
Turismo Rural
Plano Safra  2021/2022 anuncia  aumento de 19% dos recursos  para o
PRONAF e  inclui  tur ismo rural  entre  suas  pr ior idades 

Em Junho de 2021,  o  Ministér io  da Agr icultura ,  Pecuár ia  e  Abastecimento
apresentou novidades  no Plano Safra  2021/2022.  

Além da ampl iação da renda bruta  para  enquadramento no PRONAF de
R$415 mi l  para  R$500mil ,  o  programa destaca o  incent ivo para  a  l inha
PRONAF Bioeconomia,  com maiores  incent ivos  para  o  desenvolv imento da
economia verde no meio rural ,  inc luindo o tur ismo rural  entre  as
pr ior idades  de recursos  para  f inanciamento de projetos .

É  uma ação que incent iva  o  produtor  rural  a  part ic ipar  do tur ismo como
uma alternat iva  de renda.  As  taxas  de juros  para  o  PRONAF para  o  per íodo
2021/2022 estão f ixadas  entre  3 ,0  e  4 ,5%.   

Requis i tos  para  o  PRONAF:  o  produtor  rural  precisa  ter  a  Declaração de
Aptidão ao PRONAF (DAP)  e  di r ig i r -se  à  una inst i tuição f inanceira
credenciada de sua preferência  com um projeto técnico.

Se você se  interessa  em desenvolver  um projeto de tur ismo rural  e  acessar
recursos  do PRONAF para  sua execução não deixe de procurar  o  COLLAB
Tur ismo de Brumadinho -  podemos te  oferecer  apoio técnico para  o
desenvolv imento de seu projeto!  
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Bem vindos/as!
Sejam bem vindos à  pr imeira  edição da Newsletter  do Col lab Tur ismo de
Brumadinho!   Aqui  divulgamos notíc ias  importantes ,  dicas  e  oportunidades
para acesso a  crédito,  f inanciamento de projetos  empresar ia is  e
comunitár ios ,  gestão de projetos ,  eventos e  inovação no setor  de v iagens e
tur ismo.

Todo mês,  faremos uma curadoria  de informações com o que há de mais
importante para avançarmos com o fomento do tur ismo sustentável  em
Brumadinho.

NESTA EDIÇÃO:

PRONAF para Turismo Rural

Crédito para Conversão Verde

Cursos para o  Trade Turíst ico

Editais  Abertos  para o  Turismo

Programa de Fomento do Turismo
Sustentável em Brumadinho

Quem pode

acessar o Collab

Turismo

Brumadinho?

O Col lab Tur ismo

Brumadinho é  uma

inic iat iva  do Programa de

Fomento do Tur ismo

Susténtável  em

Brumadinho,  que será

implementado entre  2021

a 2023.  

Empreendedores  do

tur ismo que são

part ic ipantes  do Programa

podem acessar  as

inic iat ivas  do Col lab

Tur ismo Brumadinho.

Maiores  informações

podem ser  sol ic i tadas  pelo :
 contato@tur ismobrumadinho.co
m
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Edital Instituto Cultural

Vale 2021 - inscrições

Abertas!

Estão abertas  as  inscr ições ,  desde 15 de ju lho de
2021,  para  a  Chamada do Inst i tuto Cultural  Vale
2021.

O edita l  se lec iona projetos  culturais  de todo o
país  que valor izem a  cultura  em suas  múlt iplas
manifestações .  Busca contr ibuir  com a
valor ização da divers idade cultural  e  com a
economia cr iat iva .  

A  in ic iat iva  é  real izada com recursos
incent ivados por  meio da Lei  Federal  de
Incent ivo à  Cultura ,  Pronac,  art igo 18,  e  a  se leção
e o  aporte  da verba serão fe i tos  a inda neste  ano
de 2021,  para  execução dos  projetos  em 2022.

In ic iat ivas  e  projetos  culturais  de Brumadinho
também podem apresentar  propostas  na
Chamada!  As  real izadas  por  part ic ipantes  do
Programa de Fomento do Tur ismo Sustentável
em Brumadinho podem receber  assessor ia
técnica  do Col lab Tur ismo de Brumadinho.  Entre
em contato conosco!

Ministério do Turismo oferece cursos
gratuitos

Você sabia  que o  Ministér io  do Tur ismo oferece uma sér ie  de cursos  gratuitos
para  que os  prof iss ionais  da área possam aperfe içoar  seus  negócios  e  serv iços
ao tur ista?  

Dentre  os  cursos  oferecidos  em parcer ia  com o Inst i tuto Federal  do Rio  Grande
do Sul  estão:  “Agências  de Viagem e Tur ismo”,  “Eventos  -  Conceitos  e  T ipos” ,
“Geograf ia  e  Tur ismo” e  “Higienização e  Segurança em Meios  de Hospedagem”,
importante para  a  retomada do setor  de v iagens e  tur ismo no enfrentamento à
pandemia de COVID-19.  

Inscr ições  para  estes  cursos ,  que têm duração de 20 a  30 horas  e  são onl ine,
podem ser  fe i tas  até  o  f inal  deste  ano.  

Cursos MTur e  IFRGS:

https://moodle. i frs .edu.br/course/ index.php?categoryid=38

Inscr ições  da Chamada do Inst ituto Cultural  Vale  estão abertas  de 15
julho a  13 de agosto de 2021

Informações:  http:// inst itutoculturalvale.org/
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https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38


Informações: contato@turismobrumadinho.com

Em Março de 2020,  o  BDMG tornou-se s ignatár io  do Pacto Global  da
ONU,  a  maior  in ic iat iva  de sustentabi l idade corporat iva  do mundo.  A
part i r  daí ,  passou a  pr ior izar  o  acesso a  crédito  para  empreendimentos
que causem impacto posit ivo e  colaborem para  que Minas  Gerais  possa
avançar  nos  Objet ivos  do Desenvolv imento Sustentável .  

O Banco cr iou l inhas  de crédito  especia is  para  que o  empreendedor
mineiro  possa  real izar  a  conversão verde de seus  negócios .  Estão entre
os  produtos  o  BDMG Fotovolta ico,  BDMG Autoconsumo e BDMG
Sustentabi l idade,  todos com foco na ef ic iência  energét ica  l impa de seus
cl ientes .  

Para  saber  mais  sobre estes  produtos  c l ique aqui  e  entre  em contato com
o COLLAB para  auxi l iarmos você no desenvolv imento de projetos  de
conversão verde de seu negócio!

https://www.bdmg.mg.gov.br/credito-verde/

As assessorias técnicas já começaram! Não deixe de participar das conversas
para o desenvolvimento de projetos relacionados ao turismo de
Brumadinho. E se você precisa de apoio para desenvolver um projeto para
sua empresa ou comunidade, entre em contato conosco. 

Podcast Collab Turismo em Brumadinho #01 - Entrevista com Gilda
Figueiredo, gerente do SICOOB Crediúna:

Pílulas do Turismo Sustentável:

nesta conversa iremos solucionar as principais dúvidas a respeito de
produtos bancários para o empreendedor. Saiba como se preparar para
solicitar um crédito bancário, como evitar a recusa do crédito e dicas para a
gestão destes recursos. A entrevista está disponível em:
https://open.spotify.com/episode/27j3zJtdW8KFXkqF4QU98i?
si=GyxW5ApJQsmfgNRKzEXVVg&dl_branch=1
 

Compartilharemos vídeos curtos com conteúdos importantes sobre turismo,
sustentabilidade e vamos entender o que é Turismo de Base Comunitária e
Produção Associada ao Turismo. 

BDMG oferece crédito especial para
a conversão verde de
empreendimentos mineiros 

Cursos de inglês

e espanhol para

Guias de Turismo

O Inst i tuto Federal  de

Tocant ins  está  oferecendo os

Cursos  de Inglês  e  Espanhol

gratuítos  para  Condutores  e

Guias  de Tur ismo!  

Inscrições para estes  cursos

terminam em 18 de Julho!  

Cursos Inglês  e  Espanhol  

https:// f ictur ismo.i fto.edu.br

Edital de Emendas Liberta
Minas

Estão abertas as inscrições para o
Edital Liberta Minas, que temo
objetivo de captar propostas de
projetos a serem financiados
através de emendas
parlamentares impositivas e
individuais do deputado estadual
Guilherme da Cunha e do
deputado federal Tiago Mitraud.

As áreas de foco do Edital são:
saúde, segurança, educação e
saneamento básico. O valor
mínimo para apresentação de
proposta de execução de obras e
serviços de engenharia é de
R$250 mil e, para os demais, de
R$100 mil. O valor máximo por
projeto é de R$1 milhão.

O prazo para inscrições é 26 de
Julho! 

Edital:
http://libertaminas.com.br

Editais Abertos

Não perca as ações do Collab
Turismo Brumadinho deste
mês! 

https://www.bdmg.mg.gov.br/credito-verde/
https://open.spotify.com/episode/27j3zJtdW8KFXkqF4QU98i?si=GyxW5ApJQsmfgNRKzEXVVg&dl_branch=1
https://ficturismo.ifto.edu.br/
http://libertaminas.com.br/

