Ibitipoca
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De uma pausa para descanso em frente ao Museu de 
Mineralogia/Escola de Minas, a fotografia veio como um 
presente. Ao olhar para o lado, acima das azaléias, avistava 
o Museu da Inconfidência e a Igreja do Carmo... Aí foi só 
aproveitar o ângulo e imortalizar aquele momento no click da 
câmera.

@hgsjr

Ouro Preto
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Caminhos longos propiciam belas paisagens 
e muitas reflexões! 

@maiconbukater

Circuito Cultural Praça da Liberdade 
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Um dia de passeio fotográfico pela Pampulha rende  
belíssimas imagens, não faltam motivos para mirar. Nesse 
caso, pura história de BH, o antigo cassino projetado por 
Niemeyer que se tornou um lindo museu às margens da 
Lagoa da Pampulha. (...) Todo o prédio e seus jardins já são 
uma obra de arte à céu aberto, e uma aula de arquitetura, 
claro.

@uaifotos

Belo Horizonte
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Toques de saudade. Gosto de amor.  
A apresentação de um prato tradicional com um toque 
único de Minas Gerais. O fogão à lenha, a mesa de amigos e 
o cheiro de infância misturados ao requinte, se transformam 
no que chamamos de nostalgia perfeita. A Paella Mineira te 
leva ao melhor sentimento que pode haver em uma cozinha: 
o amor! 

@bruno_ateixeira

Belo Horizonte
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Domingo, casa de mãe e pai, quintal e comida preparada 
com produtos locais: presságio de trem bom! Toda vez 
que tô em casa, o que mais me dá prazer é isso: preparar a 
comida para minha família. Tudo simples, mas cheio de alma, 
amor e sabor. Obrigada, Barra Longa, por existir em minha 
vida! Sem você, eu não poderia ter esta e outras memórias!

@karynecg

Barra Longa
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Rôz de carne de panela com couve. E tomate de árvore 
pra espremer por riba. Curioso que aqui em Resende 
Costa esse tomate é chamado de cajá. E quase sempre só 
é consumido espremido no arroz, já no prato, sendo das 
poucas frutas misturadas na comida de sal na gastronomia 
mineira. Prova de que a mistura é das boas mesmo.

@casalgastromg

Resende Costa
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