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Financiamentos destinados
especificamente para o
Turismo
Entre os disponíveis, destaca-se o Fundo
Geral do Turismo - FUNGETUR, do
Ministério do Turismo. O Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais - BDGM,
por exemplo, oferta crédito para o turismo
com recursos do fundo.
Outros exemplos são:
PROGER Turismo Investimento;
PROGER Urbano Empresarial;
PROGER - InvestGiro Caixa Turismo;
FNE - PROATUR;
FCO Empresarial (Linha de Crédito
e Desenvolvimento do Turismo
Regional);
BNDES Automático - Turismo,
Comércio e Serviços;
BNDES FINEM
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Financiamento
Solidário
O turismo em Brumadinho envolve
produtores rurais, artesãos, comunidades
quilombolas e produtores dos mais
variados alimentos típicos, como doces,
queijos, biscoitos, cachaças e cervejas.
Para a produção associada ao turismo, o
crédito muitas vezes é realizado de formas
distintas. No Brasil, existem vários
exemplos de cooperativas e organizações
que viabilizam formas de financiamento
solidário. Como, por exemplo, a
Cooperativa Rede Terra (DF), com 120
cooperados.

Fungetur no contexto
da pandemia
Ao todo, o Ministério do Turismo liberou,
em 2020, R$ 5,032 bilhões por meio do
Fundo Geral de Turismo FUNGETUR, com o
objetivo de socorrer o setor de Turismo
diante dos impactos da pandemia de
covid-19.
Estes recursos podem ser usados tanto
para capital de giro quanto para aquisição
de bens, como máquinas e equipamentos.
Podem ser usados, ainda, para a realização
de obras de construção, modernização e
ampliação para a retomada das atividades,
além de reformas em geral em
empreendimentos paralisados pela
pandemia.
Para acessar estes recursos, os
empreendedores precisam ter registro no
Cadastur e procurar uma das 27
instituições financeiras credenciadas junto
ao Fungetur.
Fonte: panrotas.com.br

Clique aqui e saiba mais sobre
o Fundo Geral de Turismo.
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