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Bem vindos/as!
Olá!  Sejam bem vindos à  décima terceira  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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Curso - Acessibilidade em Serviços e
Equipamentos Turísticos

Online

Carga horária: 40h

O Curso Acessibilidade em Serviços e Equipamentos Turísticos, fornecido pelo

SENAC, visa orientar e aperfeiçoar os serviços prestados por profissionais da

área em relação ao atendimento da pessoa com deficiência nos equipamentos

turísticos, com foco na identificação das barreiras e obstáculos da

acessibilidade.

Saiba mais e inscreva-se em: https://bit.ly/3P9zUHU

Foto:  Bárbara  Ol iveira  |  Inst i tuto Rede Terra

Microfinanças - CAIXA e Sebrae
O Programa Microfinanças é uma parceria da CAIXA com o Sebrae, fornece

crédito com melhores taxas de juros e prazos, além de prestar serviços de

orientação e acompanhamento. A oportunidade é voltada para o

empreendedor informal, o microempreendedor individual (MEI) ou para quem

tenha uma microempresa (ME).

Saiba mais em: https://bit.ly/3RoIX9K

http://turismobrumadinho.com/
https://bit.ly/3P9zUHU
https://bit.ly/3RoIX9K


Online
Carga horár ia :  12h
Data:  08,  15 e 22 de agosto de 2022

O Curso,  fornecido pela ABNT,  pretende interpretar  os  requis itos para um sistema de gestão
da sustentabi l idade para meios de hospedagem que desejam desenvolver  pol ít icas  e  ações de
sustentabi l idade no funcionamento dos seus serviços.

Saiba mais  e  inscreva-se em: cursos@abnt.org.br  /  (11)  3017-3636

Curso - Requisitos para um Sistema de Gestão da
Sustentabilidade para Meios de Hospedagem

Foto:  Bárbara  Ol iveira  |  Inst i tuto Rede Terra

ABC do Turismo

Os Receptivos são agências  que prestam serviços gerais  de necessidade tur íst ica,  faci l i tando a
chegada e o decorrer  da viagem do tur ista  em um dest ino.  Normalmente os receptivos dão
suporte pr incipalmente em relação ao deslocamento,  mas além dos serviços de transporte e
traslados,  também atuam na comercial ização de passeios,  na oferta de guias  tur íst icos,  em
orientações de uma forma geral ,  ass istência em algum t ipo de problema causado na viagem,
entre outros.

Receptivos Turísticos

Vem aí!

No segundo semestre de 2022 acontecem em Brumadinho o pr imeiro FamTour e  o pr imeiro
Press  Tr ip do Programa de Fomento ao Turismo Sustentável  de Brumadinho.  Nestas ações
jornal istas ,  inf luenciadores,  blogueiros,  formadores de opinião e operadores de todo o Brasi l
poderão conhecer  as  novas vivências  e  produtos desenvolvidos para o catálogo “Céu de
Montanhas" .
Espera-se que com estas  ações o tur ismo de Brumadinho possa promover ainda mais  sua
imagem de dest ino com experiências  or iginais  e  de alta  qual idade,  a l iado aos atrat ivos já
estabelecidos no mercado como Inhotim e Topo do Mundo.

Press Trip e Fam Tour do Programa de Fomento ao
Turismo Sustentável de Brumadinho 

www.turismobrumadinho.com

mailto:cursos@abnt.org.br
http://www.turismobrumadinho.com/

