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Programa de Fomento do Turismo 

Sustentável em Brumadinho
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Collab Turismo
Brumadinho

Brumadinho estreia na Expo ABAV 2022

Programa de Aceleração de ONGs

Prêmio Jovem Quilombola Inovador

Elas Avançam: Ambientes Prósperos para 
o Protagonismo Feminino

Programa Primórdios da Cozinha Mineira 
em Brumadinho

Bem vindos/as!

Olá! Sejam bem vindos à décima sexta 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.



Brumadinho na Expo ABAV 2022
Brumadinho participa pela primeira vez do maior evento de negócios do setor de 
viagens e turismo do Brasil

Os encantos de Brumadinho foram apresentados na Expo ABAV 2022, realizada em 
Recife (PE) de 21 a 23 de setembro. Os destaques do estande foram a oferta do 
Catálogo Céu de Montanhas, com 29 vivências inéditas de turismo de experiência, e 
para a visita ao Inhotim, um dos maiores museus a céu aberto do mundo, que conta 
também com um belo e diverso jardim botânico com 4,3 mil espécies.

O estande é uma ação do Programa de Fomento ao Turismo Sustentável de 
Brumadinho e fruto de uma parceria entre diversas organizações locais, como 
Secretaria de Cultura e Turismo de Brumadinho, Associação de Turismo de 
Brumadinho e Região – ATBR, Circuito Veredas do Paraopeba, Instituto Inhotim e os 
dois principais receptivos turísticos locais: HT Happy Travel e Brumatur Receptivo.

Foram registradas 160 visitas ao estande, dentre formadores de opinião, criadores 
de conteúdo, jornalistas, agentes de viagem, operadores de turismo, viajantes além 
de lideranças do setor de viagens e turismo. Os visitantes tiveram a oportunidade 
de conhecer mais sobre a arte têxtil, artesanato, cerâmica, gastronomia e outras 
vivências do catálogo “Céu de Montanhas”, além de conhecerem as novidades do 
Instituto Inhotim - um dos principais atrativos indutores de viajantes do Brasil. 

Espera-se com essa ação que Brumadinho promova sua imagem de município 
diverso em cultura, gastronomia, paisagens exuberantes e gente que é responsável 
por um dos principais destinos de turismo de experiências do Brasil.

Saiba mais: https://bit.ly/3rOA7GB

https://bit.ly/3rOA7GB


Programa de Aceleração de ONGS

O programa de aceleração de ONGs auxilia na melhora da gestão da sua 
organização e lhe ajuda a pensar em novas formas de captação de recursos. Os 
programas de aceleração visam transformar a gestão da organização em um 
curto espaço de tempo, entre 5 e 7 meses, com ferramentas práticas e 
conteúdos dinâmicos. 

Os temas são diversos e vão desde captação de recursos, priorização, 
identificação e resolução de problemas, até inovação, empreendedorismo e 
como conseguir parceiros. Os encontros são online, ao vivo, além de consultorias 
com a equipe da Phomenta.

Segundo o head de impacto da Phomenta, Rodrigo Cavalcante, “A aceleração é 
uma jornada prática de transformação da gestão das ONGs. Os conteúdos e as 
ferramentas foram criadas entendendo as maiores dores dos gestores das ONGs. 
As ferramentas são de fácil entendimento e podem ser aplicadas na organização 
no dia seguinte. Temos diversos casos de sucesso, como organizações que 
triplicaram de tamanho, pois melhoraram sua sustentabilidade econômica ou 
conseguiram diversos parceiros ao mudar a abordagem”.

Saiba mais: https://www.phomenta.com.br/para-ongs

Foto: Bárbara Oliveira | Instituto Rede Terra

https://www.phomenta.com.br/para-ongs
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Prêmio Jovem Quilombola Inovador

A Fundação Cultural Palmares (FCP) abriu as inscrições para o Edital Prêmio 
Jovem Quilombola Inovador, que tem como objetivo selecionar 14 projetos 
realizados por alunos quilombolas e prevê premiação com valor individual 
bruto de dezoito mil reais. Os estudantes devem ser beneficiados pelo 
programa Bolsa Permanência, matriculados no período de 1° de janeiro de 
2017 a 31 de dezembro de 2021. 

Os projetos apresentados deverão estar voltados à melhoria das condições de 
vida e ao etnodesenvolvimento das comunidades quilombolas, com temas 
vinculados ao uso tradicional da biodiversidade, da agricultura, da pecuária, 
das manifestações culturais, do etnoturismo e de negócios coletivos, 
reconhecendo projetos que propõem soluções para problemas existentes em 
comunidades quilombolas.

A primeira fase do concurso será a de inscrição, onde os participantes 
deverão fornecer seus dados pessoais, bem como a ideia principal de seu 
projeto. Nela, conterá ainda a fase de habilitação na qual serão verificados os 
documentos enviados. 

Você que é estudante quilombola não ficará fora dessa, né?

Saiba mais e faça sua inscrição: https://www.palmares.gov.br/?p=62721

https://www.palmares.gov.br/?p=62721


Elas Avançam: Ambientes Prósperos para o 
Protagonismo Feminino

O Instituto Lojas Renner S.A. recebe projetos aprovados na Lei de Incentivo ao 
Esporte, e nos Fundos do Idoso e para a Infância e Adolescência durante todo o 
ano. Esses projetos fomentam o empoderamento feminino, que contribuem para 
a construção de um ambiente fértil para o seu protagonismo. Buscando projetos 
que promovam atividades, ações de capacitação e formação profissional, 
qualificação em tecnologia e/ou desenvolvimento de habilidades e 
competências, ocupa-se em fortalecer as mulheres e promover a equidade de 
gênero. Buscam-se projetos que contribuam com o protagonismo feminino por 
meio de ações como o desenvolvimento de lideranças, o combate ao machismo, 
a promoção da saúde e bem-estar, o combate à discriminação e violência de 
gênero, etc. 

Serão avaliados de forma diferenciada projetos que proporcionem 
transformação de vidas através da moda ou de algum campo de atuação da rede 
Lojas Renner S.A., como e-commerce, microcrédito, investimentos, decoração, 
moda, moda casa, desenvolvimento de fornecedores, sustentabilidade em 
matérias-primas, produção e varejo no setor têxtil.

Para mais informações você pode acessar o edital no link: https://bit.ly/3SJu9Tr

Em caso de dúvidas entre em contato com o instituto através do email
instituto@lojasrenner.com.br, com o assunto Dúvida Edital ILR.

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

https://bit.ly/3SJu9Tr


Programa Primórdios da Cozinha Mineira em 
Brumadinho

A Prefeitura de Brumadinho, através da Secretaria Municipal de Turismo e 
Cultura, em parceria com o Conselho Municipal de Turismo e o Senac Minas, 
estão desenvolvendo diversas ações para valorização e fortalecimento da 
gastronomia de origem no município. 

O objetivo do programa é promover o desenvolvimento, a capacitação dos 
produtores, e a potencialização dos produtos e serviços, referentes a 
gastronomia para o mercado, valorizando a técnica, a tradição e a origem dos 
produtos gastronômicos. A realização da matrícula se fará mediante ao 
número de vagas disponíveis e envio deste formulário de inscrição 
devidamente preenchido. Caso as vagas sejam todas preenchidas, este 
formulário poderá ser utilizado também como cadastro reserva. 

Todos os cursos serão ministrados na Sede da Associação dos Moradores da 
Comunidade de Suzana – AMOCOS

• Rotulagem de Alimentos (Carga horária: 8h)
Data: 17 a 20 de outubro
Horário: 18h30 às 20h30 
Saiba mais e inscreva-se: https://forms.gle/ZcdTJnNbZFvpQeXJ7

• Qualidade no Atendimento aos Clientes (Carga horária: 20h)
Data: 17 a 21 de outubro 
Horário: 14h00 às 18h00 
Saiba mais e inscreva-se: https://forms.gle/Lb5kJFTnH5uA3FCE9

• Gestão de Custos e Formação de Preços (Carga horária: 8h)
Data: 24 a 27 de outubro
Horário: 18h30 às 20h30 
Saiba mais e inscreva-se: https://forms.gle/SS3BiBEn1BphhosA6

• Técnicas de Boas Práticas de Higiene na Manipulação de Alimentos
(Carga Horária: 18h)
Data: 24 a 28 de outubro 
Horário: 14h00 às 18h00 
Saiba mais e inscreva-se: https://forms.gle/qupVcHYb3ztzU3AQ8

www.turismobrumadinho.com
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