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O QUE É O BLOG DAQUI DE
MINAS?
O Daqui de Minas é um espaço
colaborativo
que

descontraído,

compartilha

experiências
inesquecíveis
sobre

e

nossa

e

dicas,
histórias

exclusivamente
terrinha,

Minas

Gerais.

SOMOS UM ESPAÇO DE
TROCA

Somos apaixonados pelo nosso

Como

estado

acreditamos

e

queremos

inspirar

bons

mineiros,
que

tudo

nossos leitores a conhecer o

partilhado

que há de mais encantador e

então, se você curte escrever e

surpreendente por aqui, por

viajar, divida com a gente as

meio do seu olhar.

pode

ser

melhor,

as suas memórias. Queremos
saber

o

que

te

marcou

e

mostrar para todo mundo, o
quanto Minas é especial.
Reviva a sua história no
Daqui de Minas!

Publique seu texto no blog oficial de turismo de Minas!
Entre em contato: daquideminas@secult.mg.gov.br

GOSTEI E QUERO PUBLICAR NO DAQUI DE MINAS.
O QUE EU FAÇO?
Envie seu texto pra gente em formato word e com no máximo 3
mil caracteres, contando com o espaçamento, ok?

Não se esqueça de colocar um título bem atraente e de nos enviar
fotos e vídeos para ilustrar a postagem. Lembramos que todas as
fotos deverão possuir autorização do fotógrafo para uso no post.
Ah, se tiver uma pessoa na foto que possa ser identificada, ela
deverá autorizar por escrito o uso de sua imagem, ok?

Mande também uma breve descrição sua. Em 2 linhas, conte-nos
um pouco sobre você, seus gostos e preferências (160 caracteres
com espaço).

Anexe uma foto sua de rosto e os links das redes sociais que
poderemos compartilhar para quem quiser procurá-lo ou saber
mais sobre você: facebook, instagram, linkedin, youtube, blog.
Ex. Sobre a autora: Apaixonada por experiências de imersão
cultural, boa comida, dança, enfim, por curtir o melhor da vida.
Alterna momentos como mãe e professora de inglês.

O texto pode ter até três autores, mas lembre-se de nos enviar as
descrições e fotos de todos eles.

Publique seu texto no blog oficial de turismo de Minas!
Entre em contato: daquideminas@secult.mg.gov.br

SOBRE O QUE EU POSSO ESCREVER?
Dar dicas de
roteiros:
Ex.: “ Fiz o pedal
percorrendo
três
cachoeiras
próximas,
visita
ao
centro
histórico da cidade,
visita à fazenda que
produz pimentas para aprender
sobre a produção de geleia, visita
ao mercado municipal para comer
o bolo tradicional da região e no
último dia fiz oficina de produção
de quitandas.";

Sugerir destinos
para visitar em
datas especiais:
Férias, feriados, fins de semana,
etc.). Ex: Páscoa iluminada em
Araxá ou feriado de Corpus Christi
na Serra do Cipó;

Apresentar
curiosidades:
Dicas
de
algo
especial, recordes,
premiações,etc.,
de um município
ou região;

Presentear
com a visão
de um
especialista:
Você possui bagagem suficiente
sobre algo
e
é
capaz de
repassar essa excepcionalidade
sobre Minas? Escreva sobre o
que você domina! Adoramos ter
informações privilegiadas do
que temos em Minas, como
produção de queijo, artesanato,
práticas
de
atividades
esportivas
na
natureza,
recortes sobre história da arte,
fauna e flora, e por aí vai. As
possibilidades são infinitas pra
você nos presentear com seu
conhecimento.

Indicar
passeios e
atrações
turísticas:
Quer falar de
cachoeiras,
museus, festas
tradicionais,
cavalgadas,
oficinas
gastronômicas,
passeios noturnos, etc.?! Pode
também.

Para dúvidas e envio do conteúdo, mande um e-mail para:
daquideminas@secult.mg.gov.br

