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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 quinta 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 como se cadastrar
no CADASTUR?
Para promover a formalização e legalização de prestadores de serviços turísticos
no Brasil, o Cadastro de Prestadores de Serviços Turisticos - CADASTUR,
executado pelo Ministério do Turismo em parceria com os órgãos oficiais de
turismo, garante oportunidades aos seus cadastrados e também funciona como
uma plataforma de busca para o turista.
Conforme lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, o cadastro é obrigatório
para Acampamentos Turísticos, Agências de Turismo, Meios de Hospedagem,
Organizadoras de Eventos, Parques Temáticos, Transportadoras Turísticas e,
conforme lei nº 8.623, de 28 de janeiro de 1993, também é obrigatório para
Guias de Turismo.
Existem algumas vantagens para os cadastrados, como, por exemplo:
Acesso a financiamento por meio de bancos oficiais;
Apoio em eventos, feiras e ações do Ministério do Turismo;
Incentivo à participação em programas e projetos do governo federal;
Participação em programas de qualificação promovidos e apoiados pelo
Ministério do Turismo;
Visibilidade nos sites do Cadastur e do Programa Viaje Legal.
O cadastro é feito de forma online, pelo site https://cadastur.turismo.gov.br.
Para mais informações do passo a passo e também de como obter o
certificado, acesse https://www.gov.br/pt-br/servicos/cadastrar-prestadorade-servico-turistico.
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Curso em Turismo Gastronômico
O Ministério do Turismo em parceria com o Instituto Federal de Brasília oferecerá 300 vagas
para o curso de extensão a distância em turismo gastronômico, para gestores do turismo. Essa
ação faz parte de um projeto maior que visa impulsionar o turismo gastronômico no Brasil,
qualificando e capacitando gestores e demais prestadores de serviços turísticos.
As inscrições para as vagas de livre concorrência podem ser feitas por meio do link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoLGgwwByoCIjCj3Pq_hDJs2tQ0vG8Ri3Lejs2X9KevXyfg/viewform e se encerram no dia 19 de novembro.
As aulas virtuais acontecerão entre 14 de dezembro de 2021 a 14 de fevereiro de 2022.
Saiba mais em: https://www.gov.br/turismo/pt-br/assuntos/noticias/gestores-do-turismopoderao-realizar-curso-em-turismo-gastronomico

2º Prêmio de Turismo Responsável
WTM Latin America
O 2º Prêmio de Turismo Reponsável faz parte do conjunto de premiações da Global
Responsible Tourism Awards, que reconhecem boas práticas, fornecendo modelos replicáveis.
As iniciativas serão reconhecidas e premiadas na WTM LAtim America, que acontece nos dias
5, 6 e 7 de abril de 2022.
As categorias são:
Descarbonização do setor de viagens e turismo
Apoio a funcionários e comunidades durante a pandemia
Destinos que apoiam a reconstrução mais sustentável pós-COVID
Aumento da Diversidade no Turismo: Quão inclusiva é a nossa indústria?
Reduzindo o desperdício de plástico no meio ambiente
Aumento do benefício econômico local
Saiba mais e faça sua inscrição em: https://www.wtm.com/latin-america/ptbr/programacao/premio-turismo-responsavel.html
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Acordo para fornecer energia a
empresas de Turismo
A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e a Cemig SIM assinaram um acordo de cooperação
técnica para facilitar o acesso do trade turístico à energia limpa, logo, empreendedores do Turismo de
Minas Gerais terão condições facilitadas e descontos para adquirirem energia solar. O objetivo é que os
serviços tenham menos impacto, de custos para o empreendimento e de soluções ambientais, renováveis,
estimulando a retomada das atividades no país.
Saiba mais em:
https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/secult-e-cemig-sim-assinam-acordo-para-fornecerenergia-a-empresas-de-turismo

Conheça o BTG Soma
O BTG Soma é um programa de aceleração de Organizações Não Governamentais e Organizações da Sociedade Civil. O
desenvolvimento das organizações é acompanhado através do Plano de Desenvolvimento da Instituição - PDI. São mais
de 100 horas de aulas, mentorias e workshops, capacitando nas temáticas de marketing, planejamento estratégico,
modelos de negócios, finanças, avaliação de impacto e propostas de expansão e captação de recursos, com
especialistas das áreas.
As inscrições estão abertas por meio do link https://prosas.com.br/editais/10034-btg-soma-iii?locale=en.
Saiba mais em: https://www.btgpactual.com/cidadania/responsabilidade-social/soma

Alerta de editais Prosa
O Prosa, presta um serviço de alerta de editais, onde, basta você criar um perfil,
selecionar sua área, público e locais de atuação e pronto, você passa a receber
editais que se alinham com o seu perfil e à sua área de atuação.
Saiba mais e faça seu cadastro em:
https://prosas.com.br/conheca-alerta-editais
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