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Conheça os
empreendedores
locais apoiados
pela Reparação

Entenda o que
está sendo feito
Desde 2019, a Diretoria de Reparação e desenvolvimento
atua em ações para fomentar a economia dos municípios
atingidos pelo rompimento da barragem.
As iniciativas realizadas visam mitigar os impactos
socioeconômicos e contribuir na criação de um ambiente
favorável para o aumento da empregabilidade e da
geração de renda para os moradores.
Vários projetos e programas de fomento econômico estão
em andamento em Brumadinho e municípios da Bacia do
Paraopeba, apoiando associações, empreendimentos e
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empreendedores locais.

Neste guia, você vai conhecer produtos artesanais e
gastronômicos, além de ter opções para “turistar” em
Brumadinho, Mário Campos, Igarapé, São Joaquim de
Bicas e Juatuba. Tudo de empreendedores apoiados
pela Vale.
Aproveite para conhecer melhor as cidades e ter
experiências turísticas únicas.
Ao dar preferência para produtos e serviços de
empreendedores locais, você também estará
contribuindo para o desenvolvimento econômico
dos municípios.
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Produtos
artesanais

Feito por Nós

Córrego do Feijão - Brumadinho

O grupo “Feito Por Nós” é formado por
5 mulheres de Córrego do Feijão que se
uniram para empreender na área de padaria
e confeitaria. Comercializam produtos
artesanais como bolos, biscoitos, pães de
mel, geleias, roscas e produtos caseiros
de alta qualidade. Fazem também brindes
temáticos, cestas de café da manhã, lanches
empresariais e muito mais.
Os produtos podem ser adquiridos por
encomenda com o próprio grupo ou no
Mercado das Feituras – Casa Rosa.
Grupo Feito por Nós
(31) 8953-5048
@_.feito.por.nos
Mercado das Feituras – Casa Rosa
Rua Hum, número 6 – Em frente à pracinha
da Escola - Córrego do Feijão
(31) 7596.5064
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GRUPO APOIADO PELO PROJETO
DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL
COMUNITÁRIO DE CÓRREGO DO
FEIJÃO E REGIÃO

Produtos artesanais

Produtos
de Quintal

Córrego do Feijão – Brumadinho

Produtos agroecológicos de Córrego do
Feijão e região, produzidos por 18 famílias
que se organizam em coletivo e rede
para fornecer alimentos saudáveis, como
hortaliças, frutas, legumes, mel, ovos,
própolis e conservas diversas, incentivando
o consumo consciente, o plantio
agroflorestal e a renda familiar.
Os produtos podem ser adquiridos por meio
de cestas agroecológicas sob encomenda
ou diretamente em ponto de venda fixo:
(31) 97162-3843 / (31) 99750-1201
@produtosdequintal
Feira de Casa Branca
Pracinha de Casa Branca,
Todo Sábado: de 8h até 13 horas
Mercado das Feituras – Casa Rosa
Rua Hum, número 6 – Em frente à pracinha
da Escola - Córrego do Feijão
(31) 7596.5064
GRUPO APOIADO PELO PROJETO
DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL
COMUNITÁRIO CÓRREGO DO FEIJÃO E
REGIÃO

Horta Cheiro Verde

Córrego do Feijão – Brumadinho

A horta Comunitária se localiza em Córrego do
Feijão e é cultivada de modo colaborativo por
produtores da comunidade. Integra a Rede
de Quintais Produtivos e foi implantada por
meio de consórcio agroflorestal, que produz
de forma sustentável uma grande variedade
de produtos agroecológicos: hortaliças,
legumes, tubérculos, frutas, aromáticos e
ervas medicinais.
A Horta funciona também como referência
para cursos, oficinas e encontros comunitários
desde 2016, quando foi criada. Se localiza bem
no centro da comunidade e já se tornou um
atrativo para quem visita a região.
As vendas são feitas sob encomenda, no
próprio local mediante agendamento ou na
feira de Casa Branca.
31 99800-4816 / 31 99646-1331
@cheiro_verde_ht
Rua Seis, SN, Córrego do Feijão
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Feira de Casa Branca . Pracinha de Casa
Branca . Todo Sábado: de 8h até 13 horas
GRUPO APOIADO PELO PROJETO
DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL
COMUNITÁRIO DE CÓRREGO DO
FEIJÃO E REGIÃO

Produtos artesanais

Mercado das Feituras
Córrego do Feijão – Brumadinho

O Mercado das Feituras é um espaço empório
de vendas coletivas gerido pela incubadora
social do Instituto Kairós em parceria com
a comunidade de Córrego do Feijão. Reúne
a produção local de quitandas fresquinhas
como bolos, roscas, doces, biscoitos, pães,
confeitos, cestas especiais e personalizadas,
conservas, pimentas, temperos, artesanatos,
mudas, produtos agroecológicos e muito
mais. Um espaço vivo de encontros, feituras e
trabalho colaborativo.
Os produtos podem ser adquiridos no próprio
mercado ou por encomenda e o recurso
gerado é 100% revertido para a geração de
renda familiar e comunitária.
Mercado das Feituras – Casa Rosa
Rua Hum, número 6 – Em frente à pracinha da
Escola - Córrego do Feijão
(31) 7596.5064
GRUPO APOIADO PELO PROJETO
DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL
COMUNITÁRIO DE CÓRREGO DO FEIJÃO
E REGIÃO

Conf io Atelier
Brumadinho

Projeto de ensino e fomento às atividades
manuais que atua na região de Brumadinho
atendendo mulheres e adolescentes.
Peças decorativas e utilitárias em crochê
e bordado, além de brindes corporativos
sob encomenda.
@confioatelier
PROJETO APOIADO PELO PROGRAMA
VALORIZAR BRUMADINHO E PELO
PROJETO DE EMPREENDEDORISMO
SOCIAL COMUNITÁRIO DE CÓRREGO DO
FEIJÃO.

Produtos artesanais

Grupo Negro Por Negro
Brumadinho

Fundado em 2012, o grupo Negro por
Negro resiste para preservar e levar a cultura
Quilombola através de apresentações
culturais e oferta de produtos.
Recentemente lançou a experiência cultural
e gastronômica para grupos contando com
apresentação do grupo afro de canto e
dança Negro por Negro, roda de conversa e
almoço.
Produção de brincos , turbantes, calças,
terços e itens decorativos.
@negro.por.negro_oficial
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GRUPO APOIADO PELO PROGRAMA
VALORIZAR BRUMADINHO

Batucabrum
Brumadinho

Desde 2008, o Batucabrum promove
a cultura e a transformação na região,
atendendo crianças e adolescentes.
Os alunos aprendem a tocar e a criar
instrumentos musicais e brinquedos a partir
de materiais reciclados.
Oficinas de percussão, de Orquestra de
reciclados, além de entender os conceitos
de um estúdio de gravação. O projeto ainda
oferece oficinas de artesanato e suporte
para uma alimentação saudável.
Instrumentos musicais sustentáveis como o
violixo.
@batucabrum
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GRUPO APOIADO PELO PROGRAMA
VALORIZAR BRUMADINHO

Produtos artesanais

Inspiração Quilombola
Brumadinho

Produtos feitos por artesãs que
vivem nos Quilombos de Marinhos,
Ribeirão, Rodrigues e Sapé, na região
de Brumadinho. Peças bordadas
manualmente.
São produzidas bolsas, bastidores
bordados, bonecas abayomi e bonecas
que recontam a história de Moçambique e
Congado.
@inspiracaoquilombola
GRUPO APOIADO PELO PROGRAMA
VALORIZAR BRUMADINHO

Associação de
Moradores do bairro
São Sebastião
Brumadinho

Reconhece e fomenta projetos sociais na
comunidade. Para auxiliar na geração de
renda dos moradores, desenvolvem receitas
feitas com a macaúba, uma palmeira nativa
comum na região de Brumadinho.
Farinha e bolo feitos do coco da macaúba.
Fernando (31) 99114-4794 ou Jaime (31)
99732-1796

R E PA R A Ç Ã O

ASSOCIAÇÃO APOIADA PELO
PROGRAMA VALORIZAR BRUMADINHO

Produtos artesanais

Associação Talentos
Regionais de
Brumadinho
Brumadinho

Criada para capacitar adolescentes para
o mercado de trabalho por meio de
cursos práticos e prestação de serviços de
confecção de uniformes profissionais.
Uniformes, camisetas personalizadas,
máscaras, produtos de limpeza artesanais.
@talentosregionaisbrumadinho
GRUPO APOIADO PELO PROGRAMA
VALORIZAR BRUMADINHO

Beth dos Licores
São Joaquim de Bicas

Deliciosos licores do Circuito Veredas.
Produtos 100% artesanais e sem
conservantes, feitos com frutas do quintal
da Beth, a proprietária.
Há 10 anos, o sítio da empreendedora virou
casa, lazer e fonte de renda. Hoje, são 24
sabores de licor.
A produção é de acordo com a safra,
garantindo frutos frescos.
Além dos licores, também são produzidos
doces, molhos e compotas.
Conheça e entre em contato:
@bethdoslicores
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EMPREENDIMENTO APOIADO PELO
PROJETO DE FORTALECIMENTO E
COMPETITIVIDADE DO SETOR PRIVADO
DE TURISMO

Produtos artesanais

Empório Caipira Picolé
Piedade do Paraopeba, Brumadinho

A Empório Caipira Picolé Artesanal é uma
pequena fábrica que leva até você uma
deliciosa e refrescante experiência mineira.
Com gostinho de fruta de verdade no palito,
o picolé é feito artesanalmente e traz aquele
toque genuíno da roça.
Roteiro de Experiência Turística:
Além dos produtos artesanais, é possível
participar de uma experiência turística,
saiba mais.
Conheça e entre em contato:
@picoleemporio
EMPREENDIMENTO APOIADO PELO
PROJETO DE FORTALECIMENTO E
COMPETITIVIDADE DO SETOR PRIVADO
DE TURISMO

Artesanal Sabores
Vale do Amanhecer, Igarapé

A Artesanal Sabores resgata e mantém a
tradição e a cultura mineira por meio do
afeto e da hospitalidade. Como um negócio
familiar, é das mãos da Quésia e do Dilson
que são feitos os doces, pães de queijo,
cafés e outras delícias típicas da região. Tudo
orgânico, sem conservantes e tipicamente
mineiro.
Roteiro de Experiência Turística:
Além dos produtos artesanais, é possível
participar de uma experiência turística,
saiba mais.
Conheça e entre em contato:
@artesanalsabores
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EMPREENDIMENTO APOIADO PELO
PROJETO DE FORTALECIMENTO E
COMPETITIVIDADE DO SETOR PRIVADO
DE TURISMO

Produtos artesanais

Ateliê das Artes
Igarapé

Loja de móveis rústicos, decoração e o
melhor da arte mineira.
Conheça e entre em contato:
@ateliedasartesigarape
EMPREENDIMENTO APOIADO PELO
PROJETO DE FORTALECIMENTO E
COMPETITIVIDADE DO SETOR PRIVADO
DE TURISMO

Cervejaria Kabruka
Igarapé

A Cerverjaria Kabruka traz um conceito
original. Criando receitas de cervejas
tradicionais com ingredientes tipicamente
mineiros, sempre com equilíbrio e harmonia
em seus sabores.
Além das vendas no quiosque no centro
de Igarapé, possui o sistema de delivery e
Pegue e Pague.
Conheça e entre em contato:
@kabrukacerveja
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EMPREENDIMENTO APOIADO PELO
PROJETO DE FORTALECIMENTO E
COMPETITIVIDADE DO SETOR PRIVADO
DE TURISMO

Produtos artesanais

Hora do Doce
Juatuba

A Hora do Doce é especializada em
brigadeiro gourmet. O doce segue a sua
receita original, feita pela primeira vez no
Brasil há quase 80 anos. Com o resgate
da sua origem, conquistaram o título de
Patrimônio Cultural Imaterial de Juatuba.
Mais de 20 sabores diferentes de
brigadeiros, além de um mix variado de
produtos como brownies, bolos gelados,
doces no pote e muito mais.
Conheça e entre em contato:
@hora_do_doce
EMPREENDIMENTO APOIADO PELO
PROJETO DE FORTALECIMENTO E
COMPETITIVIDADE DO SETOR PRIVADO
DE TURISMO

Cicuito Encantare
São Joaquim de Bicas

Nascemos para ser um elo entre a cultura
local e os turistas. O café Encantare é o lugar
perfeito para aquela pausa na rotina para
desfrutar bolos, chás, café e todas as delícias
que a cidade tem para oferecer.
Também temos o jardim de suculentas,
onde você pode montar o seu próprio
arranjo e levar para casa uma lembrança
de um momento inesquecível.
Além disso, os artesanatos que valorizam
os artistas locais estão disponíveis em
nossa loja.
@circuitoencantare
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EMPREENDIMENTO APOIADO PELO
PROJETO DE FORTALECIMENTO E
COMPETITIVIDADE DO SETOR PRIVADO
DE TURISMO
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Restaurantes

Abóbora Bar e
Restaurante

Av. Casa Branca, 586, Casa Branca,
Brumadinho

O Restaurante Abóbora é um dos destaques
que Casa Branca reserva aos turistas e
moradores locais. Quem procura por uma
comida saborosa, um espaço descontraído e
ótimos drinks, com certeza deve
visitá-lo.
O local é consolidado como um Harley
Point, conhecido por ser um restaurante
temático de motociclistas.
@aboborarestaurante
facebook.com/restauranteabobora
EMPREENDIMENTO APOIADO PELO
PROJETO DE FORTALECIMENTO E
COMPETITIVIDADE DO SETOR PRIVADO
DE TURISMO

Restaurante

Ao Pé do Jatobá

Rua Jatobá, Casa Branca Brumadinho

Muito antes de Casa Branca se tornar o lugar
badalado que é hoje, Laura da Silva Maia,
ajudava a mãe na cozinha da fazenda onde
morava e trabalhava na roça. Aos poucos,
com o surgimento dos condomínios e o
maior movimento de pessoas, Laurinha,
como é conhecida, viu a oportunidade
saltar os olhos. Com apoio do marido, do
filho e das duas filhas, montou, há 18 anos,
o Restaurante Ao Pé Do Jatobá. No início,
a casa era uma pequena varanda que
acomodava apenas 40 pessoas. Hoje, tem
capacidade para 280 pessoas em um amplo
salão, linda vista da Serra do Rola Moça e
espaço para crianças.
O restaurante de comida mineira possui
uma horta de onde tira-se parte das
hortaliças usadas na cozinha, um galinheiro
de onde são colhidos ovos caipiras. Além
de deliciosos doces que são servidos no
restaurante, e que também podem ser
adquiridos para levar para casa.

R E PA R A Ç Ã O

@restaurante_aopedojatoba
aopedojatoba.com.br
EMPREENDIMENTO APOIADO PELO
PROJETO DE FORTALECIMENTO E
COMPETITIVIDADE DO SETOR PRIVADO
DE TURISMO

Rota V8 Rock Bar

Rua Itaguá, 150 - Brumadinho

Rock bar com clima aconchegante, música
boa e ideal para saborear hambúrgueres
artesanais, pizzas, aperitivos, além de drinks
e bebidas. Localizado na região central de
Brumadinho, há 7 km do Museu de Inhotim,
também oferece a opção de delivery.
@rotav8rockbar
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EMPREENDIMENTO APOIADO PELO
PROJETO DE FORTALECIMENTO E
COMPETITIVIDADE DO SETOR PRIVADO
DE TURISMO

Restaurante

Restaurante Mineirinho
Avenida Governador Valadares,
427, Centro - Igarapé

Desde 1995, o Restaurante Mineirinho
é especialista em comida típica mineira.
Empreendimento familiar, o local preza
pela tradição da região e oferece alimentos
cheios de sabor, hospitalidade, diversão
para as crianças e o melhor serviço para os
clientes.
@mineirinhorestaurantemg
restaurante-mineirinho.negocio.site/
EMPREENDIMENTO APOIADO PELO
PROJETO DE FORTALECIMENTO E
COMPETITIVIDADE DO SETOR PRIVADO
DE TURISMO

Restaurante
Sabores da Lena

Avenida Professor Clóvis Salgado,
326, Centro – Igarapé

Restaurante no estilo self-service sem
balança, com diversas opções para você
saborear.
@sabores_dalena
facebook.com/saboresdalena2018/

EMPREENDIMENTO APOIADO PELO
PROJETO DE FORTALECIMENTO E
COMPETITIVIDADE DO SETOR PRIVADO
DE TURISMO

Restaurante

Restaurante Trem
Bão do Jucão

R. João Rosa, 530, Centro – Igarapé

Pizzas feitas com massas frescas e bordas
artesanais é o carro-chefe do Trembão do
Jucão. O restaurante preza pela escolha dos
melhores ingredientes, valorizando o sabor
de seus pratos.
Os sucessos da casa são o tropeiro mineiro, a
pizza Trembão, o escondidinho e as porções
de torresmo
e fritas.
@trembaodojucao
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EMPREENDIMENTO APOIADO PELO
PROJETO DE FORTALECIMENTO E
COMPETITIVIDADE DO SETOR PRIVADO
DE TURISMO

Bistrô Casa
do Rei

R Maria do Carmo, 250, Tereza
Cristina, São Joaquim de Bicas

Comida caseira e receitas especiais em um
espaço muito aconchegante do Circuito
Veredas. Assim é a Casa do Rei Bistrô, que
carrega esse nome por ser na casa do
chef Reinaldo, um dos co-fundadores do
empreendimento.
Os pratos têm o sabor da comida caseira
com o todo o requinte, inovação e beleza de
um bistrô. O ora-pro-nóbis é protagonista
de vários pratos do restaurante e está
vinculada à história do Reinaldo, que desde
a infância consumia em suas refeições.
Roteiro de Experiência Turística:
Além dos produtos, ainda há possibilidade
de participar de uma experiência
turística, saiba mais: https://www.
circuitoveredasdoparaopeba.org.br/aogosto-do-rei
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@casadoreibistro
EMPREENDIMENTO APOIADO PELO
PROJETO DE FORTALECIMENTO E
COMPETITIVIDADE DO SETOR PRIVADO
DE TURISMO

Restaurante

Restaurante
Tempero da Chef

Rua Hum, 277, Córrego do Feijão,
Brumadinho

Localizado em Córrego do Feijão, o
restaurante Tempero da Chef serve uma
comida caseira no fogão à lenha que faz
a gente se sentir no aconchego de casa.
Criado em 2019, oferece um cardápio
durante a semana que inclui carnes diversas,
massas, saladas e muito mais.
Tudo é feito no fogão à lenha, com o toque
especial do “tempero da chef”! Um segredo
de família guardado a sete chaves, mas
que pode ser levado para casa comprando
os produtos da linha especial de molhos,
conservas e temperos.
@temperodachef.restaurante
EMPREENDIMENTO APOIADO PELO
PROJETO DE EMPREENDEDORISMO
SOCIAL COMUNITÁRIO – CÓRREGO DO
FEIJÃO

Pontilhão Beer
Restaurante

R. Murilo de Andrade, 495 - Juatuba

Restaurante

Mercearia Cravo
& Canela

Córrego do Feijão - Brumadinho

Localizado em frente à linha férrea e o Rio
Paraopeba, um ponto turístico da região,
o Pontilhão Beer Restaurante é referência
para os turistas que visitam a região para
fazer books fotográficos na deslumbrante
paisagem e aproveitam para passear no final
de semana na cidade.

A Mercearia Cravo & Canela está localizada
em Córrego do Feijão e foi criada em 2020
com objetivo de abastecer a comunidade
com itens de primeira necessidade depois
que o único estabelecimento comercial
da região fechou após o rompimento da
barragem.

Picanha, linguiça peixes, parmegiana e
muitas opções na chapa, fazem parte do
cardápio, que está sempre em atualização.
O local também é conhecido por servir o
melhor da comida mineira.

É possível encontrar de tudo um pouco:
produtos agroecológicos, laticínios, pães,
bebidas, hortifrútis, produtos de limpeza,
de higiene pessoal e muito mais! Sempre
com o objetivo de contribuir para o
desenvolvimento de Córrego do Feijão,
muitos dos produtos comercializados
vêm de pequenos produtores da própria
comunidade, fortalecendo assim a rede
produtiva local.

@pontilhaobeerrestaurante
EMPREENDIMENTO APOIADO PELO
PROJETO DE FORTALECIMENTO E
COMPETITIVIDADE DO SETOR PRIVADO
DE TURISMO

31 99536-0372
@cravoecanela.mercearia
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Rua Hum, 277 - Córrego do Feijão,
Brumadinho
GRUPO APOIADO PELO PROJETO
DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL
COMUNITÁRIO DE CÓRREGO DO
FEIJÃO E REGIÃO

R E PA R A Ç Ã O

Hospedagem

Hotel Fazenda
Horizonte Belo

Ponte das Almorreimas
Brumadinho

O Hotel Fazenda Horizonte oferece
aconchego, excelente culinária, diversas
opções de lazer, além de atendimento
exclusivo pelos proprietários do espaço
e espaços para reuniões empresariais em
contato com a natureza.
É uma fazenda completa, com curral,
chiqueiro, galinheiro, pomar, horta e uma
enorme variedade de animais. São mais de
160 hectares de vegetação, lagos e vista
para um dos horizontes mais belos de Minas
Gerais.
Localizado a 9 km do Museu de Inhotim,
o Hotel Fazenda está a 5 km após o centro
de Brumadinho, em direção à cidade de
Bonfim, na localidade denominada Ponte
das Almorreimas.
@hotelfazendahorizontebelo
https://hotelfazendahorizontebelo.com.br/
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EMPREENDIMENTO APOIADO PELO
PROJETO DE FORTALECIMENTO E
COMPETITIVIDADE DO SETOR PRIVADO
DE TURISMO

Hospedagem

Pousada das Brumas
R. Fortunato Rodrigues,
200, Conceição do Itaguá
Brumadinho

Inaugurada em 1994, a Pousada das Brumas
foi um dos primeiros empreendimentos
turísticos da região. Oferece um serviço de
qualidade com ótimo custo-benefício.
A pousada conta com um espaço
aconchegante para que o turista possa
descansar em um ambiente em meio à
natureza. Situado aos pés da Serra da
Moeda, um riacho com cascata passa por
dentro da propriedade, que é cercada por
um jardim rico e repleto de verde.
Instagram: @pousadadasbrumas
EMPREENDIMENTO APOIADO PELO
PROJETO DE FORTALECIMENTO E
COMPETITIVIDADE DO SETOR PRIVADO
DE TURISMO

Pousada Dona Carmita
Rodovia MG - 040, Km 49, 1508
Zona Rural - Brumadinho

A apenas 4 Km do Museu do Inhotim, a
pousada dispõe de uma área verde única
na encosta da serra, além de piscina,
sauna a vapor e ambiente de aconchego e
tranquilidade.
São 19 chalés, todos modernamente
equipados, sendo que seis deles estão sob
o lago, proporcionando uma experiência
marcante para seu momento de lazer.
Instagram: @pousadadonacarmita
www.pousadadonacarmita.com.br
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EMPREENDIMENTO APOIADO PELO
PROJETO DE FORTALECIMENTO E
COMPETITIVIDADE DO SETOR PRIVADO
DE TURISMO

Hospedagem

Pousada Estalagem
da Villa
Av. Casa Branca, 524
Casa Branca - Brumadinho

Localizada em uma região de muito
sossego e belas paisagens, próximo de
Belo Horizonte e do Museu do Inhotim. A
pousada possui suítes equipadas com TV
LCD 26”, ventilador, frigobar e internet WIFI, além de uma linda piscina com cascata,
mesa de sinuca e estacionamento privativo.
@pousadaestalagemdavilla
https://www.pousadaestalagemdavilla.com.br/

EMPREENDIMENTO APOIADO PELO
PROJETO DE FORTALECIMENTO E
COMPETITIVIDADE DO SETOR PRIVADO
DE TURISMO

Pousada Namastê
Av. dos Coqueiros, 316,
Jardim Casa Branca
Brumadinho

Na Pousada Namastê você encontra um
ambiente propício a momentos de descanso
e relaxamento. Um jardim com árvores
frutíferas, sombra e rede, ouvindo o canto
dos pássaros e contemplando a belíssima
vista é uma boa opção para renovar as
energias. A charmosa neblina que encobre
a serra pela manhã anuncia o dia lindo e
ensolarado que logo chega, e você pode
aproveitar para curtir o sol na piscina ou
fazer uma caminhada até a cachoeira,
próxima à pousada.
Instagram: @pousadanamastemg
https://www.pousadanamaste.com.br/home
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PROJETO DE FORTALECIMENTO E
COMPETITIVIDADE DO SETOR PRIVADO
DE TURISMO

Hospedagem

Pousada Ranchico

Estrada Piedade do Paraopeba,
Km 3, s/n, Marques
Brumadinho

A Pousada Ranchico é o lugar perfeito para
quem procura a tranquilidade do interior
de Minas. São 45.000 m² de área verde e
uma estrutura completa para receber você.
Chalés com ótimas acomodações, incluindo
banheiro privativo, frigobar, TV e ventilador.
Na área de lazer, piscina com cascata, sala de
jogos, quadra de areia e área gourmet (com
fogão à lenha, churrasqueira e cozinha). A
pousada ainda possui uma pequena trilha
no meio da mata, para um passeio rodeado
pelo verde da natureza.
Instagram: @pousadaranchico
www.pousadaranchico.com.br
EMPREENDIMENTO APOIADO PELO
PROJETO DE FORTALECIMENTO E
COMPETITIVIDADE DO SETOR PRIVADO
DE TURISMO

Sítio Recanto dos Sonhos

Alameda do Sabiá, nº 70, Condomínio
Rural Quintas do Rio das Águas Claras
Brumadinho

Av. Nossa Senhora
do Belo Ramo, 43
Brumadinho

Entre vales e montanhas, o Recanto dos
Sonhos está situado a apenas 7 km do
Museu do Inhotim. Em área privilegiada
pela natureza, com vegetação exuberante,
árvores frutíferas, lagoa, rio de água limpa
ideal para pesca esportiva e instalações
espaçosas e confortáveis, é a combinação
perfeita para quem busca lazer e
tranquilidade.

A atual entrada da pousada era o
espaço de lazer dos proprietários e seus
familiares, onde da varanda admiravam a
deslumbrante beleza da Serra da Moeda.
A possibilidade de viver no centro da
cidade e, ao mesmo tempo, poder apreciar
a natureza, é um prazer que deve ser
compartilhado. Assim nasceu a Pousada
Verde Villas.

Localizado em condomínio fechado
de ambiente familiar, conta ainda com
portaria 24h, Wi-Fi e TV a cabo, oferecendo
segurança e comodidade.

Instagram: @pousadaverdevillas
www.pousadaverdevillas.com.br

Instagram: @recantodossonhos_brumadinho
https://recantodossonhosbr.wixsite.com/website
EMPREENDIMENTO APOIADO PELO
PROJETO DE FORTALECIMENTO E
COMPETITIVIDADE DO SETOR PRIVADO
DE TURISMO
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Hospedagem

Pousada Verde Villas

EMPREENDIMENTO APOIADO PELO
PROJETO DE FORTALECIMENTO E
COMPETITIVIDADE DO SETOR PRIVADO
DE TURISMO

Pousada Villa
Recanto dos Lagos

Hospedagem

Pousada Villa
Severina

Rua Três, R. Melo Franco
Brumadinho

Rua Lucas Marciano, 500
Brumadinho

A Pousada Villa Recanto dos Lagos oferece
acomodações com bar, estacionamento
privativo gratuito e jardim. São quartos
tamanho família, equipados com TV,
ar-condicionado e banheiro privativo.
Um buffet de café da manhã é servido
diariamente na acomodação.

Inaugurada em 2016, a Pousada Villa
Severina é a hospedagem certa para
quem busca uma conexão real com a
natureza, mas preza pelo conforto e pela
tranquilidade. Estruturada em chalés e com
uma arquitetura única e deslumbrante, a
pousada combina a modernidade com a
vida simples do interior mineiro.

Instagram: @villarecantodoslagos
EMPREENDIMENTO APOIADO PELO
PROJETO DE FORTALECIMENTO E
COMPETITIVIDADE DO SETOR PRIVADO
DE TURISMO

O local ideal para você recuperar a energia.
Com acomodações de altíssima qualidade
para garantir o seu bem-estar e de sua
família. São chalés individuais e chalés com
e sem hidromassagem, todos equipados
com ventilador, frigobar, TV e chuveiro
aquecido.
@pousadavillaseverina
https://villaseverina.com.br/
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DE TURISMO

Hotel Fazenda Igarapés
Estrada do Retiro, 1000
Igarapé

O Hotel Fazenda Igarapés proporciona
aos hóspedes as experiências das antigas
fazendas mineiras, além da culinária
típica, natureza exuberante e a tradicional
hospitalidade que é marca registrada do
estado.
Roteiro de Experiência Turística:
Ainda há possibilidade de participar de uma
experiência turística, saiba mais: https://
www.circuitoveredasdoparaopeba.org.br/
cafe-colonial-mineiro
Instagram: @hotelfazendaigarapes
https://www.hotelfazendaigarapes.com.br/
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EMPREENDIMENTO APOIADO PELO
PROJETO DE FORTALECIMENTO E
COMPETITIVIDADE DO SETOR PRIVADO
DE TURISMO

Hospedagem

Hotel Fazenda Vale
do Amanhecer
Rua Teófilo Otoni, 91
Fernão Dias - Igarapé

Que tal passar um fim de semana no meio
da natureza e saboreando algumas delícias
de Minas Gerais? No Hotel Fazenda, você
e sua família podem andar a cavalo ou
de charrete e ter contato com animais
exóticos. Além disso, o local oferece lazer
completo com piscinas, saunas, recreação
infantil especial e muita diversão. Opções de
acomodações com suítes, ar-condicionado e
hidromassagem.
@hotelfazendavaleamanhecer
https://www.valeamanhecer.com.br/

EMPREENDIMENTO APOIADO PELO
PROJETO DE FORTALECIMENTO E
COMPETITIVIDADE DO SETOR PRIVADO
DE TURISMO

Hotel Rancho 5 Estrelas
Rua dos Tico Ticos, 161
Vivendas Santa Mônica
Igarapé

Com quartos que oferecem vista para a
serra, as acomodações do hotel incluem TV,
frigobar, guarda-roupa e banheiro privativo.
Além disso, é possível fazer trilhas a pé nos
arredores da hospedagem. Ao amanhecer,
desfrute de um delicioso café da manhã.
Instagram: @ranchocincoestrelas
http://www.ranchocincoestrelas.com.br/

R E PA R A Ç Ã O

EMPREENDIMENTO APOIADO PELO
PROJETO DE FORTALECIMENTO E
COMPETITIVIDADE DO SETOR PRIVADO
DE TURISMO

Pousada Só Alegria
Hospedagem

Rua Magnólia, 1622
Estância Balneário
Mário Campos

Inaugurada em 2013, a Pousada Só Alegria
é cercada por uma bela paisagem, sendo
o local ideal para quem busca sossego e
contato com a natureza. Dispõe de piscina,
churrasqueira, sala de jogos e espaço
para as crianças se divertirem. Animais de
estimação são aceitos.
@_pousadasoalegria
EMPREENDIMENTO APOIADO PELO
PROJETO DE FORTALECIMENTO E
COMPETITIVIDADE DO SETOR PRIVADO
DE TURISMO

Pousada Villa da Serra
Rua Diamantes, 170
Vila da Serra - Mário Campos
Mário Campos

Cercada pela natureza, a pousada conta
com 40.000 metros de área arborizada
com mata nativa, lago para pesca e solte,
piscina, sauna, salão de jogos, quadra de
peteca/vôlei, estacionamento e área de
alimentação.
Roteiro de Experiência Turística:
Ainda há possibilidade de participar de uma
experiência turística, saiba mais: https://
www.circuitoveredasdoparaopeba.org.br/
piquenique-da-vila
@pousadavilladaserra

Hospedagem

Villa Rica Pousada
Boutique

Serra da Moeda - Brumadinho

Hospedagem em meio à natureza
exuberante, em um ambiente exclusivo,
decorado com obras de arte.
A Villa Rica Pousada Boutique está localizada
na Serra da Moeda, no município de
Brumadinho, na região do Circuito Turístico
Veredas do Paraopeba.
Roteiro de Experiência Turística
Ainda há possibilidade de participar de uma
experiência turística, saiba mais: https://
www.circuitoveredasdoparaopeba.org.br/
arte-e-inhotim-outros-olhares
@villaricapousada
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Centro Ilali
Mario Campos

O Centro Ilali funciona como um Centro
Educacional de Ecologia Inegral e é
administrado pela Sociedade Inteligencia
Coração, mantenedora do Colégio Santo
Agostinho. É o lugar ideal para quem deseja
desacelerar o ritmo e ter contato com um
ambiente natural.
Além da riqueza natural, o Ilali conta
com acomodações simples para receber
visitantes dos mais variados eventos que
promovem. E uma infraestrutura que conta,
ainda, com salões para encontros com
múltiplas possibilidades de layout e com
equipamentos de projeção, som, além de ar
condicionado.
www.ilali.com.br
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Experiências
Turísticas

Arte e Inhotim
Outros Olhares
Pousada Villa Rica

Curta dias de imersão no mundo da arte.
Desperte seu olhar através de interações
com as obras do Museu do Inhotim.
Conheça um ateliê de arte e exercite a sua
criatividade pintando uma peça de cerâmica
e participando da queima de raku.

Através dessa experiência você irá descobrir
o incrível mundo dos picolés artesanais da
Empório Caipira. Durante a visita à minifábrica, você poderá produzir picolés,
customizá-los com diversos toppings e se
deliciar com a sua própria produção.

Você pode fazer todas essas atividades
se hospedando em meio à natureza
exuberante, em um ambiente exclusivo,
decorado com obras de arte.

O Picolé Artesanal Empório Caipira está
localizado em Piedade do Paraopeba, no
município de Brumadinho, na região do
Circuito Turístico Veredas do Paraopeba.

A Villa Rica Pousada Boutique está localizada
na Serra da Moeda, no município de
Brumadinho, na região do Circuito Turístico
Veredas do Paraopeba.

Saiba mais:
circuitoveredasdoparaopeba.org.br/mundomagico-dos-picoles

Saiba mais:
circuitoveredasdoparaopeba.org.br/arte-einhotim-outros-olhares
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Experiências turísticas

Mundo Mágico dos
Picolés Empório Caipira

Bistrô Casa
do Rei

A experiência “Resgatando Sabores dos
Quintais Mineiros” oferece a degustação de
um menu completo na Casa do Rei Bistrô.
Comida mineira contemporânea servida
com todo o requinte e inovação, enquanto
acompanha as histórias do Rei, nosso
anfitrião.
A Casa do Rei Bistrô está localizada no
município de São Joaquim de Bicas, na
região do Circuito Turístico Veredas do
Paraopeba.

R E PA R A Ç Ã O

Saiba mais:
circuitoveredasdoparaopeba.org.br/aogosto-do-rei

Experiências turísticas

Menu Degustação
na Fábrica
Artesanal Sabores

Desfrute desta experiência gastronômica
com visita à fábrica da Artesanal Sabores e
degustação de deliciosos doces e produtos
tipicamente mineiros.
A Artesanal Sabores está localizada no
município de Igarapé, na região do Circuito
Turístico Veredas do Paraopeba.
Saiba mais:
circuitoveredasdoparaopeba.org.br/menudegustacao-na-fabrica

Café Colonial Mineiro
Hotel Fazenda Igarapés

Venha se deliciar em um autêntico café da
manhã mineiro em uma fazenda charmosa e
aconchegante, cercada pela natureza.
O Hotel Fazenda Igarapés está localizado no
município de Igarapé, na região do Circuito
Turístico Veredas.
circuitoveredasdoparaopeba.org.br/cafecolonial-mineiro

Experiências turísticas

Gastronomia Mineira
com as Mestras de
Igarapé

As Mestras de Igarapé são responsáveis
por fazer arte na cozinha, transformando
ingredientes regionais em pratos da
gastronomia mineira repletos de sabores,
cores, cheiros e texturas. Desfrute dos
temperos dessas mulheres incríveis e de
uma culinária cheia de tradição e muitas
histórias.
As Mestras residem no município de
Igarapé, na região do Circuito Turístico
Veredas.
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circuitoveredasdoparaopeba.org.br/
gastronomia-mineira-com-mestras-doigarape

Piquenique da Vila
Pousada Vila da Serra

Desfrute de um saboroso piquenique
realizado em um local confortável em meio
à natureza, produzido com exclusividade
para os hóspedes da Pousada Villa da Serra.
Você também pode apreciar o piquenique
em algum lugar específico do destino,
usufrua da sua liberdade de escolha.
A Pousada Villa da Serra está localizada no
município de Mário Campos, na região do
Circuito Turístico Veredas do Paraopeba.
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circuitoveredasdoparaopeba.org.br/
piquenique-da-vila

Experiências turísticas
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Guias e
agências
de turismo
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Guias e agências de turismo

Mônica Guia de Turismo

Brumatur Viagens

@guia.inhotim_monica
Guia de Turismo receptivo. Vivências em
Brumadinho, cultura, arte e natureza.

@brumatur.viagens
Pacotes de viagens, reservas de hotéis, viagens
internacionais, cruzeiros marítimos, locação de
carros.

360 Igarapé

HT Happy Travel

@360igarape
Roteiros e experiências em Igarapé.

@hthappytravel
Passeios, roteiros e experiências em Minas Gerais,
cultura, arte, arquitetura e gastronomia.
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