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Collab Turismo
Brumadinho

Acompanhe nesta Edição:

Curso – Gestão de Projetos

Curso – Artesão Empreendedor

Curso – Cultura Alimentar: o alimento e 
suas relações

Você Sabia? – Como tirar a Carteira de 
Artesão

Barkus – Educação Financeira

ABC do Turismo – Feiras de Turismo

Bem vindos/as!

Olá! Sejam bem vindos à décima quarta edição da Newsletter do 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 

em Brumadinho.
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Curso – Gestão de Projetos

Online
Gratuito

O Curso Gestão de Projetos da Escola da Câmara é voltado para quem tem 
interesse em aprender conceitos básicos da Gestão de Projetos, além de 
entender e aplicar os melhores caminhos para alcançar os objetivos de suas 
organizações. O Curso tem duração de 10h e é certificado pelo Enap.

Saiba mais e inscreva-se em: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/787

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
e no site turismobrumadinho.com

Curso – Artesão Empreendedor

Online
Gratuito

O Curso Artesão Empreendedor, do Sebrae, apresenta conceitos e temas
essenciais para a jornada do artesão como empreendedor. O curso traz dicas
de como acessar microcréditos de forma consciente, além de estratégias de
marketing digital (Nível 1) e planejamento estratégico, comercialização,
finanças e design (Nível 2).

Saiba mais:
Nível 1: https://bit.ly/3JwbpTI
Nível 2: https://bit.ly/3zY7ewM
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Curso – Cultura Alimentar: o alimento e suas relações

Online
Gratuito

Este curso, da Escola Itau Cultural, apresenta a formação da cultura alimentar 
brasileira em uma abordagem investigativa nos seus aspectos sociais, 
históricos e culturais. São 20 aulas apresentadas pelo produtor cultural, 
gastrônomo e curador de exposições dedicadas ao tema, Felipe Ribenboim, 
além de outras aulas apresentadas por convidadas, totalizando 12h de curso 
em formato autoformativo.

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

Foto: Bárbara Oliveira | Instituto Rede Terra

Você sabia?

Como tirar a Carteira de Artesão
Gratuita, a carteira do artesão é um documento que tem abrangência 
nacional e oferece diversos benefícios, como a abertura de oportunidades em 
feiras de artesanato nacionais e internacionais, além de participações em 
oficinas e cursos na área. Para obter a Carteira Nacional do Mestre Artesão é 
necessário apresentar e atender a alguns critérios.
Saiba mais em: https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/artesanato
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ABC do Turismo

Feiras de Turismo
As Feiras de Turismo são espaços de grande importância onde os profissionais 
trocam conhecimentos, experiências e informações sobre tendências do 
mercado, a fim de divulgar destinos e produtos, além disso é um local em que 
representantes dos mais diversos segmentos turísticos tratam de negócios e 
investimentos. É muito importante também por contarem com a presença de 
autoridades, formadores de opinião e principalmente da mídia, garantindo a 
visibilidade da feira e dos participantes.

Se você vai a uma Feira do Turismo lembre-se de: Conferir detalhadamente a 
lista de expositores e atividades e personalizar a sua programação para um 
melhor aproveitamento; Estar aberto(a) a encontros presenciais – isso 
possibilita o networking, que é essencial para quem atua no Turismo; 
Respeitar os concorrentes e realizar parcerias.

Utilize as redes sociais no momento da Feira, pois são canais de grande 
importância para conectar-se com clientes. Lembre-se de tomar nota de tudo 
o que for importante e aproveite ao máximo sua participação. Aproveite o 
pós-feira da melhor forma possível, absorva suas anotações e aplique seus 
novos conhecimentos. E não se esqueça...é muito importante que você faça 
contatos e crie vínculos com parceiros.

www.turismobrumadinho.com

Barkus – Educação Financeira

A Barkus atua a partir de metodologias autorais e com o apoio de tecnologias 
na criação de soluções educacionais para o acesso à educação financeira, o 
curso é voltado principalmente aos públicos mais vulneráveis, visando a 
democratização da linguagem ao tratar de um assunto que ainda não possui 
um conhecimento amplo. Para isso, empreendedores e empreendimentos 
que buscam melhorar a relação com suas finanças podem agendar uma 
apresentação com a Barkus, que garante um processo leve, prático e 
divertido.

Saiba mais em: https://www.barkus.com.br

http://www.turismobrumadinho.com/
https://www.barkus.com.br/

