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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 quarta 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.

Capacitação online e gratuita
para Produtores Culturais
O Instituto Cultural Vale desenvolveu a Capacitação para Produtores Culturais
para democratizar a produção cultural e, por meio do conhecimento, fomentar
o acesso à arte. A formação consiste em 05 aulas que estão disponíveis no link:
http://institutoculturalvale.org/PT/Paginas/treinamento-para-produtoresculturais-2021.aspx
Nas aulas, disponiblizadas gratuitamente, o participante irá passar por vários
temas como a Lei Federal de Incentivo à Cultura e o sistema Salic, além disso,
conta com práticas voltadas à criação e desenvolvimento de um projeto,
passando pelo detalhamento, orçamento, gestão e prestação de contas. O curso
tem como objetivo fortalecer a economia criativa, ao incentivar a realização e
fomentar diferentes formas de expressão artística.

Inscrições abertas para o Desafio Turistech
O Desafio Turistech Brasil, promovido pelo Ministério do Turismo, em
parceria com Wakalua Innovation Hub e em colaboração com a
Organização Mundial do Turismo, irá premiar projetos inovadores no
turismo brasileiro, revelando inovações no setor para o mercado nacional e
internacional e servindo de inspiração para práticas futuras.
As 10 startups classificadas recebem a oportunidade de se associar ao
Wakalua, tendo acesso à mentorias, formação e networking com parceiros.
O projeto vencedor ganha uma viagem a Madrid, para participar da maior
feira de turismo do mundo, FITUR 2022, e um programa de formação.
As inscrições podem ser feitas até o dia 01 de novembro.
Saiba mais em: www.turistech.turismo.gov.br
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Você sabe como se tornar um
Micro Empreendedor
Individual - MEI?
O MEI, Micro Empreendedor Individual, é uma
categoria voltada para a formalização de micro e
pequenos negócios, uma alternativa para que estes
empreendedores tenham direitos junto ao Governo
e ao INSS. É a oportunidade do empreendimento ter
direito a um CNPJ e cumprir com as obrigações
legais a um baixo custo. Além disso, um MEI pode
emitir notas fiscais, contratar funcionários e ter
empréstimos facilitados.
Existem várias ocupações permitidas relacionadas
ao Turismo, como, por exemplo:
Artesãos (cerâmica, vidro, borracha, bijuterias,
gesso, entre outros materiais);
Bordadeiros(as);
Cantor(a)/Músico(a);
Comerciante de souvenir e artesanato;
Costureiro(a);
Doceiro(a);
Fabricante de alimentos (conservas, balas, chás,
geléias, laticínios, sucos, queijos, entre outros);
Guia de Turismo independente;
Promotor de Turismo local independente;
Entre outros.

Confira todas as ocupações pelo link:
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor/quero-ser-mei/atividadespermitidas
Para se tornar um Micro Empreendedor Individual, basta entrar no link e seguir as
orientações do Governo Federal:
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor/quero-ser-mei

Governo de Minas publica Edital Reviva Turismo
O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado e Cultura e Turismo (SecultMG), publicou o Edital Reviva Turismo para fomentar o setor turístico mineiro. O objetivo é
realizar investimentos de marketing para divulgar e promover o potencial turístico de Minas
Gerais, o aumento do número de visitantes ao estado e gerar, assim, mais empregos, renda e
desenvolvimento socioeconômico.
A iniciativa terá o período de inscrições de 25 de outubro a 8 de novembro deste ano e prevê
o investimento em 60 projetos, sendo 20 de apoio à comercialização (R$ 80 mil para cada) e
outros 40 projetos de promoção (R$ 210 mil para cada), totalizando R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais) disponibilizados.
O edital irá selecionar as melhores propostas técnicas apresentadas pelas Organizações da
Sociedade Civil (OSCs) interessadas para firmar o termo de fomento. Para participar do edital
deve-se observar as condições de participação estabelecidas.
Para saber mais e ficar por dentro de todos os detalhes do edital acesse:
https://www.secult.mg.gov.br/noticias-artigos/6964-edital-reviva-turismo-do-governo-deminas-lanca-r-10-milhoes-no-mercado
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The Awesome Foundation financia pequenos
projetos em Brumadinho
A Fundação Awesome é construída por centenas de voluntários em todo o mundo que
organizam, fundam e gerenciam capítulos (grupos ou “filiais”) que financiam projetos
incríveis todos os meses. Um desses projetos é o Fundo Regenerativo de Brumadinho que visa
viabilizar ações para regeneração de Brumadinho e Paraopeba, no médio e longo prazos, de
forma simples, desburocratizada, e em sintonia com as necessidades da comunidade local.
Foi estipulado um limite de R$ 3.000 (três mil reais) para o valor de apoio financeiro para cada
projeto. As inscrições são contínuas e os projetos enviados até a terceira quarta-feira do mês
são avaliados por uma comissão de moradores e o resultado é divulgado até o começo do mês
seguinte à essa avaliação.
O fundo aceita projetos provenientes da comunidade atingida ou iniciativas da sociedade
civil, pessoas, grupos, coletivos, associações de bairro e qualquer organização da sociedade
civil que tenham interesse, experiência e talentos para somar ao processo de apoio a
Brumadinho e Paraopeba.
Para saber mais sobre o Fundo regenerativo de Brumadinho acesse:
https://www.awesomefoundation.org/pt/chapters/brumadinho
Se você não tem um projeto, pode ajudar a financiar um!
Caso você queira fazer alguma doação para o fundo, poderá entrar em contato pelo e-mail em
administrativo@nossacidade.net ou enviar uma mensagem de WhatsApp para 31 4042-9650.

Continuamos nosso planejamento para
eventos turísticos de Brumadinho!
No dia 05 de Outubro realizamos, como parte do Seminário de Governança
Turística para Brumadinho, uma atividade com os participantes, todos residentes
no município, sobre eventos como estratégia de fomento turístico local.
Nos próximos dias debateremos este tema com os interessados em participar deste
processo e você está convidado a participar! Neste LINK você acessa e participa do
grupo de WhatsApp dedicado a este assunto. No próximo dia 03/11, às 19h,
realizaremos mais um encontro virtual para darmos encaminhamento a esta
construção coletiva – Mais informações pelo WhatsApp +55 31 3191-3133 ou
contato@turismobrumadinho.com.

www.turismobrumadinho.com

