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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 sétima 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.

Curso de Libras
Online
Gratuito
A Acelibras, em parceria com o Ministério do Turismo e o Instituto de Educação
de Rondônia, abriu as inscrições para o curso “Libras para atendimento ao
público”, que iniciará no dia 22 de janeiro, com carga horário de 120 horas.
Este é um curso de qualificaçao profissional, destinado a população em geral e,
prioritariamente aos profissionais e estudantes que atuam ou desejem atuar no
setor turismo, com foco no atendimento ao turista surdo.
Saiba mais e faça sua inscrição em:
https://bit.ly/3Gj3A16

Prêmio Mulheres Rurais
O Prêmio Mulheres Rurais busca reconhecer iniciativas de mulheres rurais e
suas contribuições para a redução da pobreza, aumento da segurança alimentar
e ante as mudanças climáticas.
Podem se inscrever iniciativas de coletivos de mulheres de qualquer lugar do
Brasil que promovam a autonomia econômica das mulheres rurais. A premiação
consiste em valores destinados a melhorar o empreendimento.
Saiba mais em:
www.premiomulheresrurais.com.br
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PRONAMPE
O PRONAMPE (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) é um
programa do governo federal que destina empréstimos, com condições especiais, auxiliando e
incentivando pequenos empreendedores, tendo como um dos principais objetivos o apoio no
enfrentamento dos impactos negativos causados pela pandemia de COVID-19. Para solicitar, o
empreendedor deve procurar uma instituição financeira credenciada e apresentar a sua proposta de
empréstimo.
Saiba como ter acesso ao crédito pelo PRONAMPE em:
www.fdr.com.br/artigos/pronampe-2022/
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TransformaTec - Qualificação Profissional
Online
Gratuito
Programa de Bolsas de Qualificação Profissional "Transforma Tec", fornecido pelo Grupo Carrefour Brasil, oferece
formação gratuita em tecnologia, com foco em desenvolvimento Fullstack Java, React e Cloud, para pessoas pretas e
pardas, que residem no Brasil, com renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo e que tenham entre
18 e 30 anos de idade.
Para participar do programa, é necessário ter acesso a um computador, ter disponibilidade de participar das aulas ( no
turno da manhã e/ou tarde entre segunda e sexta-feira ao longo da duração do programa (entre março e outubro de
2022) e ter concluído, no mínimo, o Ensino Fundamental II (equivalente ao 9º ano).
Saiba mais em:
https://bit.ly/33e6o1b

Você conhece a Câmara de Comércio
e Turismo LGBT?
A Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil é uma associação sem fins lucrativos que tem
como principal objetivo promover o intercâmbio de conhecimento e o desenvolvimento das
relações comerciais e empresariais entre as pessoas físicas, brasileiras ou estrangeiras, fortalecendo
o empreendedorismo e o desenvolvimento socioeconômico e cultural da Comunidade LGBT.
Com o foco em conectar profissionais e empresas com a comunidade LGBT, sem esquecer o
compromisso em promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a diversidade sexual e
democracia.
Saiba mais em:
www.camaralgbt.com.br
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