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[O projeto Rota do Ouro e dos Diamantes propõe uma pesquisa sociocultural e histórica dos 

documentos referentes aos primeiros anos da capital mineira e a Serra do Cipó. Promovendo a 

história de Minas Gerais ainda pouco conhecida entre essas duas regiões através do intercâmbio 

entre os documentos e os saberes populares. Ao final será reeditado e publicado o raro livro de 

1918 do francês Jean de Montlaur (Surla trace desBandeirantes), onde relata com muita 

naturalidade a vida social e cultural da antiga Belo Horizonte e a Serra do Cipó,conjuntamente 

da pesquisa realizada.] 

 

“Três séculos e meio depois, nós retomamos —

mais modestamente— e com menos glória, o 

caminho belicoso dos antigos conquistadores de 

ouro. Está foi a rota, o percurso que seguimos, 

ainda marcado pelas vilas em cada acampamento, 

pelos encantos de uma Minas Gerais ainda por se 

descobrir. As lembranças surgiam em todas 

partese Deus sabe com que respeitosa emoção nós 

evocamos estas grandes sombras de um heroico 

passado.”J.M 

   CCCuuullltttuuurrraaa   HHHiiissstttóóórrriiiaaa   IIIdddeeennntttiiidddaaadddeee   PPPeeesssqqquuuiiisssaaa   MMMeeemmmóóórrriiiaaa   

 

Sabendo da importância da região e acreditando que a cultura não se limita em uma ação pontual, mas 

sim há um processo com sentido contínuo em todos os espaços sociais, o projeto “Rota do Ouro e dos 

Diamantes”, surge como uma possibilidade da PRESERVAÇÃO DINÂMICA e criativa da cultura, na medida 

em que promove saberes e pesquisas através da democratização e difusão dos conhecimentos. Dai a 

importância da interação documental entre os caminhos e os caminhantes na construção da história da 

sociedade mineira. 

  

 
ROTA do Ouro e dos Diamantes 
[Caminho e Caminhantes entre Curral Del Rey e a Serra do Cipó] 

[Jean de Montlaur sobre o Rio das Velhas] 
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[Ecomuseu do Cipó – coordenação] 

O Ecomuseu do Cipó tem como missão pensar 

coletiva e inter institucionalmente os problemas 

da região e suas comunidades, sem desvincular 

as dimensões ecológicas, sociais, educacionais, 

culturais, políticas e econômicas. 

Desenvolvendo programas de preservação e 

recuperação dos patrimônios naturais, históricos 

e culturais da Serra do Cipó para a 

sustentabilidade e a melhoria da qualidade de 

vida dos indivíduos, a partir da gestão 

participativa e da valorização da memória 

coletiva. Atualmente aprovado na PETROBRAS, 

para patrocínio em 2015.  

[ONG BAÍ – Educação, Cultura e Ambiente - 
empreendedor] 

Convivendo com os índios Maxakali – tribo 

localizada no nordeste do estado – ouvimos com 

frequência a expressão “bay” usada para 

expressar a ideia de “bom”. Assim surgiu a BAÍ, 

com diversos profissionais que dedicaram sua 

história a democratização da educação, 

contribuindo com o projeto de criação da 

educação escolar indígena em Minas Gerais. 

Além de formação de professores, os membros 

da Baí organizaram, uma série de livros 

específicos para as atividades escolares e 

exposições artísticas.  

 

CONTRAPARTIDADO PROJETO                                                                                                   

(opções a serem negociadas com a Fundação Municipal de Cultura, Secretaria Estadual de Cultura e patrocinador) 

- Concluída as pesquisas inéditas, oferecer exemplares gratuitos para escolas, bibliotecas, centros 

culturais, patrocinador e apoiadores. 

- Palestra/oficina sobre patrimônio cultural, apresentação do livro e sua pesquisa. Ampliando e 

divulgando os conhecimentos sobre o antigo Curral Del Rey e seus caminhos para o interior, coordenada 

pelo Ecomuseu do Cipó. 

- Participação em outros projetos do Ecomuseu do Cipó na Serra do Cipó. 

 

[[DDiivvuullggaaççããoo  ddaa  LLooggoommaarrccaa  ddoo  PPaattrroocciinnaaddoorr]]  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Banner, cartazes, flyer e convites 
- Produto cultural: Livro e Exposição 

- Anúncio impresso 
- Inserção de midia radiofônica 

- Televisões públicas 
- Site, blog e redes sociais 

- Eventos do Ecomuseu do Cipó 



 

3 

AApprroovvaaddoo  nnaa  LLeeii  MMuunniicciippaall  ddee  CCuullttuurraa::  [[6699..000000,,0000]]  

A Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, por meio da Lei 6.498/1993, busca promover 

mecanismos de apoio e incentivo para a realização de projetos culturais, por meio do Incentivo Fiscal: 

renúncia fiscal do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) em favor de projetos culturais 

que visem à exibição, utilização e/ou circulação pública de bens culturais na capital. 

AApprroovvaaddoo  nnaa  LLeeii  EEssttaadduuaall  ddee  CCuullttuurraa::  [[110000..000000,,0000]]  

Empresas contribuintes do ICMS podem patrocinar projetos culturais por meio da Lei Estadual. O 

processo é muito simples, a maior parte das providências é tomada pelo responsável pelo projeto, a 

empresa patrocinadora só fica encarregada de preencher a Declaração de Incentivo-DI, documento que 

oficializa o patrocínio junto à Secretaria de Estado de Fazenda e que, depois de homologado, possibilita 

o repasse do imposto para a conta bancária, específica, do projeto incentivado. 

 

 

 

 

 
 

[[EEnnttrree  eemm  ccoonnttaattoo]]  

 
Email: ecomuseudocipo@gmail.com   Fone: [31 9741-1065 /31 9648-4039] 

Site: ecomuseudocipo.wix.com/ecomuseudocipo 

  

EEMMPPRREESSÁÁRRIIOO,,  FFUUTTUURROO  PPAATTRROOCCIINNAADDOORR::  

O investimento é, acima de tudo, um compromisso com a sociedade. Ao incentivar 
um projeto cultural a empresa está escolhendo uma nova forma de se 

COMUNICAR, de AMPLIAR e AGREGAR valor à sua marca, de contribuir para o 
desenvolvimento da comunidade na qual está inserida e, ainda, de reforçar o seu 

COMPROMISSO com a cultura e o bem estar social. 

 


