
 

 
 
 

RECEPTIVO SESC RIO GRANDE DO NORTE 
 
 

    Minas de todos os tempos. Do passado a 
contemporaneidade. 

 
 
 

6 dias e 5 noites 
19 a 24 de junho de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ROTEIRO 

Grande parte das vilas e arraiais mineiros floresceram em função das riquezas minerais. Nesses espaços 

urbanos, cercados e protegidos pelas serras e morros, se manifestavam os principais aspectos da cultura e 

do modo de vida dos mineiros, como a presença ostensiva da religiosidade, a expressividade da arte barroca 

e rococó, a diversidade do povo, o requinte das festas e espetáculos, a miséria cotidiana e as contradições 

e conflitos de uma sociedade desigual. 

 

A atual capital é uma construção mais recente, quando a capital deixou de ser Ouro Preto. Fundada em 

1897, Belo Horizonte ergueu-se sobre o antigo Curral Del Rey. Belo Horizonte também atrai visitantes por 

conta de seus arredores: é ponto de partida para diversos municípios conhecidos como cidades históricas, 

com rica arquitetura colonial, como Ouro Preto e Mariana. Essa proximidade faz de Belo Horizonte um 

destino ainda mais atraente para quem busca diversão, cultura e lazer. 

 

1° dia – 19/06/20 (sexta-feira) – RIO GRANDE DO NORTE| BELO HORIZONTE| OURO PRETO 

 

Manhã: Traslado do Aeroporto de Confins para o Sesc Ouro Preto. Check in com restante da tarde e noite 

livres. 

Noite: Jantar incluído no Sesc. 

 

2° dia – 20/06/20 (sábado) - OURO PRETO  

Manhã: Após café da manhã, saída para passeio a pé pela cidade. A antiga vila é uma joia encravada nas 

montanhas de Minas, tendo sido construída por artistas e escravos, inspirados nos modelos europeus. A 

cidade abriga monumentos históricos e religiosos barrocos que interligam a história do Brasil a Portugal no 

Ciclo do Ouro. Partida da rodoviária, com descida a pé para apreciar a silhueta das montanhas, igrejas e 

casario histórico e visita ao Museu da Inconfidência (ingresso não incluído). Antiga Casa de Câmara e Cadeia 

de Vila Rica, o Museu apresenta aspectos da sociedade mineira dos séculos XVIII e XIX e fatos da 

Inconfidência Mineira.  Almoço livre.  

Tarde: Após almoço, visita ao Museu Casa dos Contos, que teve diversas funções desde sua construção em 

1784, como recolhimento de impostos, prisão dos inconfidentes, sede da Administração Pública e 

Contabilidade da Capitania de Minas Gerais e Casa de Fundição e da Moeda. Atualmente é uma das poucas 

casas ouropretanas que ainda possui senzala. Visita também a Igreja São Francisco de Assis, imponente 

construção projetada e ornamentada por Aleijadinho e com famosa pintura de Nossa Senhora dos Anjos 

no teto, feita por Mestre Ataíde. Em frente à igreja, tempo livre para para conhecer o artesanato em pedra 

sabão na feirinha de artesãos locais e para compras nas diversas lojas da cidade. Retorno ao Sesc Ouro 

Preto. 

➔ Ingressos não incluídos. 

Noite: Jantar incluso no Sesc. 
 

 

3º dia -21/06/20 (domingo): OURO PRETO | CONGONHAS |MARIANA| OURO PRETO 

Manhã: Após café da manhã, saída para cidade de Congonhas – o nome Congonhas vem do tipo de 

vegetação encontrada nos campos, uma planta que os índios chamavam de Congõi, que em tupi significa 

“o que sustenta, o que alimenta”. Nada mais sugestivo. Situada num vale e rodeada por imponentes 

montanhas, a cidade hoje alimenta a alma dos que desejam reviver uma época dourada. Visita ao Complexo 

do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos – situado no alto de uma colina – no adro da Basílica, que 

Aleijadinho esculpiu em pedra-sabão as famosas imagens dos 12 profetas em tamanho real. Dentro da 



 

igreja encontram-se pinturas do Mestre Ataíde e em seu pátio, uma infinidade de fotos, quadros, peças de 

roupas, esculturas de cera e madeira no formato de partes do corpo humano, entre outras formas variadas 

de expressão de agradecimento por graças alcançadas pelos fiéis. Além disso, em frente à basílica, as seis 

capelas compõem o Jardim dos Passos, representando a via Sacra com belíssimas esculturas feitas em 

cedro, também por Aleijadinho e seus assistentes entre os anos de 1796 e 1799. Essas esculturas despertam 

nos visitantes a emoção da devoção, além da admiração pelo aspecto artístico, visita  a Romaria – local que 

servia de abrigo aos pobres que iam a Congonhas para os festejos religiosos. Era uma espécie de pousada 

formada por um conjunto de casas organizadas em semicírculo ao redor de um imenso pátio. Foi desativada 

no início da década de 1960, vendida e demolida pelos compradores que pretendiam construir um hotel 

no terreno, mas a obra jamais foi realizada. Da construção original, que foi implodida em 1968, só restaram 

duas torres ligadas por um arco que compõem o pórtico de entrada.  visita ao Museu de Congonhas 

(ingresso incluído) - Inaugurado em 2015, o Museu nasceu da necessidade de explicar de maneira visual e 

didática os significados embutidos em cada detalhe da construção do Santuário do Bom Jesus de 

Matosinhos, desde a sua história, dos materiais escolhidos, das imagens e esculturas até a repercussão 

posterior. Os painéis interativos deixam o passeio ainda mais interessante, até mesmo para as crianças. 

Almoço livre na cidade.  

Tarde: Após almoço, saída para Mariana, caminhada a partir da Estação ferroviária até  a praça Minas 

Gerais. Conhecida como a primeira capital de Minas Gerais, Mariana conta com com interessantes relíquias 

históricas, culturais e artisticas, foi eleita uma das 7 Maravilhas da Estrada Real, e que apresenta a Casa da 

Câmara e Cadeia e o Pelourinho. Visita externa pela Catedral Basílica da Sé, onde localiza-se o Órgão Arp 

Schnitger, construído na primeira década do século XVIII em Hamburgo pelo alemão Arp Schnitger e ao 

Museu Arquidiocesano de Arte Sacra. Ao final do passeio, retorno ao Sesc Ouro Preto para descanso e 

preparação das malas. 

Noite: Jantar incluído no Sesc. 

 

 

4º dia – 22/06/20 (segunda-feira): OURO PRETO| BELO HORIZONTE 

Manhã: Após café da manhã, check out e saída para Belo Horizonte, para visita panorâmica ao Conjunto 

Moderno da Pampulha, obra-prima que leva a assinatura de Oscar Niemeyer, Roberto Burle Marx e Cândido 

Portinari, que tornou-se, em julho de 2016, Patrimônio Cultural da Humanidade, título emitido pela 

UNESCO. O Conjunto inclui os edifícios e jardins da Igreja São Francisco de Assis, o Museu de Arte da 

Pampulha, a Casa do Baile e o Iate Tênis Clube, construídos quase simultaneamente entre 1942 e 1943, 

além do espelho d’água e da orla da Lagoa. Almoço livre.  

Tarde: Após almoço, deslocamento em direção ao Sesc Contagem. Check-in e restante do dia livre para 

descanso. 

Noite: Jantar no Sesc. 

 

 

5º dia – 23/06/20 (terça-feira):  BELO HORIZONTE  

Manhã: Após café, visita a Praça da Liberdade que, com construções de diferentes estilos arquitetônicos e 

jardins inspirados nos jardins do Palácio de Versailles, compõe o Circuito Cultural da Praça da Liberdade. 

Visita ao Memorial Minas Gerais Vale.  Após visita a Praça, saida até o Mercado Central com almoço livre, 

em um espaço que reúne características marcantes da cultura mineira. São temperos, aromas, sabores, 

crenças, cores. O Mercado Central é ponto turístico para quem vem de fora e ponto de encontro para quem 

vive na cidade, abriga lojas de artesanato, bares, produtos rurais e típicos como queijos, doces, ervas e a 

tradicional cachaça mineira. O grupo terá tempo livre para compras e para degustar cachaça, comer queijos 

e doces. O Mercado é um bom local para conhecer a culinária boêmia dos botecos que servem boas 



 

cachaças acompanhadas de petiscos bem mineiros. No segundo andar fica o badalado restaurante Casa 

Cheia. Mas o Mercado também tem diversas opções.  

Tarde: Deslocamento até o Sesc Contagem para descanso.  

Noite: Jantar incluído no Sesc. 

 

➔Ingressos para visitas na Praça da Liberdade não incluídos. 

 
 

6º dia – 24/06/20 (quarta-feira):  BELO HORIZONTE | CONFINS 

Saída do grupo com destino ao Aeroporto de Confins para embarque e retorno ao Rio Grande do Norte. 

( a diária do grupo vence às 12h) 

 

 

(a programação será ajustada de acordo com o horário de chegada do voo) 

 
 

 

 

***IMPORTANTE***  

O roteiro é passível de alterações caso haja algum impedimento de força maior para realização da 

programação prevista. O guia Sesc MG poderá alterar o roteiro caso necessário.  

SERVIÇOS INCLUÍDOS 

• Transporte em ônibus semi leito, executivo ou convencional; 

• 3 noites de hospedagem com café da manhã no Sesc Ouro Preto (ou similar) – de 19 a 22/06/2020; 

• 2 noites de hospedagem com café da manhã no Sesc Contagem (ou similar) – de 22 a 24/06/2020; 

• Acompanhamento de guia de turismo em Minas Gerais, credenciado pelo Ministério do Turismo, 

desde a chegada do grupo até o último dia no aeroporto; 

• 5 refeições, conforme roteiro; 

• Ingresso para o Museu de Congonhas; 

• Visitas as cidades de Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana e Congonhas, conforme roteiro. 

 

 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS 

• Bebidas e sobremesas durante as refeições, serviços de bar, frigobar, lavanderia e extras de caráter 

pessoal; 

• Ingressos não mencionados como inclusos nos atrativos nas cidades visitadas; 

• Gorjetas aos motoristas e guias locais; 

• Quaisquer outros serviços não mencionados; 

• Taxas de turismo que por ventura, sejam cobradas pelo município. 

 

- Informações dos hotéis 

SESC CONTAGEM: apartamentos com frigobar não abastecido, TV, banheiro, e wi fi na recepção.  Não possui 

serviço de mensageiro e nem elevador.  

http://www.sescmg.com.br/wps/portal/sescmg/unidades/servicos/sesc_contagem 

http://www.sescmg.com.br/wps/portal/sescmg/unidades/servicos/sesc_contagem
http://www.sescmg.com.br/wps/portal/sescmg/unidades/servicos/sesc_contagem


 

 

SESC OURO PRETO apartamentos com TV e frigobar abastecido, telefone no quarto, ar condicionado e wi fi 

na recepção.  Não possui serviço de mensageiro e nem elevador.  

http://www.sescmg.com.br/wps/portal/sescmg/unidades/hospedagem/sesc_estalagem_ouro_preto  

 

INFORMAÇÕES DE VENDA 

Apartamentos disponíveis como cortesia: 

1 apartamento single para o guia Sesc RN 

1 apartamento single para o guia do Sesc em Minas  

1 apartamento single para motoristas  

 

20 apartamentos single, duplo e triplo para venda (ver configuração das acomodações nas descrições 

abaixo): 

 

Destino Hotel Bloqueado UH’s reservadas 

OURO PRETO SESC OURO PRETO 
Área: Varandas do Tripuí – Luxo sendo 20 aptos, com 01 casal + 01 

solteiro    

BELO HORIZONTE SESC CONTAGEM 
√ 20 aptos executivos: 01 casal + 01 beliche 

 

 

 

Investimento: 

 

SINGLE DUPLO TRIPLO CHD 5 A 10 CHD 0 ATÉ 4 

R$ 846,00 R$ 683,00 R$ 651,00 R$ 217,00 R$ 178,00 

- Os preços mencionados são válidos para grupos com um mínimo de 28 participantes e máximo de 40.  

 

Caso o número de passageiros seja inferior ao mencionado os valores poderão sofrer alterações. 

- Valores sujeitos a modificação após reserva dos serviços.  

- Valores por pessoa. 

 

 

Prazo para confirmação: 19/05/2020 

Prazo para envio do rooming list final:  25/05/2020 

 

Pagamento: 

- Depósito de 50% em 19/05/2020 

- Saldo a ser pago 10 dias após check out: 06/07/2020 

 

Dados Bancários:  

http://www.sescmg.com.br/wps/portal/sescmg/unidades/hospedagem/sesc_estalagem_ouro_preto
http://www.sescmg.com.br/wps/portal/sescmg/unidades/hospedagem/sesc_estalagem_ouro_preto


 

Banco 104 – Caixa Econômica Federal / Agência 0818-4 / Conta Corrente 200001-8 

Serviço Social do Comércio ARMG 

CNPJ: 03.643.856/0001-73 

 

Cancelamento: 

- Solicitar por escrito através de e-mail;  

- Para cancelamentos até o dia 19/05/2020 não haverá cobrança de penalidade; 

- Para cancelamentos a partir do dia 19/05/2020 serão cobradas despesas administrativas e/ou 

operacionais a apurar caso a caso. 

 

 

 

TABELA DE PREÇOS ATRATIVOS EM MG 

Belo Horizonte  

Igreja da Pampulha R$ 5,00 

Museu Casa Kubitschek gratuita 

Casa do Baile gratuita 

Museu Abílio Barreto gratuita 

Circuito Liberdade - Praça da Liberdade  gratuita 

Congonhas 

Museu de Congonhas  R$ 10,00 

Ouro Preto 

Igrejas  R$ 10,00 

Museus R$ 10,00 

Minas R$ 30,00 

Museu Casa dos Contos gratuito  

Mariana  

Mina da Passagem  R$ 76,00 

 

 


