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Bem vindos/as!
Olá!  Sejam bem vindos à  décima segunda edição da Newsletter  do Col lab
Turismo.  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  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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 Chamada Instituto Cultural Vale 2022
Inscrições até o dia 30 de junho

Inscrição feita no site

Estão abertas as incrições para o edital Chamada Instituto Cultural Vale 2022

voltado para produtores culturais de todo o Brasil, via Lei Federal de

Incentivo à Cultura. Esse edital fortalece o compromisso da Vale com o

fomento à cultura, com a valorização das diversas expressões artísticas e com

a democratização do acesso à produção cultural no Brasil. Voltado para

pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, com sede no território nacional e

que comprove atuação na área cultural há pelo menos um ano. As iniciativas

podem ser das áreas de Museus e Centros Culturais, Patrimônio Material e

Imaterial, Música, Dança, Festividades e Circulação vindos de todo o Brasil.

Além disso, é necessário também que os projetos tenham aprovação para

captação de recursos ativo ou tenham proposta completa submetida à

Secretaria Especial da Cultura até o dia 30 de junho de 2022.

Saiba mais e faça sua inscrição em: https://bit.ly/3xysVSO

Foto:  Bárbara  Ol iveira  |  Inst i tuto Rede Terra

http://turismobrumadinho.com/
https://bit.ly/3xysVSO


Para quem possui  CNPJ,  o  Banco Nacional  do Desenvolvimento está disponibi l izando um
cartão de crédito com l inha de microcrédito de até R$ 20 mil .  Existem algumas vantagens
como o prazo de parcelamento de 3 a  48 meses,  taxa de juros pré-f ixada e l imite de
crédito de até R$ 2 milhões para cada cl iente,  por  banco emissor .  Também podem obtê- lo
os empresários  individuais ,  micro empresas e  empresas de pequeno porte.

Saiba como sol ic itar  o cartão no BNDES em: https://bit . ly/3H9zb6D

Cartão de Crédito BNDES

O Crédito Brasi l  Empreendedor,  uma inic iat iva da Secretar ia  Especial  de Produtividade e
Competit iv idade (Sepec)  do Ministér io da Economia,  trata de medidas de est ímulo
econômico às  micro e pequenas empresas e  aos microempreendedores individuais ,  ou
seja ,  é  um conjunto de medidas para faci l i tar  o acesso ao crédito a  empreendedores de
diversos portes .  

Saiba mais  em:  https://bit . ly/3b2BY5M

Crédito Brasil Empreendedor

Neste episódio do Podcast  Papo Preto,  Rebecca Aletheia,  ideal izadora do colet ivo A
Bitonga Travel ,  de mulheres negras que viajam pelo mundo,  compart i lha suas experiências
de viagens e por  meio do colet ivo consegue mostrar  que viajar  é  uma questão de
planejamento.  Seu trabalho está direcionado principalmente às  mulheres pretas ,
mostrando que é possível  se organizar  para real izar  v iagens e com suas histór ias
demonstra que o tur ismo também é para pessoas pretas .

Confira  a  matéria  e  ouça o podcast :  https://bit . ly/3toA4mh

Podcast Papo Preto: 
Entrevista sobre o Coletivo Bitonga Travel 

29 e 30 de junho -  9h às  16h
Online e Gratuito

O Evento Negócios Digitais  no Turismo,  real izado pela Result  em parceria  com o Sebrae,  é
voltado para todas as  empresas e  gestores de Turismo e Eventos que buscam
conhecimento sobre ferramentas,  maior  competit iv idade do seu negócio,  conhecimento
sobre estratégias  digitais  e  pr incipalmente para entender os novos mercados,  c l ientes e
tecnologias .  Isso tudo em dois  dias  de conexões,  aprendizados e mentorias  gratuitas .

Saiba mais  e  faça sua inscr ição em: https://www.negociosdigitais360.com.br/tur ismo

Evento Negócios Digitais no Turismo

Foto:  Bárbara  Ol iveira  |  Inst i tuto Rede Terra

https://bit.ly/3H9zb6D
https://bit.ly/3b2BY5M
https://bit.ly/3toA4mh
https://www.negociosdigitais360.com.br/turismo


www.turismobrumadinho.com

A sigla OTA, em inglês “Online Travel Agency”, que significa Agência de Viagem Online,
são sites formatados para a venda de produtos, relacionados à viagens, para os
consumidores. São serviços alinhados às evoluções tecnológicas que se tornam cada vez
mais presentes no cotidiano das pessoas e que suprem a busca por serviços mais
acessíveis e dinâmicos. Normalmente, buscam oferecer preços promocionais e uma lista
extensa aos viajantes, ou seja, faz com que a experiência do consumidor seja
personalizada de acordo com as suas necessidades. Alguns exemplos são a Expedia.com
e a Decolar.com, que funcionam como intermediários entre hotéis/companhias aéreas e
viajantes, e para isso, recebem uma comissão. Também fornecem outros produtos como
pacotes, experiências, aluguel de carros e cruzeiros, por exemplo. Basicamente uma
agência que funciona 24h, por isso que esse formato de comercialização vem crescendo
cada vez mais no Brasil.

OTA - Online Travel Agency

Vem aí!

Foto:  Marcelo  Belém |  Inst i tuto Rede Terra

ABC do Turismo

Será lançado em Julho o Catálogo "Céu de Montanhas", resultado do desenvolvimento do
"Projeto de Fortalecimento do Turismo Rural e de Base Comunitária"do Programa de
Fomento ao Turismo Sustentável de Brumadinho.

Com a participação de 28 empreendimentos de todo o município, o catálogo foi
desenvolvido sob curadoria do estilista e designer Ronaldo Fraga e é composto de produtos
e vivências turísticas que unem arte, artesanato cerâmica, gastronomia, cultura quilombola e
o mundo rural - representando o que há de mais característico e rico em Brumadinho. 

Juntamente com o catálogo será lançado um website e o perfil do Instagram, em que
interessados possam adquirir produtos e vivências deste imenso "céu de montanhas". 

Catálogo Céu de Montanhas

http://www.turismobrumadinho.com/

