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Eventos de Negócios
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Bem vindos/as!
Quem pode
acessar o Collab
Turismo
Brumadinho?
O Collab Turismo
Brumadinho é uma
iniciativa do Programa de
Fomento do Turismo
Susténtável em
Brumadinho, que será
implementado entre 2021 a
2023.
Empreendedores do
turismo que são
participantes do Programa
podem acessar as
iniciativas do Collab
Turismo Brumadinho.
Maiores informações
podem ser solicitadas pelo:
contato@turismobrumadinho.com

Olá! Sejam bem vindos à segunda edição da Newsletter da Collab Turismo.
Por aqui comunicamos as novidades do setor de viagens e turismo,
oportunidades de financiamento de projetos por produtos bancários e
editais e as demais ações do Collab para o desenvolvimento sustentável da
atividade turística em Brumadinho.

Você sabe o que é o PRONAMPE?
O PRONAMPE é um programa que disponibiliza empréstimos para
pequenas empresas com juros mais baixos e prazo maior para começar a
pagar. Ele foi criado em Maio de 2020 para ajudar esses empresários a
enfrentar a crise econômica provocada pela pandemia do Coronavírus e
desde então, foi renovado três vezes, transformando-se em um programa
permanente em lei editada em Junho de 2021.

A quem o PRONAMPE se destina?
Em 2020, o programa concedeu mais de R$ 37,5 bilhões em empréstimos
para cerca de 517 mil empreendedores. Podem acessar este programa de
crédito:
Microempresas com receita bruta no exercício de 2020 igual ou inferior
a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);
Pequenas empresas com receita bruta no exercício de 2020 superior a
R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).
Um grande número de bancos oferece este crédito! Para ter mais
informações procure sua agência bancária ou acesse um dos links abaixo:
BDMG: https://www.bdmg.mg.gov.br/pronampe/
Banco do Brasil: https://www.bb.com.br/pbb/paginainicial/empresas/produtos-e-servicos/credito/obter-capital-degiro/pronampe#/
Caixa Econômica Federal: https://www.caixa.gov.br/empresa/creditofinanciamento/capital-de-giro/pronampe/Paginas/default.aspx
SICOOB: https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/creditoempresa/-/asset_publisher/fcVcXWrP4W1H/content/id/4786337
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Temporada de Eventos de Negócios para o
setor de Viagens e Turismo está começando!
Os mais importantes eventos do setor de viagens e turismo ocorrem ao longo do segundo
semestre no Brasil. Devido à pandemia, diversos deles estão adotando o formato on-line ou
híbrido (presencial e virtual), facilitando a participação de empreendimentos turísticos de todo
o país.
Estes eventos são muito importantes por dois principais motivos:
São uma oportunidade de expandir sua rede de contatos e assim realizar mais negócios;
São os principais espaços para compartilhamento de tendências do setor de viagens e
turismo e conhecimento do que há de mais novo para o empreendedor e gestor de destinos.
As inscrições para alguns destes eventos já estão abertas e empreendimentos já estão
convidados a fazerem negócios com operadores e agentes de viagens de todo o Brasil e exterior!
Não perca esta oportunidade!
Nesta edição sugerimos 02 eventos com inscrições abertas e gratuitas!

WTM Latin America
Data: 10 a 12 de Agosto 2021
Formato: virtual
Valor da inscrição: GRATUITO
Prazo para inscrição: 12 de Agosto 2021
Sobre o evento: WTM Latin America Virtual é hoje a principal feira de negócios em turismo
da América Latina. Em seu formato on-line, apresentará uma nova maneira de fazer
negócios, aprimorar seu networking e aprender ainda mais sobre a indústria do Turismo. O
evento carrega consigo toda a experiência da RX, líder no setor de feiras no mundo, o que
permitiu desenvolver uma plataforma simples e com foco na experiência de nossos
expositores e visitantes e que seja efetiva para que você atinja seus objetivos.
Inscrições: https://www.wtm.com/latin-america/pt-br/visitar.html

ABAV Expo e Collab

Data: 06 a 08 de Outubro 2021
Formato: Presencial (Fortaleza/CE) e virtual
Valor da inscrição: GRATUITO
Sobre o evento: A 48ª ABAV Expo & Collab chega ao Ceará em 2021. A edição de uma das
maiores e mais importantes feiras de negócios e turismo da América Latina retoma a
itinerância, tendo Fortaleza como palco. Pensando na segurança de todos, o evento híbrido
garantirá a presença virtual de todos os estandes das marcas participantes no pavilhão,
cumprindo assim todos os protocolos sanitários e dando a oportunidade de participação
remota.
Inscrições: https://www.abavexpo.com.br
Você já participou de algum evento de viagens e turismo no Brasil ou no exterior? Qual?
Conte para nós!
A cada edição da Newsletter do Collab Turismo iremos atualizar o calendário de
eventos para que você busque mais negócios e conheça as principais tendências do
nosso setor.
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Participe da 2ª Edição do
Mercado das Indústrias
Criativas do Brasil
(MICBR 2021)
Estão abertas as inscrições para a 2ª Edição do
Mercado das Indústrias Criativas do Brasil
(MICBR), evento que reúne empreendedores
culturais para participarem de rodadas de
negócios. O evento acontecerá virtualmente,
entre os dias 26 e 29 de outubro deste ano.
Podem se inscrever empreendedores culturais e
criativos com experiência mínima de dois anos
no setor de atuação. Serão aceitos
empreendedores dos seguintes setores:
Artes cênicas (circo, dança, teatro);
Artesanato;
Audiovisual e animação;
Design;
Jogos eletrônicos;
Moda;
Editorial;
Música.
Museus e patrimônio.

Nesta edição serão selecionados 270 empreendedores culturais.
Os selecionados poderão participar de rodadas de negócios, espaços para a
troca de contatos profissionais com empreendedores de vários países,
oportunidades de apresentação de produtos e serviços, além de atividades de
capacitação para empreendedores, como palestras, seminários, oficinas e
clínicas de mentoria.
Os candidatos deverão realizar cadastro prévio na Plataforma Mapas da Cultura
e, em seguida, preencher formulário online no site indicado no Edital.
O prazo para inscrição é até o dia 12 de Agosto.
Para mais informações clique no link abaixo e se precisar de apoio o Collab
está a disposição para apoiar o trade turístico de Brumadinho em sua
inscrição!
http://mapas.cultura.gov.br/oportunidade/1878/

Informações: contato@turismobrumadinho.com
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