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Fortalecendo a tradição do vinho de jabuticaba
Em abril, produtores artesanais participaram do
Seminário Salvaguarda e Certificação do Vinho de
Jabuticaba na Serra do Caraça, que aconteceu em
Catas Altas.
A ação faz parte do Programa Corredores e Rotas
Naturais Culturais, uma iniciativa do Instituto
Cultural Vale, iniciada em 2021, que tem como
objetivo a contribuição para a promoção do turismo
sustentável na região, e foi realizada em conjunto
com a Associação de Produtores Artesanais de
Catas Altas (Aprovart) e Secretaria Municipal de
Turismo e Cultura de Catas Altas.
Esse evento foi importante para nós,
comerciantes, aprendermos mais sobre como
fazer o nosso negócio, sem perder a originalidade e
o modo de fazer artesanal, que ultrapassa séculos e
gerações.” - Kamila Barbosa, presidente da Aprovart

No evento, os produtores foram orientados sobre
seus direitos e obrigações nos processos de produção
e comercialização do produto. Eles tiraram dúvidas
e discutiram formas de comercializar o vinho de
jabuticaba sem que os saberes tradicionais que
envolvem a produção do produto se percam.

Produtores locais contaram a história de seus produtos e aprenderam mais sobre seus direitos e deveres como comerciantes

A eliminação de todas as barragens construídas pelo método a montante é um
compromisso com a segurança das comunidades onde atuamos.
Aponte o seu escaneador do celular para o QR Code ao lado, ou acesse
vale.com/descaracterizacao para assistir aos vídeos da websérie de eliminação de
barragens e ficar por dentro de tudo que envolve o tema.

Sabores do Morro:
empoderamento e valorização
da cultura gastronômica de
Catas Altas
Quem passa pelo distrito de Morro D’Água Quente,
além de riquezas como trilhas e cachoeiras, encontra
também outro valioso tesouro: a gastronomia local,
que traz itens como vinhos, queijos, cervejas, pães,
temperos e mel. Valorizar essa cultura e incentivar
o empreendedorismo são alguns dos objetivos da
Associação Sabores do Morro, que retornou em maio
à sua programação de feiras gastronômicas mensais
pela primeira vez desde o início da pandemia.
Nascida em 2015, a associação é fruto do esforço de
mulheres empreendedoras que, em parceria com
a Vale, empoderam suas famílias e fortalecem a
economia local. Em 2021, realizamos diversos investimentos, dentro do Plano de Relacionamento com a

Produtos fabricados pela associação valorizam a gastronomia
passada entre gerações

Comunidade, direcionados para a aquisição de equipamentos e capacitação de produtores e associados
sobre gestão de negócios.
O apoio que recebemos da Vale é importante
para nossa formação e crescimento, e poder
contar com esse suporte nos alegra, porque é por
meio do Sabores do Morro que podemos receber
mais associados e cumprir com nosso propósito
de gerar renda para o distrito.” - Nayara Suelen,
produtora na associação.

Sementinhas do Esporte integra educação
e saúde para alunos da rede pública
Promover atividades esportivas para crianças em
situação de vulnerabilidade social, integrar a saúde
física e mental, diminuir a evasão escolar e melhorar
as relações interpessoais dos alunos é o que propõe
o Projeto Sementinhas do Esporte. A iniciativa é
viabilizada pela Vale por meio da Lei de Incentivo ao
Esporte e executada pelo Instituto Mais Ação, em
parceria com a prefeitura. Recém-chegado à Catas
Altas, o projeto deve iniciar as atividades ainda no
primeiro semestre deste ano.

“É gratificante fazer parte de uma proposta
de trabalho voltada para nossas crianças.
Sabemos que o projeto, junto à educação, servirá
de estímulo, interação e novas perspectivas para os
participantes, pois tudo que agrega valor ao aluno,
torna-o um cidadão melhor.” - Alda Oliveira, secretária de Educação do município.

As 140 crianças atendidas, que têm idade
entre 6 e 10 anos e devem estar regularmente
matriculadas no ensino fundamental, participarão
de aulas de futsal e receberão uniformes do
projeto, previsto para ser desenvolvido em
15 meses. Além de Catas Altas, os municípios
de Itabira, São Gonçalo do Rio Abaixo e Rio
Piracicaba também contam com a iniciativa.
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