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Como 
colaborar?

Este é o Nenem da 
Asa, prefeito.

“A nossa arrecadação era muito 
dependente da Vale, responsável por 
aproximadamente 40% do orçamento 
total e 80% dos royalties da cidade. 
Com a tragédia que resultou na 
paralisação da atividade minerária, 
precisamos encontrar alternativas”, diz 
ele.



A Vale deveria ter uma perspectiva 
clara para a economia de 
Brumadinho sem a mineração, já 
que pretendia desativar a mina que 
rompeu em 2027.
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O turismo cresceu nos últimos anos em 
Brumadinho, especialmente após a fundação 
de Inhotim, o mais importante museu a céu 
aberto de arte contemporânea do Brasil. O 
número de leitos em hotéis passou de 300, 
em 2008, para 1.300 em 2016.
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No início deste ano, a ocupação hoteleira  
em Brumadinho (MG) estava em 90%. Hoje, 
depois da tragédia no Córrego do Feijão, 
está em 50%
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Aproveitar as competências 
do INCT Cyber, do Lab de 
Inovação da UFMG e do 
Ceweb.br para que  
empreendedores do turismo 
façam uso de tecnologias 
para seus negócios ou para 
criar novos negócios

Dica

Mapeamento do 
potencial turístico com 
uso de GPS, sensores 
de alagamento e de 
lugares fechados ou 
abertos



Este é o Junio. 

Um dos melhores guias turísticos porque cresceu na 
fazenda que se tornou o Museu Inhotim.

Ele tem vários filmes de como as obras foram 
instaladas lá, a Internet tem baixo alcance e o 4G é 
caro.



Parceiros
★ Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG)
★ Associação de Amigos de 

Brumadinho
★ Movimento Águas e Serras de Casa 

Branca e Brumadinho
★ Na Ação Empreendedorismo Social Dica

Cada parceiro tem recursos 
diferentes para oferecer. 
Professores, salas de aula em 
Brumadinho, conhecimento em 
disciplinas diferentes



Item Valor

Consultoria para elaboração de 
metodologia e desenvolvimento de 
programas de capacitação presencial e à 
distância

R$ 10.000,00

Contratação de desenvolvimento de 
bibliotecas modelos de IoT, IA e RV (Provas 
de Conceito - POCs) - está no orçamento 
do MoverSe na Web

R$ 0 

Aquisição de hardware de IoT (placas, 
sensores, atuadores), IA e RV

R$ 10.000,00

Reuniões de planejamento/aprovação R$ 7.000,00

Item Valor

Implementação de plataforma de 
aprendizagem em servidor

R$ 36.000,00

Despesa com formação de multiplicadores 
dos ICTs  da região UFMG (2 
treinamentos)

R$ 17.000,00

Infraestrutura local oferecida pelo ICT = 
gratuito

R$ 0

Apoio adicional à 1 ICTs  2 mentores x 12 
meses x R$ 1.600,00

R$ 38.400,00

TOTAL SOLICITADO AO CGI.br R$ 118.400,00


