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Bem vindos/as!
Olá!  Sejam bem vindos à  oitava edição da Newsletter  da Col lab Tur ismo.
Por  aqui  comunicamos as  novidades do setor  de v iagens e  tur ismo,
oportunidades de f inanciamento de projetos  por  produtos bancár ios  e
editais ,  cursos  e  qual i f icações do nosso setor  e  as  demais  ações do Col lab
para o desenvolvimento sustentável  da at iv idade tur íst ica  em Brumadinho.  
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Programa de Fomento do Turismo
Sustentável em Brumadinho

Quem pode
acessar o Collab
Turismo
Brumadinho?

O Col lab Tur ismo
Brumadinho é  uma in ic iat iva
do Programa de Fomento do
Tur ismo Susténtável  em
Brumadinho,  que será
implementado entre  2021 a
2023.  

Empreendedores  do tur ismo
que são part ic ipantes  do
Programa podem acessar  as
inic iat ivas  do Col lab
Tur ismo Brumadinho.

Maiores  informações  podem
ser  sol ic i tadas  pelo :

contato@turismobrumadinho.com
e no site turismobrumadinho.com
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Foto:  Tom Alves  |  C i rcuito  Veredas

Crédito Emergencial - BDMG Solidário
O BDMG Solidário é um crédito voltado para prefeituras e pequenos negócios de
cidades impactadas pelas chuvas. O processo é todo online e acompanhado pelo
BDMG ao longo de toda a solicitação, além disso, existem condições especiais
para os empreendimentos de Minas Gerais. 

Saiba mais em:
www.bdmg.mg.gov.br

Curso de Mapeamento e Percepção
de Áreas de Risco Geológico

Online
Gratuito

A CRPM (Serviço Geológico do Brasil) oferece o curso de Mapeamento e
Percepção de Áreas de Risco Ecológico, ministrado pela ENAP e com carga
horária de 40 horas. O curso pretende contribuir para o sucesso das ações de
ordenamento territorial e prevenção de desastres, em consonância com as
diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. 

Saiba mais em:
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/715

http://turismobrumadinho.com/
http://www.bdmg.mg.gov.br/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/715


O Edital  LGBT+ Orgulho é voltado para pessoas f ís icas  ou jur ídicas ,  grupos
ou colet ivos ( formais  ou informais)  que pretendem desenvolver  projetos
voltados à  comunidade LGBTQIA+,  atuando em três  pr incipais  f rentes:
Empregabi l idade (gerar  oportunidades para inserção no mercado de
trabalho) ;  Geração de renda (cr iação de novas unidades produtivas ou
expanção das já  existentes) ;  Empreendedorismo ( implementar  novas ideias ,
transformar em um negócio e gerar  mudanças) .

Saiba mais  em:
www.editais itau.prosas.com.br/ lgbt2022

Edital LGBT+ Orgulho - Itaú

Você precisa de Capital de Giro?
Quer expandir seu negócio?
Quer investir  no marketing?
Garantir o estoque?
Fazer uma reforma?

A Caixa,  em parceria com o Sebrae, desenvolveu uma l inha especial  de crédito,
com condições especiais,  disponibil izada pelo banco e garantida pelo Sebrae,
por meio do Fundo de Aval para Micro e Pequenas Empresas (Fampe).  A
solicitação é feita de forma online e acompanhada durante todo o processo. O
crédito pode atender diferentes demandas:

Veja o passo a passo e faça sua solicitação em:
www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/creditoassistido

Crédito Assistido - Caixa e Sebrae
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A Fundação Bradesco oferece cursos online e gratuitos,  com certif icado de conclusão,
em várias áreas de atuação, como administração, f inanças,  desenvolvimento pessoal,
educação e tecnologia.  Separamos dois cursos que possuem conteúdo essencial  para a
sua capacitação profissional,  diretamente l igados à dinâmica do turismo.

Curso Responsabilidade Social e Sustentabilidade

O curso Responsabil idade Social  e Sustentabil idade, com duração de 8h, é ofertado pela
Fundação Bradesco e visa apresentar e tornar claro o compromisso de consciência
ambiental em que os empreendimentos precisam atuar.  O conteúdo aborda desde os
desdobramentos do Desenvolvimento Sustentável até as práticas sustentáveis.  

Saiba mais e faça sua inscrição em:
www.ev.org.br/cursos/responsabil idade-social-e-sustentabil idade

Curso de Atendimento ao Público

O curso de Atendimento ao Público,  com duração de 10h, visa apresentar noções gerais
de atendimento, suas diferentes formas e técnicas,  além de buscar refletir  sobre as
situações que podem surgir durante qualquer categoria de contato com o público.

Saiba mais e faça sua inscrição em:
www.ev.org.br/cursos/atendimento-ao-publico 

Conheça a l ista completa de cursos da Fundação Bradesco em:
www.ev.org.br/

www.turismobrumadinho.com

Cursos Fundação Bradesco

Programa Minas Recebe 2022
Atenção: o prazo vai até o dia 01 de março

A iniciativa, promovida pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, visa
melhorar a qualidade e apoiar a comercialização dos serviços e produtos oferecidos pelas
agências e operadoras de turismo receptivo do estado.

As inscrições para a habilitação do Minas Recebe poderão ser feitas pelo Portal Minas Gerais. O
primeiro passo é cadastrar o seu empreendimento no portal, por meio do link:
minasgerais.com.br/admin/login. Após se cadastrar, ou atualizar seu formulário, os interessados
devem enviar o tarifário dos produtos turísticos, ou versão digitalizada de materiais
publicitários do empreendimento, para o e-mail minasrecebe@turismo.mg.gov.br.

http://www.ev.org.br/cursos/responsabilidade-social-e-sustentabilidade
http://www.ev.org.br/cursos/atendimento-ao-publico
http://www.ev.org.br/cursos/atendimento-ao-publico
http://www.ev.org.br/
http://www.turismobrumadinho.com/
https://minasgerais.com.br/admin/login

