Programa de Fomento do Turismo
Sustentável em Brumadinho

# 06

Collab Turismo
Brumadinho

NEWSLETTER
DEZ/21

NESTA EDIÇÃO:
BNDES Microcrédito
Curso de Marketing Turístico
Observatório Nacional do Turismo
Novos cursos!
Protocolos contra Covid-19
Vem aí em 2022!
Foto: Tom Alves | Circuito Veredas

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 sexta 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, cursos e qualificações do nosso setor e as demais ações do Collab
para o desenvolvimento sustentável da atividade turística em Brumadinho.

Você conhece o BNDES Microcrédito?
Se você é empreendedor (pessoa física ou jurídica) de atividades produtivas de
pequeno porte, ou seja, que obtém receita bruta igual ou inferior a R$ 360 mil
em cada ano, você pode solicitar concessão de empréstimos de pequeno valor,
pelo BNDES Microcrédito.
O BNDES não atua diretamente com o microempreendedor, logo, deve-se entrar
em contato com os agentes operadores do microcrédito da região específica,
para que possam analisar a possibilidade de concessão de crédito e condições.
Saiba mais em:
https://bitlybr.com/IDEVbuG

Curso de Marketing Turístico
Online
Fornecido pelo SENAC, o curso de Marketing Turístico é destinado a
profissionais do turismo, principalmente da gestão pública, onde procura
contribuir com os conhecimentos técnicos na área, entendendo as estratégias
de planejamento para o desenvolvimento do marketing turístico. As inscrições
podem ser feitas pelo site do SENAC.
Para mais informações sobre o curso, os pré-requisitos, o cronograma e valores,
acesse:
https://www.ead.senac.br/cursos-livres/marketing-turistico
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Conheça o Observatório Nacional do Turismo
O Observatório do Ministério do Turismo é uma plataforma que divulga links de dados e informações
estatísticas sobre o turismo nos estados e municípios. O site reúne informações e dados estatísticos
sobre as demandas turísticas, estatísticas e indicadores, anuário estatístico, além de edições da revista
Dados e Informações, com temáticas específicas.
Acesse a plataforma:
https://www.gov.br/turismo/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/observatorio

Novos cursos!

Online
O Instituto Federal do Rio Grande do Sul está com inscrições abertas para os cursos 'Higiene e Controle de Qualidade de
Alimentos' e "Higienização e Segurança de Meios de Hospedagem".

Higiene e Controle de Qualidade de Alimentos
O curso é voltado para estudantes e profissionais nas áreas de gastronomia, hospitalidade, turismo e lazer, com carga
horária de 50 horas.
Procure por "Higiene e Controle de Qualidade de Alimentos" em:
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=152

Higienização e Segurança de Meios de Hospedagem
O curso é voltado para estudantes e profissionais do setor de turismo e hotelaria, com carga de 30 horas
Procure por "Higienização e Segurança de Meios de Hospedagem" em:
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=150

Protocolos contra Covid-19
O Ministério do Turismo, em parceria com o SEBRAE, promove uma série de vídeos com orientações de boas práticas
para proteger a população contra a Covid-19 enquanto realizam atividades diversas. Ao final, prestadores de serviços
turísticos respondem a um quiz que ateste o conhecimento adquirido.
Os vídeos são separados por categorias, acesse o material em:
https://bitlybr.com/bxRZD

Vem aí em 2022!
Plano de Negócios com metodologia Canvas para beneficiários do Projeto de Turismo
Rural e de Base Comunitária
Catálogo de produtos e experiências do Projeto de Turismo Rural e de Base Comunitária
Assessoria técnica pelo Collab para execução de projetos beneficiados pelo Valorizar/21
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