
Barão de Cocais e Catas Altas recebem eventos que celebram
referências culturais locais nos dias 17 e 18/09; iniciativa é liderada por

jovens dos municípios
Eventos são resultado de formação promovida pelo projeto Rede de Patrimônio Criativo e

Colaborativo. Feira de produtores locais, apresentações artísticas e exibição de
videodocumentários compõem a programação.

No curso, jovens aliaram aprendizagem em tecnologias da informação a discussão sobre patrimônios.

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2022 – No próximo final de semana, duas atrações 
especiais e gratuitas integram a agenda dos municípios de Barão de Cocais e Catas Altas, na 
Serra do Caraça. Trata-se dos eventos de culminância do projeto Rede de Patrimônio 
Criativo e Colaborativo, da AIC – Agência de Iniciativas Cidadãs, que pretendem celebrar 
referências e patrimônios culturais locais por meio de exposições, apresentações artísticas e 
feiras de pequenos produtores. Todo o processo de idealização e execução dos eventos é 
protagonizado por jovens participantes do projeto.

Em Catas Altas, a Feira com Artes acontece no sábado, 17/09, a partir das 15h, na Câmara 
Municipal e na Praça Monsenhor Mendes, e conta com um café aberto ao público com 
quitandeiras, produtores locais e familiares dos participantes. Além disso, serão exibidos 
podcasts, fotos e videodocumentário produzidos durante as oficinas do projeto. A conclusão 
do evento fica por conta de apresentação musical de artistas locais. 

Já em Barão de Cocais, a programação do evento Diversa combina mostra dos produtos 
comunicacionais elaborados durante as oficinas do projeto, feira de pequenos produtores e 
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outras atrações artísticas. O ponto de encontro é a Pista de Skate da cidade (R. José Gomes 
Gonçalves, 2 – 34), a partir das 14h, no domingo, 18/09.

Ao longo dos últimos três meses, o projeto Rede de Patrimônio Criativo e Colaborativo 
ofertou uma formação gratuita em educação patrimonial e educomunicação para jovens das 
duas cidades. Audiovisual, artes gráficas, fotografia, rádio e produção de conteúdo foram 
linguagens abordadas no percurso formativo, que também passeou por temas como cultura, 
identidade cultural e patrimônio imaterial e agora culmina na produção dos eventos.

O projeto é uma realização da AIC – Agência de iniciativas Cidadãs, por meio da Lei Federal de
Incentivo à Cultura, com patrocínio do Instituto Cultural Vale, através de sua chamada aberta 
anual. 

Sobre a AIC

Promover o desenvolvimento humano pleno de sujeitos e comunidades é o horizonte que 
norteia o trabalho da AIC – Agência de Iniciativas Cidadãs, organização sem fins lucrativos 
que soma quase 30 anos de atuação em variados projetos e programas sociais voltados para 
a construção da cidadania, junto a uma rede de mais de 500 entidades parceiras. Seu trabalho
já obteve o reconhecimento de mais de 30 prêmios nacionais e internacionais, concedidos por
organizações como ONU Cidades, Unicef e Unesco.

Eventos finais Rede de Patrimônio Criativo e Colaborativo

Feira com Artes – Catas Altas
 Data: 17/09 - Sábado 
 Horário: 15h às 20h
 Local: Câmara Municipal de Catas Altas, extensivo à Praça Monsenhor Mendes

Diversa – Barão de Cocais

 Data: 18/09 - Domingo
 Horário: 14h às 19h
 Local: Pista de Skate de Barão - Rua José Gomes Gonçalves, 2 – 34
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