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Crédito Inovação Finep – Sebrae

Edital Cultural do Banco BV 2022

Como ter perfil “prata” ou ouro” para 
se tornar um MEI

Bem vindos/as!

Olá! Sejam bem vindos à décima quinta 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.



Curso – Marketing Digital para sua empresa -
Sebrae
Online
Gratuito

O curso visa apresentar conteúdos de estratégias de marketing digital 
que poderão impulsionar os resultados de um negócio, apresentando 
como o empreendimento pode ser encontrado pelo público e obter 
potenciais clientes, focado na visibilidade, tráfego e conversasão de 
mecanismos de busca. 

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

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

Cursos – Programa Avançar Santander
Online

O Programa Avançar é uma plataforma que proporciona acesso à
notícias e cursos, auxiliando na gestão de empreendimentos. São
conteúdos especializados sobre negócios e finanças, os cursos possuem
conteúdos de educação financeira, fluxo de caixa, formas de
pagamento, empreendedorismo, gestão responsável, negócios
internacionais, MEI, investimentos, empreendedorismo digital,
marketing digital e crédito.

Saiba mais em: https://bit.ly/3RQ13Bl

https://bit.ly/3qyknHo
https://bit.ly/3RQ13Bl


ABC do Turismo
Voucher
Vouchers são como comprovantes, é um título que possui um determinado 
valor monetário e que pode ser utilizado em locais, produtos e razões 
específicas. No turismo essa garantia é utilizada como uma prova, onde o 
cliente tem direito a um serviço específico ao adquiri-lo. O cliente adquire os 
vouchers do operador turístico, ou agente de viagens, vai para o local onde irá 
utilizá-los e os apresenta nos serviços contratados. O provedor recolhe os 
vouchers e envia aos agentes, solicitando o pagamento referente aos serviços 
prestados e comprovados pelos vouchers.

Existem destinos no Brasil, por exemplo, que somente operam com o sistema 
de vouchers, como no caso de Bonito, no Mato Grosso do Sul. A utilização dos 
vouchers estabelece a formação de uma rede, onde todos os prestadores de 
serviços, seja de hotelaria, agenciamento, proprietários de atrativos, guias, 
transporte, estão vinculados ao fluxo de turistas que os adquirem. Esse 
sistema, feito com muita organização, garante tranquilidade ao turista e aos 
prestadores de serviços, já que pode ser uma ferramenta de controle de 
satisfação do visitante.

Você sabia?
Participação de Brumadinho na ABAV de Recife
A ABAV Expo é a maior e mais importante feira de negócios de Turismo do 
Brasil, acontece anualmente e possui grande importância na consolidação de 
negócios, além de ser uma vitrine para o lançamento de novidades e 
tendências para o mercado profissional, já que reúne no mesmo espaço 
companhias aéreas, meios de hospedagem, operadoras, entre outros 
segmentos especializados. 

A Edição deste ano será em Recife e Brumadinho estará presente, com estande 
próprio, em uma parceria entre o Programa de Fomento ao Turismo 
Sustentável de Brumadinho, a SECTUR - Secretaria de Cultura e Turismo de 
Brumadinho, a ATBR - Associação de Turismo de Brumadinho e Região, o 
Circuito Veredas do Paraopeba e Inhotim, para a promoção do Catálogo Céu de 
Montanhas. 

A feira acontece nos dias 21 a 23 de setembro, como representantes no 
estande de Brumadinho estarão presentes a ATBR, Inhotim, representantes do 
Programa de Fomento ao Turismo Sustentável de Brumadinho e os dois 
receptivos turísticos de Brumadinho, Brumatur e o HT Happy Travel.

Saiba mais sobre a ABAV Expo 2022: 
https://www.instagram.com/abavnacional/

https://www.instagram.com/abavnacional/


Crédito Inovação Finep - Sebrae

O Crédito Inovação, voltado para micro empresas e empresas de 
pequeno porte, visa financiar negócios que desenvolvam atividades 
de inovação, com taxas de juros mais baixas e prazos mais longos. O 
Sebrae oferecerá consultoria e orientação para facilitar o 
entendimento ao acesso de linhas de crédito. 

Saiba mais em: https://bit.ly/3xo2j6u

Foto: Marcelo Belém

Edital Cultural do Banco BV 2022
Inscrições até o dia 29/09

O Edital Cultural do Banco BV é um programa que tem por objetivo 
selecionar projetos que fomentam as produções culturais criadas e 
realizadas por mulheres negras de todo o Brasil, visando produzir 
desenvolvimento social por meio do acesso à cultura, gerando o 
protagonismo das mulheres nesses espaços. 

Saiba mais e faça a inscrição em: https://bit.ly/3LaPClc

https://bit.ly/3xo2j6u
https://bit.ly/3LaPClc


www.turismobrumadinho.com

Como ter o perfil "Prata"ou "Ouro" no sistema 
GOV.BR para poder se tornar um 
Microempreendedor Individual – MEI

Já falamos em outras edições sobre o MEI - Microempreendedor 
Individual que funciona como uma forma simplificada para se tornar 
uma pessoa jurídica, com diversos benefícios e facilidades. As contas 
MEI são divididas em “ouro”, “prata” e “bronze”. Ao entrar, o usuário 
tem o acesso direto à conta bronze e para atingir outros níveis, basta 
passar por etapas de segurança, como reconhecimento facial e 
permissão do acesso a bancos credenciados e a outros serviços. Todo 
o processo pode ser realizado pelo aplicativo gov.br, a partir da 
validação em etapas. 

Saiba mais em: http://glo.bo/3S6pc6A

Foto: Bárbara Oliveira | Instituto Rede Terra

http://www.turismobrumadinho.com/
http://glo.bo/3S6pc6A

