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Programa de Fomento do 
Turismo Sustentável em 
Brumadinho
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Collab Turismo
Brumadinho
Cursos Senai MG 2023

Projeto Trilhas de Futuro

Projeto Querino

Céu de Montanhas chega a Brasília!

Programa Laboratório da Cena  
Funarte MG

SINE

Bem vindos/as!

Olá! Sejam bem vindos à décima sétima 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.



Cursos SENAI MG 2023: Cursos Gratuitos EAD 
2023

O SENAI em Minas Gerais MG oferece muitos cursos em 2023 para a 
formação dos cidadãos desse estado brasileiro e que são voltados para o 
setor industrial, com muita qualificação para os seus alunos atuarem de 
forma crítica autônoma, consciente e muito participativa. A instituição 
é uma referência nacional na prestação de serviços educacionais, 
técnicos e tecnológicos.

Saiba mais e inscreva-se em: 
https://cursossenai.org/cursos-senai-mg/

Quem pode acessar o Collab Turismo Brumadinho?

O Collab Turismo Brumadinho é uma iniciativa do Programa de 
Fomento do Turismo Sustentável 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

Projeto Trilhas de Futuro

O Trilhas de Futuro é um projeto do Governo do Estado de Minas Gerais 
para a oferta gratuita de cursos técnicos aos estudantes e egressos do 
ensino médio.

Saiba mais:
https://www.trilhasdefuturo.mg.gov.br/

Quadro de ofertas:
https://bit.ly/3E9DUnG

https://cursossenai.org/cursos-senai-mg/
https://www.trilhasdefuturo.mg.gov.br/
https://bit.ly/3E9DUnG


Projeto Querino

O projeto Querino mostra como a História explica o Brasil de hoje. Uma 
história que talvez você ainda não tenha ouvido, lido ou visto. Trata-se 
de um olhar afrocentrado que posiciona em seus devidos lugares, para a 
formação do Brasil, tanto a contribuição afro-brasileira quanto a 
ganância desenfreada dos escravizadores: o país que mais importou 
escravizados no mundo também foi o último das Américas a abolir a 
escravidão. 

Conduzido por uma equipe majoritariamente negra, o projeto Querino 
foi inspirado em “The 1619 roject” (lançado em 2019 por “The New York 
Times” e liderado pela jornalista Nikole Hannah-Jones). O projeto 
começou em 2020 com 12 meses de uma minuciosa pesquisa 
documental, bibliográfica, em áudio e imagens realizada por 
historiadores e jornalistas. 

A partir do levantamento, foram feitas dezenas de entrevistas que 
resultaram nas publicações inéditas (em podcast e texto) lançadas em 
agosto de 2022 e que representam o ponto de partida do projeto. 

Você pode conferir esse riquíssimo e indispensável acervo no site: 
https://projetoquerino.com.br

Não deixe de conferir os podcasts: 
https://projetoquerino.com.br/podcast/
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Como parte das estratégias de promoção 
do destino e de seus produtores de arte, 
artesanato, cerâmica e produtos têxteis, 
o Programa de Fomento ao Turismo de 
Brumadinho passou a ocupar o Endossa
DF, uma loja colaborativa pioneira em 
promover a economia criativa de todo o 
Brasil.

Será uma ocupação de 03 meses, em que 
os produtos expostos representam o que 
há de mais inovador em Brumadinho – em 
especial os produtos desenhados com 
artistas, artesãos e ceramistas locais em 
parceria com o designer Ronaldo Fraga.

Programa Laboratório da Cena Funarte MG

A Fundação Nacional de Artes Funarte convida a classe artística a participar 
do Edital de Chamada Pública para o Programa Laboratório da Cena Funarte 
MG 2022-2023. As inscrições estarão abertas até o dia 28 de fevereiro de 
2023, e os espaços estarão disponíveis de 01 de setembro a 28 de fevereiro de 
2023. 

O objetivo deste projeto é disponibilizar espaço para a dar suporte à 
pesquisa, criação e ensaio artísticos a diferentes artistas, companhias, 
grupos e coletivos, nas áreas de artes cênicas (circo, dança e teatro), música e 
suas transversalidades. 

Os proponentes serão convocados por ordem de inscrição até o 
preenchimento das pautas livres. Para que sejam contempladas, as 
propostas também devem estar de acordo com os seguintes critérios: 
consistência artística profissional; correlação entre o projeto e as áreas de 
atuação da Funarte; e adequação aos objetivos deste Edital de Chamada 
Pública.

• Dúvidas sobre Chamada Pública: funartemg@funarte.gov.br
• Dúvidas sobre inscrição no Prosas: suporte@prosas.com.br
• Edital de Chamada Pública : https://bit.ly/3tEJkCE

Céu de Montanhas chega a Brasília! 
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www.turismobrumadinho.com

SINE

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) é um programa do Governo 
Federal que contém um conjunto de ações voltadas para facilitar a 
inserção ou reinserção dos trabalhadores no mercado de trabalho, além 
de garantir a sobrevivência do trabalhador durante o tempo de procura 
de um novo emprego, através do cadastramento e encaminhamento 
para emprego e do atendimento ao Seguro-Desemprego.

Coordenadora: Iêda Maria de Sousa Silva Schimaltz
• Endereço: Rua Presidente Vargas, nº 300, 4º andar, Centro, 

Brumadinho/MG 
• CEP: 35460-000 
• Telefone: (31) 3571-3847 
• E-mail: sine.brumadinho@social.mg.gov.br 
• Horário de funcionamento: 8h às 17h

Os serviços prestados pelo SINE Brumadinho são: 
• Intermediação de mão de obra para empregadores e trabalhadores
• Entrada em Seguro Desemprego
• Emissão de Carteira de Trabalho

Para informações a respeito da Previdência Social:
(31) 3571-3973

https://brumadinho.mg.gov.br/servicos/SINE/
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