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Bem vindos/as!
Olá!  Sejam bem vindos à  nona 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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Projeto Experiências do Brasil Rural
Inscrições até o dia 01/04/2022

Com o objetivo de apoiar e promover o turismo em áreas rurais, o Projeto
Experiências do Brasil rural abre suas inscrições para selecionar oito roteiros
turísticos (pertencentes às cadeias agroalimentares do café, cachaça, farinha de
mandioca e mel) representando todas as regiões do país. A iniciativa fornecerá
apoio técnico para estruturação de destinos e de empreendimentos, bem como a
comercialização de produtos e serviços. 

Saiba mais em:
https://bit.ly/3CvpDkf

Curso de Prevenção a COVID-19 em
Serviços de Alimentação

Online
Gratuito

Curso voltado para profissionais de serviços de alimentação interessados em
oferecer alimentos seguros e um ambiente livre da contaminação pelo
coronavírus. Totalmente online, com atividades que permitem a troca de
conhecimentos com os outros participantes.

Faça sua inscrição em:
https://bit.ly/3MBVunU

Foto:  Gustavo Pinto e  Diêgo Otávio  |  Inst i tuto Rede Terra
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Você conhece a Rede Mulher  Empreendedora?
Considerada a pr imeira e  maior  rede de apoio às  empreendedoras no Brasi l ,  a
Rede Mulher  Empreendedora foi  cr iada em 2010 e já  impactou mais  de 750
mil  pessoas.  Além de promover eventos anuais  como a Casa das
Empreendedoras e  o Fórum Empreendedoras,  foi  desenvolvido o Inst ituto
Rede Mulher  Empreendedora com foco na capacitação de mulheres em
situação de vulnerabi l idade.  A Rede possui  um amplo trabalho de
capacitações,  cursos intensivos e  de aceleração visando fomentar  o
protagonismo feminino no empreendedorismo.

Saiba mais  em:
https://rme.net .br/

Rede Mulher Empreendedora

Inscrições até o dia 31/03/2022

O Conselho Supremo para as Mulheres do Reino do Bahrein,  em parceria com a
ONU Mulheres,  abrem as Inscrições para o Prêmio Global da Princesa Sabeeka
Bint Ibrahim Al Khalifa para o Empoderamento das Mulheres.  A premiação, em
dinheiro,  tem como objetivo promover e apoiar iniciativas mundiais para
alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas.

Saiba mais em:
https://bit . ly/3J3PAd9

Prêmio Global para o
Empoderamento das Mulheres

Foto:  Bárbara  Ol iveira  |  Inst i tuto Rede Terra
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Inscrições até o dia 15/07/2022

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig),  busca selecionar projetos
aprovados e aptos à captação de recursos via Lei  Federal e Estadual (MG) de
Incentivo ao Esporte.  Os aportes de até R$350.000,00,  (trezentos e cinquenta mil
reais)  serão destinados à projetos direcionados ao impacto social  para alcance do
desenvolvimento integral de indivíduos e comunidades.

Saiba mais em:
https://bit . ly/3t0O5a4

Patrocínio CEMIG no Esporte

Para as empreendedoras

Uma iniciativa da CAIXA que fornecerá condições especiais para as mulheres,  que
incluem benefícios em linhas de crédito,  previdência,  seguros e cartões,  para
promover e incentivar o empreendedorismo feminino.

Saiba mais em:
https://bit . ly/3J3GhK2

CAIXA pra elas

O Banco do Brasil  possui um projeto voltado às mulheres,  com condições e taxas
especiais,  para concessão de crédito,  consórcio e soluções f inanceiras.  A iniciativa
também contempla saúde e bem-estar,  com acesso facil itado e descontos em
consultas,  além de acesso a cursos profissionalizantes voltados à educação
empreendedora.  

Saiba mais em:
https://bit . ly/3pU2umg

BB pra elas
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