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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 conhece o FUNGETUR?

O Fundo Geral de Turismo - Fungetur, é uma oportunidade para que
empreendedores do setor turístico possam preparar suas ações para a
retomada do setor, tornando-se uma estratégia essencial para o
desenvolvimento social e econômico, com taxas pré-definidas e menores que
as apresentadas pelo mercado de forma geral.

Como obter o crédito?

Para obter o crédito do Fungetur, o prestador de serviços turísticos deve estar
com status “regular” ou “em implantação” no Cadastur, o Cadastro de
Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo.
(Pessoas jurídicas e empresários individuais do setor podem realizar o cadastro
por meio do site www.cadastur.turismo.gov.br)
A partir disso, o empreendedor pode se dirigir a um agente financeiro
credenciado, consultando pelo site www.gov.br/fungetur. A análise para a
concessão de créditos é realizada exclusivamente pelo agente financeiro, logo,
para qualquer questionamento, o empreendedor deve entrar em contato
diretamente com o gerente da instituição financeira de seu interesse.
Existem três linhas de créditos disponíveis: Financiamento de Bens,
Financiamento de Projetos de Investimento e Financiamento de Capital de Giro
Isolado, saiba mais sobre as condições próprias de carência e prazos de
amortização de cada uma por meio do link (https://www.gov.br/turismo/ptbr/acesso-a-informacao/acoes-eprogramas/fungetur/GuiaFungetur260721.pdf).
A taxa de encargos financeiros será de 5% ao ano acrescida da variação
anual taxa SELIC.
Saiba mais em: www.gov.br/fungetur ou entre em contato com o Ministério do
Turismo pelo e-mail: fungetur@turismo.gov.br
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Pequeno empreendedor, conheça o
cartão BNDES!
O Cartão BNDES tem como objetivo financiar os investimentos das micro, pequenas e médias empresas
(MPMEs) e dos empresários individuais, inclusive microempreendedores individuais (MEIs). É emitido por
instituições financeiras credenciadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, tem um
limite de crédito de até 2 milhões para cada cliente (por banco emissor), tem prazo de parcelamento de 3 a 48
meses e taxa de juros pré-fixada. Os empreendedores precisam exercer atividade econômica compatível com as
Políticas Operacionais e de Crédito do BNDES e estar em dia com o INSS, FGTS, RAIS e tributos federais.
A solicitação é feita pelo site do BNDES e é o empreendedor que escolhe, entre os bancos emissores, qual irá
emitir seu cartão. Este banco também é responsável pela análise e comprovação do crédito. Caso um banco não
aprove a emissão do cartão, o empreendedor pode solicitar uma nova proposta, com outro banco.
Saiba mais em: www.cartaobndes.gov.br
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O maior evento de empreendedorismo do
mundo - Feira do Empreendedor SEBRAE
Data: 23 a 27 de Outubro
Gratuita e 100% online
Considerado o maior evento de empreendedorismo do mundo, a Feira do Empreendedor SEBRAE é uma grande oportunidade
para o pequeno empreendedor se qualificar em cinco dias de programação diversificada. Dessa vez será realizada pela
plataforma Sebrae Experience, de fácil navegação, proporcionando uma experiência imersiva para o participante. Além de
estimular o surgimento de novos negócios e novos empreendedores, a feira tem como objetivo oferecer palestras e
capacitações, expor soluções inovadoras e gerar oportunidades de negócios e comercialização digital.
Inscreva-se e saiba mais em: www.feiradoempreendedor.sebraesp.com.br

Seminário de Governança Turística de Brumadinho
Entre os dias 04 a 06 de outubro, acontecerá o Seminário de Governança Turística de Brumadinho.
100% Online e gratuito.

04/10 - Segunda

05/10 - Terça

06/10 - Quarta

18h30 - Abertura do Seminário

9h - Oficina sobre Reestruturação do
Calendário de Eventos Turísticos em
Brumadinho

09h - Oficina de Governança a partir
do Mapa Turístico de Brumadinho

19h - Apresentação dos Resultados
da Pesquisa de Demanda Turística
de Brumadinho 2021

Participe! Inscreva-se AQUI e receba o certificado de participação e outros materiais do Seminário

www.turismobrumadinho.com

