


JANEIRO

ANIVERSÁRIO DA CIDADE E REVEILLON

Município: Pains

Data: 01/01

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Praça Central - Centro, Praça Tonico Rabelo, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3323-1313

Facebook: http://https://www.facebook.com/PrefPains/

Site: http://www.pains.mg.gov.br

Descrição:

Pains comemora seu aniversário de emancipação político-administrativa no dia 1° de Janeiro, com o passar dos anos as administrações
municipais deram de presente uma festa de virada de ano, comemorando assim o aniversário do município e a chegada de um novo ano. A
festa já é uma tradição da cidade, atraindo turistas da região toda e painenses ausentes (aqueles que moram em outras cidades). O evento
atrai cerca de 4 mil pessoas na Praça Tonico Rabelo. O público pode esperar muita diversão para a chegada do ano novo: são diversos
shows e queima de fogos, de acesso gratuito!

CAMPEONATO INTER REGIONAL 2019

Município: Capelinha

Data: 01/01

Categoria: Esportivo

Endereço: Capelinha - Resplendor, Zona Rural, 00

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3516-4011

Facebook: https://www.facebook.com/EsporteCulturaCAP/?ref=page_internal

Site: http://pmcapelinha.mg.gov.br/portal/

Descrição:

Campeonato realizado no Ribeirão vermelho a 5 km da Comunidade de Resplendor em nível regional com grandes times de varias cidades
como Capelinha MG, Água Boa MG, Minas Novas MG, Angelândia MG, Setubinha MG e outras cidades. Este ano teve a participação dos
seguintes times: Internacional de Capelinha, SPS Resplendor, Javali Selvagem fc, Serrano fc, Letreiro fc, Fanado Amanda, Estrela
Vermelha de Aricanduva MG, CBI, Agua Fria fc, Caiana fc, Remo fc, Guarani fc

BUMBA MEU BOI

Município: São Romão

Data: 01/01

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Secretaria Municipal de Educação - centro, Av Newton Gonçalves Pereira, s/n

Circuito: Circuito Turístico Sertão Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99920-1672

Descrição:

Trata-se de uma manifestação popular que acontece na comunidade de São Romão há muito tempo. É uma festa encantadora onde o Boi
sai pelas ruas da cidade arrastando a multidão, crianças , jovens e adultos. Se apresentam nas ruas em frente as residências , onde o Boi
dança e desafia o elefante para um embate. Apresentação das dançarinas chamadas catirinas com o macaco palhaço. É um verdadeiro
espetáculo de cultura popular, com criatividade e alegria. As apresentações ocorre no mês de janeiro, culminando na morte do boi no início
de fevereiro. Uma festa é realizada para esse dia com música, shows artistas locais, farofa e muita diversão.



FESTA DE SÃO BENEDITO EM ANTÔNIO DIAS

Município: Antônio Dias

Data: 01/01

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Praça Ana Angélia - Centro, Praça Ana Angélica, 134

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98978-6329

Descrição:

O Réveillon / Festa de São Benedito é um evento Cultural e Religioso que acontece no Município de Antônio Dias desde os primórdios de
sua fundação, a festa constitui – se como as tradicionais Folias de Reis Congo/Moçambique, e seus preparativos se desenvolvem em três
momentos distintos: A troca do Reinado, o Leilão dos Reis Festeiros e o Tríduo, que antecede o dia da Coroação. Comemorado no dia 1º de
janeiro e celebrado nas ruas e na Igreja Matriz, o evento conta com a participação de centenas de caravanas de Romeiros/ Festeiros que
afluem ao Município durante a virada do ano. Realizado anualmente pela Paróquia e pelo Município.

FESTA DE SANTOS REIS

Município: Arapuá

Data: 01/01

Categoria: Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Comunidade Lagoa dos Bontempo - Zona Rural, Salão, 0

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3856-1234

Facebook: http://@prefeituraarapua

Site: http://arapua.mg.gov.br

Descrição:

Evento promovido tradicionalmente há décadas em Arapuá. A folia de Santos Reis e convidados saem na véspera do Natal (FESTA DA
ROSA) em caminhada nas fazendas, cantando e louvando a Santos Reis, arrecadando donativos para a festa da passagem da coroa. No
dia 06 de janeiro acontece a festa, a folia canta louvando aos 3 Reis magos, passando a coroa para a família que no ano seguinte realizará
a festa. Logo após o louvor e canto da folia e realizado um almoço e após um forró. Todos anos pessoas da região , município e de outros
estados marcam presença no evento. O evento é promovido pela Associação de Folias de Reis, com apoio da comunidade e Secretária
Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. O evento é de classificação livre, e não ha cobrança de entrada, nem do almoço.

LANÇAMENTO CALENDÁRIO CULTURAL E TURÍSTICO 2019

Município: Pequi

Data: 01/01, 30/01

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: CEMEC - Pequi, Praça Santo Antônio , 193, CEMEC

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3278-1272

Site: http://www.pequi.mg.gov.br/sitenovo/

Descrição:

Evento divulga para a sociedade a programação cultural e turística que será desenvolvida no decorrer do ano, no município. O lançamento
do Calendário conta com a participação de autoridades locais e autoridades relacionadas à cultura e turismo. Além de movimentar a
economia local, a ferramenta fornecerá subsídios aos turistas e visitantesque desejam planejar as suas viagens com informações sobre os
eventos.



FEIRINHA CULTURAL

Município: Santa Maria do Suaçuí

Data: 01/01, 31/01

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça Sinho Garcia - Centro, Praça Sinho Garcia, s/nº

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3434-1141

Facebook: https://www.facebook.com/feirinhasms/

Site: http://www.smsuacui.mg.gov.br/

Descrição:

A Feirinha Cultural é um evento semanal, gratuito e aberto ao público. O evento proporciona momentos de lazer e interação à população de
Santa Maria do Suaçuí e região. Durante toda a noite há comercialização de comidas típicas, produtos locais, além de um ambiente
agradável, divertido com música ao vivo e grande participação popular.

FÉRIAS NO MUSEU DOS BRINQUEDOS

Município: Belo Horizonte

Data: 02/01, 02/02

Categoria: Culturais e Artísticos, Outros

Endereço: Museu dos Brinquedos - Funcionários, Av. Afonso Pena, 2564

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3261-3992

Site: http://www.museudosbrinquedos.org.br

Descrição:

As férias de janeiro do Museu dos Brinquedos vão ganhar um gostinho diferente. Em parceria com a Pif Paf Alimentos e a Cozinha Vitrine,
criançada vai brincar de cozinhar de verdade! Além das atividades lúdicas do Museu – oficinas, brincadeiras e visita guiada à exposição de
brinquedos – a programação será “recheada“ com resgates do tradicional fazer guisadinho e o momento “Brincar de cozinhar de verdade”. A
ideia é resgatar o gostoso e tradicional “brincar de fazer comidinha” com as crianças.

FÉRIAS NO MUSEU

Município: Belo Horizonte

Data: 02/01, 03/02

Categoria: Culturais e Artísticos, Outros

Endereço: Espaço do Conhecimento UFMG - Funcionários, Praça da Liberdade, 700

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3409-8350

Site: http://www.espacodoconhecimento.org.br/

Descrição:

As férias serão agitadas no Espaço do Conhecimento UFMG, que preparou uma programação especial para toda a família. Quem gosta de
astronomia pode aproveitar os filmes e projeções no Planetário, que terá várias sessões diariamente. O universo também será explorado em
muitas oficinas ao longo do mês!



QUARTA NA FEIRA

Município: Itaipé

Data: 02/01, 02/02

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Mercado Municipal - Centro, Rua Coronel Pedro Mendes, s/n

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3532-1101

Site: http://www.itaipe.mg.gov.br

Descrição:

O evento acontece todas as quartas-feiras, nele há show ao vivo aberto para os cantores da região, nesta feira conta-se com comidas
típicas, verduras e frutas orgânicas, e também a exposição de artesanatos.

FOLIA DE REIS DE BONFINOPOLIS DE MINAS - MG

Município: Bonfinópolis de Minas

Data: 03/01, 31/01

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Casa de Eventos Fam - Bonfinópolis de Minas, Rua Belo horizonte, 00, 00

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99917-2118

Site: http://www.bonfinopolismg.gov.br

Descrição:

Bem inventariado pelo Patrimônio cultural imaterial do município, tradição que vem de geração em geração. temos cadastrado 05 grupos de
folias que no mês de janeiro saem em grupos para atender os devotos de Santos Reis .

45ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO E DA DANÇA

Município: Belo Horizonte

Data: 03/01, 24/02

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Diversos Teatros - Centro, Avenida Augusto de Lima, 655

Organização/Informações:

Telefone:  (31) 3272-7487

Site: https://www.vaaoteatromg.com.br/belo-horizonte

Descrição:

A campanha resgata os grandes sucessos teatrais apresentados durante o ano, a preços promocionais. Serão apresentadas diversas peças
teatrais e musicais voltadas ao público adulto e infantil, em vários palcos da cidade, com ingressos vendidos a preços populares.



ENXAME CULTURAL-ANIVERSÁRIO DE ARAPUÁ

Município: Arapuá

Data: 03/01, 01/03

Categoria: Cívicos, Culturais e Artísticos

Endereço: Praça São João Batista - centro, Praça São João Batista , 0

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3856-1234

Facebook: http://@prefeituraarapua

Site: http://arapua.mg.gov.br

Descrição:

Evento promovido para comemorar o aniversário de Emancipação Política de Arapuá . A festa acontece na praça da cidade, com
apresentações culturais como: teatro, dança, recitais, momento cívico, show musicais. O evento é promovido pela Secretária de Cultura,
Esporte, Lazer e Turismo de Arapuá de classificação livre, e não havendo cobrança de entrada.

FESTA DO PEÃO 2019

Município: Cristais

Data: 04/01, 06/01

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque de Exposição José Ferreira Filho - Aguas de Cristais, Av. Zico Inácio, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3835-1151

Site: http://www.cristais.mg.gov.br

Descrição:

A Festa do Peão do município de Cristais é tradicional, reunindo expositores, artistas e campeonato de montaria. Realizada no mês de
julho, época em que se concentra muita gente vinda de fora, por se tratar de período de férias, a Festa é bastante atraente e conta ainda com
grande participação do povo cristalense. Os shows e a montaria atrai um público diversificado. A festa acontece no Parque de Exposições
José Ferreira Filho, com entrada paga. Há ainda um parque recreativo que é colocado dentro do estabelecimento para a diversão de todos.
Para maiores informações devem ligar para a Secretaria de Esporte e Lazer da cidade.

FEIRA DE ARTE E CULTURA DE PIRAPORA

Município: Pirapora

Data: 04/01, 27/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Orla Fluvial de Pirapora - Centro, Avenida Salmeron, s/n, Orla

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3740-6100/ 3741-2366

Site: https://www.pirapora.mg.gov.br

Descrição:

A Feira de Arte e Cultura é um atrativo familiar com público entre 1000 a 1500 pessoas, dentre esses, piraporenses e turistas. Ele propicia
momentos agradáveis com familiares e amigos. É um atrativo fantástico para quem procura boa comida e boa música. As crianças contam
com muita descontração se divertindo em brinquedos infláveis e cama elástica. A Feirinha conta com aproximadamente 20 barracas com
produtos variados desde a nossa culinária regional como o peixe frito e feijão tropeiro, culinária baiana com o beiju e acarajé até a culinária
japonesa. A animação musical é garantida por artistas da cidade e região que reproduz canções com um misto de sertanejo, pop, MPB além
de músicas regionais. A Feira de Arte e Cultura acontece todas às sextas-feiras à partir das 20:00 horas.



FESTAR GASTRONÔMICO

Município: Borda da Mata

Data: 04/01, 27/01

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Estabelecimentos participantes - Centro, Respectivos endereços dos estabelecimentos participantes, S/N

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3445-4900

Site: http://www.bordadamata.mg.gov.br

Descrição:

O Festar Gastronômico é uma via-sacra pelos bares/restaurantes da cidade que inscrevem um prato e disputam o voto do público pelo
melhor sabor. Acontece no mês das férias, janeiro. Na primeira edição, em 2017, mais de duas mil pessoas votaram nos pratos servidos
pelos sete estabelecimentos participantes, além disso, Borda da Mata recebeu turistas de dez estados.

PRU - TI - TI – MEMÓRIAS DE ESTIMAÇÃO

Município: Belo Horizonte

Data: 05/01, 13/01

Categoria: Culturais e Artísticos, Outros, Populares e Folclóricos

Endereço: Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB - Funcionários, Praça da Liberdade, 450

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3431-9400

Site: http://culturabancodobrasil.com.br/portal/belo-horizonte/

Descrição:

O trabalho, fruto de criação coletiva da companhia, é livremente inspirado em “O Menino e o Pinto do Menino”, livro de Wander Piroli. O texto
funcionou como um disparador inicial das memórias dos próprios atores/criadores: Brenda Campos, Claudio Marcio, Da ́rio Marques e Keu
Freire. O espetáculo gira em torno da história de Cau, um garoto que troca um penico por um pintinho de estimação. A partir desta, outras
histórias são remetidas pelas memórias dos atores e ganham a cena, criando oportunidades para que os atores brinquem de assumir os
papéis que darão vida às memórias suscitadas – como o pipoqueiro e o pescador. O espetáculo é, ainda, uma oportunidade para tratar de
temas pouco presentes em espetáculos infantis, como a frustração e a morte, a partir da perda do bichinho. Tal abordagem, fruto de
pesquisas da companhia desde 2014, acontece de forma poética e cuidadosa.

FESTA DE NOSSA SENHORA DE LOURDES E CAVALGADA DA COMUNIDADE DE LAGOA.

Município: Carbonita

Data: 05/01, 06/01

Categoria: Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Comunidade da Lagoa - Zona Rurual , Zona Rural , s/n

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3526-1933

Facebook: http://prefeitura Municipal de Carbonita

Site: http://www.carbonita.mg.gov.br

Descrição:

05 e 06 de Janeiro - Festa de Nossa Senhora de Lourdes e Cavalgada da Comunidade de Lagoa. Festa de religiosa em homenagem a
Nossa Senhora de Lourdes, padroeira da comunidade. Dia 05 sábado a noite: Celebração da missa, procissão e levantamento do mastro e
finalizando a noite com um grande show de forró. No dia 06 domingo durante o dia acontece o encontro de cavaleiros no campo ao lado da
igreja onde são realizadas competições de provas com os cavaleiros como: Corrida do tambor, prova da argolinha, sela rápida e concursos
de marcha.



A FEIRA DO PRODUTOR E ARTESÃO DE GUARANI

Município: Guarani

Data: 05/01, 28/12

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Predio da Estacao - CENTRO, Rua Benedito Valadares, 230, Estação Ferroviária/ Rodoviária

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 99902-6200

Site: http://www. guarani.mg.gov.br

Descrição:

A Feira do Artesão e Produtor acontece uma vez por mes, no municipio de Guarni, aos sabados, com amostra e venda de produtos da
agricultura familiar local, artesanto e trabalhos manuais. Oferece entreterimento e boa alimentação ao turista além de alavacar a cultura local
com Shows locais ( Roda de Viola) e Regionais.

FEIRA DE ARTESANATO

Município: Esmeraldas

Data: 05/01, 05/02

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Praça Getúlio Vargas - Centro, Getúlio Vargas, s/n

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (31) 998841-1086

Descrição:

Tradicional feira de produtos artesanais, onde os mais diversos produtos são expostos por diversos artesãos locais. Dentre os principais
produtos, o visitante pode encontrar bordados, tapeçaria e caixas em MDF. A feira acontece todos os sábados das 8h às 14h.

FEIRA DE ARTESANATO DA CIDADE DE PIRAPORA

Município: Pirapora

Data: 05/01, 05/02

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça dos Cariris - Centro, Avenida Salmeron, s/n, Orla Fluvial

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3741-2366

Facebook: https://www.facebook.com/visitepirapora/

Site: http://www.pirapora.mg.gov.br/

Descrição:

Feira de Artesanato é realizada todos os sábados no Mercado Municipal de Pirapora, onde também acontece o Café na Roça (Café com
produtos totalmente da agricultura familiar), sob a responsabilidade da comunidade Paco-Paco, trazendo as delícias regionais. Na feira são
expostos diversos produtos agroindustriais, como: biscoitos peta, toalha, vidro, bolo de mandioca, rosca de canela, pão de mandioca,
temperos, alho, coentro verde, alho poró, pimenta de cheiro, geleias de goiaba e maracujá. Conta também com uma variedade de produtos
artesanais como: bordados, pinturas, carrancas, réplicas de vapores, pedraria, produtos em feltros. Um atrativo a parte é o Clube Literário
Tamboril formado por escritores, poetas, artesão da palavra, contadores de causos e histórias, declamadores, compositores que se reúnem
na Praça com crianças e seus pais e fazem uma grande festa literária.



FEIRA COMIDA DE RUA

Município: Dom Silvério

Data: 05/01, 02/02

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Praça São Vicente de Paulo - Centro, Praça São Vicente de Paulo, s/n

Circuito: Circuito turístico Serras de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3857-1820

Facebook: https://www.facebook.com/secturdomsilverio/

Site: http://www.domsilverio.mg.gov.br

Descrição:

A Feira Comida de Rua é realizada toda primeira sexta feira do mês, das 18:00 ás 21:00 horas na Praça São Vicente de Paulo. O evento
conta com palco aberto onde são realizadas apresentações diversas, comidas e bebidas típicas.

FOLIA DE REIS

Município: Carmo do Cajuru

Data: 06/01

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: não confirmado - não informado, não informado, s/n

Organização/Informações:

Facebook: http://prefeituradecarmodocajuru

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

Folia de Reis, Reisado ou Festa de Santos Reis é uma manifestação católica, cultural e festiva, classificada sobretudo no Brasil como
manifestação folclórica, comemorativa da festa religiosa da Epifania do Senhor ou Teofonia, caracterizada por celebrar a Adoração dos
Magos ao nascimento de Jesus Cristo. O evento acontece pelas ruas da cidade, sem interesse financeiro, entrada franca.

TERNO DAS PASTORINHAS

Município: Itacarambi

Data: 06/01

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Secretaria Municipal de Turismo - Centro, Rua Bahia, 145

Circuito: Circuito Turístico Velho Chico

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99225-0263

Site: http://www.itacarambionline.com.br/

Descrição:

O Reis das Pastoras da Cidade de Itacarambi é uma Festa popular de tradição religiosa que nasceu em 1.958, dentro da comunidade do
Rio da Cruz, distrito de Januária/MG. Vem de geração para geração e sempre está inovando, levando fé, alegria e muita emoção a toda
população. A origem se deu através de uma homenagem referida ao nascimento do menino Jesus, no dia 25 de dezembro, até o dia 20 de
Janeiro, saí nas casas com cantos rítmicos e alegres levando a boa nova a todas as pessoas, falando do menino salvador do mundo, com
fé, alegria e muita emoção.



FOLIA DE REIS

Município: Salinas

Data: 06/01

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Praça da Fundação de Cultura - Cadeia Velha - Centro, Rua Floriano Peixoto, 1

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3841-3200

Site: http://www.salinas.mg.gov.br

Descrição:

A Folia de Reis, também conhecida como Reisado, é uma festa popular brasileira de caráter religioso (católico). Também considerada de
caráter folclórico (espécie de folguedo), ela é realizada entre o período do Natal até o Dia de Reis (6 de janeiro). Na Folia de Reis, grupos
organizados de pessoas saem pelas ruas da cidade, visitando as casas e tocando músicas populares e entoando cânticos bíblicos em
homenagem aos reis magos e ao nascimento de Jesus. Junto com os músicos vão pessoas vestidas com roupas de personagens ligados
ao tema da festa.

FESTA DO SANTO REIS

Município: Aiuruoca

Data: 06/01

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Bairro da Pedra - Pedra, Estrada Aiuruoca x Matutu, km 15, SN

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3344-1924

Descrição:

Folia de Reis, conhecida também como Reisado ou Festa de Santos Reis é uma manifestação religiosa, porém, também classificada como
folclore. Praticada especialmente pelos adeptos e simpatizantes do catolicismo, tem o intuito de rememorar a viajem dos Três Reis Magos,
que partiram em uma jornada à procura do esconderijo do prometido Messias (O Menino Jesus Cristo), para prestar-lhe homenagens e dar-
lhe presentes. Em Aiuruoca, a tradição já é secular, durante a festividade, a história bíblica é contada em forma de música e dança, com
visitas aos lares pedindo prendas e, no fim do giro pelas casas, faz-se uma grande festa na casa dos festeiros, quando, finalmente, o
Presépio é encontrado. Na festa, animada por música de raiz, são servidos pratos da gastronomia local, como leitão a pururuca, arroz, tutu
de feijão, macarronada e doces.

CHURRASCO DA PRAÇA

Município: Franciscópolis

Data: 06/01

Categoria: Outros

Endereço: PRAÇA PUBLICA - CENTRO, Avenida Presidente Kennedy, S/n

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 9882-95763

Descrição:

O evento iniciou com o Sr. Eduir. Ele tinha um salão de beleza e fazia todo final de ano um churrasco na Praça e virou tradição fazer o
churrasco. inicialmente o Churrasco era dado pelo Cabeleireiro. HJ a carne é adquirida através de patrocínio e os moradores colocam
barraquinhas na Praça para comercialização de bebidas. O evento tomou uma proporção enorme sendo conhecido por toda região. o
evento acontece no dia 06 de janeiro na rua principal da cidade. Av. Presidente Kennedy



FEIRA LIVRE DO JARDIM VELHO

Município: Monte Santo de Minas

Data: 06/01, 06/02

Categoria: Feiras e Exposições, Show

Endereço: Praça do jardim Velho - Centro, Praça Joaquim Bernardes, s/n

Circuito: Circuito Turístico Montanhas Cafeeiras de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3591-5100

Descrição:

Feira livre acontece todos os sábados das 06:00hs até 12:00hs com show musicais. Excelente oportunidade para fazer compras de produtos
locais, verduras, legumes, frutas, comida típicas, bolos, doces, pastéis, pamonha, crepes, churros, caldo de cana, salgados e café expresso.

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO

Município: Cristais

Data: 07/01, 31/01

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Praça da Matriz N. S. da Ajuda - Cristais, Praça Monsenhor Celso Pinheiro, s/n, Matriz Nossa Senhora da Ajuda

Organização/Informações:

Telefone: (35) 9 9102-9484

Site: http://www.cristais.mg.gov.br

Descrição:

Festa religiosa realizada na zona rural e zona urbana, durante o mês de janeiro, em homenagem ao santo São Sebastião. A Festa começa
na comunidade de Mapan, a qual o Santo é padroeiro, com a realização de missa e logo em seguida são feitos leilões, cuja renda
posteriormente é revertida a Igreja Católica para ações sociais. Nos dias seguintes, há visita a outras comunidades rurais e, enfim, para o
centro de Cristais, onde é realizado o encerramento da Festa, na Matriz, também com missa, leilões, shows e barracas com comidas típicas.
A participação é livre nos festejos.

SEMANA SANTA DA CIDADE DE SABARÁ

Município: Sabará

Data: 08/01

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Praça de Eventos - Centro, Rua Dom Pedro II, s/n, Centro Histórico

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3674-3021

Site: http://www.sabara.mg.gov.br

Descrição:

As cidades históricas são os principais destinos religiosos do Brasil. E como não deixaria de ser, na Semana Santa, a originalidade do povo
mineiro e a emoção das celebrações, por meio de gestos, palavras e encenações, contagiam turistas de todo o País e do exterior, que
vivenciam a religiosidade existente em Minas. Na Semana Santa, é possível notar como a cidade de Sabará preserva suas tradições.
Procissões, encenações ao vivo de passagens da vida de Cristo, Lava-pés, Descendimento da Cruz, Via-Sacra da Penitência, tudo em
clima de intensa fé. As ruas exalam o cheiro de manjericão, alecrim e arruda e no Domingo de Páscoa as celebrações começam bem cedo
e só terminam após a mais extensa procissão, a do Enterro, que sai da Igreja São Francisco até a Matriz de Nossa Senhora da Conceição,
acompanhada pelos acordes da marcha fúnebre, entoados pela bicentenária Banda Santa Cecília. Dois momentos muito especiais marcam
a Semana Santa sabarense. Na Quinta-Feira Santa temos a Abertura do Santo Sepulcro, cerimônia que só acontece em Sabará, há mais de
200 anos. As matracas, às 4 horas da manhã, acordam os fieis para a procissão de penitência, saindo do centro histórico até a Capela do
Senhor Bom Jesus na Sexta-Feira Santa, e também é o dia de relembrarmos a Paixão de Cristo, é nesse dia que o grupo Cena Aberta vai
para a rua e magistralmente encena as passagens mais importantes da vida de Cristo, como o batismo, a tentação no deserto, o encontro
com Maria Madalena, a Última Ceia, o monólogo de Judas e a crucificação. Os belos figurinos e a iluminação especial transformam o
ambiente, relembrando com fidelidade a época que Jesus viveu. O espetáculo atrai pessoas de várias partes do país.



FESTA DE SÃO SEBASTIÃO

Município: Nova Lima

Data: 09/01, 20/01

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Igreja de São Sebastião - Centro, Rua Dona Maria da Glória, s/n, Distrito de São Sebastião das Águas Claras (Macaco

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3581-8423

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradenovalimaoficial/

Site: http://www.novalima.mg.gov.br/

Descrição:

A Capela de São Sebastião, típica do século 18 é um significativo exemplar de construção religiosa colonial de Nova Lima. A capela é
tombada pelo município e está localizada a Rua Dona Maria da Glória. A festa em homenagem a São Sebastião irá acontecer de 09 a 20 de
janeiro de 2019, com a seguinte programação: De 09 a 17 de janeiro às 19h30min: Novena Missionária nas casas e peregrinação da
imagem do padroeiro; Dia 19 de janeiro às 17h30min: Recitação do terço; Às 18h: Celebração Eucarística, após a missa, procissão
iluminada saindo da igreja; Após a procissão, 20h, show sertanejo e barraquinhas no adro da igreja. Dia 20 de janeiro às 10h: Missa solene
de encerramento da Festa do Padroeiro; Às 11h acontece o almoço da Família e Leilão (para participar, adquira seu convite com a comissão
de festas na Igreja).

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO

Município: Carmo do Paranaíba

Data: 09/01, 20/01

Categoria: Gastronômicos e Produtos, Religiosos

Endereço: Igreja São Francisco de Assis - Centro, Praça, S/N

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3851-2800

Site: http://www.pnscarmo.org.br/

Descrição:

É uma festa tradicional de cunho religioso católico que ocorre há muitos anos.O evento inicia-se no dia 9 de janeiro, na Igreja de São
Francisco e Santa Clara com celebrações e bençãos a todos fiéis.Durante a novena acontece no pátio da igreja as barraquinhas de
comidas típicas, shows, almoço e bingo. No dia 20 de janeiro acontecerá a procissão coma benção do sal e milho.

38° ENCONTRO DE FOLIAS DE SANTOS REIS

Município: João Pinheiro

Data: 09/01, 11/02

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Salão dos Folioes de João Pinheiro - Santa cruz, Wesley de Souza Nonato, 110

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99630-3028

Facebook:
https://www.facebook.com/afsantosreisjp/photos/a.1245882008851502.1073741829.1217495008356869/1368201346619567/?
type=3&theater

Site: https://associacaodosfolioesjoaopinheiro.webnode.com.br/galeria-de-fotos/

Descrição:

Evento destinado ao encontro das folias de reis do município de João Pinheiro, para suas apresentações para toda comunidade e a entrega
de donativos adquiridos no decorrer da suas visitas no mês de dezembro,com rezas ,cantorias e muita comida gostosa e os tradicionais
doces..Venha conhecer a beleza das folias e suas tradições.A folia é um patrimônio imaterial da nossa cidade.



SARAU COM PIMENTA

Município: Pimenta

Data: 09/01

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Galpao Cultural - Centro, MG, s/n, Galpão Cultural

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3324-1057

Facebook: https://www.facebook.com/pg/casadoturistapimenta

Site: http://www.casadoturistapimenta.com.br

Descrição:

Reunião de vários artistas dos mais variados segmentos artísticos, o Sarau acontece por meio de divulgação e chamamento. As inscrições
são abertas à todos, onde os participantes cadastrados são alocados em uma grade de horário, conforme as necessidades básicas e
agenda de cada segmento artístico. No evento o público pode esperar muita arte e cultura, contamos sempre com a participação de grupos
de capoeira, roda de samba e maculelê, duplas de música caipira e sertaneja, escritores e poetas com seus livros lançados, alunos dos
cursos de violão, teatro e instrumentos de sopro da banda municipal, do CRAS e coral dos usuários do CAPS. Ao final, há uma grande
apresentação musical em conjunto.

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO

Município: Casa Grande

Data: 10/01, 22/01

Categoria: Religiosos

Endereço:  Igreja de São Sebastião - Centro, Rua Nossa Senhora das Dores, s/n

Circuito: Circuito Turístico Villas e Fazendas de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3723-1358

Descrição:

No interior de minas, as comunidades demonstram sua fé através das diversas comemorações e homenagens ao longo do ano, aos santos
de devoção! Em Casa Grande entre os dias 11 a 22 de Janeiro, o Santo Padroeiro do Município - São Sebastião - recebe, de forma especial,
muitos agradecimentos e pedidos, para aquele que foi um Mártir e merece ser honrado! A celebração conta com novenas, bingo animado,
shows, leilões e missa solene.

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO

Município: Araçaí

Data: 10/01, 20/01

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça São Sebastião - Centro, Praça São Sebastião, 36

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3715-6234

Site: http://www.aracai.mg.gov.br

Descrição:

Festa tradicional e centenária realizada na Igreja Matriz de São Sebastião com celebrações de missas(novena), funcionamento de
barraquinhas com comidas típicas e bebidas, acontece ainda o famoso leilão de gado, aves, suínos e equinos, cavalgada, procissão, missa
festiva, levantamento do mastro com show pirotécnico e shows musicais com bandas regionais.



ANIVERSÁRIO DE MATUTINA

Município: Matutina

Data: 10/01

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça Sinval Moraes de Oliveira - CENTRO , Praça Sinval Moraes de Oliveira, sn

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3674-1558

Site: http://www.matutina.mg.gov.br

Descrição:

Evento promovido pela Prefeitura Municipal de Matutina no espaço da Praça Municipal Sinval Moraes de Oliveira. Entre as atrações, musica
com talentos da terra, praça de alimentação feira de artesanato e outros. O evento é gratuito aberto a todos os públicos.

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2019

Município: Espera Feliz

Data: 10/01, 20/01

Categoria: Religiosos

Endereço: Parque de Exposição - Centro, Rua da Mineração, S/N

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3746-1348

Descrição:

Trata-se de uma festa tradicional de cunho Religioso Católico que ocorre desde a fundação da Paróquia. A Festa de São Sebastião tem
cerca de 80 anos. O evento é marcado pela Novena do Louvor, Procissão, Missa Festiva e shows gospel. Além das atrações, os
visitantes,vindos tanto de Minas Gerais quanto de outros estados da federação , aproveitam a parte social do Evento e para isso fazem uso
das barraquinhas recheadas com comidas típicas do município de Espera Feliz.

BLAZE BAYLEY (EX-VOCALISTA DO IRON MAIDEN)

Município: Belo Horizonte

Data: 10/01

Categoria: Culturais e Artísticos, Outros, Show

Endereço: Underground Black Pub - Coração Eucarístico, Avenida Itaú, 540

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3375-7735

Site: https://www.sympla.com.br/blaze-bayley-em-belo-horizontemg__428849

Descrição:

Blaze Bayley é um dos vocalistas de heavy metal mais carismáticos e polêmicos do mundo. Nascido em Birmingham, Inglaterra, iniciou sua
carreira musical profissional com a banda Wolfsbane em 1984. Chegou ao posto de frontman do Iron Maiden de 1994 a 1999, substituindo
Bruce Dickinson. Desde então sua carreira decolou e seguiu por grandes turnês mundiais.Os fãs ávidos do Heavy Metal podem esperar um
show novo, empolgante e cheio de clássicos de toda a sua carreira, com músicas do Iron Maiden e da sua carreira solo. Ele também fará o
já tradicional encontro espontâneo com seus fãs: “Meet and Greet”, logo após ao show, gratuitamente, o que já virou uma “marca” do artista
que vem angariando cada vez mais fãs e respeito ao passar dos anos.



MUSIC FEST FOOD PARK

Município: Ipatinga

Data: 10/01, 15/01

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Food Park Vale do Aço - Bethania, Avenida Selim José de Salles, 2031

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98605-0497

Facebook: https://www.facebook.com/foodparkvaledoaco/

Site: http://www.foodparkvaledoaco.com/festival-de-musica

Descrição:

Primeira edição do Festival de Música do Food Park Vale do Aço. Competição de cantores e bandas de música, com premiação em dinheiro
para o vencedor. Tem o objetivo de celebrar a música e integrar a cultura no Vale do Aço.

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO

Município: Rodeiro

Data: 10/01, 20/01

Categoria: Religiosos

Endereço: Igreja e Praça da cidade - centro, Praça São Sebastião, 315

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3577-1554

Site: http://www.rodeiro.mg.gov.br

Descrição:

A Festa de São Sebastião acontece durante 10 dias. Começa com a novena, tem barradas servindo comidas e bebidas shows artísticos. No
ultimo dia da festa é feito um leilão com as prendas arrecadadas no período da manhã e a tarde uma cavalgada, onde os cavaleiros
recebem as benção em frente a Igreja de São Sebastião.

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO

Município: Pedra do Anta

Data: 10/01, 20/01

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça José Ferreira de Paiva - Centro, Praça José Ferreira de Paiva, 430

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3896-1314

Facebook: https://www.facebook.com/sebastiao.santo.33046?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-
R&eid=ARDHFwlT7TsUAwbJ5cVWQ-gBmkS1ydcZEs7t5FnTKDH7AppTV6_LCPCBMZab3JGC2uxanlYc_8t6YEj0

Descrição:

No dia 20 de janeiro devotos de toda região, vão a Pedra do Anta para comemorar a Festa de São Sebastião, padroeiro do município.
Durante o evento, acontece, missas, precisões, barraquinhas, feira de artesanato, leilão, shows. Reúne grande publico durante as
festividades, o que movimenta vários setores.



FESTA DE SÃO SEBASTIÃO

Município: Senador Amaral

Data: 10/01, 20/01

Categoria: Religiosos

Endereço: Paróquia de São Sebastião - Centro, Praca Zeca Borges , Sem Número

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3437-1137

Facebook: https://pt-br.facebook.com/prefeiturasenadoramaral/

Site: http://www.senadoramaral.mg.gov.br/

Descrição:

A Festa de São Sebastião de Senador Amaral é uma festa tradicional de cunho religioso católico que ocorre na Paróquia de São Sebastião
em Senador Amaral Minas Gerais. São Sebastião é o Santo padroeiro da cidade. Essa festa é tradicional de cunho Religioso Católico é
marcada por celebrações e quermesse, pela Novena do Louvor, Procissão, Missa Festiva, bingos e leilão de gado. Além das atrações, os
visitantes, vindos tanto de Minas Gerais quanto de outros estados, aproveitam a parte social do Evento e para isso fazem uso do salão
paroquial com comidas típicas do município de Senador Amaral.

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO

Município: Conceição do Mato Dentro

Data: 11/01, 20/01

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Largo da igreja de Nossa Senhora do Rosário - Rosário, Praça do Rosário , s/n, Largo

Circuito: Circuito Turístico Serra do Cipó

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3868-1248

Site: http://www.paroquianossasenhoradaconceicao.com.br

Descrição:

São Sebastião promove a fartura e protege contra pragas nas plantações e criações. Os animais e comidas típicas leiloadas são todos
doados e a renda é revestida para obras sociais da Igreja. São distribuídas ao longo do largo, barracas da Igreja e de moradores que
vendem alimentos e produtos típicos regionais. Acontece o levantamento do mastro e a brincadeira do pau de sebo, sempre muito
concorrida pelos participantes. As barracas funcionam á noite após as missas. Acontecem também apresentações de música ao vivo.

FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO

Município: Sem-Peixe

Data: 11/01, 20/01

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça São Sebastião - Centro, Praça São Sebastião, S/N

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98287-4254

Site: http://www.sempeixe.mg.gov.br/

Descrição:

Festa de cunho religioso e cultural. Com realização de novena, celebrações eucarísticas, bingos, rifas, barraquinhas, leilão, apresentação
da Corporação Musical Nossa Senhora das Graças e do grupo de congado Marujos de Nossa Senhora do Rosário. Show na praça da
cidade, no dia 19, anterior a festa.



ROSA DE SARON EM BH

Município: Belo Horizonte

Data: 11/01

Categoria: Show

Endereço: City Hall - Prado, Av. Tereza Cristina, 179, (31) 98340-7030

Organização/Informações:

Telefone: (19) 3368-7981

Facebook: https://www.facebook.com/events/277875896199144/

Site: https://www.ticketbrasil.com.br/show/6611-rosadesaron-belohorizonte-mg/ingressos/

Descrição:

A banda Rosa de Saron é uma das principais bandas brasileiras de rock com a temática cristã, mais especificamente de white metal
católico, e está na estrada desde 1988. Dia 11 de janeiro estará de volta a Belo Horizonte, pela turnê de despedida de seu vocalista,
Guilherme de Sá, que há mais de 17 anos faz parte do grupo. O show acontecerá no City Hall e simboliza um encerramento de ciclo da
Rosa de Saron, que continuará em atividade com um novo formato.

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO

Município: Itapeva

Data: 11/01, 20/01

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos, Show

Endereço: PRAÇA SÃO SEBASTIÃO - CENTRO, PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 0

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3434-1397

Descrição:

Evento tradicional em celebração ao Padroeiro da Cidade. Celebrado durante dez dias do mês de janeiro, com ênfase no dia 20 de janeiro,
dia do padroeiro São Sebastião. A Festa conta com missas celebradas por párocos convidados sendo que recebem muito fieis de
Itapeva/MG e de cidades vizinhas. Também há de se destacar as quermesses, bingos e leilões de gado, entre outros atrativos. Entretanto,
os principais destaque da festa ficam por conta dos shows artísticos e musicais que proporcionam resgate das tradições culturais do
Município, bem como também mesclam tendências atuais, garantindo-se assim público elevado e de todas as correntes.

FÉRIAS CENTERMINAS

Município: Belo Horizonte

Data: 11/01, 26/01

Categoria: Culturais e Artísticos, Outros

Endereço: Power Shopping Centerminas - União, Avenida Pastor Anselmo Silvestre, 1495

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3140-4195

Facebook: http://www.facebook.com/centerminas/

Site: http://centerminas.com

Descrição:

Para animar ainda mais as férias de janeiro, o Power Shopping Centerminas vai oferecer uma série de oficinas e brincadeiras para crianças
entre 4 e 12 anos. Diversas oficinas estarão disponíveis segundo o calendário do shopping, abertos à todo o público presente. Pinturas,
gincanas, brincadeiras e tudo mais para a diversão das crianças nas férias do Shopping Centerminas.



FESTA DE SÃO SEBASTIÃO

Município: Itabirito

Data: 11/01, 20/01

Categoria: Religiosos

Endereço: Paróquia de São Sebastião - Centro, Rua João Pessoa, 102, -20.2542689,-43.8036781,17z

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3561-1936 / 98519-4975

Facebook: https://www.facebook.com/pg/psaosebastiaoitabirito/posts/

Descrição:

A Festa de São Sebastião celebra a data do Santo Padroeiro da Paróquia que leva o mesmo nome. A programação conta com muito louvor
e adoração, repleta de missas festivas, leilões, procissões e barraquinhas com quitutes que só o povo de Itabirito é capaz de produzir. Em
pleno centro comercial de Itabirito, a Paróquia de São Sebastião foi construída em 4 de setembro de 1959. Majestosa e moderna, a Igreja
conta a Paixão de Cristo em suas paredes internas e foi arquitetada com uma acústica ideal para belos cantos religiosos. A Matriz encanta
pela altivez e simplicidade, com uma concepção mais limpa e belos vitrais, aliadas a um admirável ambiente de oração.

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO

Município: Nova União

Data: 11/01, 20/01

Categoria: Gastronômicos e Produtos, Religiosos, Show

Endereço: Praça da Igreja Matriz - Centro, Praça Padre João Habian, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3685-1221

Site: http://www.novauniao.mg.gov.br/

Descrição:

A Festa de São Sebastião é uma celebração religiosa com novenas, missas, barraquinhas, bingos, shows, cavalgadas e praça de
alimentação. A festa acontece sempre em janeiro, dez dia anterior ao dia 20 Dia de São Sebastião. E é uma das principais festa da Cidade,
atraindo muitos turistas por ser uma cidade acolhedora e ter muitos sitiantes. Tradicional por ser a Festa do Padroeiro de nossa cidade,
muita fé é o que vão encontrar la no alto aos pés de nossa Matriz. O ponto máximo da festa e no primeiro fim de semana do evento, com
shows e o bingo de shows de prêmios .

FEIRA DO PRODUTOR RURAL

Município: Joaquim Felício

Data: 11/01, 11/02

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Estação Ferroviária - Centro, Avenida Getúlio Vargas, 00

Circuito: Circuito Turístico da Serra do Cabral

Organização/Informações:

Site: http://www.joaquimfelicio.mg.gov.br/

Descrição:

O evento acontece quinzenalmente e já e tido como tradicional, os visitantes encontram comidas típicas da região, queijos e doces caseiros,
verduras típicas da roça, possui como objetivo oferecer um espaço destinado à venda a varejo direta do pequeno e médio produtor
fomentando assim a Agricultura Familiar local onde. Ocorrem também shows ao vivo de artistas regionais para o público presente. O evento
possui uma estrutura completa com banheiros, tendas para abrigar o visitante e todos da cidade.



FESTA DA UVA

Município: Caldas

Data: 12/01, 20/01

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos

Endereço: Praça Mello Viana - Centro, Praça Mello Viana, s/n, Praça mello viana caldas

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3735-1578

Facebook: https://www.facebook.com/festadauvacaldasmg/

Site: http://www.caldas.mg.gov.br

Descrição:

Poucos sabem, mas Caldas já ocupou o posto de “Capital do Vinho” do Estado de Minas Gerais. Atualmente, ocupa a segunda colocação
como maior produtora de uvas no Sul de Minas e quarta com maior produção no Estado – 151 hectares e produção de 955 toneladas de
uvas. Para resgatar e difundir a cultura e a produção artesanal do vinho mineiro foi criada a Festa da Uva, um tradicional evento que faz
parte do calendário oficial do município. Realizada no mês de janeiro. A festividade é composta por: Baile de eleição e coroação da Rainha
da Uva; exposição de uvas e produtos agroindustriais; exposição de acervo fotográfico; missa em ação de graça aos vitivinicultores;
programação musical; ônibus laboratório EPAMIG; circuito gastronômico; venda de uvas; concurso da melhor uva; desfile de carros
alegóricos com representatividade às indústrias, meio ambiente, água, distritos, produção rural, arte e cultura.

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO

Município: Volta Grande

Data: 12/01, 20/01

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Religiosos, Show

Endereço: Igreja Matriz São Sebastião - Centro, Avenida Cineasta Humberto Mauro, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3463-1298

Descrição:

Festa que tem como objetivo homenagear ao Padroeiro São Sebastião, arrecadando fundos para manutenção das obras na Paróquia.
Alvorada com Banda Musical, acompanhada por populares pelas ruas da cidade, terminando em Frente à Igreja Matriz. Durante a noite
barraquinhas com comidas típicas , leilões de prendas ofertadas pelos moradores e terminando com uma cavalgada percorrendo as ruas da
cidade e leilão de bezerros, que são arrematados pelos fazendeiros locais e munícipes.

COSTELA, VIOLA E CACHAÇA

Município: João Pinheiro

Data: 12/01

Categoria: Outros

Endereço: Sitio Caxingó - BR 040, BR 040, Km 134, 00

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3561-5437

Site: http://https://www.facebook.com/pages/category/Restaurant/Restaurante-Caxingó-

Descrição:

Venha participar conosco de mais uma edição da Festa Costela Cachaça e Viola com muita animação! A Festa garante muita moda de
viola, a tradicional costela assada, mandioca, feijão tropeiro, caldos no Open Food. A festa, tradicional em nossa cidade, reúne varias
pessoas e valoriza nossas raízes caipiras e tem como objetivo a sua diversão. Esperamos por vocês!



FOLIA DE REIS

Município: Três Pontas

Data: 12/01

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Cônego Vitor - Centro, Praça Cônego Vitor, s/n

Circuito: Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D'Água

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3266-6246

Site: http://cultura@trespontas.mg.gov.br

Descrição:

A Folia de Reis é uma tradição católica que representa a chegada dos três reis magos na gruta onde nasceu o menino Jesus. É parte do
Patrimônio Histórico e Material não só de Três Pontas, como também de grande parte da América Latina.cmpõem uma das mais belas
manifestações culturais católicas.

CAVALGADA 22° ANIVERSÁRIO DE URUANA DE MINAS

Município: Uruana de Minas

Data: 12/01

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Fazenda Oliveira - AREA RURAL, Fazenda Oliveira, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3678-9090

Site: http://uruana.mg.gov.br/

Descrição:

Cavalgada em comemoração aos 22 anos de emancipação de Uruana de Minas, onde os cavaleiros e amazonas do município região se
reúnem para festejar o dia de São Sebastião padroeiro da cidade. O Evento sai do Posto Petromac, percorrendo as ruas da cidade com
destino a Fazenda Oliveira, onde os cavaleiros são recebidos com um suculento jantar, churrasco, shows de artistas locais e entrega de
brindes.

FESTA EM HOMENAGEM A SÃO SEBASTIÃO

Município: Nacip Raydan

Data: 13/01, 20/01

Categoria: Religiosos

Endereço: Capela São Sebastião - Serra dos Lourençoes , Zona Rural , s/n, Serra dosLourenços

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3294-1214

Site: http://www.nacipraydan.mg.gov.br/

Descrição:

São Sebastião, o Santo das causas impossíveis, serve de inspiração para a comunidade Serra dos Lourenços, que carrega em sua história
a graça de um milagre: a cura de inúmeras pessoas que sofriam com a Febre Amarela que assolava a região na década de 30 no século
XX. Graças a promessa de um morador local e a fé do povo, iniciaram-se as celebrações em honra a São Sebastião em Nacip Raydan.
Hoje, a festividade acontece anualmente no dia 20 de janeiro, Dia de São Sebastião, com direito a leilões, apresentações musicais,
momentos de celebrações religiosas e o encerramento conta com uma grande procissão, onde pessoas vão a cavalo ou mesmo a pé, até o
pé do cruzeiro da cidade.



SEMINÁRIO ARTE MINAS INTERNACIONAL 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 13/01, 26/01

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Arte Minas - Sion, Rua Uruguai , 473

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99382-7965

Facebook: http://www.facebook.com/seminarioarteminas

Site: http://www.seminarioarteminas.net

Descrição:

Em 2019, o Seminário irá acontecer entre os dias 13 a 26 de janeiro. Serão 23 professores renomados dos cenários nacional e
internacional, que proporcionarão uma incrível experiência para professores e alunos que desejam reciclar e aprimorar seus conhecimentos.
Nesta quarta edição do evento, teremos diversos cursos e workshops, coaching, aula pública Vaganova, premiações com bolsas em
entidades nacionais e internacionais, diversas apresentações de repertórios, além de mesa redonda com grandes personalidades da dança
brasileira e internacional. Os pacotes de inscrição estão detalhados no site! Confira e venha dançar conosco!

PETROBRAS SINFÔNICA E NANDO REIS

Município: Belo Horizonte

Data: 13/01

Categoria: Show

Endereço: Sala Minas Gerais - Barro Preto, Rua Tenente Brito Melo, 1090

Organização/Informações:

Telefone: (21) 2551-5595

Facebook: https://www.facebook.com/events/2403996806282705/

Site: http://petrobrasinfonica.com.br/?fbclid=IwAR0DYk6q5QYFAaB37kisZfwbGhaqwVW_uVyjJnhu52rOeTXugAOuK8vW3aE

Descrição:

Em janeiro de 2019, o cantor retorna a capital com um show inesquecível em conjunto com a Orquestra Petrobras Sinfônica, na Sala Minas
Gerais. Um show que mistura o repertório do cantor com a música clássica. Sinônimo de boas melodias e composições marcantes, Nando
apresentará 13 sucessos de sua carreira acompanhado pela orquestra do maestro e diretor artístico Isaac Karabtchevsky. No repertório,
canções como “O Segundo Sol”, “Relicário” e “Por Onde Andei”, que ganharam novos arranjos nas mãos de Rafael Smith, Alexandre Caldi
e Jessé Sadoc.

MISSA DE SANTOS REIS

Município: Divinópolis

Data: 13/01

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Santuário de Santo Antônio e Praça Benedito Valadares - Centro, Av Vinte e Um de Abril, 655

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3229-6500

Site: http://divinopolis.mg.gov.br

Descrição:

Os grupos se concentram na área externa do Santuário de Santo Antônio com a presença de Folias de Reis de Divinópolis e diversas
cidades da região centro-oeste do estado. O ponto alto da festa é a entrada dos Grupos de Folia, dos Reis Magos e da Cigana,
proporcionando uma belíssima encenação.



FEIRA EXPO INOX DE TIMÓTEO

Município: Timóteo

Data: 14/01

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça Primeiro de Maio - centro norte, Praça primeiro de maio, 1

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3847-4708

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituradetimoteo/

Site: http://www.timoteo.mg.gov.br/

Descrição:

Evento de porte estadual, com presença de grandes empresas da área de produtos confeccionados em INOX, bem como empresas do
comercio local. com shows, espaços de gastronomia e exposições. O evento ocorre sempre nos meses de maio ou Junho e recebe públicos
acima de 30.000 pessoas durante os eventos. Stands de produtores e de comercializadores de produtos em inox e demais atividades de
comercio e industria de timóteo e do Pais estão sempre presentes.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Município: Unaí

Data: 15/01

Categoria: Cívicos, Culturais e Artísticos, Esportivo

Endereço: Sindicato dos produtores Rurais de Unaí - barroca, Praça Sandoval Martins, 1780

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3677-5054

Site: http://www.prefeituraunai.mg.gov.br/

Descrição:

Do povo para o povo, as festividades de aniversário contam com diversas atrações, todas de artistas unaienses. Quem vai ao Parque de
Exposições no dia da festa, encontra muitas opções de entretenimento e pode apreciar a cultura desta terra que completa 75 anos de
emancipação. Brinquedos para crianças, exposições de artes do museu municipal, atrações religiosas, shows de música, apresentações de
dança, esportes radicais, teatro, distribuição de mudas, forró e muito mais movimentam o final de semana prolongado e atrai muita gente
para comemorar o aniversário de Unaí.

FESTA EM LOUVOR A NOSSA SENHORA DA ABADIA E SÃO JOSÉ

Município: Abadia dos Dourados

Data: 15/01

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Manoel Esteves dos Santos - centro, Praça Manoel Esteves dos Santos , 1

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3847-1248

Descrição:

132 Anos de Graças e Bençãos recebidas! O Santuário Nossa Senhora da Abadia de Abadia dos Dourados, realiza anualmente a festa em
Louvor a Nossa Senhora da Abadia nos dias 06 a 15 de agosto. Nesse período intensifica a visita dos fiéis ao Santuário um local de fé e
oração onde os devotos por intercessão de Nossa senhora da Abadia recebem grandes graças . A você devoto de Nossa Senhora da
Abadia venha visitar o Santuário fazer o seu pedido e o seu Agradecimento a Nossa Senhora da Abadia.



ESPETÁCULO TEATRAL RIR E O MELHOR REMEDIO

Município: Igaratinga

Data: 16/01

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: QUADRA GERALDO CHICÃO - ESCOLA MUNICIPAL - CENTRO, R. dos Paulistas, 230, Não tivemos um público como
esperávamos, ainda não

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3246-1134

Site: http://www.igaratinga.mg.gov.br

Descrição:

Agora em Igaratinga uma peça teatral com muito humor, com performances fantásticas do excelente humorista Taquinho Santiago. Venha
se divertir, muito, com esse ator que se apresenta com uma maneira irreverente, divertida e cativante. Se você está precisando rir um pouco,
não deixe de vir, deixe o stress para trás. Se você ainda não conhece o espetáculo Rir é o Melhor Remédio não perca esta ótima
oportunidade de conhecer e rir e se divertir.

QUERMESSE A SÃO SEBASTIÃO

Município: Pitangui

Data: 17/01, 20/01

Categoria: Religiosos

Endereço: Rua Siderpita - chapadão , Rua Siderpita com fluência com a rua João lopes Cançado , s/n, Igreja de São Sebastião

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3271-5656

Site: http://pitangui.com

Descrição:

Realizado nos dias 17,18,19 e 20 de janeiro. A barraquinha de São Sebastião é um evento religioso aberto para todo publico tendo como
um de seus principais atrativos a procissão realizada por meninos vestido de são Sebastião tendo a idade de 03 a 10 anos de idade.

FESTIVAL DE VERÃO VALE DO AÇO

Município: Ipatinga

Data: 17/01, 24/02

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Centro Cultural Usiminas - Industrial, Av. Pedro Linhares Gomes, 3900, A

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3822-2215

Site: https://www.institutoculturalusiminas.com/

Descrição:

O Festival tornou-se uma referência para o público local como opção de diversão com qualidade nas férias. E para artistas e produtores, um
espaço valioso para mostrar talentos. No período de 17 de janeiro a 24 de fevereiro, o Instituto Cultural Usiminas realizará mais uma edição
do Festival de Verão Vale do Aço. O evento, que conta com o patrocínio da Usiminas por meio da lei de incentivo à cultura, traz para a
cidade de Ipatinga e região atrações de música, dança, teatro, exposições e oficinas artísticas. A programação, com mais de 50 atrações,
acontece nos teatros do Centro Cultural Usiminas (Shopping do Vale do Aço) e Zélia Olguin (bairro Cariru). Para todos os espetáculos os
valores de meia entrada serão estendidos a todas as categorias até 2 horas antes dos eventos. Faltando 2 horas para os espetáculos, a
meia entrada será válida para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60 anos e colaboradores das empresas Usiminas.



BRASILFA FOOTBALL CAMP

Município: Belo Horizonte

Data: 18/01, 20/01

Categoria: Esportivo

Endereço: SESC Venda Nova - Mantiqueira, Rua José Félix Martins, 1246

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98472-1655

Site: http://www.brasilfa.com/

Descrição:

O Brasil FA Football Camp é um evento focado em elevar o nível técnico dos atletas de Futebol Americano no Brasil. Em uma iniciativa de
alguns dos maiores atletas do país em parceria com a Brasil FA, o Camp visa proporcionar dias de completa imersão técnica no esporte,
com conteúdo de altíssimo valor, adquirido pelos treinadores ao longo de anos de experiência no esporte. O evento ainda procura dar
oportunidade de aprender mais sobre o Futebol Americano em treinos teóricos, palestras técnicas e motivacionais, treinos físicos e treinos
específicos de cada posição, e um grande jogo, onde os melhores atletas serão "Draftados" pelos treinadores de cada posição. Um final de
semana intenso, no SESC Venda Nova, para atletas do nível básico ao avançado, dando a oportunidade de progredir em seu esporte e
melhorar suas habilidades ao lado de grandes nomes do esporte.

22° ANIVERSÁRIO DE URUANA DE MINAS

Município: Uruana de Minas

Data: 18/01, 19/01

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça de Eventos - centro, Rua; Vicente Alves, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3678-9090

Site: http://uruana.mg.gov.br/

Descrição:

Uruana de Minas comemora 22 anos de emancipação, com Shows com cantores de renome como Show do Trio Parada Dura em praça
publica. Uruana de Minas é um município pequeno, mas se torna grandioso pela hospitalidade, pelo povo ordeiro, pela culinária, e com uma
paisagem de tirar o fôlego, rodeado de montanhas com cenário cinematográfico, com as mais lindas Cachoeiras, com um potencial turístico
enorme, onde a sua economia é baseada na agricultura, pecuária, artesanato e também conhecida como a capital do baru, pois é forte na
venda da castanha de baru. Uruana de Minas festeja seus 22 anos com muitas atrações. Venham comemorar conosco.

ENCONTRO DE FOLIAS NA GRUTA

Município: Patrocínio

Data: 18/01, 20/01

Categoria: Religiosos

Endereço: Gruta de Santos Reis - Cruzeiro da Serra, Av. Elias José Abrão, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3831-5192

Descrição:

O encontro acontece na gruta artificial criada no pé da Serra do Cruzeiro, com imagens em tamanho natural representando o nascimento do
menino Jesus. Durante o evento que atrai turistas de toda região haverá apresentação das folias de reis e bandas da regionais, cavalgada,
almoço, leilões, terço, celebração eucarística sertaneja, montagem do presépio vivo, procissão e encerramento da festa com a coroação do
rei e rainha de 2020. Venha viver esse momento de fé e louvor, vivenciando essa manifestação cultural tradicional do povo mineiro.



FESTA EM HONRA A SEBASTIÃO NA LAPINHA DA SERRA

Município: Santana do Riacho

Data: 18/01, 20/01

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça da Lapinha - Lapinha da Serra, Praça da Lapinha, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3718-7458

Facebook: https://www.facebook.com/turismoserradocipo

Site: http://santanadoriacho.mg.gov.br

Descrição:

Um dos festejos tradicionais da Lapinha da Serra é o de comemoração ao Dia de São Sebastião, padroeiro do povoado. A festa religiosa
consiste em procissões, missa, hasteamento da bandeira, apresentações culturais e barraquinhas de comida e bebidas. As homenagens
são organizadas pela comunidade de moradores do povoado.

22ª MOSTRA DE CINEMA DE TIRADENTES

Município: Tiradentes

Data: 18/01, 26/01

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Diversos locais na cidade - centro, R. Silvio Vasconcelos,, 86, Lardo das Forras

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3282-2366

Facebook: https://www.facebook.com/universoproducao

Site: http://mostratiradentes.com.br/

Descrição:

Considerada a maior manifestação do cinema brasileiro contemporâneo em formação, reflexão, exibição e difusão. Busca refletir e debater,
em edições anuais, o que há de mais destacado e promissor na nova produção audiovisual brasileira, em longas e curtas, em qualquer
gênero e em formato digital. A programação é oferecida gratuitamente ao público e inclui exibição de filmes brasileiros (longas e curtas), pré-
estreias, homenagens, debates, encontros com a crítica, o diretor e o público, oficinas, seminário, mostrinha de Cinema, atrações artísticas.

“MINHA MÃE É UMA PEÇA” COM PAULO GUSTAVO

Município: Belo Horizonte

Data: 19/01, 20/01

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Palácio das Artes - Centro, Avenida Afonso Pena, 1537

Organização/Informações:

Telefone: (19) 99126-4730

Facebook: https://www.facebook.com/IngressoRapido/

Site: https://www.ingressorapido.com.br/

Descrição:

Doze anos após após sua estreia, “Minha Mãe É Uma Peça” volta aos palcos abrindo a programação da 18ª edição do Festival Teatro em
Movimento. A remontagem vem para brindar e comemorar a brilhante trajetória de Dona Hermínia, personagem que conquistou todo o país e
que já levou mais de 2 milhões de espectadores aos teatros, e 15 milhões de espectadores aos cinemas de todo o Brasil, com os filmes
Minha Mãe É Uma Peça 1 e 2. A peça acontece no Grande Teatro do Palácio das Artes, nos dias 19 e 20 de janeiro, sábado às 19h e
domingo às 18h. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site do Ingresso Rápido.



PRÉ-CARNAVAL QUERO TE ENCONTRAR

Município: Belo Horizonte

Data: 19/01

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Distrital - Cruzeiro, Rua Opala, S/N

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98866-6433

Facebook: https://www.facebook.com/FestaQTE/

Descrição:

No melhor clima de carnaval, no dia 19 de janeiro às 22 horas, a Quero Te Encontrar vai invadir o Mercado Distrital pra dar início a toda folia
de 2019. O Distrital é um espaço plural, moderno, aberto à todos os públicos e atento à todos os gostos, localizado no bairro Cruzeiro. O
evento será o after oficial da Deixa de Charme, que acontece mais cedo, com muita música boa, energia positiva e principalmente amor, e
terá atrações como: ME ASSUME OU ME ESQUECE, DEIXA FALAR, DJ ROND e DJ BEAVIS. Os ingressos já estão a venda no site da
Sympla, garanta já o seu!

3° ENCONTRO DE BEER & FOOD TRUCKS SOLIDÁRIO

Município: Ipatinga

Data: 19/01

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Avenida do Cariru - Cariru, Avenida Estados Unidos, s/n, de 12 a 00 horas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3829-8267

Facebook: https://pt-br.facebook.com/tremmineiroproducao/

Site: http://www.ipatinga.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/ipatinga-realiza-3o-encontro-de--beer--food-trucks-solidario/95133

Descrição:

Para o 3° Encontro de Beer & Food Trucks Solidário estão previstos dez carros Truck (Beer e Food). A animação ficará por conta de bandas
regionais, cervejarias artesanais, Abrasa Banquetes e exposição de carros antigos. Para as crianças haverá brinquedos infláveis, como
piscina de bolinhas, cama elástica, entre outros. Os participantes devem contribuir com um quilo de alimento não perecível. Todos os
produtos arrecadados serão destinados ao Banco de Alimentos de Ipatinga.

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO

Município: Carmo do Cajuru

Data: 19/01, 20/01

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Religiosos

Endereço: Praça Vigário José Alexandre - Centro, Praça Vigário José Alexandre, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3244-0700

Facebook: http://prefeituradecarmodocajuru

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

São Sebastião originário de Narbonne e cidadão de Milão, foi um mártir e santo cristão, morto durante a perseguição levada a cabo pelo
imperador romano Diocleciano. O seu nome deriva do grego sebastós, que significa divino, venerável. Conhecido popularmente como o
santo intercessor da peste, contra a fome e a guerra. O evento conta com doações dos fazendeiros da região e as pessoas envolvidas pelo
evento, no dia acontece missa, procissão e praça de Leilões com varias prendas, animais como gado, aves, porcos, artesanatos, quitandas,
doces, queijos e mantimentos em geral. O evento acontece na praça da Vigário Jose Alexandre ( Praça da Matrix nossa Senhora Do
Carmo). Entrada Franca.



BLOCO ZÉ PEREIRA

Município: Rio Novo

Data: 19/01, 23/02

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Praça Marechal Floriano - Centro, Praça Marechal Floriano, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3274-1228

Site: http://www.rionovo.mg.gov.br

Descrição:

Bloco carnavalesco mais famoso de Rio Novo que anuncia a chegada da temporada de folia, saindo às ruas nos finais de semana que
antecedem o Carnaval. Tradição e alegria fazem a fama desta manifestação centenária, registrada como Patrimônio Imaterial de Rio Novo..

CAVALGADAS

Município: Carmo do Cajuru

Data: 19/01

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Parque de Exposições - Distrito Industrial II, Avenida Progresso, s/nº

Circuito: Circuito Turístico Campo das Vertentes

Organização/Informações:

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

Reuniões dos amantes da montaria onde percorrem ruas da cidade em direção a um local pré determinado onde sempre finalizam com uma
boa rodada de viola e comidas típicas. Normalmente, em geral, acontece em datas marcantes e comemorativas de cunho religioso ou de
festas tradicionais da cidade tais como: Festa de São Sebastião na Comunidade de Marimbondos (Janeiro), Festa de Nossa Senhora do
Líbano (Abril), junto as festividades que antecedem a Expô Cajuru junto a Queima do Alho (Agosto) e nas Comemorações da Padroeira
Nossa senhora da Aparecida (12 de Outubro).

SONORIZA FESTIVAL

Município: Belo Horizonte

Data: 19/01

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Serraria Souza Pinto - Centro, Av. Assis Chateaubriand, 889

Organização/Informações:

Facebook: https://pt-br.facebook.com/amacacooficial/

Site: https://www.sympla.com.br/sonoriza-festival---1901---serraria-souza-pinto__428295

Descrição:

Um evento que festeja o verão e a música, para conter a ansiedade do tão esperado carnaval belo-horizontino! O Sonoriza Festival reunirá
seis blocos em sua quarta edição, que acontecerá na Serraria Souza Pinto, no centro da cidade. Entre as atrações das festas estão os
blocos: Então, Brilha!�, Juventude Bronzeada�, Havayanas Usadas, Garotas Solteiras, Pena de Pavão de Krishna e Tchanzinho Zona Norte.
Nessa edição o tema é "Ninguém solta a mão de ninguém", e representa toda a diversidade e união que o carnaval pode proporcionar de
uma forma memorável.



CAVALGADA DO LIONS

Município: João Pinheiro

Data: 19/01

Categoria: Outros

Endereço: ARAS RIO DA PRATA - Br MG181, MG-181, 00, MG 181

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3561-5437

Site: http://www.facebook.com/search/str/cavalgada+do+laions/photos-keyword?epa=SEE_MORE

Descrição:

Evento muito esperado pelas comitivas, com premiação shows ao vivo e muita gente animada. A cavalgada do Lions é uma tradição em
nossa cidade, é um evento que chama muita a atenção por aqueles que gostam de cavalgar e logo em seguida curtir uma festa com os
amigos. Venha fazer parte das comitivas e se divertir .Informações Lions clube de João Pinheiro MG

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO

Município: Berizal

Data: 19/01, 20/01

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Berizal - Centro, Praça João Ferreira Souto, 07

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3845-8122

Facebook: https://www.facebook.com/Cat%C3%B3licos-de-Berizal-449392088514837/

Site: https://berizal.mg.gov.br/

Descrição:

O evento inicia-se na igreja no dia 11 de Janeiro com celebrações e bênçãos a todas as pastorais e trabalhadores de todas as áreas do
Município. A partir do dia 18 de Janeiro, após as celebrações religiosas, acontece na praça o “evangeliza show” com barraquinhas de
comidas típicas e leilões. No dia 20 de Janeiro, cavalgada com a participação de cavaleiros e amazonas de Berizal e região em honra e
tradição a São Sebastião: feijoada, procissão, entrega da bandeira e missa festiva na igreja matriz.

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO

Município: Esmeraldas

Data: 20/01

Categoria: Religiosos

Endereço: Igreja Matriz de Santa Quitéria e Praça Getúlio Vargas - Centro, Praça Getúlio Vargas, s/n

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3538-1555

Facebook: https://pt-br.facebook.com/pages/Igreja-Matriz-de-Santa-Quiteria-Esmeraldas/278718418816877

Descrição:

Festa em honra a São Sebastião, que é tido como protetor dos cavaleiros e fazendeiros; em virtude disso, durante sua festa, que ocorre
durante as três primeiras semanas do mês de janeiro, ocorrem muitos leilões com as prendas doadas pelos fazendeiros locais. Durante a
realização da festa, são celebradas missas e ocorre também, a tradicional procissão com a imagem do santo sendo cortejada por cavaleiros
montados, além de barraquinhas com shows diversos.



FESTA DE SÃO SEBASTIÃO

Município: Coração de Jesus

Data: 20/01

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Praça da Matriz, 1

Circuito: Circuito Turístico Lago de Irapé

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3228-1074 / 99862-1074

Facebook: http://www.facebook.com/pscj.net/?fref=ts

Descrição:

Evento tradicional no município de Coração de Jesus que acontece a mais de 40 anos. A Festa de São Sebastião é um evento religioso e
suas principais atrações são as celebrações na Igreja da Matriz e a procissão de Cavaleiros e amazonas, mas conta também com leilões,
atrações musicais e barraquinhas com comidas típicas. A cidade possui muitos devotos de São Sebastião e toda a comunidade,
principalmente os moradores da zona rural prestigiam a festa, assim como muitos turistas dos municípios vizinhos que vêm à cidade para
participar das festividades.

DOMINGO NO PARQUE

Município: Patos de Minas

Data: 20/01, 20/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo

Endereço: Parque Municipal do Mocambo - Valparaíso, Rua Miosótes, s/n

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3822-9892

Site: http://www.patosdeminas.mg.gov.br

Descrição:

O Domingo no Parque é um programa turístico e familiar, de abrangência regional, que busca proporcionar lazer, cultura e esporte à
população, convidando a todos para um passeio no vistoso e aconchegante Parque Municipal do Mocambo, hoje revitalizado e em
condições de receber milhares de pessoas, em especial nos finais de semana. O evento Domingo no Parque, sendo mensal, oferece
variadas atrações culturais ao público, ao longo de todo o dia (primeiro domingo de cada mês), atividades esportivas nas quadras
poliesportivas, no palco (com aulas ministradas), no espaço de aparelhos de barras, paralelas e na academia ao ar livre.

70º ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Município: Coronel Fabriciano

Data: 20/01

Categoria: Cívicos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça da Estação - Centro, Av. Dr. Rubens Siqueira Maia, 680-794

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3846-7793

Facebook: https://www.facebook.com/PrefeituradeFabriciano/

Site: http://www.fabriciano.mg.gov.br/principal

Descrição:

A Prefeitura de Coronel Fabriciano comemora, em 2019, o 70º Aniversário da cidade! O objetivo da tradicional comemoração é conservar a
história da formação, povoação e do desenvolvimento econômico do município. Durante o dia de festa, a população e visitantes podem
esperar muita diversão. Contaremos com música, comidas típicas, atividades culturais, rua de lazer com brinquedos para a criançada e
muito mais! Participe!



FESTA DE SÃO SEBASTIÃO

Município: Leandro Ferreira

Data: 20/01

Categoria: Religiosos, Show

Endereço: Praça São Sebastião - CENTRO, Praça São Sebastião , S/N

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3277-1313

Facebook: https://www.facebook.com/turismolefer/

Descrição:

Festa do Padroeiro da Cidade de Leandro Ferreira. A Festa reúne a população da cidade e visitantes de toda a região. É abrilhantada com
Shows e Leilões variados com Cantores e Bandas Locais. Participe!

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO

Município: Taiobeiras

Data: 20/01

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Praça da Matriz, s/n, Praça da Matriz

Circuito: Circuito Turístico da Cachaça

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3845-1019

Site: http://www.taiobeiras.mg.gov.br/sis2009/

Descrição:

A Festa de São Sebastião, santo padroeiro de Taiobeiras é realizada ao dia 20 de Janeiro , numa série de atividades promovidas pela
paróquia local, tem celebrações eucarísticas, barraquinhas com comidas típicas e leilões .a 62 anos a tradicional festa de São Sebastião
reúne Taiobeirense e visitantes numa grande confraternização. Simultaneamente o evento, acontece com a feira regional do Alto Rio Pardo,
criada há 13 anos para agregar comércio,indústria,agronegócio e prestação de serviços. O turista é recebido por um povo amigo e
hospitaleiro, sempre aberto a relacionamentos cordiais.

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO

Município: Brumadinho

Data: 20/01

Categoria: Religiosos

Endereço: Matriz de São Sebastião - Centro, Avenida Barão do Rio Branco, 165

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3571-1437

Facebook: https://www.facebook.com/visitebrumadinhooficial

Site: http://www.visitebrumadinho.com.br

Descrição:

Celebrada no mês de janeiro, a festa de São Sebastião, padroeiro do município, é comemorada com novena, procissão, apresentações
culturais e show pirotécnico. Durante os dias de festa não faltam momentos de oração e confraternização entre amigos e familiares. Há
ainda barraquinhas, bingo e leilão de animais, proporcionando ao evento muitas alegrias e interação entre os fiéis e visitantes.



CORRIDA RÚSTICA DE SÃO SEBASTIÃO

Município: Papagaios

Data: 20/01

Categoria: Esportivo

Endereço: Centro Esportivo Lineu de Campos Cordeiro - Santo Antônio , Rua Armando Ribeiro, S/N

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3274-1260

Site: https://papagaios.mg.gov.br/

Descrição:

A tradicional Corrida Rústica de Papagaios vem há 13 anos valorizando o atletismo na cidade e região. Realizada anualmente no dia 20 de
janeiro, faz parte das comemorações em homenagem à São Sebastião, Padroeiro do município. O trecho de 10 km percorrido dentro da
cidade é todo sinalizado e os atletas recebem assistência e hidratação ao longo de todo o percurso. Todos os anos nesta data a cidade
recebe inúmeros atletas de diversas regiões do estado. A Corrida, que faz parte do Calendário de Eventos da cidade, ajudou a despertar
muitos atletas que ainda hoje são praticantes assíduos.

1ª CORRIDA DE MONTANHA - CATAS ALTAS

Município: Catas Altas

Data: 20/01

Categoria: Esportivo

Endereço: Catas Altas - Centro, Catas Altas, S/N

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3832-7585

Site: http://www.ecoaventuras.tur.br

Descrição:

O que define esta corrida é que ela acontece em meio à natureza. As provas e competições acontecem em áreas rurais ou litorâneas. Uma
característica muito marcante da corrida de montanha é que esta modalidade é realizada em terrenos irregulares, trilhas, costões, estrada de
terra batida, cruzando riachos, córregos, barrancos, pedras, galhos e lamas com subidas e descidas íngremes. A 1ª corrida de montanha de
Catas Altas – EcoAventuras Trail Run 2019 – será realizada na porção Leste da Serra do Caraça, maciço pertencente a cadeia de
montanhas do Espinhaço em frente a charmosa cidade de Catas Altas percorrendo uma trilha ao lado do córrego Maquiné em seguida
subindo em direção as cachoeiras da Santa e Maquiné. Um local privilegiado para vir com amigos e família, aproveitar o final de semana e
exercitar em uma paisagem caprichosamente esculpida pela natureza.

CAVALGADA / FESTA SÃO SEBASTIÃO

Município: Cabeceira Grande

Data: 20/01

Categoria: Religiosos

Endereço: Palmital de Minas - Centro, Avenida Juvêncio Corrêa, S/N

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3677-8093

Facebook: https://www.facebook.com/cabepalmmg/

Site: http://www.pmcg.mg.gov.br

Descrição:

O município de Cabeceira Grande comemora o padroeiro de seu Distrito, Palmital de Minas, com uma grandiosa festa religiosa, contando
com a famosa cavalgada, que reúne não somente os moradores do Distrito, como os da Sede do município, cidades vizinhas e a
participação da população da zona rural. Data sempre muito aguardada, devido a tradição interioranas das cavalgadas, seguidas pelos
eventos destinados a data.



OFICINAS DE VERÃO DE ACURUÍ

Município: Itabirito

Data: 21/01, 26/01

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Associação Comunitária do Distrito de Acuruí - Acuruí, Av. Principal, s/n°, -20.2096599,-43.7230707,18.75z

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3561-7847

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

As Oficinas de Verão de Acuruí mobilizam o distrito de Acuruí e levam muitas atividades para a comunidade. de 21 a 27 de janeiro os
participantes terão a oportunidade de aprender mais sobre turismo, teatro, culinária e bordado em oficinas, palestras e workshops lotados,
além de prestigiarem filmes e apresentações musicais. As atividades são realizadas gratuitamente na Associação Comunitária de Acuruí e
no Balneário Rio das Pedras. As Oficinas de Verão de Acuruí fazem parte do programa de trabalho deste ano da Diretoria de Turismo, a
Produção Associada ao Turismo, desenvolvendo cada vez mais o potencial turístico com o que a comunidade tem de melhor. A realização é
da Prefeitura de Itabirito em parceria com a Associação Comunitária de Acuruí.

PARÁ MOVIMENTO 2019

Município: Pará de Minas

Data: 21/01, 25/01

Categoria: Esportivo

Endereço: Parque de Eventos - São José, Rua Brasília, 108, Parque Bariri

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3233-5600

Site: http://parademinas.mg.gov.br/

Descrição:

Pará Movimento 2019 será realizado nos dias 21 a 25 de janeiro de 2019 no principal ponto turístico de Pará de Minas no "Parque do Bariri"
onde acontecerão várias atrações de lazer e esportivas. Terá oficinas de peteca, futsal, vôlei, queimada, danças, ginásticas funcional e
muito mais, vale a pena participar.

FESTIVAL TRANSVIVA

Município: Belo Horizonte

Data: 22/01, 29/01

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro de Referência da Juventude - Centro, Praça Rui Barbosa, 50

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3277-4356

Facebook: https://www.facebook.com/pg/transvivafestival/photos/?ref=page_internal

Descrição:

De 22 a 29 de janeiro, no mês da visibilidade trans, acontece a primeira edição do Festival TransViva, um manifesto artístico e político pela
vida das pessoas trans. Em uma semana com extensa programação, Belo Horizonte recebe rodada de negócios, oficinas de qualificação
profissional, apresentações culturais, mesas de debates, exposições e oficinas artísticas. Um dos destaques da programação é a Rodada de
Negócios, um encontro entre empresas que possuem profissionais trans em seus quadros de funcionários e organizações diversas, em
busca de promover empregabilidade, no dia 24 de janeiro. Já no dia 26, acontece a Praia da Estação, um evento colaborativo já tradicional
na cidade, e que terá uma edição especial para o festival. As atividades serão realizadas no Centro de Referência da Juventude, na Praça
da Estação e sob o Viaduto Santa Tereza. Todas são gratuitas e abertas ao público, com foco em pessoas trans e em situação de
vulnerabilidade social.



XXVI ENCONTRO DE ARTE E CULTURA EM MORRO DA GARÇA - MG

Município: Morro da Garça

Data: 22/01, 27/01

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço:  Casa da Cultura - CENTRO, Rua Deputado Manoel Pereira da Silveira, 31, Casa

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3725-1110

Site: http://www.morrodagarca.mg.gov.br

Descrição:

A Assessoria Especial de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo e a Associação dos Amigos da Casa da Cultura do Sertão, realizam de 24 a 28
de janeiro de 2019, o XXVI Encontro de Arte e Cultura ao Pé da "Pirâmide do Sertão", com uma rica programação! Agende esta data e
venha conhecer Morro da Garça, onde a paisagem dá o recado e a cultura completa! Programação em breve.

FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA

Município: Carmo do Cajuru

Data: 22/01

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Nossa Senhora Aparecida - Adelino Mano, Praça Nossa Senhora Aparecida, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3244-1001

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

Nossa Senhora da Conceição Aparecida, popularmente chamada de Nossa Senhora Aparecida, é a padroeira do Brasil. O evento é
realizado na Praça Nossa Senhora Aparecida (cruzeiro).onde acontece missa e procissão em honra a nossa senhora, no mesmo dia
também acontece a tradicional cavalgada em honra a santa e missa as 15 hs com participação de inúmeros devotos. Local de saída da
cavalgada prainha de Carmo do Cajuru. o evento termina a noite com missa as 19 hs e homenagem Nossa querida Padroeira. Entrada
franca

VAC13 - 13ª EDIÇÃO DO VERÃO ARTE CONTEMPORÂNEA

Município: Belo Horizonte

Data: 23/01, 17/02

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Espaços Culturais de Belo Horizonte - Funcionários, Praça da Liberdade, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3221-6200

Facebook: https://www.facebook.com/veraoarte/

Site: http://veraoarte.com.br/2018/

Descrição:

O Verão Arte Contemporânea (VAC) chega a sua 13ª edição promovendo 25 dias de teatro, dança, artes visuais, gastronomia, arquitetura,
cinema, literatura, música, moda e também discussões políticas. O festival é realizado pelo Grupo Oficcina Multimédia, com apoio da
Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Fundação Municipal de Cultura e Centro de Referência da
Juventude. Durante a programação, o público se diverte com algumas apresentações como: show do Poliphonicos e concerto de música do
quarteto Guignard, que já estão confirmadas no Centro cultural Banco do Brasil. Demais programações estarão disponíveis nas redes
sociais e site do evento.



LANÇAMENTO DO ITABIRITO FOLIA E SAMBA DE BOTECO 2019

Município: Itabirito

Data: 23/01

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Mercado Municipal Nem do Roldão - Centro, R. Dr. Eurico Rodrigues, 486, @-20.2473873,-43.8062334,17z

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3561-4901

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

A programação e os estabelecimentos já foram definidos, e serão divulgados no evento de lançamento oficinal do Samba de Boteco e do
Carnaval - Itabirito Folia 2019, que deverá ocorrer amanhã 23/01 às 19:00h no Mercado Municipal. O Samba de Boteco, este ano, deverá
ocorrer entre os dias 08, 09 e 10 de fevereiro de 2019 e entre os dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2019. Na Quadra de Esportes de Acuruí,
Restaurante Orgulho de Minas, São Gonçalo do Bação e Galpão da Delphi. 12 empreendimentos de alimentação de Itabirito irão se revezar
para estarem presentes na Delphi.

HOLISTIC FAIR

Município: Bueno Brandão

Data: 24/01, 27/01

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço: Centro Comunitário Bom Jesus - Centro, Rua Padre Zeferino, 71

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35)3463-2384

Descrição:

Holistic Fair busca ressaltar e potencializar as ações holísticas, integrativas, ecumênicas e orgânicas existentes na cidade e região, como
forma de contribuição para o despertar e o desenvolvimento das pessoas, nos aspectos físico, mental, espiritual e emocional. Tem o
propósito de compartilhar experiências de processos de autoconhecimento, despertar da consciência, evolução espiritual, re-conexão com a
natureza, resgate de valores humanos elevados – sagrados e ancestrais, integrando atrações locais e regionais e nacionais. Em harmonia
com a natureza e olhar especial à cultura tradicional, as manifestações religiosas, o artesanato típico, a música, a culinária e os saberes
populares compõem um espaço integrativo com a participação de diferentes profissionais, serviços e atrações para proporcionar vivências e
experiências com reflexão, crescimento, desenvolvimento e cura.

TRIVIAL TRIO – MÚSICA INSTRUMENTAL BRASILEIRA

Município: Ipatinga

Data: 24/01

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Teatro Zélia Olguim - Cariru, Av. Itália, 1890

Organização/Informações:

Telefone:  (31) 3825-1670

Descrição:

Trivial reúne Augusto Cordeiro, Paulo Fróis e Pedro Gomes, três jovens instrumentistas de Belo Horizonte que representam uma bela
realidade da música brasileira atual. O repertório passeia por clássicos da música brasileira, composições próprias e busca valorizar a atual
cena autoral de Minas Gerais, com composições de Toninho Horta, Rafael Martini e Thiago Delegado.



12º FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO DE GOVERNADOR VALADARES

Município: Governador Valadares

Data: 24/01, 27/01

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça dos Pioneiros - Centro, Rua Marechal Floriano, 905

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3271-3881

Site: http://www.valadares.mg.gov.br

Descrição:

São grupos de teatro de todo o Brasil que se reúnem em Valadares com apresentações voltadas para o público adulto e infantil nos gêneros
comédia e drama. É uma experiência que fortalece o trabalho cultural. Nesses dias, Valadares se torna a capital nacional do teatro. O
Festival, que não era promovido desde 2014, vai permitir que os participantes façam um intercâmbio artístico.

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO

Município: Palma

Data: 25/01, 27/01

Categoria: Religiosos

Endereço: Parque de Exposições - Centro, Rua Francisco de Paula Pinto, s/n

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3446-1004

Site: http://www.palma.mg.gov.br

Descrição:

É tradicional as festividades em honra a São Sebastião , com as seguintes atrações: Missa, leilões, benção de animais, shows etc. A
entrada é franca, porém tem objetivo de arrecadar ajuda para as obras da igreja, sendo tudo vendido no local.O forró é muito animado , com
o famoso MILICO e banda..não percam!!!

XIII CONGRESSO DE FOLIAS DE SANTOS REIS

Município: Lagoa Grande

Data: 25/01, 27/01

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Associação dos Foliões de Santos Reis de Lagoa Grande - MG - Centro, Rua Padre Anchieta, 814

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3816-2900

Site: http://www.lagoagrande.mg.gov.br

Descrição:

O congresso é realizado todos os anos, no mês de Janeiro e reúne foliões de toda região para rezar e louvar o nascimento de Jesus. Conta
com, Missa de entrega, apresentação de Folias, forró, almoço, bingos e leilões, algumas pessoas da comunidade oferecem aos foliões, café
da manhã, almoço ou janta, para pagar algumas promessas ou mesmo por devoção.



5ª COPA DE FUTEBOL DO ALTO PARANAÍBA

Município: São Gotardo

Data: 25/01, 31/01

Categoria: Esportivo

Endereço: Sparta - Centro, Rua Professora Maria Coeli Franco, 298

Organização/Informações:

Telefone: (34) 9 9983-9329

Site: http://http://www.wmshowdebola.com/2018_sao_gotardo/index.html

Descrição:

A 5ª edição da Copa do Alto Paranaíba está chegando! Participam cerca de 100 times do Brasil e até do exterior, totalizando mais de 2.500
atletas. Vários clubes importantes brasileiros enviam seus observadores em busca de novos atletas. A partir da 2ª copa, o evento conta com
um jogo de estrelas, sendo um time veterano de grandes clubes (já vieram Atlético Mineiro e Cruzeiro), contra os veteranos da cidade.
Todos os atletas ganham refeição e alojamento. Os jogos da Copa são realizados em São Gotardo: Campos do Sparta, Córrego do Arroz,
Abcesg, além dos distritos de Capelinha do Abaeté e Guarda dos Ferreiros e nas cidades de Rio Paranaíba e Matutina. Em 2017 foi criado o
mascote da Copa, uma jaguatirica chamada Wiki, animal típico do cerrado, que teve seu nome escolhido por meio de concurso nas escolas.

11ª FESTA DO CARRO DE BOI RIACHO MORTO BURITIS-MG

Município: Buritis

Data: 25/01, 26/01

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: comunidade do riacho morto município de buritis-mg - zona rural, mg 400 km 70, km 70, mg 400 km 70

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99744-8360 / 99966-6170

Site: http://www.buritis.mg.gov.br

Descrição:

A festa do carro de bois e cavalgada da comunidade do riacho morto município de buritis-mg, é uma festa tradicional que acontece a mais
de 10 anos, onde são realizados a carreata com mais de 20 carro de bois e a cavalgada com mais de 250 cavaleiros e amazonas,este
evento conta com pessoas de vários estados, são 02 dias de festas com tendas,comidas tipicas, Shows regionais,muito forró e desfiles.
Traga a sua família e venha conhecer a cultura de Buritis.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Município: Paraisópolis

Data: 25/01

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Coronel José Vieira - Paraisópolis, Praça Coronel José Vieira, sn

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3651-4357

Site: http://www.paraisopolis.mg.gov.br

Descrição:

Na sexta- feira dia 25 de janeiro acontecerá uma festividade musical para comemorar o aniversário dessa linda cidade. O evento ocorre na
Praça da Matriz, ambiente seguro, organizado e familiar. Venho fazer parte dessa comemoração!



NEVER SHOUT NEVER - THROWBACK TOUR

Município: Belo Horizonte

Data: 25/01

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: A Autêntica - Savassi, Rua Alagoas, 1172

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/events/244524062879555/

Site: https://www.queremos.com.br/concert/2019/01/MG/nsn_bh

Descrição:

Com dez anos de estrada e sete álbuns na bagagem, o Never Shout Never fará uma turnê pelo Brasil. A banda americana de Missouri
passa por Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte em janeiro de 2019 com a nostálgica “Throwback Tour” – um show inédito que
apresenta um apanhado de toda a sua carreira, celebrando os dez anos de composições que conquistaram toda uma geração na década
passada. As apresentações são uma parceria entre Queremos! e Heineken, e os ingressos estão à venda no site do Queremos!

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE DE MARIBONDOS

Município: Carmo do Cajuru

Data: 26/01, 27/01

Categoria: Gastronômicos e Produtos, Religiosos

Endereço: Comunidade de Maribondos - Praça da capela, não informado, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3244-0700

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

São Sebastião originário de Narbonne e cidadão de Milão, foi um mártir e santo cristão, morto durante a perseguição levada a cabo pelo
imperador romano Diocleciano. O seu nome deriva do grego sebastós, que significa divino, venerável. Conhecido popularmente como o
santo intercessor da peste, contra a fome e a guerra. O evento conta com doações dos fazendeiros da região e as pessoas envolvidas pelo
evento, no dia acontece missa, procissão e praça de Leilões com varias prendas, animais como gado, aves, porcos, artesanatos, quitandas,
doces, queijos e mantimentos em geral. O evento acontece na praça da comunidade de Maribondos Município de Carmo do Cajuru Entrada
Franca.

3º ENCONTRO DE FOLIAS DE REIS

Município: Laranjal

Data: 26/01

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Ginásio Poliesportivo Anísio Mendes de Andrade - Centro, Rua Jeremias Dias de Oliveira, 33

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3424-1387

Facebook: http://laranjal.mg.gov.br/

Site: http://www.laranjal.mg.gov.br/

Descrição:

A Secretaria de Cultura e Turismo de Laranjal pensando em resgatar a tradição existente na cidade, mais uma vez organiza um encontro
das folias de reis , onde todas as setes folias do município puderão se apresentar em um período de 50 minutos .O espaço contará com
barracas de salgados e bebidas em geral.



VERÃO SHOW

Município: Rio Novo

Data: 26/01, 26/01

Categoria: Show

Endereço: Parque de Exposição - CENTRO, PARQUE DE EXPOSIÇÃO, 0

Organização/Informações:

Telefone: (32) 98809-1635

Site: http://veraoshow.com.br/

Descrição:

Baile anual conhecido como o ‘esquenta’ do Carnaval. O evento é uma das principais atrações do turismo de eventos da cidade, sempre
trazendo diversas atrações da música nacional e reunindo a moçada de toda região. Em janeiro do ano de 2002 Rio Novo ganhava uma
programação que ficaria para sempre marcada na agenda dos foliões, nascia o Verão Show. Baile pré-carnavalesco idealizado pelos
jovens Camilla e Leonardo. Com público superando as expectativas, o evento se tornou tradição na cidade, por levar diversas atrações
nacionais. Neste ano, o line-up é formado por Tuca Fernandes, Renan & Christiano e DJ Morango.

FEIRA LIVRE DE ESTRELA DO INDAIÁ

Município: Estrela do Indaiá

Data: 26/01, 23/02

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Praça São Sebastião - centro , Praça São Sebastião , sn

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3553-1741

Descrição:

Sempre na Praça São Sebastião, aos finais da tarde de sábado é promovida pela Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá a Feirinha. Entre
as atrações, delicias da terra como biscoitos, doces, queijos e requeijões. Tudo preparado por doceiras e quitandeiras locais. Para
acompanhar as delicias musica regional e muita alegria. O evento é aberto irrestrito ao publico.

ROCK DO MERCADO

Município: Belo Horizonte

Data: 26/01

Categoria: Show

Endereço: Mercado Distrital do Cruzeiro - Savassi, Rua Ouro Fino, 452

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98701-7000

Site: https://www.sympla.com.br/rock-do-mercado---26-de-janeiro---20-horas---mercado-distrital-do-cruzeiro__428350

Descrição:

A festa "Rock no Mercado" terá uma edição especial de verão, no dia 26 de janeiro! São mais de 6h de programação de shows com as
melhores bandas do circuito de rock mineiro, onde é possível apreciar grande diversidade de cervejas, bons drinks e petiscos, além de
contar com estacionamento no local para proporcionar maior conforto. Entre as atrações se destacam a banda Singles, que performará as
músicas de Pearl Jam, a Mosh Lab e ainda uma atração internacional surpresa.



PARK RUN

Município: Belo Horizonte

Data: 26/01

Categoria: Esportivo

Endereço: Parque Municipal - Centro, Avenida Afonso Pena, 1377

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3277-4161

Facebook: https://www.facebook.com/TBHesportes://

Site: http://www.tbhesportes.com.br/site/park-run-2019/

Descrição:

Em meio a um parque, que conta com quadra de tênis, pistas de patinação e de cooper, aparelhos de ginástica, bar, lanchonete, sanitários,
lagos com barcos a remo e pedalinhos, bosques, caminhos, trilhas e recantos diversos com bancos e jardins ,serão realizadas duas
corridas; uma de 5k (3 voltas) e outra de 10k (6voltas) além de uma caminhada de uma volta na alameda que circunda o parque. Além da
pratica de atividades físicas, a corrida será uma oportunidade de contemplar o paisagismo e diversos tipos de árvores centenárias que
existem no local.

XIX FESTIVAL NOCA DE FOLIA DE REIS

Município: Piedade dos Gerais

Data: 26/01

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Nossa Senhora da Piedade - Piedade dos gerais, Praça Nossa Senhora da Piedade, S/N

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3578-1269

Descrição:

Trata-se de uma tradição do município a 19 anos, uma festa religiosa ,são 2 dias de festa com festival de violeiro, Show e grandes
apresentação de varias folias de reis regionais, Folia de Reis, também chamada de Festa dos Santos Reis, Reisado ou Dia dos Três Reis
Magos é uma festa de origem católica, considerada folclórica no Brasil e comemorada mais especificamente todos os anos no mês de
janeiro.

ENCONTRO REGIONAL DE CULTURA POPULAR

Município: Salinas

Data: 26/01

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos

Endereço: Praça Moises Ladeia - Centro, Praça Moises Ladeia, s/n

Circuito: Circuito Turístico da Cachaça

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3841-3200

Site: http://www.salinas.mg.gov.br

Descrição:

O festival é um evento de natureza artístico-cultural que tem por objetivo incentivar o gosto pela Música Popular Brasileira; aprimorar e
desenvolver a cultura musical; estimular a participação popular nas manifestações da cultura musical brasileira, abrindo oportunidades para
a divulgação de obras originais, revelar talentos, valorizar os artistas, compositores e intérpretes além de promover o intercâmbio artístico-
cultural.



FESTIVAL PLANETA BRASIL

Município: Belo Horizonte

Data: 26/01

Categoria: Show

Endereço: Esplanada do Mineirão - São José, Avenida Antônio Abrahão Caran, 1001

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/festivalplanetabrasil/

Site: http://www.festivalplanetabrasil.com.br

Descrição:

O Festival Planeta Brasil BH comemora 10 anos em 2019, e para celebrar esta data, uma grande festa será armada no dia 26 de janeiro, no
Mineirão. Serão quatro palcos e mais de 30 atrações de renome internacional e nacional! Entre os artistas estão: Wiz Khalifa, Kaskade,
Natiruts, Seu Jorge, Slightly Stoopid, dentre diversos outros. O evento conta com 40 mil m², Food Market, diversos bares e food trucks.

BOI DA MANTA

Município: Pedro Leopoldo

Data: 27/01, 05/03

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Vias públicas - Centro, Rua Comendador Antônio Alves, 500

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3660-5138

Facebook: http://pmpl

Site: http://www.pedroleopoldo.mg.gov.br

Descrição:

A Banda do Boi da Manta de Pedro Leopoldo denominada “Fanfarra do Boi”, inicialmente muito influenciada pela música e formação
musical da Banda de Música Cachoeira Grande, Banda de Música de Fidalgo, a das Bandas de Vera Cruz e Santo Antônio da Barra,
atualmente é composta por músicos de vários pontos da cidade, com forte influência dos músicos de tradições das Folias de Reis e
Congados, principalmente dos bairros de Santo Antônio da Barra, Vera Cruz e Fidalgo.

MERCADO VILA RICA

Município: Belo Horizonte

Data: 27/01

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Bistrô Vila Rica - Ouro Preto, Avenida Fleming, 900

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98586-9946

Facebook: https://www.facebook.com/BistroVilaRica/

Site: https://www.facebook.com/events/348780079249855

Descrição:

O Mercado Vila Rica abre suas portas novamente para um evento intimista, com intuito de promover os sabores do interior de Minas em
Belo Horizonte. O atendimento e o samba de raiz são os diferenciais desse empório, que conta com grande variedade de produtos caseiros.
Toda família é bem vinda, inclusive os pets!



FESTA DE SÃO SEBASTIÃO

Município: Divinolândia de Minas

Data: 27/01

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Praça da Matriz , S/N

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3414-1639

Descrição:

A festa de São Sebastião é uma novena, realizada em janeiro de todos os anos, obedecendo o dia do santo, festa de tradição da cidade,
realizada pela igreja católica da paróquia Nossa Senhora da Glória, com o apoio da Prefeitura Municipal e outros segmentos da cidade. A
festa conta com a participação da Banda Lira do Divino e shows com bandas da região, pois conta com a participação de toda região
circunvizinha de Divinolândia, uma vez que durante sua realização, acontece uma tradicional e grandiosa cavalgada com benção dos
cavaleiros ao final do percurso e também a procissão de fiéis pelas ruas acompanhada ao som da Banda Lira do Divino. Muitos dos fieis
esperam por um ano para “pagar promessas” em razão de graça alcançada ou almejada, esta festa vem acontecendo há vários anos e é de
extrema importância para a cultura religiosa de nossa cidade.

I CORRIDA RUSTICA DE CHIADOR

Município: Chiador

Data: 27/01

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça Antonio Joaquim da costa - Centro, Praça Antonio Joaquim da Costa, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3285-1000

Site: http://www.chiador.mg.gov.br

Descrição:

Evento ligado a praticas esportivas, modalidade Cross Country, com percuso definido, passando por belas paisagens da zona rural de
Chiador, chegando ate a Represa de Furnas. Possui premiacao, apoio aos atletas. O evento visa reunir atletas de Minas e do Estado do Rio
de Janeiro, devido a boa localizacao do municipio e percurso da prova.

BEATLES FOREVER

Município: Ipatinga

Data: 27/01

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro Cultural Usiminas - Industrial, Av. Pedro Linhares Gomes - Shopping do Vale do Aço , 3900

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3822-2215

Site: https://www.institutousiminas.com/

Descrição:

A mais antiga banda cover dos Beatles em atividade, com 38 anos de estrada, é formada por Lau Aversa (guitarra e baixo), Hélcio Leão
(bateria), Walter Sandro (gaita, guitarra, baixo, violão e teclados) e Francisco Bustamante (baixo, piano e violão). O repertório apresenta
músicas das várias fases dos Beatles e os hits da banda inglesa.



MOUNTAIN BIKE INTERCITY XXIV 2019

Município: Onça de Pitangui

Data: 27/01

Categoria: Esportivo, Outros

Endereço: Onça de Pitangui - Centro, rua, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3273-1133

Site: http://www.oncadopitangui.mg.gov.br/

Descrição:

O Mountain Bike Intercity de Onça de Pitangui, se encontra em sua XXIVEdição, contando com atletas de várias cidades de Minas Gerais,
tomando grandes proporções, devido ao trabalho desempenhada ao longo dos anos. A largada esse ano será na própria sede do evento,
Onça de Pitangui, assim como a sua chegada. Estima-se a presença de 800 atletas amadores e profissionais, que irão prestigiar e competir
o evento.

ENCONTRO DE CARROS DE BOI

Município: Conceição da Barra de Minas

Data: 27/01

Categoria: Feiras e Exposições, Populares e Folclóricos

Endereço: Praça Central - Centro , Praça Cônego João Batista Trindade, S/Nº

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3375-1132

Site: http://www.conceicaodabarrademinas.mg.gov.br

Descrição:

Encontro de carros de bois, festa folclórica de raízes sertaneja. Todos os anos, um grande número de carros de boi e seus carreiros e
candeeiros, desfilam a tradição do homem do campo pelas principais ruas de Congonhal, numa demonstração da força da tradição caipira e
mineira.

I MUNHOZ OPEN DE TAEKWONDO

Município: Munhoz

Data: 27/01

Categoria: Esportivo

Endereço: Ginásio Poliesportivo de Munhoz - Centro, Rua Luis Perine, 0

Organização/Informações:

Facebook: http://www.facebook.com/munhozturismo

Site: http://www.minasgerais.com.br/pt/destinos/munhoz

Descrição:

1º Munhoz Open de Taekwondo! Munhoz sediará a competição de Taekwondo que será realizada no dia 27 de janeiro 2019, no ginásio
poliesportivo Angelina Janoti. O Evento é uma parceria entre a Associação Minas de Taekwondo e a Secretaria de Educação e Esportes de
Munhoz. Que contará com participação das equipes de Campinas, Paulínia, Atibaia, São Lourenço, Congonhal, Borda da Mata, Monte Sião,
Ouro Fino, Jacutinga, Jaguariúna, Andradas, Ibitiúra de Minas, Bueno Brandão, Conceição dos Ouros e Vargem Grande do Sul. A
Associação Minas de Taekwondo, juntamente com a Secretária Municipal de Educação e Esportes tem o objetivo de colocar Munhoz no
calendário esportivo anual desta modalidade, incentivando assim, a prática desta Arte Marcial e Esporte Olímpico no município.



APRESENTAÇÃO DA TEMPORADA 2019 DO GOLDEN BIKER E ITABIRITO TRAIL RUN

Município: Itabirito

Data: 28/01

Categoria: Esportivo

Endereço: Salão dos Ferroviários - Centro, Praça Dr. Guilherme, s/nº, @-20.2485409,-43.8051936,15z

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3563-1956

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br

Descrição:

Evento de apresentação ao público esportivo e lançamento do calendário dos eventos Golden Biker, competição entre ciclistas, e Itabirito
Trail Run, competição de corrida, ambos para amadores e atletas de alto rendimento. Os dois evento tem como foco a competição esportiva
e o contato com a natureza; a interação com a fauna e a flora, as belas paisagens encontradas durante os trajetos e a solidariedade entre os
participantes em trechos sinuosos das provas.

FÉRIAS NO PARQUE

Município: Itabirito

Data: 28/01, 02/02

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo, Feiras e Exposições

Endereço: Parque Ecológico Municipal - Santo Antônio, Avenida Queiroz Júnior, 1500, @-20.2411883,-43.8029335,15z

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3563-4980 / 98843-9854

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/programacoes/ferias-no-parque-2019/

Descrição:

O Férias no Parque tem programação de muita diversão e alegria entre os dias 28 de janeiro e 02 fevereiro de 2018. O evento conta com
atividades para crianças como contação de histórias, cineminha e outras e também para os adultos como yoga e capoeira. Venha conferir as
atividades.

SHOWROOM DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS DA ZONA DA MATA

Município: Juiz de Fora

Data: 29/01, 31/01

Categoria: Feiras e Exposições, Outros

Endereço:  Trade Hotel - Cascatinha, Avenida Presidente Itamar Franco, 3800

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3211-2590

Facebook: https://www.facebook.com/doneprodutora/

Site: http://www.doneprodutora.com.br/evento_interno/showroom-de-cal-ados-zona-da-mata-inverno-2019/sobre-7

Descrição:

O evento, exclusivo para lojistas, tem como objetivo reunir em um só lugar as principais marcas do segmento, que apresentam suas novas
coleções Inverno 2019 e oferecem oportunidades diferenciadas de negociação.



BH DANCE CONFERENCE

Município: Belo Horizonte

Data: 31/01

Categoria: Congressos e Convenções, Show

Endereço: Expominas - Gameleira, Av. Amazonas, 6200

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3332-9906

Facebook: https://pt-br.facebook.com/bhdancefestival

Site: http://bhdanceconference.com.br/

Descrição:

No dia 31 de janeiro, no Expominas, a cidade recebe o evento "BH Dance Conference", que reunirá produtores, DJs e interessados ela
música eletrônica. Além de proporcionar um encontro de networking ao reunir grandes nomes dessa área, o evento conta com vasta
programação e premiações para os destaques nacionais e regionais. Entre as categorias estão: Melhor DJ / Produtor, Melhor DJ do Interior
de Minas Gerais, Melhor Casa Noturna, entre outras premiações que contemplam a produção local. Ao final, é claro, acontecerá uma festa e
a entrada é gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

FEVEREIRO

FESTA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO

Município: Vargem Grande do Rio Pardo

Data: 01/02, 17/02

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Da Matriz - Alta Floresta, Rua Katia Vanessa, S/N

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3824-7101

Site: http://www.vargemgrandedoriopardo.mg.gov.br

Descrição:

Festa em comemoração a padroeira da cidade, Nossa Senhora Do Desterro e uma festa religiosa de mais de dez anos de tradição em
nossa cidade .Festa criada pela comunidade em agradecimento pelas benção conseguida onde os devotos comemoração todos os anos
com missas, leiloes e festas tradicionais.

COPA DAVIS

Município: Uberlândia

Data: 01/02, 02/02

Categoria: Esportivo

Endereço: Arena Multiuso Presidente Tancredo Neves - Arena Sabiazinho - Tibery, Av. Anselmo Alves dos Santos, 3415

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3237-1399

Descrição:

Pela primeira vez, Uberlândia será sede da fase qualificatória da Copa Davis, principal torneio de tênis entre nações. O saibro foi o tipo de
quadra escolhido para o confronto entre Brasil e Bélgica. Entre os atletas esperados em Uberlândia, estão nomes como Bruno Soares,
campeão dos abertos internacionais dos Estados Unidos e da Austrália nas duplas, e o belga David Goffin, atualmente entre os 30 melhores
tenistas do mundo. A etapa qualificatória garante vaga à fase final da divisão de elite, a ser realizada em novembro de 2019, em Madri, na
Espanha, com 18 países participantes.



CAMPEONATO MUNICIPAL SUB 17 DE CAPELINHA MG

Município: Capelinha

Data: 01/02

Categoria: Esportivo

Endereço: Newton Ribeiro - Centro, Rua Inacio murta, 123

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 35164011

Facebook: https://www.facebook.com/EsporteCulturaCAP/?ref=page_internal

Site: http://pmcapelinha.mg.gov.br/portal/

Descrição:

Campeonato Municipal realizado pela Prefeitura Municipal de Capelinha MG através da Secretaria de esporte e Cultura, vem a cada ano
valorizando ainda mais adolescentes e jovens que alem de torna-se cidadãos pode contribuir um pouco mais de um atleta envolvido no
esporte. No ano de 2019 teve 5 equipes disputando o titulo: Independente, Cometa, Estrela, Aranãs e Milionários. Todos os jogos são
disputados no estadio Municipal Newton ribeiro de Capelinha MG

ROUPA NOVA NA 031 MUSIC

Município: Belo Horizonte

Data: 01/02

Categoria: Show

Endereço: 031 Music - Letícia, Avenida Elías Antônio Issa, 115

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99360-5997

Facebook: https://www.facebook.com/031musicbh/

Descrição:

No dia 01 de fevereiro de 2019, uma das maiores casas de shows de Minas Gerais, a 031 Music, receberá pela primeira vez e em única
apresentação, um dos maiores fenômenos de público do Brasil: a banda ROUPA NOVA. No repertório do show, além das canções do disco
novo, o Roupa Nova incluiu músicas como “Sonhando com os Pés no Chão”, “Tenha Fé na Música” e “É Tempo de Amar”, a nova música
de trabalho do grupo. O show é produzido por uma das maiores e mais conceituadas empresas de eventos do Brasil, a Lisa Eventos, com
mais de 20 mil shows realizados nos seus 52 anos de história. Os ingressos já estão sendo vendidos pelo site da Central dos Ingressos.

CINE PIPOCA

Município: Pequi

Data: 01/02, 28/02

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Coreto - Centro, Praça Santo Antônio , s/n°

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3278-1272

Site: http://www.pequi.mg.gov.br/sitenovo/

Descrição:

O evento movimenta o espaço público com atividades saudáveis de entretenimento e cultura, possibilita o acesso gratuito da comunidade a
esta forma de arte, além de gerar uma convivência e socialização na sociedade. O Cine pipoca acontece no coreto, onde há exibição de
filmes brasileiros e são distribuídos pipoca e suco para todos.



CARNAVAL

Município: Pirapora

Data: 01/02, 05/02

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Orla Fluvial - Centro, Avenida Salmeron, s/n

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3741-2366

Facebook: https://www.facebook.com/prefeiturapirapora/

Site: http://www.pirapora.mg.gov.br/

Descrição:

Evento popular com media de 20 mil pessoas que se deslocam entre o Balneário das Duchas onde se refrescam nas águas do Velho Chico
e a Avenida Salmeron onde se localiza o palco principal para as atrações artísticas e musicais. O Carnaval de Pirapora é conhecido com o
melhor do Norte de Minas, é famoso pelos seus blocos e escolas de samba que lançam samba enredo com 2 meses antes do carnaval e os
ensaios já são atrações para a população e turistas com a batucada nas ruas da cidade.decoração carnavalesca em todo o espaço da festa,
infraestrutura adequada como banheiros químicos, palcos, segurança da Policia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Saúde,
Ambulância, Conselho tutelar, Juizado da Infância e Juventude. O Rio São Francisco é o atrativo principal para o banho nas águas do Velho
Chico em todos os dias da festa. Contamos ainda com passeios particulares de barcos, Jet Ski e lanchas. Durante todo o dia o movimento
na avenida e nas Duchas é grande por haver atrativos durante todo o dia.

FOLIA DE REIS

Município: São Sebastião do Rio Verde

Data: 02/02

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Bairro do Porto - Rural, Bairro Porto, sn

Circuito: Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3344-1907

Descrição:

Festa popular folclórica realizada todos os anos na casa do conhecido e devoto de Santo Reis Sr. Vicente Félix. Seus familiares decidiram
darem continuidade a esta tradicional festa do município. A festa acontece sempre no dia 06 de janeiro, mas é realizada sempre no início de
Fevereiro, no Bairro Rural Porto, há 02 km da cidade. A Festa de Santos Reis reúne grupos de folias de reis de nosso município e da
Região. Muitas pessoas e devotos vem assistir a cerimônia do Santo Reis e a cantoria em louvor dos foliões e logo em seguida começa um
animado forró para todas as idades que prossegue no decorrer da noite.

BAILE DA SANTINHA

Município: Belo Horizonte

Data: 02/02

Categoria: Show

Endereço: Esplanada do Mineirão - Pampulha, Avenida Antônio Abrahão Caran, 1001

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/events/260213474641502/

Site: https://www.nenety.com.br//

Descrição:

O Baile da Santinha é uma das festas mais aguardadas pelos foliões no verão . Ao longo do ano, Léo viaja com o projeto para as principais
cidades brasileiras, e a cada baile recebe convidados especiais, transformando o evento em uma ocasião única. O Gigante Léo Santana
dividirá o palco com as gêmeas Maiara e Maraisa, que chegam para garantir a dose de sofrência que todo mundo gosta. Além delas, o
evento contará com shows de Aldair Playboy e Cat Dealers. A festa acontecerá no gigante da Pampulha, Mineirão, e contará com área vip,
camarote oficial e front stage.



ROUPA NOVA EM BARBACENA

Município: Barbacena

Data: 02/02

Categoria: Show

Endereço: Villa Gorini - Passarinhos, BR 040 - KM 701, s/n

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3339-2080

Site: http://www.centraldoseventos.com.br

Descrição:

O grupo que é ícone da música brasileira, com quase quatro décadas de trajetória, tem data e local confirmados para um grande show na
cidade de Barbacena. O Roupa Nova agitará a festa De Volta Para o Futuro, na casa de shows Villa Gorini (Rodovia BR 040, KM 701,
Barbacena/MG), que será realizada no dia 2 de fevereiro, sábado, a partir das 18h. A abertura fica por conta do cantor Márcio Du Valle.
Mantendo até hoje sua formação original – Cleberson (piano, teclado e vocal), Feghali (piano, teclado, violão, guitarra, voz e vocal), Kiko
(violão, guitarra e vocais), Nando (baixo, voz e vocais), Paulinho (voz, vocais e percussão) e Serginho (bateria, voz e vocais), o Roupa Nova
é um sucesso que atravessou gerações e ainda se mantém com seus refrãos que se tornaram verdadeiros hinos. Tantos recordes e
números que a história de Roupa Nova se confunde com as vidas de uma legião de fãs assíduos por qualquer novidade da banda. São
mais de 39 anos estrada, 37 álbuns lançados e mais de 20 milhões de cópias vendidas. Dentre algumas curiosidades sobre a banda, vale
destacar que é o grupo com mais tempo de estrada mantendo a mesma formação. responsável pelos temas de 34 novelas e o tema da
Vitória (Ayrton Senna), Rock in Rio, Xou da Xuxa e Vídeo Show.

AVIVA BELÔ 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 02/02

Categoria: Show

Endereço: Arena Mundo Novo - Venda Nova, Rua Santa Cruz, 182

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3654-0090

Site: http://www.avivabelo.com.br

Descrição:

O Aviva Belô é um festival de música cristã que reúne bandas do gênero gospel de diversos estilos e regiões de todo o Brasil. Toda renda
gerada no evento é revertida para a instituição Novo Israel, em Vespasiano, que acolhe jovens em situação de risco. A edição de 2019
contará com as atrações: Comunidade Colo de Deus, Cosme, Banda Discípulos, Papo Jovem e Missionários Mundo Novo.

IRA ! FOLK

Município: Belo Horizonte

Data: 02/02

Categoria: Show

Endereço: Palácio das Artes - Centro, Avenida Afonso Pena , 1537

Organização/Informações:

Telefone: (11) 4251-8888

Facebook: https://www.facebook.com/oficialira/

Site: http://www.iraoficial.com/

Descrição:

Um dos principais nomes do rock dos anos 80, a banda IRA!, desembarca em Belo Horizonte para subir no palco do Palácio das Artes, no
dia 2 de fevereiro. Os ingressos já estão disponíveis, na bilheteria do Palácio das Artes e na internet pelo site www.ingressorapido.com.br.
Apresentando em um formato “folk”, um acústico com mais personalidade, o Ira! vai cantar todos os grandes sucessos de sua carreira como:
Tarde vazia, Dias de luta, O girassol, Eu quero sempre mais, Flores em você, entre outros clássicos da banda que ajudou a escrever a
história do rock nacional.



CARNAVAL

Município: Chiador

Data: 02/02

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Antônio Joaquim da Costa - Centro, Praça Antonio Joaquim da Costa, s/n, Chiador

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3285-1000

Descrição:

Em Chiador o Carnaval e uma das festas mais esperadas e alegres do ano, reunir os amigos, a família e curtir cada minuto desses dias de
folia, para quem gosta de agitação são os melhores dias de todos, pois o gostinho de “quero mais” começa a ser sentido. É muito comum
esperar pelo carnaval com um certo nível de ansiedade, para cair na folia. O carnaval é considerado uma das festas populares mais
animadas e representativas do mundo.

COISA É TUDO - HIBRIDUS DANÇA (MG)

Município: Ipatinga

Data: 03/02

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Teatro Zélia Olguin - Cariru, Av. Itália, 1890

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3821-3513

Facebook: https://pt-br.facebook.com/hibridus.danca

Site: http://hibridus.com.br/

Descrição:

O trabalho, dirigido por Tuca Pinheiro, é resultado de trabalho do coletivo Hibridus e extensão do projeto “ENARTICinho”. No palco,
conversas que acontecem no corpo e através do corpo, com a proposta de estabelecer um vínculo com os expectadores, onde a escrita
coreográfica tem como prioridade a fruição do público infantil e a respectiva conexão com a família, com o outro, com as coisas e o tempo
das coisas.

SEMINÁRIO: A COMIDA COMO LINGUAGEM DA IDENTIDADE REGIONAL

Município: Belo Horizonte

Data: 04/02

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Prefeitura de Belo Horizonte - Centro, Avenida Afonso Pena, 1212

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3246-0243

Facebook: https://www.facebook.com/groups/frentedagastronomiamineira/

Site: https://www.sympla.com.br/seminario-frente-da-gastronomia-mineira-a-comida-como-linguagem-da-identidade-
regional__443731?fbclid=IwAR3WtsOP2z-xz9nxw4mECxF7DlZMp4LC2gqHN7GWOGjXamM59K4D7DrdnF4

Descrição:

A Frente da Gastronomia Mineira convida para o primeiro encontro de 2019, que começa com tema e convidados especiais. O convidado e
palestrante que realizará o painel expositivo é o Doutor José Newton Coelho Meneses – Professor do Departamento de História da FAFICH
– UFMG. Em seguida, vão ocorrer outros debates com intervenções dos seguintes convidados; Edson Puiati, Eduardo Avelar, Eduardo
Tristão Girão e Vani Fonseca. Será emitido certificado de participação.



EXPOSIÇÃO RAIZ - WEIWEI

Município: Belo Horizonte

Data: 06/02, 06/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro Cultural Banco do Brasil - Funcionários, Praça da Liberdade, 450

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3431-9400

Facebook: https://www.facebook.com/aiweiweiccbbbh/

Site: http://culturabancodobrasil.com.br/portal/raiz-ai-weiwei/

Descrição:

Belo Horizonte recebe a maior exposição do artista plástico chinês Ai Weiwei, com obras históricas e outras inéditas nascidas a partir de
sua imersão cultural de cerca de um ano no Brasil. O projeto foi desenvolvido e curado por Marcello Dantas, que convidou Ai Weiwei a
desvendar a cultura brasileira e moldar objetos que representem a biodiversidade, a paisagem humana e a criatividade local. A exposição
apresenta também trabalhos icônicos do artista, hoje considerado um dos principais nomes da cena contemporânea internacional, para
contar parte de sua história.

SÍNCOPE JAZZ TRIO

Município: Ipatinga

Data: 07/02

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Teatro Zélia Olguim - Cariru, Av. Itália, 1890

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3822-2215

Site: https://www.institutousiminas.com/programacao/sincope-jazz-trio/

Descrição:

Com muito refinamento, ritmo e sonoridade autêntica jazzista, o Sincope Trio leva ao público um panorama que mistura ritmos brasileiros
junto ao jazz. O conjunto possui formação tradicional jazzista e é composto por Thayron Lima (guitarra), Mateus José (contrabaixo) e
Vinicius Teixeira (bateria). Música instrumental.

SECOS & AFINIDADES – TRIBUTO A SECOS E MOLHADOS

Município: Ipatinga

Data: 08/02

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro Cultural Usiminas - Industrial, Av. Pedro Linhares Gomes - Shopping do Vale do Aço , 3900

Organização/Informações:

Site: https://www.institutousiminas.com/programacao/secos-afinidades-tributo-a-secos-e-molhados/

Descrição:

Em plena Ditadura, quando a liberdade de expressão era negada uma banda revolucionou a MPB: Secos & Molhados. Neste show, Pablo
Cardoso reúne o melhor do repertório da banda e com muita irreverência em suas performances, promete levar ao público emoção,
misturada com nostalgia e espanto, como a banda causava na plateia na década de 70.



SAMBA DE BOTECO

Município: Itabirito

Data: 08/02, 17/02

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Bares e Restaurantes de Itabirito e Galpão da Delphi - Diversos, Diversos, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3561-4000

Facebook: https://pt-br.facebook.com/prefeituraitabirito/

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

Para entrar no clima do Carnaval, a Prefeitura promove muito samba no pé nos primeiros meses do ano, com o evento Samba de Boteco.
Durante os dias do evento, sempre aos finais de semana, os bares e restaurantes da cidade, e dos distritos de Acuruí, receberão bandas
locais que animam os participantes. O grande objetivo do evento é resgatar o ritmo do samba e trazer muita alegria para animar os foliões da
cidade.

CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS

Município: Capelinha

Data: 09/02

Categoria: Esportivo

Endereço: Newton Ribeiro - Centro, Rua Inacio murta, 123

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3516-4011

Facebook: https://www.facebook.com/EsporteCulturaCAP/?ref=page_internal

Site: http://pmcapelinha.mg.gov.br/portal/

Descrição:

Campeonato Municipal de Veteranos realizado pela Prefeitura de Capelinha Mg através da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo
com apoio das demais secretarias, este realizado com atletas acima de 35 anos que são naturais ou aqui residem. Tem como objetivo de
proporcionar a todos praticantes a possibilidade de continuar competindo. Acreditamos que a classe veteranos é um grande espelho para as
demais faixas etárias, pois propicia ao aluno, ao filho ao neto verem o seu professor, pai e avô em atividade, oportuniza a que as pessoas
mais experientes continuem praticando seu esporte favorito e tendo uma motivação a mais para manter-se em forma e treinando.

III BURN EXPERIENCE

Município: Belo Horizonte

Data: 09/02

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço:  Underground Black Pub - Dom Cabral , Avenida Itaú, 540

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3365-7735

Facebook: https://www.facebook.com/IIIburnexperience/://

Site: https://www.sympla.com.br/iii-burn-experience__417032tp://

Descrição:

A terceira edição do Burn Experience, maior evento de churrasco de Minas Gerais , está marcada para o dia 09 de fevereiro (sábado) . Muita
gastronomia, diversão, boa música e ótimas cervejas artesanais fazem parte da programação. Os maiores chefs especializados em BBQ
vão se reunir para mostrar todas as facetas e delícias de um bom churrasco. As atrações musicais ficam por conta das bandas Texas Radio
9Folk e Country Music), The Older Hat (World Folk Music) e Putz Grilla (o melhor do rock nacional dos anos 80). A festa será no
Underground Black Pub com o open bar de água, drinks de gin tônica e vodca, refrigerante, suco, cachaça saborizada Santa Bananinha e a
cerveja Pilsen da Loba. Já o open food inclui cortes BBQ de picanha, chorizo, short ribs, prime rib e ancho, bife capitão, fraldinha,
hambúrguer e também cortes smoke BBQ de costelinha suína, lollipop (coxa de frango) e muito mais.



PRÉ CARNAVAL BLOCO COMENDO AGUA

Município: Belo Horizonte

Data: 09/02

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Arena Mirante - Olhos D'Água, Rua Adelino Testi, 51

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3654-6476

Facebook: https://www.facebook.com/arenamirantebh/

Descrição:

O carnaval de Belo Horizonte (considerado entre os 3 melhores do Brasil) foi o motivo do primeiro pré carnaval do BLOCO COMENDO
ÁGUA, em 2019, com certeza o Bloco que vai fazer história no carnaval de BH. Organizado pela Arena Mirante e produzido pela “Do Chef
eventos”, o evento irá acontecer no dia 09 de fevereiro, das 15h até a madrugada do dia 10. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site da
Sympla e podem ser parcelados em até 12 vezes. As atrações do Bloco Comendo Água ainda serão divulgadas pela Arena Mirante.

FEIRA EXPERIMENTE - NOVA LIMA

Município: Nova Lima

Data: 09/02, 09/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Quatro Elementos - Jardim Canadá, Rua Kenton, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 2516-9331

Facebook: http://www.facebook.com/pg/Projeto.Experimente/about

Site: http://www.novalima.mg.gov.br/

Descrição:

Todo segundo sábado do mês, o bairro Jardim Canadá em Nova Lima, recebe a Feira ‘Experimente’, reunindo o melhor das cervejas
artesanais, promovendo rótulos e chefs premiados com muita música e animação. Além de pratos e petiscos especiais que harmonizam
perfeitamente com as cervejas, preparados por bares e restaurantes tradicionais, as mais de 30 cervejarias participantes mostrarão ao
público porque Nova Lima ganhou o apelido de “Bélgica” brasileira, tamanha qualidade e a diversidade de rótulos locais. A Feira
Experimente tem a curadoria das cervejarias do empresário do ramo de distribuição de cervejas Bruno Lins. A ideia da feira é consolidar o
pioneirismo e a excelência da produção de cervejas artesanais de Minas, promovendo os rótulos premiados e mais novos para um público
amplo e qualificado.

VIOLA MINHA TERRA

Município: Ipatinga

Data: 09/02

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Centro Cultural Usiminas - Industrial, Av. Pedro Linhares Gomes, Shopping do Vale do Aço , 3900

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3822-2215

Site: https://www.institutousiminas.com/programacao/viola-minha-terra/

Descrição:

Neste show, o público vai conferir grandes sucessos da música caipira ao som dos 25 violeiros da Orquestra de Viola Caipira do Vale do
Aço. Criada em 2012, pelo Maestro Mariano, a Orquestra surgiu como uma iniciativa musical de preservação e divulgação da cultura
popular, tendo como objetivo o resgate da viola caipira.



CARNARIO

Município: Rio Paranaíba

Data: 09/02, 13/02

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Avenida do Samba - Centro, Avenida Samba , s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos do Cerrado

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3855-8146

Site: http://paranaibamaximus.com.br

Descrição:

O CARNARIO é incontestavelmente um dos eventos de rua mais populares da região do Alto Paranaíba e Triangulo Mineiro. Promovido
pela Prefeitura Municipal em parceria com Blocos de Rua, o evento reúne universitários da UFV- Campus Rio Paranaíba, populares e
visitantes dos mais diversos cantos do país. São 04 dias de muita musica e diversão, com atrações de renome nacional, e excelente
infraestrutura. Os blocos mais tradicionais da cidade são os “Piniqueiros” e “Traíras”.

ANIVERSÁRIO DE NOVA LIMA

Município: Nova Lima

Data: 09/02, 17/02

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Bernardino de Lima - Centro, Praça Bernardino de Lima, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3581-8423

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradenovalimaoficial/

Site: http://www.novalima.mg.gov.br/

Descrição:

A história de Nova Lima começa no século XVIII, com a chegada do bandeirante paulista Domingos Rodrigues da Fonseca Leme em busca
de ouro nos ribeirões dos Cristais e do Cardoso. No dia 05 de fevereiro a cidade comemora seu aniversário de fundação e emancipação
político administrativo. São 318 anos contando a história das riquezas minerais do estado de Minas Gerais. E para celebrar, a cidade recebe
shows de Alexandre Pires e da dupla Guilherme e Santiago. Programação: 9/2 - Show com Guilherme e Santiago, a partir das 20h - Local:
Rua Natal com Avenida Búfalo - Jardim Canadá; 17/2 - Show com Bruno e Léo e banda Seu Genésio, a partir das 18h Show com Alexandre
Pires, a partir das 20h30 Local: Espaço Cultural

CARNAVAL

Município: Confins

Data: 09/02

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça Central - Centro , Praça Delio J de Matos, s/nº, Praça

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/culturaconfins/

Site: http://portal.confins.mg.gov.br/

Descrição:

O Carnaval é uma manifestação que acontece anualmente durante 4 dias, se dá inicio ao sábado e termina na terça-feira. O evento é
marcado com muita música, pessoas fantasiadas, blocos carnavalescos, shows, dança, barraquinhas com comidas típicas e bebidas.



1ª MOSTRA GASTRONÔMICA DA TRADICIONAL COZINHA MEXICANA

Município: Belo Horizonte

Data: 09/02

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Suites Caiçara - Alto Caiçara, Rua Antônia Felícia dos Reis, 83

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3077-6105

Facebook: https://www.facebook.com/events/2280044442318256

Descrição:

A cozinha tradicional mexicana é um modelo abrangente, que inclui agricultura, ritos, práticas e costumes herdados de comunidades
ancestrais, mas sem esquecer a inovação. Entre os principais ingredientes da sua culinária estão; o milho, o feijão e a pimenta. Durante o
evento será possível experimentar um cardápio completo que inclui; Rodizio de saladas e molhos, tiragostos, crema Fria, prato principal e
bebida mexicana. É uma comida sã, que ajuda a manter-nos em boa condição. O valor do ingresso está disponível na rede social, facebook
.

FESTA DE SÃO GONÇALO

Município: Acaiaca

Data: 09/02

Categoria: Religiosos

Endereço: Festa de São Gonçalo - centro, Praça Miguel Rabelo Alvim, N/S

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3887-1140

Descrição:

A festa de São Gonçalo é um evento que acontece em nossa comunidade a quase 300 anos desde a fundação da primeira vila que formou
nossa querida Acaiaca. Trazido através dos Bandeirantes que vieram em busca da exploração do ouro nesta região. Desde então foi feito a
capela para este Santo que hoje temos como padroeiro da Acaiaca. O evento caracteriza pela busca constante da oração e do
fortalecimento da fé através da história de vida deste santo que muito nos dá como exemplo a santidade. A festa de São Gonçalo desde
2014 passou a ser considerado Jubileu tendo a autorização do Papa onde temos a benção Jubilar.

BUENA VISTA JAZZ & BLUES FESTIVAL

Município: Belo Horizonte

Data: 10/02

Categoria: Show

Endereço: Praça Diogo de Vasconcelos (Praça da Savassi) - Savassi, Praça Diogo de Vasconcelos, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99868-8300

Facebook: https://www.facebook.com/sion.producoes.9/?
eid=ARCQatYO2eEDFhFyvKCEzEtx2T2QjRKKgEY6lm37msxTNh8yddQ3azletLUznToUmVh5wy3HexOSYrwq

Site: https://www.sympla.com.br/buena-vista-jazz--blues-festival---savassi-2019__404945

Descrição:

O festival vai ocupar a Praça da Savassi, novamente, devido ao sucesso dos eventos anteriores. Apresentando um cast artístico de primeira
linha, alguns shows já confirmados : Bauxita, acompanhado da banda Rock Machine. No repertório muito blues, blues rock, soul e rythm
n'blues. Além dos shows, estão previstos também cervejas artesanais, food trucks, drink bar, vinhos, espumantes e cachaças. Participação
do Clube do Fusca Belo Horizonte e do projeto Esquina da Arte, exposição de artes com diversos artistas plásticos e pintura ao vivo.



FEIRA DE COMIDA TÍPICA JAPONESA

Município: Belo Horizonte

Data: 10/02

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Associação Mineira de Cultura Nipo-Brasileira - Nova Cachoeirinha, Rua Dom Lourenço de Almeida, 535

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3428-1690

Site: http://www.amcnb.com.br/

Descrição:

Na feira de comida típica japonesa é possível desfrutar de tradições, hábitos, músicas, danças típicas, taiko e a deliciosa gastronomia típica.
O evento é realizado pela Associação Mineira de Cultura Nipo Brasileira, que tem como objetivo preservar e divulgar a cultura japonesa,
além de estreitar as relações de intercâmbio cultural e econômica entre o Japão e o Brasil.

BONÍSSIMA RUN 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 10/02

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça Lagoa Seca - Belvedere, Rua Juvenal de Melo Senra, 663

Organização/Informações:

Site: http://www.tbhesportes.com.br/site/bonissima-run-etapa-verao-2019/

Descrição:

O "Boníssima Run" tem sua primeira edição em 2019 com o tema "Etapa Verão" e será realizado dia 10 de fevereiro, na Praça Lagoa Seca,
no bairro Belvedere em Belo Horizonte. Este evento conta com 4 modalidades, sendo elas: Corrida de 10km, Corrida de 5km, Caminhada
de 2km e Corrida Kids. A temática de verão é um atrativo para toda a família onde a integração, convívio e saúde são os principais focos.

5ª EDIÇÃO FEIRA DA FAMÍLIA CAIÇARA

Município: Belo Horizonte

Data: 10/02

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Feira da Família Caiçara - Alto Caiçara, Avenida Prentice Coelho, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99287-4450

Facebook: https://www.facebook.com/feiradafamiliacaicara/

Descrição:

A Feira Da Família Caiçara é um projeto que foi idealizado por um grupo de amigos do bairro para reunir as famílias e moradores da região,
com a finalidade de contribuir com projetos sociais da região, arrecadando doações e ajudando a quem precisa. A Feira conta com
gastronomia diversificada, artesanato, beleza e estética, moda em geral, expositores em segmentos diversos, bebidas e chopp artesanal
além de área de alimentação, música ao vivo, atração infantil, sorteios e muito mais. A programação do evento pode ser acompanhada pela
rede social, facebook e instagram .



13º FESTIVAL DE VERÃO UFMG

Município: Belo Horizonte

Data: 11/02, 14/02

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: UFMG - Pampulha, Avenida Presidente Antônio Carlos, 6627

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3409-6411

Facebook: https://www.facebook.com/pg/festivaldeverao/photos/?ref=page_internal

Site: https://www.ufmg.br/cultura/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=120

Descrição:

O Festival de Verão UFMG é realizado anualmente pela Diretoria de Ação Cultural da UFMG. O projeto oferece uma programação variada
de atrações de caráter cultural no período das férias do início do ano, antes do Carnaval. Ao longo dos dias do evento, atividades como
performances, exposições, oficinas e shows são dadas nos espaços culturais da Universidade Federal de Minas Gerais e de Belo
Horizonte.

EXPOINEL - A MAIOR EXPOSIÇÃO DA RAÇA NELORE!

Município: Uberaba

Data: 11/02, 23/02

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Expozebu - São Benedito, São Benedito, 110

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3319-3872

Site: http://www.nelore.org.br/Ranking/CalendarioExposicoes/

Descrição:

A Expoinel, durante 21 anos teve caráter itinerante, passando por São Paulo, Goiânia, Campo Grande, entre outras praças referência para a
pecuária nacional. A partir de 1994, passou a ser promovida em Uberaba/MG - o berço do zebu brasileiro e um dos principais polos de
comercialização e promoção do Nelore PO. Considerada uma das maiores do mundo em número de animais de uma única raça, em sua
última edição contou com a participação de cerca de 900 animais entre Nelore e Nelore Mocho. Nos 11 leilões realizados, o volume de
negócios chegou à cerca de 15 milhões de reais.

CARNAVAL ANTECIPADO DE CARRANCAS

Município: Carrancas

Data: 14/02, 17/02

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Praça Manoel Moreira - Centro , Praça Manoel Moreira, S/Nº

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3327-1107

Facebook: https://www.facebook.com/secturcarrancas/?tn-str=k*F

Site: http://www.carrancas.mg.gov.br

Descrição:

O carnaval é considerado uma das festas populares mais animadas e representativas do mundo. O Carnaval Antecipado de Carrancas é
realizado na Praça e o público se diverte com shows, barracas com bebidas e comidas típicas, desfile de blocos representados pelas ruas
da cidade. O evento é tradicional e já vem sendo realizado há anos e proporciona muita diversão e folia a todos que participam! Durante o
feriado do carnaval oficial a cidade de Carrancas prepara um retiro espiritual!



TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO

Município: São João da Lagoa

Data: 14/02

Categoria: Religiosos, Show

Endereço: São João da Lagoa - MG - Centro, Orla da Lagoa, S/N, Avenida Benedito Pereira Lima S/N

Circuito: Circuito Turístico Lago de Irapé

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3228-8133

Site: http://www.saojoaodalagoa.mg.gov.br

Descrição:

A festa de São Sebastião é de cunho cultural e religioso. Desde a década de trinta quando o Município ainda era uma simples vila de
tropeiros, os poucos moradores que ali viviam se reuniam todos os anos na segunda semana de Fevereiro para rezar em devoção ao Santo.
Com o passar do tempo o número de participantes foram aumentando e assim criado a tradição da bandeira, onde algum morador pegava a
bandeira, sinalizando onde deveria sair a procissão, que como tradição segue para comunidade sede. Atualmente o evento é de grande
porte e ainda segue as tradições de bandeira, sempre saindo de alguma comunidade até a sede da cidade, onde é festejada, com missa,
leilões, modas de viola e barraquinhas com comidas típicas na Orla do parque Portal D'Lagoa.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CAETÉ

Município: Caeté

Data: 14/02

Categoria: Cívicos

Endereço: Praça Dr. João Pinheiro - Centro, Praça Dr. joão Pinheiro, s/nº

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3651-8053

Facebook: http://facebook.com/VisiteCaeté

Site: http://http://www.caete.mg.gov.br

Descrição:

Solenidades em comemoração ao aniversário de Caeté acontecem no Centro Histórico. As atrações Missa em ação de graças na Matriz de
Nossa Senhora do Bom Sucesso logo apos apresentação da Fanfarra em frente ao prédio da Prefeitura, onde realiza o hasteamento das
bandeiras. A palavra do prefeito marca momento importante e em seguida coral com a apresentação do Hino de Caeté. Encerrando as
solenidades, entrega da Comenda dos Emboabas, homenageando aqueles que colaboram com o desenvolvimento do município em
diversas áreas. Após as entregas das comendas o “Parabéns” e distribuição de bolo entre os presentes.

VIOLA NO TRILHO – UMA NOVA ESTAÇÃO

Município: Ipatinga

Data: 14/02

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro Cultural Usiminas - Industrial, Av. Pedro Linhares Gomes - Shopping do Vale do Aço , 3900

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3822-2215

Site: https://www.institutousiminas.com/wp-content/uploads/2019/01/PROGRAMACAO.pdf

Descrição:

O show apresenta canções com uma temática especial que evidenciam a arte mineira em cada verso e poesia, com ingredientes que bebem
da fonte criativa nordestina e homenageiam a música popular brasileira. Viola no Trilho (MG)



7º BELVEDERE BEACH TENNIS CUP

Município: Belo Horizonte

Data: 15/02, 17/02

Categoria: Esportivo

Endereço: Federação Mineira de Beach Tennis - Estoril, Rua João de Almeida, 160

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98387-3048

Facebook: https://www.facebook.com/beachtennismineiro/

Site: http://www.cbbtennis.com/

Descrição:

A competição terá atletas de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Bahia e Ceará. Será realizada do dia
15 à 17 de fevereiro, no Beach Square, complexo de cinco quadras de areia, no Estoril. A competição conta com jogadores amadores a
campeões internacionais. Serão duas categorias: Duplas Masculinas, Femininas e Mistas. Pro, A, B, C, +40, +50, Sub 18 e CATEGORIA
FUN (para quem nunca participou de um torneio antes, com o preço especial de R$ 60,00) e Simples Masculinas e Femininas. Pro, A e B.
As inscrições vão até o dia 08/02 e informações pelo e-mail belvederebeachsports@gmail.com ou Luiz Basile (31) 99167-3162.

O CHORO NO VALE

Município: Ipatinga

Data: 15/02

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro Cultural Usiminas - Industrial, Av. Pedro Linhares Gomes - Shopping do Vale do Aço , 3900

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3822-2215

Site: https://www.institutoculturalusiminas.com/

Descrição:

O Choro do Vale promove a valorização e divulgação do choro brasileiro, samba de raiz e baião. Com repertório diversificado, o grupo,
formado por Wellington Assunção (bandolim), Fabiano Cruz (violão sete cordas), Marcelo Almeida (pandeiro) e Carlos Vinícius Abreu
(cavaquinho), tem como objetivo transmitir um clima das rodas de choro tradicionais do país.

VISITE BELO HORIZONTE

Município: Belo Horizonte

Data: 15/02

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Una - Campus Aimorés - Lourdes, Rua Aimorés, 1451

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3224-4949

Site: http://www.eventovisitebelohorizonte.com.br/

Descrição:

O Visite Belo Horizonte é um projeto que se propõe a apresentar a capital mineira a promotores de eventos do eixo Rio-São Paulo, levando-
os a conhecer pontos turísticos de Belo Horizonte, com o objetivo de tornar conhecida e ressaltar as potencialidades da cidade. Como forma
de ampliar a oferta do evento e promover o networking do setor com o público em geral, serão realizados um ciclo de palestras gratuitas,
com grandes nomes do segmento no Brasil.



CARNAVAL ANTECIPADÃO 2019

Município: Baependi

Data: 15/02, 17/02

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Praça Monsenhor Marcos - Centro, Praça Monsenhor Marcos, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3343-2555

Facebook: https://www.facebook.com/events/2360294480859301/

Site: http://www.baependi.mg.gov.br

Descrição:

O Carnaval Antecipadão de Baependi surgiu com a iniciativa da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, através de apelo de foliões e do
comércio local. No calçadão da Praça Monsenhor Marcos, a cidade vai receber 03 dias de muita folia, com programação intensa para todos
os públicos! Na noite de sexta-feira o agito fica por conta da Banda Zullubaba, levantando o público com o seu estilo único e contagiante.
No sábado é a vez da Micareta Sertaneja com a dupla Diogo e Vinícius, cantando o melhor do sertanejo! E para encerrar o evento, o
domingo fica por conta do Grupo Satsfação, apresentando grandes sucessos do samba e do pagode. Além dessas atrações, todos os dias o
Dj Edu Almeida agita o Carnaval Antecipadão de Baependi! ENTRADA FRANCA! #BaependiQuemConheceSeapaixona

ANIME FESTIVAL BH 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 16/02, 17/02

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Colégio Pio XII - Santo Agostinho, Avenida do Contorno, 8902

Organização/Informações:

Telefone: (11) 4107-4540

Facebook: https://www.facebook.com/Anime-Festival-BH-207370585965358/

Site: http://www.animefestival.com.br/2016/index.php

Descrição:

Feira de quadrinhos, desenhos animados japoneses, mangás, games. O evento contará com gincanas e atrações ligadas ao verão e às
férias, onde a meta é a integração de todos os fãs que vem de várias regiões do interior de Minas Gerais e de outras cidades do país, para
prestigiar o Anime Festival. Além disso, terá o tradicional concurso Cosplay, onde fãs mostram suas melhores fantasias de desenhos
animados japoneses, seriados americanos, filmes, desenhos animados americanos e ou europeus. A feira acontece no sábado, das 13 às
19 horas, e no domingo, das 12 às 18 horas. Os ingressos já estão sendo vendidos no site do evento.

ELEGANZA - RAINHA DO CARNAVAL (Á FANTASIA)

Município: Belo Horizonte

Data: 16/02

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Matriz Casa Cultural - Barro Preto, Rua dos Guajajaras, 1353

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98365-2552

Facebook: https://www.facebook.com/matrizbh/

Site: http://www.matrizbh.com.br/

Descrição:

A Eleganza, uma festa drag que surgiu em BH em 2014, e a Matriz Casa Cultural apresentam a festa Eleganza - Rainha do Carnaval. O
evento é um baile pré-carnaval á fantasia e tem o intuito de trazer o brilho da cidade e de sua comunidade, ocupando os espaços em BH e
mostrando que a arte e a alegria pode e deve invadir vários lugares. A festa ainda conta com o Prêmio para a melhor fantasia e o tradicional
Duelo de Drags para escolher A Rainha do Carnaval, que vai desfilar no Bloco no Trio e fazer uma performance na Factory no dia 01/03, e
receber prêmios de incentivo á sua carreira. No dia 16/02, às 23 horas, você tem um encontro marcado com a maior festa drag de BH.
Garanta já seu ingresso pelo site da Sympla.



BLOCO DO LEÃO 2019

Município: Ubá

Data: 16/02

Categoria: Show

Endereço: Parque de Exposições de Ubá - Horto Florestal, Rodovia Ubá Juiz de Fora, km 02

Circuito: Circuito turístico Serras de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 9940-5146

Facebook: https://www.facebook.com/events/297919754157496/

Site: https://www.facebook.com/pg/BlocoDoLeao/

Descrição:

O maior DJ do Brasil e um dos 20 melhores do mundo, um ícone do axé que arrasta multidões e um fenômeno do funk chegam para a 11ª
edição da maior festa de pré-carnaval de Minas! Alok, Alexandre Peixe e Don Juan estão confirmados para agitar o Bloco do Leão 2019!
São 06 horas de open bar em todos os setores em uma mega estrutura montada no Parque de Exposições. Você pode escolher qual setor
melhor pra voc~e: Bloco, Camarote VIP, Camarote Premium ou Lounge. Prepare-se que o #BichoVaiPegar!

SHOW DA TERRA

Município: Natalândia

Data: 16/02

Categoria: Show

Endereço: Show da Terra - Centro, Rua Natalício , 801, Ao lado da Escola Estadual Alvarenga Peixoto

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99902-2444

Descrição:

O Evento já vem sendo realizado há anos no município, o evento conta com muita música, cantores ao vivo, muita dança, show de viola e
muito mais, venha fazer parte dessa tradição cultural venha para Natalândia - MG, vimos a necessidade do resgate cultural dando
oportunidade aos nossos artistas locais para a divulgação de seus trabalhos valorizando a nossa cultura local que tem grande potencial,
através deste evento diversos turistas de outras localidades vem nos prestigiar aproveitando a oportunidade para visitar os atrativos
turísticos que o município oferece. Como cachoeiras, grutas, fazendas, ranchos e muito mais.

ENCONTRO DE VINHOS

Município: Belo Horizonte

Data: 16/02

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Espaço Ilustríssimo - Santa Efigênia, Rua Maranhão, 56

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/encontrodevinhos/tp://

Site: https://encontrodevinhos.minhalojanouol.com.br/

Descrição:

O Encontro de Vinhos tornou-se referência no setor, sendo considerado o maior roadshow de vinhos no país. Nesse tempo, já foram
executados mais de 50 eventos, próprios e para parceiros, como o Vinhos & Sabores de Portugal, Vinho Verde Wine Fest, Decanter Wine
Day, World Wine Experience, Malbec Day (Wines of Argentina).O evento em Belo Horizonte trará para a cidade produtores e importadores
de vinho para um grande evento de degustação. É destinado às pessoas que querem conhecer mais sobre a bebida ou aprimorar seus
conhecimentos, aliado a uma boa gastronomia feita por foodtrucks selecionados e boa música. Comprando o seu ingresso você tem direito
a degustar todos os vinhos do evento.



CAVALGADA DE LAGOA DE BAIXO

Município: Rubelita

Data: 16/02, 17/02

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça da Igreja de Lagoa de Baixo - centro, Centro, SN

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3843-1102

Site: http://www.rubelita.mg.gov.br/

Descrição:

Lagoa de Baixo é um povoado próximo a cidade de Rubelita. A Cavalgada é realizado anualmente e acontece sempre em meados do mês
de fevereiro, sem data estimada. No final da cavalgada tem apresentação de show com artistas locais.

COLD HOT BRASILIDADES: JÁ É CARNAVAL!

Município: Belo Horizonte

Data: 16/02

Categoria: Show

Endereço: Avenida Brasil - Santa Efigênia, Avenida Brasil, 41, Entre os números 41 e 161

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3241-4341

Facebook: https://www.facebook.com/events/2324505541107574/

Site: https://www.eventosgofree.com/cold-hot-brasilidades-ja-e-carnaval_894

Descrição:

Depois de prestar tributo ao Blues e ao Indie Rock, o Cold Hot chega à sua 3ª edição em pleno verão belorizontino, homenageando as
BRASILIDADES que tanto amamos, na música, na comida, nas artes, e isso tudo já em clima de carnaval! Para embalar a nossa folia,
vamos receber atrações que prometem não deixar ninguém parar de DANÇAR, FESTEJAR E SER FELIZ: Samuca e a Selva, com uma
mistura de ritmos tropicais diversos; Inquilinos+DiMelo, em uma viagem de surf entre amigos com o recifense, lenda da black music no
brasil; Bloco Volta Belchior+Giselle Couto, com sua linda voz e os DJ's André Kbça e Cateb! Retire seu ingresso pelo site e leve 1kg de
alimento não perecível para entrar! Mas chegue cedo, evento sujeito à lotação!

SHOW CAPITAL INICIAL E BIQUINI CAVADÃO NO ARENA HANGAR

Município: Divinópolis

Data: 16/02

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Arena Hangar - Bairro Nova Fortaleza 2, BR 494 KM 27,1, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3222-6665 / 99802-6665 / 3222-4862

Site: http://hangarmusicbar.com.br

Descrição:

O show da banda Biquini Cavadão mistura as melhores notas da história da banda, celebrando 34 anos de carreira,com uma pitada das
baladas de rock que têm lugar garantido no coração dos fãs. Em seguida a Banda Capital Inicial traz um show eletrizante e apresentação da
nova turnê “Sonora”, além de canções de sucesso dos 30 anos de carreira do grupo. Teremos também camarotes, área de alimentação,
espaço lounge e banheiros exclusivos.



GAL COSTA - A PELE DO FUTURO

Município: Belo Horizonte

Data: 16/02

Categoria: Show

Endereço: Palácio das Artes - Centro, Avenida Afonso Pena , 1537

Organização/Informações:

Telefone:  (11) 2361-3604

Facebook: https://www.facebook.com/GalCostaOficial/

Site: http://www.galcosta.com.br/

Descrição:

Gal Costa vai desembarcar em BH no dia 16 de fevereiro para uma apresentação no Palácio das Artes. A cantora baiana vai trazer a turnê A
Pele do Futuro com as canções do novo álbum. Sublime, Palavras No Corpo e Vida Que Segue são algumas das músicas que compõe o
novo CD e farão parte do repertório, que também vai contar com os maiores sucessos da carreira da artista. Os ingressos estão à venda na
bilheteria do teatro e no site do ingresso rápido.

CAMINHADA DA FAMÍLIA E TREINO DE 5KM - SERRA DO CURRAL

Município: Belo Horizonte

Data: 16/02

Categoria: Esportivo

Endereço: Parque Serra do Curral - Mangabeiras, Avenida José do Patrocínio Pontes, 1951

Organização/Informações:

Telefone: (31) 2515-9112

Facebook: https://www.facebook.com/movimenta.desportiva/?fref=ts

Site: https://www.movimentadesportiva.com.br/

Descrição:

No dia 16 de fevereiro será possível caminhar ou participar do treino de 5km com professores especialistas em corrida e aprender sobre
PACE, táticas de corrida, tipos de treinos e muito mais. Tudo isso na Serra do Curral, um dos locais mais belos de Belo Horizonte. Haverá
guias profissionais de educação física para orientação e acompanhamento. O percurso será feito por (três) mirantes com paisagens
exuberantes, apoio estrutural, reidratação, registro fotográfico e o mais importante: uma atividade junto a natureza e dentro de sua
capacidade, "sem correrias", respeitando os limites biológicos de cada um.

CARNAVAL DE BELO HORIZONTE 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 16/02, 10/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Carnaval de Rua - Centro, Avenida Afonso Pena , s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3277-9701

Facebook: https://www.facebook.com/carnavaldebh/

Site: http://www.carnavaldebelohorizonte.com.br/

Descrição:

O carnaval de Belo Horizonte tem se firmado como um dos maiores do país. Para 2019 estão previstos; mais de 550 blocos de rua, em todas
as regiões da cidade (sendo 200 novos blocos), cerca de 700 desfiles, média de 100 blocos no sábado e domingo de carnaval, 8 palcos
com shows gratuitos, desfiles de escolas de samba e blocos caricatos, além da corte momesca que é responsável por manter a tradição e o
espírito carnavalesco durante toda a folia. A programação oficial pode ser acompanhada no site oficial do evento e nas redes sociais;
Facebook e Instagram.



TORNEIO SESI DE ROBÓTICA FLL - ETAPA MINAS GERAIS

Município: Belo Horizonte

Data: 16/02, 17/02

Categoria: Outros

Endereço: UniBH - Campus Buritis - Buritis, Rua Líbero Leoni, 259

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (61) 3317 9989

Site: http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/canais/torneio-de-robotica/

Descrição:

A capital mineira vai se transformar em um espaço de competição. 36 equipes de escolas públicas, particulares e times de garagem que vão
disputar a etapa Minas Gerais do Torneio SESI de Robótica FLL. O tema da temporada é "Into Orbit", colocando alunos e técnicos para
propor soluções inovadoras para problemas detectados e vivenciados durante as viagens espaciais. Serão cerca de 500 pessoas
envolvidas, entre competidores, juízes e organizadores. A competição faz parte de um programa internacional de exploração científica,
voltado para crianças e jovens de 9 a 16 anos. O objetivo é aproximar os participantes da ciência e da tecnologia, fazendo com que
desenvolvam habilidades como raciocínio lógico, trabalho em equipe e pensamento investigativo. O evento será realizado no Uni-BH
campus Buritis, nos dias 16 e 17 de fevereiro, das 07h às 18h. A entrada é gratuita! Nos vemos por lá!

ENSAIOS DE CARNAVAL

Município: Itabirito

Data: 17/02, 23/02

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Complexo Turístico da Estação - Centro, Praça 1º de Maio, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3561-2808 / (31) 3561-3050

Facebook: https://pt-br.facebook.com/public/Banda-Velha-Santa-Cecília

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

Evento associado ao Carnaval, que divulga o Carnaval de Itabirito - Itabirito Folia, por meio do ensaio dos cordões que irão desfilar no
carnaval da cidade. Serão dois ensaios, um no dia 17 de fevereiro de 2019, com o Cordão da Banda Velha e outro no dia 23 de fevereiro,
com o Cordão da Banda Nova. Não perca!

BUSH E STONE TEMPLE PILOTS

Município: Belo Horizonte

Data: 17/02

Categoria: Show

Endereço: Km de Vantagens Hall - Savassi, Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3209-8989

Facebook: https://www.facebook.com/events/2182065245159894/

Site: http://premier.ticketsforfun.com.br/

Descrição:

As bandas Bush e Stone Temple Pilots desembarcam em Belo Horizonte, no dia 17 de fevereiro, domingo. As apresentações, que
acontecem no KM de Vantagens Hall, fazem parte da turnê Revolución Tour 2019. Quem abre a noite é a banda Bush, por Gavin Rossdale.
O grupo apresenta as músicas do novo trabalho, "Black and White Rainbows", lançado em 2017, além de sucessos antigos, como
"Comedown", "Glycerine", "Machinehead", "Swallowed", "The Chemicals Between Us" e "The Sound of Winter". Para encerrar o evento, o
grupo Stone Temple Pilots, que já vendeu mais de 40 milhões de cópias em todo o mundo, apresenta os principais singles, como "Plush","
Creep" e "Sour Girl".



ESPECIAL LEGIÃO URBANA

Município: Ipatinga

Data: 17/02

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro Cultural Usiminas - Industrial, Av. Pedro Linhares Gomes - Shopping do Vale do Aço , 3900

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3822-2215

Site: https://www.institutousiminas.com/programacao/especial-legiao-urbana-acustico-mtv/

Descrição:

A banda L’âge D’or traz na íntegra, ao palco do Teatro, um dos shows mais emblemáticos da Legião Urbana. Gravado em 1992 e lançado
como DVD só em 1999, o Acústico MTV se tornou um clássico entre os fãs do conjunto brasiliense que conquistou pais e filhos.

MEETING BARBER WEEK

Município: Belo Horizonte

Data: 17/02

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Dayrell Hotel & Centro de Convenções - Centro, Rua Espírito Santo, 901

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3565-8682

Facebook: https://www.facebook.com/barberweek/

Site: https://www.barberweek.com.br/paginas/belo-horizonte

Descrição:

O Meeting Barber Week é um encontro de barbeiros, onde todos os profissionais do ramo podem desfrutar de um momento único de
networking. O evento traz um formato exclusivo de "Masterclass" e esse ano conta com dois espetaculares palestrantes, Allan Calixto e
Nariko Hair Style, que irão trazer todas as tendências e técnicas atuais para os profissionais da área desenvolverem ainda mais as suas
habilidades, além de dar dicas de como administrar com excelência uma barbearia. Os palestrantes irão fazer as suas apresentações com
prática no palco do "Masterclass", levando de forma direta o conhecimento especialmente para os barbeiros. O evento acontece das 08h30
às 17 horas, no espaço de convenções do Dayrel Hotel e os ingressos são vendidos no site do evento.

TRILHÃO DE ANIVERSÁRIO

Município: Caeté

Data: 17/02

Categoria: Esportivo

Endereço: Ginásio Poliesportivo de Caeté - Centro, Av. Carlos Cruz, 500

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3651-8053

Facebook: https://www.facebook.com/PrefeituraMunicipaldeCaete/

Site: http://www.caete.mg.gov.br

Descrição:

Os trilheiros de diversas modalidades podem se preparar, pois o tradicional Trilhão de Aniversário de Caeté está chegando! Este ano, o
evento acontece no dia 17 de fevereiro, domingo, com a concentração a partir das 7h, no Poliesportivo. Em mais uma edição, conta com
diversas modalidades de trilha: Jipe, Gaiola, Moto e Bike. As trilhas são devidamente marcadas e monitoradas, garantindo diversão,
aventura e segurança a todos os participantes. E assim que a turma for terminando o percurso, serão recepcionados com um super show da
banda Off Road 80! Participe você também! As inscrições são gratuitas!



2 CROSS COUNTRY DE TABULEIRO - MG

Município: Tabuleiro

Data: 17/02

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça Coronel João Floriano - Centro, Praça Coronel João Floriano, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3253-1117

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituradetabuleiro///

Site: http://tabuleiro.mg.gov.br

Descrição:

O evento esta classificado como Corrida rustica, sendo realizado nas trilhas rurais, com cenario de paisagens ao longo do trajeto. No evento
tambem acontece o cafe da manha, premiacao e acolhimento aos atletas que circulam na ocasiao. Reunue atletas de varios Estados e
municipios ao entorno, e amadores que buscam alinhar aventura esportes e natureza.

I SIMPÓSIO DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA CENTRAL DOS HOSPITAIS

Município: Belo Horizonte

Data: 19/02, 21/02

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Auditório da Central dos Hospitais - Santo Antônio, Rua Carangola, 225

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3326-8001

Facebook: https://www.facebook.com/events/307309386562488/

Site: https://centraldoshospitais.com.br/i-simposio-de-qualificacao-e-capacitacao-da-central-dos-hospitais/

Descrição:

Entre os dias 19 e 21 de fevereiro, vai acontecer o I Simpósio de Qualificação e Capacitação da Central dos Hospitais. O evento é
direcionado à profissionais de hospitais, clinicas e casas de saúde. Alguns temas que serão abordados são; Gestão de Faturamento para
Faturistas, Gestão comercial e Gestão de Atendimento. A carga horária dia é 8 horas e haverá certificado. As inscrições podem ser feitas no
site do evento.

FÓRUM REGIONAL DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM FONTES RENOVÁVEIS - SUDESTE

Município: Belo Horizonte

Data: 20/02, 21/02

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Mercure Belo Horizonte Lourdes - Lourdes, Avenida do Contorno, 7315

Organização/Informações:

Telefone:  (41) 3225-6693

Facebook: https://www.facebook.com/forumgd/://

Site: https://www.forumgdsudeste.com.br/site/evento/

Descrição:

O Fórum GD tem parceria e apoio de algumas das principais entidades do setor no Brasil, tendo como objetivo, tratar exclusivamente dos
interesses das empresas que atuam na Geração Distribuída com Fontes Renováveis, em 2019, com foco nos estados do (MG/SP/RJ/ES). O
evento será uma grande oportunidade de reunião estratégica de empresários, para juntos debaterem e discutirem os melhores rumos para
um setor ainda mais forte e competitivo nos próximos anos.



AULÃO DE CARNAVAL - ZUMBA

Município: Itabirito

Data: 21/02

Categoria: Esportivo

Endereço: Complexo Turístico da Estação - Centro, Praça Dr. Guilherme, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3563-1956

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

No dia 21 d fevereiro, às 19:00h acontecerá o aulão de Zumba no Complexo Turístico da Estação, a partir das 19h. Participarão do evento
todos os alunos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, convidados, visitantes e moradores de Itabirito. O aulão é uma atividade
contagiante, cheia de energia.

81ª CARNAVAL ANTECIPADO

Município: Aiuruoca

Data: 21/02, 24/02

Categoria: Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça Monsenhor Nágel - Centro, Praça Monsenhor Nágel, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3344-1924

Facebook: https://www.facebook.com/AiuruFolia/

Descrição:

É o primeiro ‘Carnaval Antecipado’ do Brasil, quando no final da década de 30, a pequena cidade, já com mais de 230 anos de história era
um tradicional e importante centro religioso para as vilas da região. Em 1938 a Congregação Mariana e a Pia União das Filhas de Maria que
se uniram para instalar um retiro espiritual nos dias do carnaval da cidade. A decisão foi acatada pelo monsenhor Nágel e um abaixo-
assinado permitiu que o Carnaval fosse suspenso. No ano seguinte, 1939, uma agremiação da cidade, a “Jazz Band”, solicitou ao
Monsenhor que o carnaval voltasse à cidade uma semana antes da data oficial, um baile carnavalesco de um único dia – o domingo. Hoje, o
‘Carnaval Antecipado de Aiuruoca’ é tombado como Patrimônio Cultural e Imaterial do Município e chega a receber aproximadamente 25 mil
foliões da região, do Brasil e estrangeiros.

2º SEMINÁRIO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES DE MINAS GERAIS - SEMPAT MG

Município: Belo Horizonte

Data: 21/02

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Auditório Centro Universitário Newton Paiva - Grajaú , Avenida Silva Lobo, 1730

Organização/Informações:

Telefone: (41) 3333-3668

Facebook: https://www.facebook.com/events/1068763979973958/

Site: https://www.sympla.com.br/2-sempat-mg---seminario-de-patologia-das-construcoes-de-minas-gerais__443368

Descrição:

A diretoria regional sudeste da Associação Brasileira de Patologia das Construções - ALCONPAT Brasil, junto com a diretoria regional do
Instituto Brasileiro do Concreto - IBRACON com o apoio do IDD Social, realiza em fevereiro a segunda edição do SEMPAT/MG 2018 - 2º
Seminário de Patologia das Construções de Minas Gerais. O encontro com alguns dos profissionais mais renomados da área da
Engenharia Civil, tem como objetivo discutir a patologia nas obras civis. o evento é totalmente gratuito e será realizado no auditório do
Centro Universitário Newton Paiva.



CARNAVAL ANTECIPADO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS

Município: Conceição da Barra de Minas

Data: 21/02, 24/02

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Rua Antônio de Pádua Chaves - Centro , Rua Antônio de Pádua Chaves, 70

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3375-1132

Site: http://conceicaodabarrademinas.mg.gov.br

Descrição:

27º Carnaval Antecipado de Conceição da Barra de 21 a 24 de fevereiro de 2019 Escolha o seu blocos e caia na folia!!! Considerada a festa
popular mais celebrada no Brasil, o Carnaval é conhecido por reproduzir tradições e características de todo o território, seja por meio das
músicas, danças, roupas e comidas típicas. 1. Bloco das Crianças 2. Bloco do Boi e Melhor Idade 3. Bloco Pé de Cana 4. Bloco das
Piranhas 5. Bloco Verde e Amarelo 6. Bloco Turma do Barra 7. Bloco da Alvorada 8. Bloco Cai Dentro 9. Bloco Nação Preta e Branca 10.
Bloco Nação Azul CBM 11. Bloco Galo Doido 12. Bloco Apoteose Fantasy 2019 13. Bloco da Sucata - o retorno

PEQUICIPÓ | FESTIVAL DO PEQUI

Município: Santana do Riacho

Data: 21/02, 24/02

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça da Serra do Cipó - Serra do Cipó, Rodovia MG-010, km97, 3850

Organização/Informações:

Telefone:  (31) 3718-7458

Facebook: https://www.facebook.com/pequicipo/

Site: http://santanadoriacho.mg.gov.br

Descrição:

O Festival de Pequi da Serra do Cipó está em sua 3ª realização e conta com programação variada com shows, apresentações culturais,
feira gastronômica, comidas tipicas, oficinas de artes e gastronomia e muito mais. O evento envolve restaurantes com pratos que contêm
este emblemático ingrediente do cerrado: o Pequi!

CONCURSO DE MARCHINHAS DE CARNAVAL

Município: Além Paraíba

Data: 22/02

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Ginásio Poliesportivo - Ilha do Lazareto, Rua Dr. Grimald Estides, s/n

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3462-4167 / (32) 3462-9616

Site: http://www.alemparaiba.mg.gov.br

Descrição:

Em Além Paraíba, o carnaval começa a ser comemorado uma semana antes da data oficial! O Concurso da Melhor Marchinha de Carnaval
é uma tradição, e acontece ao longo de vários anos. Aberto à competidores de qualquer município, há premiação em dinheiro, garantindo
uma competição sadia, mas acirrada. Entrada GRATUITA.



PRÉ CARNAVAL DE MURIAÉ

Município: Muriaé

Data: 22/02, 24/02

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Praça João Pinheiro - Centro, Praça João Pinheiro, s/n

Circuito: Circuito Turístico da Serra do Brigadeiro

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3696-3395

Descrição:

O evento atualmente é realizado uma semana antes da data oficial do carnaval. Os desfiles acontecem em dois dias, sexta-feira e sábado,
envolvendo cinco escolas de samba do município, sendo elas: Unidos do São Joaquim, Canarinho do Samba, Unidos do Santa Terezinha,
Papagaio e Marambloco. Após os desfiles acontecem os shows. O domingo é marcado pela matinê infantil e da melhor idade.

PRÉ CARNAVAL

Município: Cláudio

Data: 22/02, 23/02

Categoria: Show

Endereço: Praça Central - Centro, Praça Levy Vitoi de Freitas, S/nº, Pracinha do Clube

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3381-2569 / 3381-4800

Site: http://claudio.mg.gov.br

Descrição:

Este é um evento patrocinado pela Assessoria de Cultura e Turismo de Cláudio e tem por objetivo levar a todos os Claudienses e visitantes
alegria e show de qualidade. Neste ano o Show fica por conta da cantora da Banda Babado Novo, a Jovem Mari Antunes. O evento será
realizado nos dias 22 e 23 de Fevereiro, na praça Levi Vitoi de Freitas, de forma gratuita para todos. O Pré Carnaval é um evento realizado
na Praça Levy Vitoi de Freitas, por ser um local ideal para o evento, tendo na mesma bares preparados para atender o público. O palco para
as apresentações artísticas é montado em frente à E. M. Cel. Joaquim da Silva Guimarães. Além disso, os turistas e a própria população da
cidade movimentam bastante o comércio local nos dias do evento, o que representa benefícios e desenvolvimento tanto econômico quanto
social. Neste ano o evento ocorrerá nos dia 22 e 23 de Fevereiro sempre a partir das 21hs, e conta com a participação da Banda Baiana -
Babado Novo.

WARM UP CARNIVAL BH

Município: Belo Horizonte

Data: 22/02

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: DEPUTAMADRE CLUB - Floresta, Avenida do Contorno, 2028

Organização/Informações:

Telefone: (31) 999885-0079

Facebook: https://www.facebook.com/epartnersoficial/

Descrição:

Como ninguém espera o carnaval chegar, a E-Partners anuncia o Warm Up Carnaval BH. O Warm Up eletrônico contará com um time
sensacional de DJS para ferver as nossas pistas: DJ ANDRE BAETA, DJ ENRRY SENNA (THE WEEK) , DJ GUILHERME DOMINGOS
(BH/SP), DJ ALLAN NATAL (BH), DJ MAURO MOZART (THE WEEK), DJ FELIPE CALIMAN (BH) e DJ IZO JUNIOR (BH/BSB). A festa
será no dia 22 de fevereiro, às 23 horas, na casa noturna DEPUTAMADRE (que ganhou como a melhor casa noturna de Minas Gerais pelo
BH DANCE CONFERENCE 2019). Os ingressos já estão disponíveis no site da Sympla.



II JORNADA CIENTÍFICA DOM HELDER

Município: Belo Horizonte

Data: 22/02

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Escola Superior Dom Helder Câmara - Santa Efigênia, Rua Álvares Maciel, 628

Organização/Informações:

Telefone: (31) 2125-8800

Facebook: https://www.facebook.com/domhelderescoladedireito/?fref=ts

Site: https://www.sympla.com.br/ii-jornada-cientifica-dom-helder__426888

Descrição:

Por meio de sua Pró-reitoria de Pesquisa, a Escola Superior Dom Helder Câmara promove a segunda Jornada Científica Dom Helder. O
evento discutirá temas relacionados com a pesquisa na Graduação e Pós-Graduação em Direito, principalmente no que concerne à
pesquisa extremamente qualificada para o Doutorado. A 2ª Jornada Científica abordará também a Metodologia de Pesquisa, a
Interdisciplinaridade da Pesquisa no Direito e a Pós-graduação e Carreira Internacional. As inscrições são gratuitas e realizadas através do
site da Sympla e a presença do estudante no evento ainda pode validar 05 horas em Atividade de Pesquisa. O evento acontece das 14h30
às 18 horas no auditório da faculdade.

3º CAMPEONATO RIO SELVAGEM

Município: Extrema

Data: 22/02, 24/02

Categoria: Esportivo

Endereço: Rio Jaguari - Extrema, Estrada do Salto, s/n

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 9 9813-2420

Facebook: https://pt-br.facebook.com/rioselvagem/

Site: http://www.rioselvagemkayak.com.br/

Descrição:

O esporte de kayak creeck é a prática de descer rios com corredeiras e cachoeiras em um barco de plástico. É um esporte de aventura que
exige treinamento e coragem para executar as manobras durante as decidas entre pedras e outros obstáculos naturais. Os competidores
disputarão as provas: Sprint, que consiste em tomada de tempo individual num percurso aproximado de 2 minutos e percurso somente com
obstáculos naturais; Kayak Cross, com descida em baterias formadas por quatro caiaquistas e eliminatória simples, onde dois melhores em
cada bateria sempre classificam para a fase seguinte; Descenso, que ocorrerá num percurso de tempo total aproximado de 30 minutos, com
obstáculos naturais e duas alternativas: tomada de tempo individual (“Time Trial”) ou prova com largada única. Os vencedores do
campeonato serão definidos através de somatória da pontuação nas três provas.

CARNAVAL DE RESENDE COSTA

Município: Resende Costa

Data: 22/02, 06/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Avenida Gonçalves Pinto - Centro , Avenida Alfredo Penido, S/Nº

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3354-1366

Site: http://www.resendecosta.mg.gov.br

Descrição:

O Carnaval de Resende Costa é uma das principais festas da cidade. Ele sempre tem seu início cerca de uma semana antes do carnaval
oficial através da realização de blocos caricatos.



EPIC MOUTAIN 2019

Município: Espera Feliz

Data: 22/02, 24/02

Categoria: Esportivo, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Parque da Exposição - Centro, Rua da Mineração, S/Nº

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3746-1984

Site: http://www.esperafeliz.mg.gov.br

Descrição:

O Epic Moutain apresentará a sua 4ª (quarta) edição.Vale lembrar que trata-se de uma grande confraternização entre diferentes ciclistas
vindos de diferentes lugares do entorno regional e do Brasil. Esse evento visa promover e incentivar a prática do ciclismo, bem como a
promoção do turismo e o comércio no município.Tal evento costuma contar com a participação de cerca de 700 ciclistas.O EPIC MOUTAIN
é composto também pelo ELO RUNNING (Corrida de rua) percorrendo os principais atrativos e patrimônio cultural da cidade, e pelo ELO
FOOD. festival gastronômico que atrai mais de 1000 pessoas dia. Durante os dias de realização do EPIC MOUTAIN, os participantes
pedalam pelos principais atrativos naturais do município, sendo levados até a Cordilheira do Caparaó, onde estão localizadas as principais
cachoeiras e a portaria de acesso ao Parque Nacional do Caparaó.

FESTIVAL DO JAPÃO EM MINAS

Município: Belo Horizonte

Data: 22/02, 24/02

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço: Expominas - Gameleira, Avenida Amazonas, 6200

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/festivaldojapaominas

Site: http://www.festivaldojapaominas.com.br/site/o-festival/

Descrição:

Em 2019, os admiradores da cultura japonesa se reunirão entre os dias 22 e 24 de fevereiro, no Expominas, em Belo Horizonte. Serão mais
de 11000m² de estrutura que abrigará o já tradicional palco principal, com diversas apresentações durante todo o evento, além do espaço
gastronômico, exposições culturais, estandes de vendas, oficinas e muitas novidades. O evento busca aproximar o público mineiro da
cultura oriental, trazendo diversos grupos internacionais e locais, com apresentações gratuitas ao longo de toda a sua programação. O
Festival conta ainda com outras atrações como: as oficinas gratuitas, os concursos Miss Nikkey Minas Gerais, Moda Harajuku e de Cosplay,
a exposição inédita de “Hobby Japan- Action Figures, Estátuas e Plastimodelismo” da cultura POP, área de estandes institucionais e
empresariais, saúde, games, gastronomia, bazares, entre outras.

FESTIVAL DO PEQUI

Município: Santo Antônio do Retiro

Data: 22/02, 24/02

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Povoado São Joaquim - Zona Rural, Povoado São Joaquim, s/n

Circuito: Circuito Turístico Lago de Irapé

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3824-8110

Site: http://santoantoniodoretiro.mg.gov.br

Descrição:

A tradicional Festa do Pequi já se tornou uma tradição em São Joaquim, localidade rural de Santo A. Retiro.o pequi é um fruto típico da
culinária da região norte mineira e é é motivo da festa que atrai um público diversificado de diversas cidades. Alem de exposições
artesanais dos artistas da terra, a culinária da festa se baseia nos derivados do pequi como o arroz com pequi, gordura de pequi, farofa de
pequi, doce, etc. Na programação do Festival acontece o campeonato de futebol, desfile de carros de bois e um animado concurso da rainha
do pequi.



PRÉ CARNAVAL QCB

Município: Belo Horizonte

Data: 23/02

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Quiosque Chopp Brahma BH - São Luiz, Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3499-4465

Facebook: https://pt-br.facebook.com/QuiosqueChoppBrahmaBH/

Site: http://www.quiosquechoppbrahma.com.br/home

Descrição:

Belo Horizonte é a capital do Carnaval! E é claro que o Quiosque Chopp Brahma não poderia ficar de fora dessa grande festa. A folia será
um pouco mais cedo, no dia 23 de fevereiro, às 14 horas. A festa contará com diversas atrações, portanto, já separa o glitter e a fantasia para
ir com toda a galera para Esplanada Norte do Mineirão. Atrações como: Bloco Beiço do Wando, Bloco me Assume ou me Esquece, Bloco
do Vini e Dj Ávila. Ah! Preste a atenção! O evento é exclusivo e os ingressos são limitados. Não deixe para última hora. Compre seu
ingresso pelo site da Sympla e garanta sua diversão nessa super festa!

PRÉ CARNAVAL DIVINÓPOLIS

Município: Divinópolis

Data: 23/02

Categoria: Show

Endereço: Divinópolis Clube - Belvedere, Rua Campo Verde, 615

Circuito: Circuito Turístico Campo das Vertentes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 9 9991-8141

Site: https://www.sympla.com.br/pre-carnaval-divinopolis__444209

Descrição:

Já consegue sentir a música, sorrisos e as boas vibrações do carnaval? A gente já! Separe sua fantasia, pois dia 23 de fevereiro tem o maior
Pré Carnaval da cidade! Folia não vai faltar, mas nós vamos te surpreender em cada detalhe! Nossos mestres de cerimônia: um dos maiores
duos do Brasil, DubDogz; o melhor do axé music com o Arrastão do Hott; muito funk pra mandar todo mundo até o chão com PEU, e Lucas
Barros, pra não deixar ninguém parado! Garanta já seu ingresso e vem curtir com a gente!

BLOCO TRUPICO DO LALÁ

Município: Governador Valadares

Data: 23/02

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Júlio Soares - Ilha dos Araújos, Avenida Rio Doce, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3271-3881

Site: http://www.valadares.mg.gov.br

Descrição:

Realizado no Bairro Ilha dos Araújos, o carnaval antecipado vai caindo no gosto dos valadarense e virou um ponto de encontro entre os
amantes dos carnavais de antigamente. As famosas marchinhas e as fantasias dão o tom da festa no Trupico do Lalá.



PRÉ CARNA MARÔ

Município: Belo Horizonte

Data: 23/02, 24/02

Categoria: Show

Endereço: Marô - Olhos D'Água, R. Gabriela de Melo, 365

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99694-9596

Facebook: https://www.facebook.com/events/375572513195683/

Site: https://www.sympla.com.br/pre-carna-maro---naoespereocarnavalchegar__433335

Descrição:

Os blocos de rua são incríveis, maravilhosos, mas os foliões de verdade sabem que a farra fica ainda melhor reunindo os amigos, música
boa e a vista mais bonita da cidade! Por isso, #NãoEspereOCarnavalChegar e vem curtir com a gente o melhor Pré Carnaval da história de
Beagá! A folia começa no dia 23/02 às 20h com os Blocos Quando Come Se Lambuza, Quem é essa aí papai? e Funk You!, além de vários
DJs, que levam a festa até o dia 24, às 07h! Bora ver o sol nascer com a gente? Venha com muito amor, fantasia, glitter, máscaras,
arquinhos, alegria sem fim e, claro, com um pouco mais de glitter <3

BLOCO BICHARADA

Município: Belo Horizonte

Data: 23/02

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Praça São Francisco de Assis - Pampulha, Avenida Otacílio Negrão de Lima, 3333, Em frente ao Parque Guanabara

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 9 9241-0694

Facebook: https://www.facebook.com/events/372815196830626/

Site: http://facebook.com/blocobicharada

Descrição:

O Bloco Bicharada vai animar a criançada com seu repertório animal, no dia 23 de fevereiro, a partir de 10h, na Praça São Francisco de
Assis, a praça da Igrejinha da Pampulha - em frente ao Parque Guanabara. Papais, mamães, vovós, vovôs, tios e primos....leve a família
toda fantasiada de algum animal e faça a nossa floresta ficar mais bonita e animada ainda. Não se esqueça de levar garrafinha de água
para as crianças e lenço umedecido. E passe protetor solar em todo mundo antes de sair de casa.

BAILE DO COME QUIETO 2019

Município: Juiz de Fora

Data: 23/02

Categoria: Show

Endereço: Terrazzo - Salvaterra , Avenida Deusdedith Salgado, 5050

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/TerrazzoJF/

Site: https://www.facebook.com/TerrazzoJF/

Descrição:

O Baile do Come Quieto já é uma grande sucesso: milhares de foliões nas edições anteriores, toda a infraestrutura de ponta do Terrazzo,
painel de LED, camisas personalizadas, gente bonita e muita alegria e animação. Marcas que fizeram com que o pré-carnavalesco já se
tornasse o maior de Juiz de Fora. O Baile é uma celebração dos verdadeiros significados do carnaval, que remetem ao folião, alegria e
diversão. A criançada tem espaço kids especialmente montado para elas. Em fevereiro, tem carnaval, samba e cerveja gelada!



PRÉ-CARNAVAL BLOCO BANHO DA DOROTÉIA

Município: Varginha

Data: 23/02

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Concha Acústica Mariângela Calil - centro, Avenida Rio Branco, 152

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3690-2066

Site: http://www.varginha.mg.gov.br

Descrição:

Festa tradicional realizada no sábado que antecede a semana de carnaval, com apresentação de banda (Tuca Fernandes), praça de
alimentação, banho de espuma e brinquedos infáveis para a garotada. Neste evento, o bloco é formado por homens que se vestem de
mulher e vice-versa. Este é o motivo do nome "Bloco Banho da Dorotéia.

REVIVENDO OS ANTIGOS CARNAVAIS

Município: Itamonte

Data: 23/02

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Central - Centro, Praça Pe. Francisco Mira, 20, Praça Pe. Francisco Mira

Circuito: Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3363-3010

Facebook: http://https://www.facebook.com/prefeituradeitamonte/

Site: http://itamonte.mg.gov.br

Descrição:

Evento que busca o resgate dos Antigos Carnavais . Num formato completamente diferente dos atuais Carnavais , atrai um público que há
tempos não participa dessa festa! A confortável acomodação ,telão de fotos, desfile dos antigos blocos e as tradicionais marchinhas
contagiam os foliões. Venha reviver com a gente esses momentos ,que com certeza são eternos em sua vida também.

ANIVERSÁRIO DE PIRANGUÇU

Município: Piranguçu

Data: 23/02, 01/03

Categoria: Cívicos, Esportivo, Show

Endereço: Auditório da Prefeitura - Centro , Rua João Antunes de Siqueira , 420

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3643-1222

Facebook: http://https://www.facebook.com/PrefeituraMunicipalDePirangucu/?ref=br_rs

Site: http://http://www.pirangucu.mg.gov.br/

Descrição:

O evento consta com diversas programações tais como shows regionais e nacionais, corrida ciclística e rustica, ateamento da bandeira,
gincanas, inaugurações, etc. O aniversário de Piranguçu é um evento tradicional na região e atrai bastante visitantes para o nosso município
durante os dias de comemoração e festividades. O evento é realizado com o intuito de comemorar o aniversário de nosso Município e com
isso uma grande festa é planejada para todos visitantes e munícipes.



GP GERAIS DE MOTOVELOCIDADE

Município: Curvelo

Data: 23/02, 24/02

Categoria: Esportivo

Endereço: Circuito dos Cristais - Autódromo Internacional de Curvelo - Minas Gerais - Ponte Nova, LMG 754 , Km 04

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (31) 2523-6619 / 99729-7595 / 99679-9831

Site: http://gpgerais.com.br

Descrição:

O GP Gerais é o Campeonato Mineiro de Motovelocidade, que recebe pilotos de todas as regiões do Brasil para disputas no Circuito dos
Cristais, maior autódromo do Brasil, localizado em Curvelo/MG, à 143 km de Belo Horizonte. O evento inaugurou o autódromo em setembro
de 2016. O GP Gerais tem o objetivo de desenvolver a motovelocidade em Minas Gerais e fomentar o mercado motociclístico. Possui uma
completa e experiente equipe de produção, com mais de 30 anos de experiência nos maiores eventos esportivos à motor do país. É um
campeonato oficial, com supervisão da Federação de Motociclismo de Minas Gerais e da Confederação Brasileira de Motociclismo. É
realizado pela Tech Time e Brasil Esporte Motor Clube. Etapas: 24/02, 05/05, 30/06, 04/08 e 06/10.

PRÉ-CARNAVAL 2019

Município: Divinópolis

Data: 23/02

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça do Mercado - Centro, Av. Antônio Olímpio de Morais, 1766

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3229-8130

Site: https://goo.gl/CsffMb

Descrição:

Divinópolis sai na frente com o “Pré Carnaval 2019”, se tornando um dos melhores e tradicionais do interior de Minas Gerais. Cerca de
60.000 pessoas, entre locais e turistas, tomam conta das ruas centrais da "Capital Mineira da Moda" para acompanhar os blocos com muita
animação, ritmo e segurança. Os desfiles começarão na Praça do Mercado Central e na Av. Vinte e Um de Abril com Rua Coronel João
Notini, a partir das 10h, percorrendo por diversas ruas com trios elétricos, bateria de ritmistas acompanhando os Blocos Haja Amor, Bloco do
Cléo, Bloco Levada Louca, Bloco do Samba (Tia Elza e Raça Mundi). Nas concentrações acontecem apresentações musicais, palco multi-
cultural com grupos de danças locais, palhaços e mais uma dezena de atrações que encantam e arrastam multidões. Venha participar do
maior Pré-Carnaval do Centro Oeste Mineiro.

BLOCO DO CLÉO

Município: Divinópolis

Data: 23/02

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Rua Itapecerica - Centro, Antonio Olimpio de Morais, 1766

Circuito: Circuito Turístico Campo das Vertentes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 98801-3465

Facebook: https://www.facebook.com/blocodocleo/

Descrição:

O pré-carnaval de Divinópolis já tem data definida e a folia sempre ocorre uma semana antes da data oficial nacional. Apresentações
musicais, trio elétrico, bateria de ritmistas, palco multi cultural com grupos de danças, apresentações infantis, palhaços e mais uma dezena
de atrações que encantam e arrastam multidões pelas ruas centrais da "Capital Mineira da Moda".



TRIO @BSURDA 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 24/02

Categoria: Show

Endereço: Praça da Estação - Centro, Avenida dos Andradas, 201

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/festaabsurda

Descrição:

A festa @bsurda tem se destacado no cenário LGBT em Belo Horizonte! E para comemorar o sucesso e seus 10 anos, a @bsurda vai sair
com um super trio no maior carnaval do Brasil! O trajeto vai ter concentração na Praça da Estação e vai subir a Rua da Bahia, a rua mais
famosa da cidade, ao som das melhores músicas nacionais e internacionais. O evento é gratuito e a diversão é garantida! Venha participar!

GOLDEN BIKER PREMIUM

Município: Itabirito

Data: 24/02

Categoria: Esportivo

Endereço: Complexo Turístico da Estação - Centro, Praça Doutor Guilherme , s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3563-1956

Site: http://www.cronochip.com.br/

Descrição:

O Golden Biker Premium foi realizado pela primeira vez em 2017 é fruto da parceria entre organização e atletas, que se desdobram na
escolha e desbravamento dos percursos e no apoio logístico. O Golden Biker Premium, junto com as demais modalidades realizadas no
município almeja ser uma das melhores provas de Cross Country de Minas Gerais dentro de alguns anos.

ALL LIMITS - LAGOA DOS INGLESES

Município: Belo Horizonte

Data: 24/02

Categoria: Esportivo

Endereço: Condomínio Alphaville Lagoa dos Ingleses - -, BR-040 MG, s/n , Lagoa dos Ingleses

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/TBHesportes

Site: http://www.tbhesportes.com.br/site/

Descrição:

O Festival esportivo "All Limits" está de volta na região metropolitana, com a proposta de prática de diversas atividades físicas, mas
sobretudo de integração entre as pessoas, valorizando a qualidade de vida. Entre as modalidades praticadas no evento, estão: Triathlon,
Travessia Natação em Águas Abertas, Corrida Cross Country e Mountain Bike. O evento acontecerá no Condomínio Alphaville Lagoa dos
Ingleses em Nova Lima.



ANIVERSÁRIO DE CAPELINHA

Município: Capelinha

Data: 24/02

Categoria: Cívicos, Culturais e Artísticos, Outros, Show

Endereço: Parque de Exposições Paulo Afonso - ACACIAS, JOSE ARLINDO DE OLIVEIRA , 170

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3516-1348

Site: http://pmcapelinha.mg.gov.br/portal/

Descrição:

O evento visa a comemoração da emancipação política da cidade junto aos munícipes, com festejos que resgatam a cultura local,
valorizando a história de Capelinha, sua arte regional, sua gastronomia, e sua população em geral, trazendo atrações de artistas locais e
convidados, promovendo a interação de todos que festejam.

PRÉ CARNAVAL VILA PUB

Município: Dona Euzébia

Data: 24/02

Categoria: Show

Endereço: Vila Pub - Vila São José , Rua José Ferreira de Souza, 12, Vila Pub

Organização/Informações:

Telefone: (32) 99994-8599

Facebook: http://www.faceboock.com/vilapubdonoba/

Descrição:

O Pré Carnaval Vila Pub é primeiro evento do carnaval 2019, será um esquenta com várias atrações com bandas do município tendo como
atração principal e reconhecido regionalmente o DJ MORANGO. Voltado para o entretenimento municipal e regional o evento será aberto ao
público com estrutura de palco, iluminação e segurança. O evento também conta com banheiros químicos área reservada ao público com
alimentação e bebidas.

CIRCUITO MUNDIAL - ETAPA ITÁLIA - BELO HORIZONTE

Município: Belo Horizonte

Data: 24/02

Categoria: Esportivo

Endereço: Nova Praça da Pampulha - Pampulha, Rua Versília, s/n

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/Timerace

Site: http://www.circuitomundial.com.br/belo-horizonte/italia

Descrição:

Corrida sensacional que reúne a temática de cada país, trazendo para o mundo running aquela sensação de teletransporte. O Evento é
composto pela realização de 3 modalidades de pedestrianismo independentes: Corrida de 21 km em dupla, de 10,5 km e de 5 km. A largada
será na nova Praça da Pampulha, próxima a importantes obras do arquiteto Oscar Niemeyer e do espelho d' água .



BLOCO DO ZÉ PEREIRA

Município: Rodeiro

Data: 25/02, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Ruas da cidade - centro, Praça São Sebastião, 215

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32)3577-1554

Site: http://www.rodeiro.mg.gov.br

Descrição:

Tradição no município de Rodeiro, o Bloco "Zé Pereira", é um bloco composto por pessoas mascaradas, acompanhadas de alguns
personagens, como boneca cobiçada, os gordos, palhaços, mulinhas, o boi entre outros, seguidos pela bateria. O anonimato dos foliões é
fundamental no bloco.

CAVALGADA DE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS

Município: Senador Modestino Gonçalves

Data: 26/02, 02/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Cavalgada Nossa Senhora das Mercês - Centro, Rua das Mercês, 128

Circuito: Circuito Turístico dos Diamantes

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3525-1213

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradesenadormodestino

Site: http://www.smg.mg.gov.br/

Descrição:

A Cavalgada de Nossa Senhora das Mercês tem a participação de cavaleiros e amazonas que percorrem o município durante 9 dias. Na
estrutura organizacional da manifestação existe o Guia de Frente, que conduz os cavaleiros levando a bandeira com a estampa de Nossa
Senhora das Mercês, padroeira do município. Há também o Guia do Meio, que controla e organiza os cavaleiros e, ao final, se concentra o
último Guia.

CARNAVAL

Município: Oliveira

Data: 28/02

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Praça Xv de Novembro - Centro, Praça XV de Novembro, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3331-5671

Facebook: https://www.facebook.com/pg/Prefeitura-Municipal-de-Oliveira-MG-472026389520629/about/?ref=page_internal

Site: http://www.oliveira.mg.gov.br/

Descrição:

A cidade tem um carnaval reconhecido como um dos melhores de Minas Gerais. A sua figura principal é o Cainágua, que nada mais é do
que uma réplica adaptada dos mascarados do Carnaval de Veneza, onde os nobres se misturavam à multidão nas festas. Sendo assim do
mesmo modo, o Cainágua foi criado a partir de brincadeiras antigas onde as pessoas se vestiam e usavam máscaras ficando
irreconhecíveis, permitindo o contato de diferentes tipos de foliões. Outra característica marcante do carnaval oliveirense é o bloco "Pelo
amor de Deus", criado por José Alberto Machado da Silva, que depois deu prosseguimento Mauricio Almeida, que alegra as noites da sexta-
feira com seus foliões irreverentes. O município possui uma forte identidade cultural, construída através de mais de dois séculos, que foi
largamente influenciada pela formação portuguesa da cidade juntamente com a herança dos outros povos vindos para o Brasil. Esses
juntos, construíram uma série de manifestações típicas da cidade.



CARNAVAL 2019

Município: Rio Novo

Data: 28/02, 05/03

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Praça Marechal Floriano - Centro, Praça Marechal Floriano, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3274-1228

Site: http://www.rionovo.mg.gov.br

Descrição:

A Festa do Momo em Rio Novo é um dos maiores destinos turísticos da Zona da Mata na época da folia. A tradição, beleza e criatividade
das escolas de samba e diversos blocos carnavalescos enriquecem a nossa festa e são a garantia de muita diversão. Carnaval de rua, com
desfile de duas escolas de samba, trio elétrico, bandas e dj. desfiles de blocos. Barracas com serviços de bar e comidas típicas. Destaque p/
as apresentações do Bloco do Ze Pereira (bem imaterial tombado pelo patrimônio histórico e cultural, bloco Netos da Titita (voltado ao
publico infantil - domingo a tarde), Bloco Mi Xupa (abertura do carnaval).

SARAU CULTURAL

Município: João Pinheiro

Data: 28/02

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Casa da Cultura de João Pinheiro - cemtro, rua juca niquinho, 220

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3561-5437

Descrição:

Essa cultura de músicas e poesias locais estão se perdendo no tempo e, para resgatá-las realiza o sarau, proporcionando um momento
familiar, nostálgico e descontraído, agregado a um ambiente temático e rústico.É um evento itinerante que acontece uma vez por mês
,promovido pela Secretaria da cultura de João Pinheiro MG.

CARNAVAL 2019

Município: São João Nepomuceno

Data: 28/02, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Central de Eventos - Centro, Praça da Estação, sn

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3261-1285

Facebook: https://www.facebook.com/prefeiturasjnepomuceno/

Site: http://sjnepomuceno.mg.gov.br

Descrição:

O tradicional carnaval de São João Nepomuceno terá uma programação de seis dias com desfiles dos blocos, entre eles o Bloco do Barril,
um dos mais famosos e divertidos do Estado de Minas Gerais, Escolas de Samba, shows noturnos com bandas de samba, pagode, axé e
marchinhas. Além da receptividade de um povo que adora o carnaval.



CARNAVAL DE ITABIRITO

Município: Itabirito

Data: 28/02, 05/03

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Sede - Centro, Avenida Queiroz Júnior e outras, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Facebook: https://pt-br.facebook.com/prefeituraitabirito/

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

O carnaval está entre as principais festas de Itabirito. É a mais antiga festividade da cidade, ocorrendo desde o século XIX. Todos os anos a
cidade se enfeita ricamente para receber a festa momesca. O carnaval de Itabirito apresenta em sua programação blocos caricatos, como o
Bloco URUCUM e o Bloco Gaiola das Loucas; blocos sonorizados; e trios elétricos contratados pela prefeitura. Há ainda os Cordões da
Velha e da Nova, o Cortejo do Zé Pereira, e as bandas Bandalheira e Banda-Ré-Sem-Dó; manifestações culturais tradicionais de Itabirito.

TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Município: Igaratinga

Data: 28/02, 03/03

Categoria: Cívicos, Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: PRAÇA MANUEL DE ASSIS - CENTRO, PRAÇA MANUEL DE ASSIS , S/N

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3246-1134

Site: http://www.igaratinga.mg.gov.br

Descrição:

Uma festa tradicional e que já é conhecida por diversos municípios da região. São quatro dias da maior festa de Igaratinga para Comemorar
o Aniversário da sua cidade. Shows selecionados para garantir a melhor diversão para você e para a sua família. Clima familiar com muita
segurança, várias barracas com diversos produtos e espaço infantil para diversão das suas crianças, e não podia faltar a nossa deliciosa
gastronomia. Se você ainda não conhece, não perca esta oportunidade, venha e traga a sua família. A cidade de Igaratinga espera por você
com os braços abertos.

CARNAVAL RIO PRETO 2019

Município: São Gonçalo do Rio Preto

Data: 28/02, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praia do Lapeiro - Bom Jesus, Rua do Lapeiro, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3546-1240

Site: http://www.saogoncalodoriopreto.mg.gov.br

Descrição:

O carnaval de São Gonçalo do Rio Preto é realizado em ambientes familiares, onde os foliões aproveitam ao máximo a folia e as belezas
naturais que a cidade tem a oferecer. Durante o dia a folia é garantida na praia do Lapeiro, balneário que fica a cerca de 500m do centro da
cidade, propício ao banho. Os foliões podem vão se divertir com bandas de axé, pagode e samba, dentre outros. Logo após os shows, sai da
Praia do Lapeiro o tradicional Trio Salva-vidas, que conduz os foliões pelas ruas da cidade até a praça XV de Agosto, onde há shows toda a
noite.



CARNAVAL 2019 - SANTA RITA FOLIA

Município: Santa Rita do Sapucaí

Data: 28/02

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Parque Municipal de Exposição e Eventos Antonio Teixeira dos Santos - Jardim das Palmeiras, Rua Maria Conceição
Ribeiro, 300

Organização/Informações:

Telefone: (35) 34711642

Facebook: https://www.facebook.com/smecltsrs/

Site: https://santaritadosapucai.portaldacidade.com/noticias/cidade/banda-tchakabum-sera-uma-das-atracoes-do-carnaval-de-
santa-rita-do-sapucai

Descrição:

O Carnaval mais tradicional da região com blocos carnavalescos e caricatos que dão um toque de especificidade à festa O Carnaval 2019 –
Santa Rita Folia, de Santa Rita do Sapucaí, apresenta nos 5 dias de folia, as atrações do BLOCO DO URSO que completa em 2019, 20
anos de existência e traz em seus show pagos, Gustavo Lima, Alok, Ivete Sangalo dentre outros. Mas o Carnaval 2019 - Santa Rita Folia (28
de fevereiro a 4 de março) não é feito apenas para quem gosta de eventos fechados, é pra quem tem alegria e quer se divertir muito,
participando do desfile dos blocos com musica ao vivo e resgatando as marchinhas carnavalescas. Durante as 5 noites de folia todos que
estiverem aqui poderão usufruir de uma estrutura perfeita para eventos - Centro Municipal de Eventos – Prefeito Dr. Antônio Teixeira dos
Santos - com banheiros, seguranças, praça de alimentação/bebida, com entrada franca. P ara animar tudo isso a Banda Tchakabum será
UMA das atrações do carnaval de Santa Rita do Sapucaí

CARNAVAL DE OURO PRETO

Município: Ouro Preto

Data: 28/02, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Centro Histórico - Centro, Praça Tiradentes, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3559-3201

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituraouropreto/

Site: http://www.ouropreto.mg.gov.br

Descrição:

Ouro Preto, cidade do roteiro Entre Cenários da História, uma das maravilhas do Circuito do Ouro, já está pronta para realizar o seu famoso
e tradicional carnaval. A festa, é considerada a maior entre as cidades do interior do país. Como de costume, uma personalidade local para
será homenageada nos festejos. O homenageado do Carnaval 2019 é o Sr. Francisco de Paula Mendes, o seu Tito, reconhecido como o
mais antigo músico da cidade, e que ainda exerce a profissão. Tito tem quase noventa anos e dedica-se ao universo da música desde os
quatorze. Atuou também no campo da mineração e trabalhou na Prefeitura, aposentando-se na década de 1980. Chegou a tocar para
plateias ilustres: “tocamos para o presidente Juscelino Kubitschek”, conta. Solteiro convicto, promete que só irá se casar quando completar
cem anos de idade. Dentre as principais atrações do Carnaval de Ouro Preto, destacam-se o Zé Pereira dos Lacaios, o mais antigo bloco
carnavalesco em atividade do país, a irreverente Bandalheira, com seus integrantes uniformizados e de pinico na cabeça, uma sátira ao
regime militar, e os desfile dos blocos tradicionais e escolas de samba. Há também os blocos estudantis que agitam o público jovem no
espaço do Centro de Artes e Convenções da Ufop, com ampla programação de shows com artistas de projeção nacional, acesse o link e
confira a programação dos Blocos Estudantis: https://www.sympla.com.br/ligadosblocosOP Todos os anos, cerca de 50 mil pessoas passam
todos os dias por Ouro Preto, durante o Carnaval.



CARNAVAL

Município: Cataguases

Data: 28/02, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Passarela do Samba Expedito Liberato - Centro, Avenida Astolfo Dutra, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3429-2580

Facebook: http://https://www.facebook.com/prefeituramunicipaldecataguasesmg/

Site: http://www.cataguases.mg.gov.br

Descrição:

Evento popular reúne média de 30.000 pessoas, que participam dos bailes, shows, desfile de blocos, escolas de samba e diversas outras
atrações. Venha participar deste momento de alegria com segurança e total descontração em uma cidade que é um museu da arquitetura
modernista, à céu aberto! Os foliões podem desfrutar de deliciosas quitandas, salgados, bebidas nas barracas que são instaladas e
devidamente fiscalizadas para segurança alimentar. Ainda ocorre nos distritos de Aracati de Minas, Cataguarino, Glória de Cataguases,
Sereno e Vista Alegre um Carnaval voltado às comunidades, com desfiles de blocos caricatos e bailes carnavalescos.

MARÇO

CARNAVAL

Município: Palma

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Rua João Pinheiro - Centro, Rua João Pinheiro, s/n

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3446-1004

Site: http://www.palma.mg.gov.br

Descrição:

Realizado no centro da cidade, não sendo cobrado ingresso , é fornecido ao turista local para sentar e assistir aos shows de Samantha
Pelaggi, Vinicinho,Batuke do bom, Trem bão , Banda do Zé Moura( Marchinhas de Carnaval), desfile do bloco da Geni, Bloco Fest Verão e
do tradicional Mineiro Pau.Animação total todas as noites!!

CARNAVAL DE RUA

Município: Iturama

Data: 01/03

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Av: Juca Pádua - Vila Pádua, Av: Prefeito Juca Pádua, s/n, Carcanal de Rua e toda a Avenida ´fica interditada

Circuito: Circuito Turístico Alta Mogiana

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3411-9500 / 3415-0813

Site: http://www.iturama.mg.gov.br/

Descrição:

O Carnaval de Rua é um evento de grande porte com estrutura de Palco, Arquibancadas, Camarotes, Praça de Alimentação, Banheiros
Químicos, Estacionamento. Conta com o apoio das Secretarias Municipal de Saúde, Cultura e Obras, Polícia Militar, Polícia Civil,
Conselheiros Tutelares, Promotoria Pública, Juizado da Infância e Juventude, Corpo de Bombeiros e Seguranças Particulares, para
segurança de todos. “O carnaval de Iturama é tradicional, atraí foliões de várias regiões. por isso para garantir a festa com grande qualidade
tanto na estrutura quanto na organização e bandas se apresentam todas as noites e realiza matinês.



CARNAVAL PASSA QUATRO 2019

Município: Passa Quatro

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Largo da Estação e Rua Tenente Viotti - Centro, Rua Tenente Viotti, s/n

Circuito: Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3371-5000

Descrição:

O evento é totalmente gratuito e acontece pelas ruas da cidade. As atrações musicais são focadas nos ritmos samba, marchinhas, axé e hits
do momento. Os desfiles de blocos percorrem as principais ruas da cidade e envolvem toda a comunidade. É famoso por receber turistas de
diversas localidades e visitantes da região. Um carnaval indicado para os diferentes públicos e, principalmente, para quem quer curtir com a
família.

CARNAVAL DO SOL

Município: Jequitinhonha

Data: 01/03, 06/03

Categoria: Show

Endereço: Praça de Eventos - Centro, Rua Sabino Pinheiro, s/n

Circuito: Circuito Turístico Vale do Jequitinhonha

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3741-2777

Site: http://www.jequitinhonha.mg.gov.br

Descrição:

O Carnaval em Jequitinhonha é uma festa imperdível, sob todos os aspectos. Explosão geral do espírito jequitinhonhense, o maior evento
popular da cidade reúne emoção, som e muita alegria, contagiando todos que visitam o município. Jequitinhonha conta com alternativas que
vão desde a folia ao sossego do vagaroso fluir do rio Jequitinhonha. A intensa programação é um grande sucesso, pois leva possibilidades
iguais de diversão e lazer para todos, desde os mais jovens aos mais velhos. É uma recheada festa composta por shows gratuitos e de alta
qualidade, mini trio elétrico, marchinhas, baile de máscaras, cerca de 10 blocos carnavalescos, comida típica mineira e pitorescos blocos
carnavalescos, destacando-se o Boi de Janeiro e a Nega, Cordão do Calango, o Bloco da Mulinha, onde um casal de noivos desfila numa
carroça pelas ruas da cidade, além da famosa Banda Mole, onde os homens saem às ruas vestidos de mulheres e vice-versa. A principal
dica é aproveitar os passeios pela cidade durante o dia e cair na folia à noite. Seja pela diversão, ou até mesmo pela tranquilidade,
Jequitinhonha é destino certeiro para o visitante.

CARNAMARESP 2019

Município: Mar de Espanha

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça Barão de Ayuruoca - Praça Barão de Ayuruoca, Praça , s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3276-1225

Facebook: https://www.facebook.com/prefeiturademardeespanha/

Site: http://www.mardeespanha.mg.gov.br

Descrição:

O carnaval está entre as principais festas de Mar de Espanha e tem um charme todo especial, atrai foliões de muitas cidades vizinhas e
também de outros estados. A folia é marcada pelo desfile de diversos blocos tradicionais da cidade, entre eles, os blocos Mula de Bigode,
Papai Frenético, Extintor, Caipirinha e Gaiola; e os blocos caricatos, como o Bloco das Piranhas e o Aperta Que Eu Confesso; Bloco Infantil;
e Escola de Samba. Há ainda o Cortejo do Zé Pereira e a banda A Furiosa, manifestações culturais tradicionais do município. E o mais
importante de tudo: nosso povo é ordeiro, pacato, alegre, trabalhador e acolhedor.



FEMPOPI - FESTIVAL DE MUSICA POPULAR DE IPABA

Município: Ipaba

Data: 01/03, 02/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Padre José Lanzellotti. - Centro, Praça Padre José Lanzillotti, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3320-1390

Site: http://www.ipaba.mg.gov.br/

Descrição:

O “FEMPOPI” é um festival de composições inéditas, voltado ao gênero e estilo da música popular brasileira e tem como objetivo fazer o
intercâmbio e troca de experiências entre músicos, compositores, intérpretes, poetas e artistas que venham valorizar a produção musical e
cultural da cidade de Ipaba e de toda região.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Município: São José da Varginha

Data: 01/03, 03/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo, Feiras e Exposições, Show

Endereço: Praça Central - Centro , Praça São José, sem número

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3275-1221

Facebook: https://www.facebook.com/vandeirejoel.sjv?fref=mentions

Site: http://www.saojosedavarginha.mg.gov.br/

Descrição:

O aniversário da Cidade contempla uma eferverscência de ações de caráter regional, cultural, educacional e turístico. Tem várias atrações
musicais durante todos os quatro dias. O movimento desde evento é muito grande, temos atrações musicais para todos os gostos,
gastronomia, degustação, entretenimento e conhecimento, atração para todo tipo de público. O objetivo é reunir todos do município para
curtir dias de cultura na cidade.

ANIVERSÁRIO DE BELO ORIENTE

Município: Belo Oriente

Data: 01/03, 03/03

Categoria: Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Avenida Brasil - Centro, Avenida Brasil, S/N

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3258-2800

Facebook: https://www.facebook.com/PREFEITURADEBOOFICIAL/?ref=br_rs

Site: http://www.belooriente.mg.gov.br

Descrição:

O município de Belo Oriente, completa em 2018, 55 anos. A festa é organizada pela Prefeitura de Belo Oriente. Durante toda programação,
acontece shows, apresentações culturais, exposição de artesanato e muito mais. Evento esse de grande relevância para o fomento do
Turismo.



CARNAVAL DE ESMERALDAS

Município: Esmeraldas

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Praça Getúlio Vargas - Centro, Praça Getúlio Vargas, s/n

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3538-2711

Facebook: https://pt-br.facebook.com/prefeituradeesmeraldas

Site: http://www.esmeraldas.mg.gov.br

Descrição:

O carnaval de rua de Esmeraldas é carro chefe das festas locais. Tradicionalmente começando na sexta feira e terminando na sexta, há
alguns anos vem se adiantando em algumas semanas, com a realização de pré-carnavais, principalmente na região central. Algumas
tradições como o Boi da Manta e as máscaras de Lucas Sapateiro ainda podem ser observadas, em virtude da ação protetiva e difusora da
Casa da Cultura local e de parceiros como Chico Angoleiro e Dim Bikes. Há na cidade alguns blocos carnavalescos que, no domingo e na
segunda de carnaval, sobem desfilando na Praça Getúlio Vargas. É uma competição entre blocos cujo prêmio é um troféu, mas o que vale
mais é a participação nessa gostosa brincadeira. Outro momento divertido é o concurso das barangas - homens travestidos de mulher, que
usam de todos os "artifícios" para convencer os jurados presentes.

3º VI SÃO JOÃO

Município: São João Nepomuceno

Data: 01/03, 31/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Central - Centro, Rua Pres. Getúlio Vargas, 248

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3261-1285

Facebook: https://www.facebook.com/prefeiturasjnepomuceno/

Site: http://www.sjnepomuceno.mg.gov.br

Descrição:

Fotógrafos de toda a região buscam em São João Nepomuceno a inspiração para registrar imagens. Desta forma, entre os dias 1º a 31 de
março de 2019 terão o prazo para envio de fotos sobre um tema proposto pela organização. As imagens são reveladas e ficam em
exposição no Museu Municipal para a apreciação dos visitantes no período de cinco a dez dias, até o evento de premiação, com a
participação dos fotógrafos e apresentações culturais diversas (músicas, teatro, dança, poesia, etc). Junto ao evento de premiação do Vi São
João, tem-se início o Festival Gastronômico "Comida di Butiquim".



CARNAVAL DE RUA 2019

Município: Itanhandu

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Avenida Professor Brito, S/N

Circuito: Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3361-2000

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituramunicipaldeitanhandu/

Site: http://www.itanhandu.mg.gov.br

Descrição:

A mais importante manifestação cultural do país, o Carnaval em Itanhandu é celebrado em praça pública. Começando na Sexta 01/03 com
abertura do bloco caricato ''Vai Quem Quer'`. As 21 horas DJ Carlinhos Fonseca, as 23 horas banda da Terra, as 3 hrs DJ Carlinhos
Fonseca. Sábado 02/03 as 16:00 horas Grupo arte Rara, as 23:59 grupo Moleca Levada. Domingo 03/03 as 16:00 horas Banda da Terra, as
19:00 a tradicional Charanga do Iramir, as 22:00 banda da Terra, 00:59 Banda Oxi. Segunda-feira dia 04/03 as 16:00 Zumba- Trio Folia , as
17:00 horas Samba Zoro, as 21:00 horas Banda Terra. as 23:59 Tempero Baiano, premiação de blocos e fantasias adulto. Terça-feira dia
05/03 as 16:00 Banda PATUXERÊ, premiação fantasia infantil, as 19 horas a tradicional Charanga do Iramir, as 23:00 Banda da Terra.
Venha brincar o carnaval em Itanhandu.

CARNAVAL DE RUA DE COQUEIRAL

Município: Coqueiral

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Outros, Show

Endereço: Praça 7 de setembro - Centro, Praça 7 de setembro, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3855-1162

Site: http://www.coqueiral.mg.gov.br

Descrição:

O Carnaval de Rua de Coqueiral é considerado um dos melhores carnavais do Estado. A festa ocorre tradicionalmente na Praça 7 de
setembro, onde uma grande estrutura é montada pare receber os foliões que chegam de diversas cidades da região e também do estado de
São Paulo. Durante o dia o carnaval da família traz banho de espuma, dança, teatro e marchinhas, a noite as renomadas bandas RG7, CM5
e Oba Oba Samba House fazem a festa! A população monta blocos tradicionais e fantasias para curtir a maior festa do ano.

FACTORY FOLIA

Município: Belo Horizonte

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Club Factory - Savassi, R. Sergipe, 1211

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99888-9315

Facebook: https://www.facebook.com/clubfactorybh

Site: https://www.sympla.com.br/factory-folia---carnaval__445240

Descrição:

A Factory Folia tem sua primeira edição no carnaval belorizontino com o melhor do POP e da música eletrônica. Com uma extensa
programação que vai do dia 1º ao dia 5 de março, o evento promete agitar os dias de carnaval com o bloco de rua aberto e as noites de
carnaval na casa noturna Club Factory. O Factory Folia trará DJs como Rafa Mártir Isabelle Gee, Mary Me, Grabs, Daniel Fernando
(DasGay), Nicoly, Ed Luiz, Vil Araujo, Keoma, Mara Borges (The Week SP), Allan Natal, Enrry Senna, André Baeta e Izo. Os blocos de rua
são de entrada gratuita e para a festa noturna basta comprar seu ingresso no site da Sympla.



CARNAVAL FURNASTUR

Município: Formiga

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Furnastur - Furnastur, Formiga, 01

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3329-1823

Site: http://www.formiga.mg.gov.br/?

Descrição:

As belezas naturais do Lago de Furnas, em Formiga, no Centro-Oeste do estado, atraem muita gente para os condomínios, clubes, hotéis e
casas de temporada durante todo o ano. E o que não falta para os turistas que vão ao Lago de Furnas é água. As crianças se divertem e o
adulto também seja curtindo a natureza ou a programação da festa de Carnaval. Tem passeio de jet ski, barco, banho refrescante. São os
diversos atrativos do balneário, sem falar dos clubes. Em um deles passam 10 mil pessoas por dia. As piscinas ficam cheias durante o dia e
também à noite. Nas ruas dos condomínios o movimento é grande também. Gente disposta a enfrentar o calor para se fantasiar e deixar o
carnaval ainda mais descontraído. E essa animação vai até esta Quarta-Feira de Cinzas com atrações como Bloco da Manga e desfile de
blocos locais.

CARNAVAL

Município: Extrema

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Show

Endereço: Parque Municipal de Eventos - Centro, Parque Municipal de Eventos, s/n, 100

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3435-3711

Site: http://www.extrematur.com.br

Descrição:

Tradicionalmente o Carnaval de Extrema reúne todos os anos grande público com muita folia para todas as idades. A programação oficial
do Carnaval já foi divulgada pela Secretaria de Cultura e teve algumas alterações, aumentando, assim, os dias da festa e as atrações. As
atrações e atividades serão realizadas na Praça Presidente Vargas e no Parque Municipal de Eventos, a partir das 14h e das 21h30,
respectivamente.

BLOCO DO BECO

Município: Juiz de Fora

Data: 01/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Parque Halfeld - Centro, Rua Halfeld, 985

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3690-7033

Facebook: https://pt-br.facebook.com/blocodobeco/

Site: http://www.pjf.mg.gov.br/funalfa

Descrição:

O Bloco do Beco tem em Armando Fernandes Aguiar, mais conhecido por Mamão, um de seus fundadores e principais lideranças. Com
nomes como o dele, a agremiação conquistou projeção nacional. Em 1972, após bebidas e conversas, Mamão e seus amigos resolveram
montar um bloco e desfilar pelas ruas da cidade, visitando todos os bares que passavam. Com sambas de temas polêmicos, o Bloco do
Beco sai toda sexta-feira antes do Carnaval.



CONCEIÇÃO FOLIA

Município: Conceição das Alagoas

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Praça José Alexandre do Carmo - Centro, Praça José Alexandre do Carmo, s/n

Circuito: Circuito Turístico Alta Mogiana

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3321-0000 / (34) 3321-0361

Facebook: http://Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas

Site: http://www.conceicaodasalagoas.mg.gov.br

Descrição:

O Carnaval de Conceição das Alagoas é a festa mais popular e mais animada e representativa de nosso município por ser tradição. O
Carnaval de rua, é realizado há mais de 30 anos, conta com Blocos Carnavalescos, desfile de abertura, cinco noites e duas matinês
contando com uma Banda por dia, com um mega estrutura: palco, som, iluminação, tendas, banheiros químicos, linda decoração,
seguranças, brigadistas, praça de alimentação. Tudo isso para melhor recebermos os turistas. Além de ser um evento gerador de empregos
diretos e indiretos. O Carnaval reúne aproximadamente 9.000 pessoas por noite, 4.000 nas matinês. Nessa época, nosso fluxo turístico
cresce muito, recebemos turistas de vários estados brasileiros, sendo assim nossa rede hoteleira fica com a ocupação 100%, e ainda os
turistas alugam residências, cômodos comercias para ficarem durante o Conceição Folia.

CARNABRAZ 2019

Município: Brazópolis

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Outros, Populares e Folclóricos

Endereço: Praça Sagrados Corações - Centro, Praça Sagrados Corações , SN

Circuito: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 99986-8530

Facebook: http://facebook.com/carnabraz2019

Descrição:

Carnabraz 2019 apresentação dos blocos, baterias, bonecos gigantes muito mais diversão! no Sul de Minas! Sexta-feira inicio do carnaval
com Dj, Sábado apresentações e desfile de blocos e Shows com bandas Domingo matine, apresentações dos blocos , baterias, e noite com
Dj Domingo Apresentação dos blocos, baterias, show com banda e Dj Segunda , Matine, Apresentação dos blocos , baterias, Show com
banda e Dj Terça apresentação dos blocos, baterias, show com banda e Dj

CARNAVAL 2019

Município: Simão Pereira

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Rua José Luiz - Centro, Rua José Luiz, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3272-0502

Site: http://www.simaopereira.mg.gov.br

Descrição:

O carnaval de Simão Pereira é diferenciado por se tratar de um evento mais voltado para família e prima pela segurança e tranquilidade.
Indicado para quem procura tranquilidade e diversão. Há marchinhas com bandas na concentração dos blocos, que se arrastam para os
desfiles nas ruas da cidade. A noite o público se diverte com shows de bandas regionais. Na terça e domingo de carnaval acontecem as
matinês para a diversão da criançada, com bandas características que, no final, desfilam com as famílias no entorno da Praça.



CARNAVAL DO MIRANTE 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Mirante Beagá - Olhos D'Água, Rua Gabriela de Melo, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3889-2003

Facebook: https://www.facebook.com/events/2236992069955286/

Site: http://www.belohorizonte.mg.gov.br/local/servico-turistico/espaco-para-evento/aberto/mirante-beaga

Descrição:

O Mirante Beagá, localizado no Mirante Olhos D´Água, recebe grandes eventos em Belo Horizonte, e em 2019 recebe o Carnaval do
Mirante: um evento que promove o encontro das melhores atrações e melhores companhias com a energia inconfundível do carnaval belo-
horizontino. Nesta edição serão 5 dias de festa, com shows das 16h às 02h, de artistas como: Dennis Dj, Mc G15, Zé Neto e Cristiano, Jorge
Ben Jor, Ferrugem, Banda Eva, Felipe Araújo, Anitta, Saulo e o Bloco Chama o Síndico. Os ingressos já estão sendo vendidos pelo site da
Sympla e os preços variam de acordo com o dia do show. Para conferir todos os artistas que confirmaram presença no Carnaval do Mirante,
acesse o evento no Facebook.

CARNAVAL

Município: Cambuí

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça Coronel Justiniano - Centro, Praça Coronel Justiniano, 164

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3431-6086

Descrição:

O Carnaval em Cambuí tem a tradição de ser o melhor carnaval do Sul de Minas, movimentando um grande número de pessoas para os
cinco dias de folia. Acontece na praça central da cidade, com atividades tradicionais durante o dia, e bandas para animar a noite
cambuiense! Escolas de samba e baterias da cidade desfilam nos 05 dias de Folia!

CARNAVAL - SÃO PEDRO DOS FERROS

Município: São Pedro dos Ferros

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Praça Prefeito Armando Rios - Centro, Praça Prefeito Armando Rios, 186

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3352-1286

Site: http://www.saopedrodosferros.mg.gov.br/

Descrição:

Uma das festas mais populares e animadas da cidade, com quatro dias de festa, esse ano com diversos shows como o da Banda Malá &
CIA e animação de vários blocos de rua, como o Bloco " Os imparáveis". Um evento aberto a toda população, sempre regado com muita
alegra, música e boa e animação. Não podemos esquecer do campeonato de melhor fantasia, que sempre é realizado aos domingos, com
premiação.



ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CASA GRANDE

Município: Casa Grande

Data: 01/03, 03/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Avenida Professor Alberto Libânio Rodrigues - centro, Avn, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3723-1358

Facebook: http://prefeituramunicipaldecasagrande

Site: http://www.casagrande.mg.gov.br

Descrição:

O nome curioso da cidade originou-se de uma casa que era grande e abrigava quinze famílias. Após o ciclo do ouro o grupo se dispersou,
desmanchando posteriormente a casa e cuidando mais da agricultura para sustento próprio. A cidade hoje recebe os bandeirantes
modernos caminhantes, ciclistas, aventureiros que fazem a estrada real, com grande vocação para o turismo rural, com muitas fazendas e
plantações, a sua tranquilidade ainda é o principal atrativo para os visitantes.

COMEMORAÇÃO DOS 80 ANOS DA FOLIA DE REIS SÃO SEBASTIÃO DO MARACUJÁ

Município: Queluzito

Data: 01/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Praça Santo Amaro - Centro, Praça Santo Amaro, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3722-1339

Descrição:

Utilização de roupas típicas e acompanhamento com instrumentos musicais, a folia de Reis do São Sebastião do Maracujá é orgulho de
nossa cidade. Sua fé, devoção e alegria contagiam a todos que o acompanham. A Folia de Reis de São Sebastião do Maracujá e uma das
mais antigas da região sendo que sua historia começou em 1939, quando o saudoso Acácio José da Silva, irmão mais velho da família,
decidiu reunir os irmão alguns amigos e organizou a Folia. Atualmente a folia conta com 15 integrantes.

CARNAVAL

Município: Bicas

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Parque dos Ferroviários - Centro, Rua Augusto Rossi, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3271-1292

Site: http://bicas.mg.gov.br

Descrição:

O Carnaval em Bicas conta com desfile de escolas de samba, blocos carnavalescos (incluindo os tradicionais Bloco da Cana e Bloco do
Urubu), trio elétrico, shows nacionais e regionais e realização de matinês para as crianças. O carnaval conta com muito samba, marchinhas,
e outros estilos musicais, atraindo foliões de diversas faixas etárias advindos de várias localidades. Tudo com muita segurança, qualidade e
conforto.



CARNAVAL DE RUA

Município: Laranjal

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça Oriques Alexandre - Centro, Praça, 30, br 116 km743

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3424-1387

Facebook: https://pt-br.facebook.com/laranjal.MG/

Site: https://laranjal.mg.gov.br

Descrição:

A prefeitura municipal prepara no ano de 2019 um sensacional carnaval de rua. O evento acontecerá em 5 dias , você é nosso convidado
especial a colocar também o bloco nas ruas da cidade. O evento será preparado para receber diversos laranjalenses e visitantes ,as
cidades vizinhas se sentirão super a vontade no nosso evento.

PONTEFOLIA - CARNAVAL 2019

Município: Ponte Nova

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Ponte Nova - Centro, Rua da Folia, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3817-3440

Facebook: https://www.facebook.com/SEMCTPN/

Site: http://www.pontenova.mg.gov.br

Descrição:

Os blocos carnavalescos tradicionais de Ponte Nova agitam os bairros da cidade, atraindo milhares de pessoas da cidade e região. O
evento já tem 5 anos e a cada ano surge mais um bloco para alegrar ainda mais a cidade. Com muita diversão, música e gente bonita nos
cinco dias de carnaval, nosso objetivo é atrair mais foliões para se divertir conosco. Venha fazer parte desta folia!

PIMENTA FOLIA

Município: Pimenta

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Central - Centro, MG, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3324-1057

Facebook: http://www.facebook.com/carnavalpimentafolia22/

Site: http://www.casadoturistapimenta.com.br/

Descrição:

Na retomada do carnaval como festa popular, pública e democrática, o Pimenta Folia resgata a celebração na rua, para a comunidade e
visitantes, com marchinhas, desfile de escolas de samba, blocos carnavalescos, apresentações musicais e djs. O evento conta com toda
segurança e conforto, incluindo alimentação e demais serviços, para que todos possam participar do carnaval da maneira mais positiva
possível.



CARNAVAL

Município: Paraisópolis

Data: 01/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Coronel José Vieira e Praça da Matriz - Paraisópolis, Praça Coronel José Vieira, sn

Organização/Informações:

Telefone: (35) 99231-4174

Descrição:

Foliões de várias cidades do Sul de Minas e Vale do Paraíba optam por brincar em um dos melhores carnavais da região do sul de Minas,
Paraisópolis! Uma média de 30 mil pessoas participam dessa grandiosa festa! O agito começa na sexta-feira a noite na Praça da Matriz que
fica cheia de foliões que acompanharam o show da banda até a ultima noite que termina na terça - feira. Mas, o carnaval de Paraisópolis
também é animado pelas matinês. Durante os quatro dias de festa, a Banda local faz crianças e adultos saírem do chão. Ao som de
marchinhas e axé, a banda esquentou ainda mais as tardes na Praça Coronel José Vieira.Nas matinês, sobra espaço para muitas
brincadeiras entre diversas crianças, fantasiadas dos mais variados personagens de histórias em quadrinhos e filmes. Homens Aranha,
Super Homens, entre outros, brincam e cantam a tarde toda, até o anoitecer. Os seus pais também não ficaram de fora e, com arminhas de
água e muita espuma, tornaram-se crianças no carnaval de Paraisópolis. venha participar dessa linda festa!

CARNAVAL LAGOA DOURADA

Município: Lagoa Dourada

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça Irmã Gabriela - Centrto, Praça irmã Gabriela , s/n

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3363-1527

Facebook: http://www.facebook.com/trilha.dosinconfidentes/

Site: http://lagoadourada.mg.gov.br

Descrição:

O Carnaval de Lagoa Dourada do ano de 2019, na Praça Irmã Gabriela. O evento conta com as blocos que são tradição na cidade, alguns
puxados por carros de som e também por Bateria composta com instrumentos de percussão e por Charanga tocando as tradições
marchinhas de carnaval. Após a chegada dos blocos, começam os shows.

CARNAVAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

Município: Conceição do Mato Dentro

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço: Praça Ubaldina - Centro, Praça Ubaldina, s/n, praça

Circuito: Circuito Turístico Serra do Cipó

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3868-2223

Site: http://www.cmd.mg.gov.br

Descrição:

Charmoso Carnaval de blocos de rua, com clima de pacata cidade do interior, ideal para quem curte folia e Natureza. Antigamente eram
comuns as músicas e marchas criadas com temática regional, que arrastavam os foliões pelas ruas e casarões antigos e históricos.
Contamos com desfile dos blocos, bares aclimatados com o espirito da folia, muita natureza e água para refrescar toda a família. Clima
agradável, pacata cidade, atrativos culturais e naturais se misturam, proporcionando muita alegria e diversão. Pra quem quer curtir a vida
numa boa e aproveitar ao máximo a experiência da boa vivência. Na maioria das vezes, o encontro dos blocos se dá na praça Ubaldina
onde os adornos que compõem seu visual surpreendem ainda mais.



ANIVERSARIO DA CIDADE DE RUBELITA

Município: Rubelita

Data: 01/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça Central - centro, Centro, SN

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3843-1102

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituramunicipalderubelitamg

Site: http://www.rubelita.mg.gov.br/

Descrição:

A festa da cidade é realizada na Praça central da cidade, próximo ao famoso Pé de Tamarindo, tido como ponto turístico/Patrimônio Cultural
da cidade. A festa ocorre durante um dia e a cidade recebe vários visitantes do entorno e de outras localidades.

CARNAVAL 2019

Município: Cristais

Data: 01/03, 04/03

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Av. Joaquim de Paula Reis - Centro, Av. Joaquim de Paula Reis, s/n

Circuito: Circuito Turístico Grutas e Mar de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3835-2213

Site: http://www.cristais.mg.gov.br

Descrição:

Festa do Carnaval de Rua, realizada em local público, com entrada franca e disponibilizada uma segurança extra por parte da Prefeitura,
com contratação de seguranças particulares, além claro, do efetivo da Policia Militar. A festa já é tradicional, atraindo pessoas de várias
cidades da região, e até mesmo de outros estados. Festa bem familiar, com realização de concursos de fantasias e blocos carnavalescos.
Realizada em rua central de nossa cidade, o Carnaval faz a alegria de nossas crianças e adultos. É realizada uma matinê para as crianças
no domingo.

CARNAVAL ALFREDO VASCONCELOS

Município: Alfredo Vasconcelos

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Avenida Agostinho Bianchetti - Centro, Avenida Agostinho Bianchetti, 0

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3367-1107

Facebook: https://www.facebook.com/pg/Alfredo-Vasconcelos-1862374894005063/about/?ref=page_internal

Site: http://alfredovasconcelos.mg.gov.br/

Descrição:

Programação familiar, típica do interior de Minas, com participação de vários blocos e o tradicional Boi no Role no domingo, onde é assado
um boi e a carne é oferecida aos turistas. Uma referência a criação da Festa "Carnaval" onde se vazia uma festa regada a muita carne já
que teriam que passar um período sem o consumo da mesma. Vale a pena conferir o Carnaval Vasconcelense.



CARNAVAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

Município: Presidente Juscelino

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Praça da Praia - CENTRO, Rua da Praia, 10

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3724-1239

Descrição:

Festa organizada pela prefeitura e comunidade. Com ótimas bandas , desfile de blocos de rua. Bebidas e comidas típicas servidas nas
diversas barracas. Às margens do Rio Paraúna. Um contato com a natureza, realizando uma junção de prazer, bem estar e alegria.

CARNAVAL DE RUA

Município: Itamonte

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Central - Centro, Praça Pe. Francisco Mira, 20

Circuito: Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3363-3010

Facebook: http://Prefeitura de Itamonte

Descrição:

O Carnaval de Itamonte difere-se pela sua receptividade, tranquilidade dos blocos de rua, marchinhas e os sambas que marcaram época,
além de um ambiente seguro para desfrutar os seis dias de folia. Itamonte também oferece vários atrativos turísticos, como as paisagens, a
tradicional comida mineira e os deliciosos banhos de cachoeira.

CARNAVAL

Município: Carmo do Cajuru

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Carmo do Cajuru - Sede e Comunidades Rurais - Sede, Distrito de São José dos Salgados e Retiro do Lago (Represa de
Cajuru)., Rua Tiradentes e Pç. Presidente Vargas "Pç. Estação", s/nº, Represa de Cajuru

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3244-0700

Facebook: http://prefeituradecarmodocajuru

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

O carnaval é muito comemorado na cidade, com destaque para os blocos carnavalescos de rua e suas bandas com percussão que sai da
Rua Tiradentes até a Praça Presidente Vargas (Pç. da Estação). Durante as noites de carnaval, que tem a abertura oficial na sexta-feira com
o tradicional "Bloco da Latinha" que no trajeto do desfile forma um arrastão de foliões, onde empolgados cantam as tradicionais marchinhas
de carnavais e o melhor do axé baiano, embalados e acompanhados dos músicos e "metais da banda musical". Nas noites de sábado a
terça-feira os demais blocos se revesam ao embalo dos blocos Cacha Samba, Kayurú e o tradicional desfile da Unidos do Pavão Dourado,
com seus sambas enredos, alegorias e adereços. Ao término do desfile acontecem a apresentação de bandas contratadas pelo município
para contagiar e complementar a noite momesca. Durante o dia, acontece as matinês para a criançada e na orla da Represa de Cajuru, no
Bairro Retiro do Lago é comum e tradicional a aglomeração de foliões na festividade carnavalesca



CARNAVAL

Município: Martinho Campos

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Praça Governador Valadares - Praça da Matriz - Centro, Praça Governador Valadares, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 99828-6729

Descrição:

Festa popular realizada na praça da Matriz. A tradicional Banda de música do nosso município sai às ruas da praça da Matriz na segunda-
feira de carnaval arrastando a multidão eufórica, que curtem as tradicionais marchinhas de carnaval. Domingo é a vez da Baratona, um trio
elétrico desce a avenida principal com músicas animadas seguido pela multidão que se refrescam com as águas das mangueiras de bar em
bar. Apresenta uma estrutura montada na praça da Matriz para apresentação de bandas locais, fanfarras e tradicionais marchinhas
carnavalescas.

NOVA FOLIA CARNAVAL SHOW.

Município: Nova União

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Poliesportivo - Centro, Rua Carolino Machado, nª 70

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3685-1448

Site: http://www.novauniao.mg.gov.br/

Descrição:

O melhor Carnaval de rua da região metropolitana, se destaca por ser um carnaval voltado para família com muita segurança, mais é claro
com bastante alegria e gente bonita. São 5 dias de festas com shows matinês e desfiles de blocos, VEM CURTIR ESSA FESTA! Nova
União Espera Por você.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Município: Caiana

Data: 01/03, 03/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Avenida pedro de Oliveira - Centro, Avenida Pedro de Oliveira, 11, Avenida Principal da cidade

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3745-1049

Site: http://www.caiana.mg.gov.br/

Descrição:

Nesta data se comemora o dia em que caiana foi emancipada politicamente, Neste ano a cidade completa 57 anos e a Prefeitura Municipal
organiza shows culturais e artísticos, atividades físicas, campeonatos para promover o bem estar da comunidade. Esta festa tem o principal
objetivo de manter o encontro da população local , com a população da cidade que reside fora e vem para cidade nesta época do ano. Os
turistas regionais ficam bastante satisfeito pelo acolhimento dos cidadães aos turista e pela programação que não deixa ninguém
parado.Venha você também fazer parte das festividades desse ano, cultura, esporte e lazer para todos!!



BAILE DO DENNIS

Município: Belo Horizonte

Data: 01/03

Categoria: Show

Endereço: Mirante Beagá - Olhos D'Água, Rua Gabriela de Melo, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3889-2003

Facebook: https://www.facebook.com/pg/Bailedodennis/about/?ref=page_internal

Descrição:

Depois de rodar o Brasil, se apresentar em várias cidades do interior de Minas e receber muitos pedidos dos fãs de BH, Dennis desembarca
na capital mineira e agita o Carnaval do Mirante, no dia 1º de março, sexta-feira. O DJ Dennis promete uma grande festa misturando o funk
carioca com o sertanejo, pagode e as potentes batidas do eletrônico. Prepare-se para aguçar seus sentidos numa edição diferenciada e
única do Baile que vai invadir sua mente.

CARNAVAL DE CURVELO

Município: Curvelo

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos

Endereço: Praça Central do Brasil - Centro, Av. Integração, 50

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3721-7907

Site: https://www.visitecurvelo.com/agenda-1-1

Descrição:

O carnaval de Curvelo conta com camarote vip e diversas atrações nacionais: 01/03 - Baile do Maguá 02/03 - Vira e Mexe / Chama o
Sindico 03/03/ - Bat-Caverna 04/03 - Pacato Cidadão 05/03 - Fred e Thiago O evento é realizado na Praça Central do Brasil no centro de
Curvelo e tem entrada franca.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE TRÊS MARIAS

Município: Três Marias

Data: 01/03

Categoria: Cívicos

Endereço: PRAÇA CASTELO BRANCO - CENTRO, PRAÇA CASTELO BRANCO, 7

Circuito: Circuito Turístico do Lago de Três Marias

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3754-5224

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradetresmarias

Site: http://prefeituradetresmarias

Descrição:

O Festival Canto das Águas acontece durante a comemoração do aniversário de Três Marias no dia 01 de março, como forma de presentear
não apenas a cidade, mas também os munícipes e visitantes. A última edição do festival aconteceu em 2012. O seu resgate em 2018 e a
confirmação da sua realização em 2019 é pela importância do intercâmbio cultural entre artistas locais e de várias regiões do país, além de
transformar a cidade num ambiente de grande formação cultural.



CARNAVAL

Município: Brumadinho

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Avenida Vigilato Braga - Centro, Avenida Vigilato Braga, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3571-4602

Facebook: https://www.facebook.com/visitebrumadinhooficial

Site: http://www.visitebrumadinho.com.br

Descrição:

Considerada a festa popular mais celebrada no Brasil, o Carnaval é conhecido por reproduzir tradições e características de todo o território,
seja por meio das músicas, danças, roupas e comidas típicas. Em Brumadinho, o Carnaval acontece na principal avenida da cidade onde
são realizadas diversas apresentações culturais, shows e os tradicionais desfiles dos blocos carnavalescos locais. Também é possível
participar de várias festividades carnavalescas realizada no interior do município. Programe com os amigos e venha curtir o carnaval com a
gente!

ANIVERSÁRIO DE 56 ANOS DE INCONFIDENTES

Município: Inconfidentes

Data: 01/03

Categoria: Cívicos, Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Praça Tiradentes - Centro, Praça Tiradentes, s/n

Circuito: Circuito Turístico das Malhas do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3464-1000

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituramunicipalde.inconfidentes

Site: http://www.inconfidentes.mg.gov.br

Descrição:

A Prefeitura Municipal de Inconfidentes organiza a cada ano uma programação diversificada, unindo elementos culturais e de lazer,
atividades esportivas, sessão cívica, e show com banda. Em 2019, o evento vai coincidir com o início do Carnaval no Município, sendo a
abertura para esta festa que é comemorada em todo Brasil.

FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR

Município: Ipaba

Data: 01/03, 02/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Padre José Lanzellotti. - Centro, Praça Padre José Lanzillotti , s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3320-1390

Site: http://www.ipaba.mg.gov.br/

Descrição:

Feira da Agricultura Familiar, realizada todas as sextas-feiras, na praça Pe. José Lanzellotti. Participação de Barraquinhas de Alimentação,
programação com música ao vivo, além da comercialização de produtos como Frutas, hortaliças, doces, queijos, caldo de cana, rapadura,
linguiça, e muito mais! Mais saúde e economia para você. Valorizando os produtos da nossa terra! Participe.



CARNAVAL DE SABARÁ

Município: Sabará

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça de Eventos - Centro, Borba Gato, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3674-3021

Site: http://site.sabara.mg.gov.br/

Descrição:

O Carnaval de Sabará é sempre tradicional e familiar: blocos caricatos animam a festa no centro histórico e diversas apresentações
musicais são espalhadas pelo município, tanto na área central como nas regiões periféricas. Além é claro, do tradicional desfile das escolas
de samba da cidade. Anualmente Sabará recebe multidões que se deslocam de todas as regiões de Minas Gerais quanto de outros estados
para curtir esta animada festa. A programação do carnaval segue o calendário oficial do país, com início na sexta-feira que antecede a terça-
feira do feriado nacional. São cinco dias de muita folia e diversão!

CARNAJAÓ

Município: Tumiritinga

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Espaço Municipal - TUMIRITINGA, Rua 05, 30

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3235-1166

Facebook: http://http://www.tumiritinga.mg.gov.br

Site: http://www.tumiritinga.mg.gov.br

Descrição:

O Carnajaó e uma festa tradicional do Município de Tumiritinga,esta festa e feita no período do carnaval,o nome Carnajaó foi dado devido a
Prainha de água doce ser chamada de praia do Jaó, antigamente se habitava muitos pássaros chamados de Jaó. O Carnajaó a 18 anos
vem trazendo cultura e diversão para todos o foliões que participam deste evento. Para o próximo ano teremos desfile de blocos da cidade.

CARNAVAL DE MIRAÍ

Município: Miraí

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Praça Doutor Miguel Pereira, 87

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3426-1288

Facebook: http://www.facebook.com/prefeiturademiraioficial

Site: http://www.mirai.mg.gov.br

Descrição:

Evento carnavalesco considerado o melhor da região da Zona da Mata de Minas O carnaval de Miraí é considerado o melhor da Zona da
Mata de Minas, atraindo cerca de 10 mil pessoas por noite. São cinco dias de folia, animados por blocos carnavalescos, entre eles o famoso
Gambá, o Jacaré e o Vira-Vira, além de shows com bandas e artistas de renome. O evento é realizado no entorno da Praça Dr. Miguel
Pereira, no charmoso centro histórico da cidade.



CARNAVAL DE IJACI

Município: Ijaci

Data: 01/03, 06/03

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Praça da Igreja Matriz - Centro, Praça Prefeito Elias Antônio Filho, s/n

Circuito: Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D'Água

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3843-1280

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituraijaci/

Site: http://www.ijaci.mg.gov.br

Descrição:

Carnaval animado, com a apresentação de bandas e duplas sertanejas à noite e diversão na beira da represa durante o dia. O carnaval de
Ijaci vem crescendo de forma muito grande por ainda ser carnaval de rua com o publico um publico muito alegre e muito animado para
brincar e pular carnaval. Ainda temos muitos blocos que vem para animar a folia ainda mais os blocos mais comuns são os Bodados, os
Doideira e cada ano vem melhorando ainda mais para agitar a folia!!

CARNAVAL

Município: Piumhi

Data: 01/03, 04/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Praça Dr. Alvelino de Queiroz, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3371-9207

Site: http://www.prefeiturapiumhi.mg.gov.br

Descrição:

Show de artistas renomados com alegria e descontração também nas matines. Praça de Alimentação com produtos típicos e diversificados.
Acontece de sexta-feira à terça-feira, no período de carnaval. O CarnáPiumhi é um dos eventos mais atrativos da região, movimentando
todos os atores do circuito turístico e comercio da cidade. Todos os anos variam as atrações artísticas e o calendário com datas é lançado
meses antes do evento.

CARNAVAL 2019 BORDA DA MATA

Município: Borda da Mata

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça Antônio Megale - Centro, Praça Antônio Megale, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3445-4900

Facebook: http://facebook.com/PrefeituraBordadaMata

Site: http://www.bordadamata.mg.gov.br

Descrição:

Além dos blocos de rua, banda e DJ todas as noites na Praça Antônio Megale, garantindo a animação em Borda da Mata!



CARNAVAL

Município: Caiana

Data: 01/03, 06/03

Categoria: Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Avenida pedro de Oliveira - Centro, Avenida Pedro de Oliveira, 11, Avenida Principal da cidade

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3745-1049

Site: http://www.caiana.mg.gov.br/

Descrição:

O Caiana Folia virou referencia regional no que diz sentido ao carnaval de rua, com investimento da prefeitura em contratação de shows que
agradam o publico, os moradores organizam blocos de ruas que atraem foliões de varias cidades da região, os principais blocos estão o
Bloco Respeita o Moço e o Bloco das Piranhas, ainda assim a tradição também é preservada com desfile da Vaca-Louca, boi Pintadinho e
Bateria da escola de samba. O principal objetivo do Caiana Folia e levar diversão a população e manter em destaque a cidade no
calendário de eventos da região.

CARNAVAL DA PRAINHA

Município: São Pedro do Suaçuí

Data: 01/03, 06/03

Categoria: Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Prainha de São Pedro - Zona Rural, Prainha de Sao Pedro, s/n

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3434-1141

Site: http://www.saopedrodosuacui.mg.gov.br/

Descrição:

Cinco dias de muita festa com uma programação intensa na beira do Rio Suaçuí, a 3 km da cidade de São Pedro do Suaçuí. Evento
tradicional no município, que vale muito conhecer e participar, do evento com mega estrutura com shows todos os dias, para receber a todos
durante muitos dias de festa. Com entrada gratuita, os foliões e visitantes poderão permanecer na cidade de São Pedro do Suaçuí e dirigir-
se todos os dias par aos locais de folia, que são próximos e amplamente divulgados.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Município: Araçaí

Data: 01/03

Categoria: Cívicos, Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Praça São Sebastião - Centro, Praça São Sebastião, 35

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3715-6234

Site: http://www.aracai.mg.gov.br

Descrição:

Comemora-se a emancipação do município com o objetivo de sensibilizar a todos a conhecer a sua história, valorizando o seu patrimônio
histórico e cultural . A comemoração acontecerá em praça pública ,Praça São Sebastião ,com o show da banda Foguetão Baiano a partir
das 22 horas,com funcionamento de barracas onde serão comercializadas bebidas e comidas e também distribuição de bolo comemorativo
do aniversário da cidade.



CARNAVAL 2019

Município: Araçaí

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça São Sebastião - Centro, Praça São Sebastião, 35

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3715-6234

Site: http://www.aracai.mg.gov.br

Descrição:

Festa realizada na praça principal de São Sebastião com funcionamento de barracas com comercialização de comidas e bebidas e seguinte
programação a partir das 23h : sexta feira, dia 1º de Março, aniversário da cidade e show da banda Foguetão Baiano ,sábado,dia 2, show
com a banda Vira e Mexe,domingo,dia 3, show com a banda Túlio Guerreiro,segunda feira,dia 4,show com a banda Breno Moura e na terça
,dia 5,com a banda Victor e Fabiano. Tardes de domingo grupo de pagode Toquito e na segunda feira banda União do Samba a partir das
16h

CARNAVAL DIAMANTINA

Município: Diamantina

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Mercado Velho - Centro, Praça Barão do Guaicuí, 170

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3531-9532

Facebook: https://www.facebook.com/VivaDiamantina/

Site: http://diamantina.mg.gov.br/eventos/carnaval-2019/

Descrição:

Considerado um dos “maiores carnavais do interior” de todo o Brasil, Diamantina é conhecida nacionalmente e internacionalmente. Nos
becos e nas ruas estreitas do centro histórico, a folia se estende até a madrugada de quarta-feira de cinzas, proporcionando muitas alegrias
aos foliões. Com dezenas de blocos caricatos e shows no ponto de encontro tradicional da cidade, o Mercado Velho, o carnaval contagia
todos os ritmos, gostos e faixa etária. É o carnaval da alegria, da família, do amor... O carnaval do nosso jeito alegre de ser! Entre no ritmo,
prepare sua fantasia e venha curtir os batuques que contagiam!

CARNAVAL

Município: Estiva

Data: 01/03, 04/03

Categoria: Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça Francisco Ribeiro Pereira - Centro, Praça Matriz, 103

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 98468-0792

Facebook: http://www.facebook.com/estivatur

Site: http://www.descubra-estiva.webnode.com

Descrição:

Todos os anos o Tradicional Carnaval de Rua de Estiva atraí grande público de cidades vizinhas e do Estado de SP, Com Shows, desfiles
de blocos de rua e muita diversão, o carnaval de Estiva é conhecido por ser um evento familiar e tipicamente mineiro. Um local com total
segurança para todos se divertirem até o sol raiar. Além das noites animadas há também as matines para as crianças, e não podem faltar o
Rei Momo e o Bloco das Piranhas que agitam as segundas do carnaval.



ANIVERSARIO DA CIDADE DE CRISTIANO OTONI

Município: Cristiano Otoni

Data: 01/03

Categoria: Show

Endereço: Praça Santo Antônio - centro, Praça Santo Antônio, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3724-1765

Facebook: https://www.facebook.com/culturacristianootoni

Descrição:

Todos os ano a cidade de Cristiano Otoni comemora seu aniversario com muitas atividades para os cristianenses e visitantes. As
festividades desse dia começam cedo, durante o dia tem rua de laser para as crianças com muitos brinquedos como, tobogã, cama elástica,
piscina de bolinha, futebol de sabão, touro mecânico, pintura facial, algodão doce, pipoca, dentre outras, e para os adultos Dj. Logo mais a
noite Celebração Eucarística em comemoração ao aniversário da cidade e em seguida apresentação da Sociedade Musical Barão do Rio
Branco e logo após grande show encerrando as festividades do dia.

CARNAOTONI

Município: Cristiano Otoni

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça do Mercado - Centro, Rua Conselheiro Lafaiete, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3724-1765

Descrição:

Em Cristiano Otoni acontece todos os anos o "CARNAOTONI" festa de Carnaval que é realizada na praça do mercado no período de
carnaval, são os cinco dias de pura folia, começa na sexta-feira de carnaval com o tradicional carnaval da melhor idade com a apresentação
de blocos e shows. No sábado de carnaval desfile dos blocos e shows . No domingo de carnaval as festividades começam com o matinê
para as crianças com muitas brincadeiras dentre elas o concurso de melhor fantasia e show especifico para a criançada, e logo mais a noite
desfile dos blocos e shows. Na segunda-feira de carnaval desfile dos blocos e shows. Na terça-feira dia do carnaval tem festa o dia todo
durante o dia matinê e a noite desfile dos blocos e shows.

PRIMEIRO CARNA QUINTINOS

Município: Carmo do Paranaíba

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça Tote Barcelos - Centro, Distrito de Quintinos, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos do Cerrado

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3851-2636

Descrição:

Com objetivo de atrair as pessoas para diversão, extravasar os sentimentos contidos durante o ano todo, surgiu o primeiro Carna Quintinos.
Para aqueles foliões que só pensam em colocar a fantasia e sair pelas ruas do distrito de Quintinos brilhando e dançando ao som das
animadas Djs Mariana, Joyyh Vinhal, Dyana Correa e Luana Castro, opção é que não falta! Vem aí o primeiro Carna Quintinos que
acontecerá na Praça Tote Barcelos, entrada FRANCA, no período de 01 a 05 de março. Os foliões que frequentarem o distrito de Quintinos
durante a folia terão toda infraestrutura disponível como: estacionamento gratuito, área gastronômica, segurança reforçada e banheiros
químicos.



CARNAVAL 2019

Município: Dona Euzébia

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Avenida Antônio Esteves Ribeiro - Centro, Avenida Antônio Esteves Ribeiro, 00, Avenida

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3453-1714

Facebook: http://https://www.facebook.com/prefeituradonaeuzebia/

Site: http://donaeuzebia.mg.gov.br/donaeuzebia/

Descrição:

O Carnaval de Dona Euzébia é um mais tradicionais da região, é composto por Shows e muitos blocos, principalmente os Blocos
Tradicionais, além do concurso Gaiola das Loucas.

CARNAVAL

Município: Extrema

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Show

Endereço: Parque Municipal de Eventos - Centro, Parque Municipal de Eventos, s/n, 100

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3435-3711

Site: http://www.extrematur.com.br

Descrição:

Tradicionalmente o Carnaval de Extrema reúne todos os anos grande público com muita folia para todas as idades. A programação oficial
do Carnaval já foi divulgada pela Secretaria de Cultura e teve algumas alterações, aumentando, assim, os dias da festa e as atrações. As
atrações e atividades serão realizadas na Praça Presidente Vargas e no Parque Municipal de Eventos, a partir das 14h e das 21h30,
respectivamente.



CARNAVAL DE RAUL SOARES

Município: Raul Soares

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Outros, Populares e Folclóricos, Religiosos, Show

Endereço: Praça da Cultura - Centro, Avenida Prefeito Wilson Damião, s/n

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3351-1563

Facebook: https://www.facebook.com/secultraulsoares/

Site: http://www.raulsoares.mg.gov.br

Descrição:

O Carnaval de Raul Soares é a festividade mais tradicional e procurada do ano em toda a região, com entrada franca, reúne há décadas
milhares de pessoas em cinco dias e noites de festa com programação diurna e noturna para todos os gostos e gêneros. Já foi classificado
pela imprensa mineira entre os 5 melhores do estado de Minas Gerais. Todas as noites são encerradas com shows musicais na Praça da
Cultura e além disso conta com o desfile dos mais diversos blocos carnavalescos sendo eles: Unidos do Samba (típico de samba com
bateria ao vivo) e Renascer em Cristo na sexta-feira; Amigos da Onça, Cobra e Naqueles Tempos (tipico de marchinhas) no sábado; Queijo
no Domingo; e Desesperadas (caricato de fantasias com tema livre) na segunda-feira e o carnaval do Renascer em Cristo que apresenta
programação religiosa num ambiente montado em frente ao Santuário São Sebastião todas as noites. Ótima oportunidade para quem quer
apenas descansar e desfrutar de sua rica oferta em clubes de lazer e belezas naturais que oferecem opções de cicloturismo, esportes
especializados, náuticos e voo livre; da rede de hospedagem composta por hotéis, sítios e hotéis fazenda; e da oferta gastronômica conta
com muitas boas opções em restaurantes, pizzarias, bares, lanchonetes e sorveterias. O Carnaval de Raul Soares é uma excelente opção
tanto para quem quer curtir uma boa e agitada festa momesca quanto para quem pretende aproveitar os dias para descansar e recarregar as
baterias com o ar puro e a receptividade que só o interior mineiro tem a oferecer.

CARNAVAL 2019

Município: Rio Preto

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Praça Barão de Santa Clara - Centro, Praça, s/n

Circuito: Circuito Turistico Serras de Ibitipoca

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3283-3870 / (32) 3283-3850

Facebook: https://www.facebook.com/divisaodeturismorp/

Site: https://www.riopreto.mg.gov.br/

Descrição:

O carnaval de Rio Preto é considerado o melhor carnaval de rua da região. Realizado na principal praça da cidade, o público tem diversão
garantida com os famosos blocos de rua, como Bloco do Pijama, Bloco das Piranhas e o Bloco do Caixão, na terça-feira de carnaval, sendo
este o bloco mais esperado de todos. Além disso, conta com grande esquema de segurança, bares barracas de comidas e muita diversão
para a criançada. Para garantir a diversão de todos, acontece também o tradicional baile de matinê, realizado no domingo e o Baile da
Alegria, realizado na sexta-feira de carnaval.



CARNAVAL

Município: Jequeri

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Praça Senador Antônio Martins - Centro, Praça Senador Antônio Martins, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3877-1000

Site: http://www.jequeri.mg.gov.br

Descrição:

Durante o Carnaval de Jequeri, acontecem desfile de blocos de rua, matinês e shows durante as 4 noites de festas. Alegria e diversão é
tomada pelas ruas da cidade. O carnaval de Jequeri é um dos melhores da região, atraiTuristas de todos lugares e todas idades. As ruas
são enfeitadas, a população abraça os turistas e as ruas são tomadas por foliões numa festa popular que é a cara da cidade.

CARNAVAL DE RIO CASCA

Município: Rio Casca

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço:  Praça José Ribeiro da Costa - Centro, Praça José Ribeiro da Costa, s/n

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3871-1545

Site: http://www.riocasca.mg.gov.br

Descrição:

O Carnaval de Rio Casca, é famoso por arrastar foliões de todos os cantos do estado contando com as apresentações de blocos folclóricos
como o antigo bloco da vovó joana e seu cavalinho, acompanhado por uma banda de marchinhas carnavalescas, também participam do
carnaval outros blocos populares como : Xodó da vovó, Bloco da banda Elza, Bloco do Pudim, Bloco do Pijama, Bloco Secabama, Bloco da
SER, dentre outros, arrastando os foliões pelas ruas da cidade durante os dias do carnaval. terminando com shows todos os dias.

CARNAVAL DE ABRE CAMPO

Município: Abre Campo

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Avenida Raul Soares / Praça Santana - Centro, Avenida Raul Soares / Praça Santana, s/n

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3872-1254

Site: http://www.abrecampo.mg.gov.br/

Descrição:

Festa popular realizada tradicionalmente no município que conta com desfiles de blocos pelas ruas da cidade e shows artísticos no período
noturno durante todos os dias de evento.



CARNAVAL DE POMPÉU

Município: Pompéu

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Rua Dona Joaquina do Pompéu - Centro, Rua Dona Joaquina do Pompéu, sn

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3523-1789 / (37) 99846-0032 / (31) 98465-7597

Facebook: https://www.facebook.com/Bloco-Da-Luz-S%C3%A3-Cana-197547574047386/

Descrição:

Esse ano de 2019, o Carnaval de Pompéu será realizado pela Corporação Musical Lira Pompeana através de seu bloco de rua caricato
"BLOCO DA LUZ SÃ CANA". Com duração de 04 dias a festa contará com shows que promete remeter aos foliões aos carnavais de outrora
com marchinhas e sambas de época, e outros rítmos variados. Fundado em 2017, O Bloco da Luz Sã Cana atualmente conta com mais de
30 músicos divididos em instrumentos de sopro e uma bateria percussiva semelhante às baterias de escolas de samba. O Evento tem
caráter social, pois, toda a renda da venda de abadás será revertida para a manutenção da Corporação Musical Lira Pompeana. O
movimento acontece nas ruas centrais da cidade, movimentando a cadeia hoteleira, bares e restaurantes. Abrindo a folia, será realizado no
dia 17/02 um pré carnaval com a bateria percussiva na Rua Tenente Antonio Joaquim de Barros prometendo contagiar todo o publico.

CARNAVAL DA CIDADE DE PONTE NOVA

Município: Ponte Nova

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça Cid. Martins Soares - Palmeiras, Rua Cid. Martins Soares, s/n

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3819-5454

Facebook: https://www.facebook.com/pmpn.mg/

Site: https://pontenova.mg.gov.br/

Descrição:

Carnaval PonteFolia 2019! Formado pelos blocos carnavalescos há mais de cinco anos, o PonteFolia vem crescendo a cada ano, trazendo
diversão e alegria para os foliões da cidade e região.

CARNAVAL NO INHOTIM

Município: Brumadinho

Data: 01/03, 06/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Inhotim - Fazenda Inhotim, Rua B, 20

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3571-9700 / (31) 3194-7300

Facebook: https://www.facebook.com/inhotim/

Site: https://www.inhotim.org.br/

Descrição:

O Instituto Inhotim vai abrir todos os dias no feriado de Carnaval, inclusive na segunda-feira, com uma programação especial. Do sábado até
a Quarta-feira de Cinzas, o horário de funcionamento será estendido até as 17h30. É uma opção para quem quer fugir da folia e ter uma
experiência que une arte e paisagens exuberantes, além da oportunidade de visitar novas exposições. Os visitantes poderão participar de
visitas mediadas e atividades gratuitas que têm o objetivo de celebrar as coletividades e instigar as pessoas a compartilharem desejos e
pensamentos. Os ingressos podem ser adquiridos online pelo site Ingresso Rápido (www.ingressorapido.com.br) ou na recepção do Museu.
Na quarta-feira 06, a entrada é gratuita.



CARNAVAL "DE FOLIA EM FOLIA, RIO DOCE CONTAGIA"

Município: Rio Doce

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Passeião e Estádio de Futebol Caetano Cenachi Neto - Centro, Rua Antônio Biágio Ferrari, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3883-5151

Facebook: https://m.facebook.com/profile.php?id=100002931800398&ref=content_filter

Site: http://riodoce.mg.gov.br/index.php/noticias/item/780-divulgada-a-programacao-oficial-do-carnaval-rio-doce-2019

Descrição:

Melhor carnaval da região para foliões de todas as idades, com blocos diversificados, desfiles, shows com bandas de renome, com
organização e segurança para toda família. Veja a programação completa no link

CARNAMORADA

Município: Morada Nova de Minas

Data: 01/03

Categoria: Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça Central - Centro, Praça Dr. Agenor Soares dos Santos, s/n

Organização/Informações:

Telefone: 3737551100

Facebook: http://https://www.facebook.com/mauromorada

Site: http://moradanova.mg.gov.br

Descrição:

O Carnaval de Morada Nova sempre traz para o município vários turista e movimenta o economicamente a cidade há vários anos. Um dos
principais atrativos do CARNAMORADA são as represas que banham nossa cidade por todos lados. Momento de colocar o bloco na rua pra
desfrutar das belezas e alegria que contagia cada moradense e visitante que por aqui passa. Onde todos podem aproveitar da Praia Pública
e à noite curtir várias atrações na Praça Central.

CARNAVAL

Município: Rodeiro

Data: 01/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça São Sebastião - centro, Praça São Sebastião, 215

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3577.1554

Descrição:

Carnaval em Rodeiro tem tradição de ser um carnaval nas ruas, o evento acontece com o desfile de Blocos fantasiados todos os dias de
diferentes pontos da cidade até a praça central, alegrando os foliões.



WE LOVE CARNAVAL

Município: Belo Horizonte

Data: 02/03, 05/03

Categoria: Show

Endereço: Cidade do Carnaval - Buritis, Avenida Professor Mário Werneck, 1055

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3889-8500

Facebook: https://www.facebook.com/events/263571997665733/

Site: https://www.sympla.com.br/we-love-carnaval__420225

Descrição:

O Carnaval de Belo Horizonte se tornou uma paixão e patrimônio da cidade, é como ir a um boteco, comer pão de queijo, ou tomar um
'cafezin', tornou-se algo nosso! E nós esperamos tanto por esta época do ano que estamos chegando para ser O SEU carnaval, com a sua
cara, com a sua alegria, com grandes shows, os melhores bloquinhos de BH, cerveja gelada e o mais importante, estar com os amigos.
Então anota aí, de 02 a 05 de março, #WeLoveCarnaval!

CARNAVAL 2019

Município: Campo Belo

Data: 02/03, 05/03

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Praça do Museu - Centro, Praça Vereador Antonio Rodrigues de Mello, s/n

Circuito: Circuito Turístico Grutas e Mar de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3831-7900

Facebook: https://www.facebook.com/campobelomg

Site: http://www.campobelo.mg.gov.br

Descrição:

A Prefeitura de Campo Belo realiza mais uma edição da festa do carnaval da cidade! Com uma programação diversa, o público se diverte
com a festa "Campo Belo Folia 2019", que trás atrações variadas para agradar os mais diversos gostos. A festa acontece na Praça Vereador
Antônio Rodrigues de Melo (Praça do Museu), com shows todas as noites, matinês no domingo e terça-feira para a criançada. No Porto dos
Mendes também tem festa com som mecânico e participação do DJ Leonardo. Durante o dia a festa continua com os blocos caricatos que
animam todo o centro da cidade!

CARNAVAL NOS MONTES

Município: Santana dos Montes

Data: 02/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Rua José Teixeria de Araujo - Centro, Rua José Teixeira de Araújo, s/n

Circuito: Circuito Turístico Villas e Fazendas de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3726-1128

Site: http://santanadosmontes.mg.gov.br

Descrição:

Ao som das marchinhas carnavalescas e do samba, o carnaval de Santana dos Montes faz a alegria do público que acompanha os bloco
locais. Centenas de pessoas acompanham com muita animação e alegria, com muito carisma e tradição. Uma festa familiar acima de tudo.



CARNALAGOA

Município: São João da Lagoa

Data: 02/03, 05/03

Categoria: Esportivo, Show

Endereço: Portal da Lagoa - Centro, Avenida Benedito Pereira Lima, s/n

Circuito: Circuito Turístico Lago de Irapé

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3228-8133

Facebook: http://sjlagoa@facebook.com

Site: http://www.saojoaodalagoa.mg.gov.br

Descrição:

Com um enorme potencial turístico pelo fácil acesso e sua riqueza natural com um Balneário natural, o Carnaval se tornou um dos eventos
mais importantes da cidade, por ser a única época do ano em que o ritmo Baiano prevalece na região, atraindo assim um público Jovem e
mais extrovertido com muita ligação com o Estado vizinho. O Evento é realizado no Balneário da cidade com quatro dias de atrações
musicais, artistas baianos e cantores regionais, aliado a competições esportivas explorando todo o potencial da área de Lazer.

CARNAVAL DE TRÊS PONTAS

Município: Três Pontas

Data: 02/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Cônego Vitor - Três Pontas, Praça Cônego Vitor, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3266-6246

Site: https://qualitybrasil.net/carnavalizatp-programacao

Descrição:

Carnavaliza TP foi o nome dado ao processo de revitalização do Carnaval da cidade de Três Pontas. Foi pensando no recomeço do
carnaval, que, um grupo de cidadãos trespontanos das mais diversas áreas de atuação, resolveu se juntar para, literalmente, colocar o
carnaval na rua e muito além dela, resgatar os bons e velhos tempos, quando a cidade era um destino certo de turistas e moradores que
pulavam aquele que era considerado um dos melhores carnavais do sul de Minas. Em parceria com a Prefeitura Municipal e Associação
Comercial e Agroindustrial de Três Pontas o sonho de um resgate começou a tomar forma e tornou-se realidade.

CARNABOM

Município: Bonfinópolis de Minas

Data: 02/03, 05/03

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Praça Central - Bonfinópolis de Minas, Avenida Argemiro Barbosa da Silva, 00, Centro

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99917-2118

Site: http://www.bonfinopolismg.gov.br

Descrição:

Festividade tradicional do município realizada anualmente, conta com bandas carnavalescas, bailes de carnaval para crianças, adultos e
jovens. Se destacada a cada ano com uma demanda de foliões que aumenta a cada evento. Acontece na praça silvesia Candida Maciel.



CARNAVAL DE RUA DE CABO VERDE

Município: Cabo Verde

Data: 02/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Avenida Oscar Ornelas - Centro , Avenida Oscar Ornelas, 152, Cabo Verde MG

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3736-1220

Site: http://caboverde.mg.gov.br

Descrição:

Carnaval de rua de Cabo Verde traz muita diversão para os cidadãos cabo-verdenses e visitantes, onde todos podem se desfrutar de uma
festa tranquila com muita musica boa, onde dos foliões saem em blocos ou grupos para se divertirem ao som das marchinhas
carnavalescas.

CARNAVAL VIRA VIRA

Município: Boa Esperança

Data: 02/03, 05/03

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Praça Padre Julio Maria - Centro, Praça Padre Julio Maria, s/n

Circuito: Circuito Turístico Grutas e Mar de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3851-0302

Site: http://www.boaesperanca.mg.gov.br

Descrição:

O Carnaval de Boa Esperança já é tradicional, sendo sem duvidas um dos mais aguardados da região. Evento para família toda, gratuito na
orla do Lago dos Encantos e passando com os blocos pelas principais ruas da cidade. Evento conta com uma grade de programação
especial diurno, atingindo desde o público mais tradicional como os blocos, passando pelas bandas de trio elétrico, até o mais agitado
carnaval na beira do lago, junto as praias artificiais que a cidade oferece. A cidade ainda conta estrutura em hotelaria, completo sistema de
alimentos e bebidas além das oportunidades de passeios turísticos pela cidade e arredores.

CARNAVAL DE POÇO FUNDO

Município: Poço Fundo

Data: 02/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Avenida José Evilásio Assi - Nova Gimirim, Avenida José Evilásio Assi, S/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3283-1284

Site: http://www.pocofundo.mg.gov.br

Descrição:

Um Carnaval com muita folia como dos velhos tempos, com marchinhas, blocos, escolas de samba e muita alegria, acontece nas ruas,
gratuito, para quem quiser participar . Assim tem sido a festa de Momo em Poço Fundo, no sul de Minas Gerais famosa por grandes eventos.



CARNAVAL BOM REPOUSO

Município: Bom Repouso

Data: 02/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Matriz - centro, Praça Cel Ananias de Andrade, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 99965-1244

Site: http://bomrepouso.com.br

Descrição:

O Carnaval de Bom Repouso atrai turistas por se tratar de um evento calmo, onde familias se divertem sem se preocuparem com a violência.
O matinê contara com uma diversão de espumas e músicas apropriadas, as noites teremos djs tocando ritmos de carnaval. A abertura
contará com a Banda de Musica da Cidade tocando as melhores marchinhas de carnaval.

CARNAVAL

Município: Carmo de Minas

Data: 02/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço:  PRAÇA DA MATRIZ - Carmo de Minas, PRAÇA DEPUTADO FERRAZ CALDAS, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 98467-5782

Facebook: http://www.facebook.com/SilvestreFerraz

Site: http://www.carmodeminas.mg.gov.br

Descrição:

Tradicional Carnaval de rua, numa cidade pequena, para curtir com tranquilidade e muita segurança. São 04 dias de muita folia e música
boa, onde os foliões se divertem com a família e amigos, apropriado para todas as idades. Bandas musicais todos os dias e blocos
carnavalescos que animam ainda mais a folia, saindo todas as noites acompanhados de bateria e muita folia!! Venha curtir o Carnaval na
Terra dos melhores Cafés Especiais!!

CARNAVAL 2019

Município: Campanário

Data: 02/03, 03/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Rua da Prefeitura - Centro, Rua Antônio Barbosa, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3513-1200

Site: http://www.campanario.mg.gov.br

Descrição:

Realização do melhor carnaval da região com apresentação de banda e DJ tocando todos os ritmos do momento e marchinhas de carnaval
para relembrar o velhos tempos e resgatar as nossas origens. Duas noites de muita festa, descontração e alegria ao som de muito samba,
pagode e axé. Ambiente em frente a Prefeitura que conta com ótima estrutura para atrair foliões da região com música boa, diversão e praça
de alimentação. Venha participar e traga sua família!



CARNAVAL DE MARLIÉRIA

Município: Marliéria

Data: 02/03, 05/03

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Praça Publica - Centro, Praça JK, 106

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3844-1160

Facebook: http://www.facebook.com/prefeiturademarlieria/

Site: http://www.marlieria.mg.gov.br

Descrição:

Celebrado como tradicional evento da cidade, a festa carnavalesca, atrai turistas de toda região. O evento acontece em dois ambiente,
sendo a praça matriz, com apresentações culturas, encontro e desfile de blocos. Já no parque de exposições acontece shows musicas. O
evento é marcado pela organização e alegria. É realizado pela Prefeitura de Marliéria e pela Secretaria de Cultura.

CARNAVAL DE QUELUZITO

Município: Queluzito

Data: 02/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: praça santo amaro - centro, Praça Santo Amaro, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3722-1339

Descrição:

O carnaval de Queluzito durante 4 dias traz alegria e resgate do nosso Carnaval de outrora. Hoje temos participação de 6 blocos sendo
estes : Bloco do Lizinho; Bloco da Vida; Bloco das Cocotas na Cabeça; Bloco Se eu não Lembro eu não Fiz; Bloco Quiosque Louco e Bloco
do Vira. Sendo o Bloco Pioneiro o Bloco das Cocotas, que completou 17 anos de existência. Nosso Carnaval atrai um publico Maravilhoso
pois e um Carnaval bem tranquilo onde domingo e na terça acontece o tradicional Matine Infantil.

CARNAFELIZ 2019

Município: Espera Feliz

Data: 02/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Dr. José Augusto - Centro, Praça Doutor José Augusto, 251

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3746-1306

Facebook: http://http://www.facebook.com/TurismodeEsperaFeliz

Site: http://http://www.esperafeliz.,mg.gov.br

Descrição:

O CARNAFELIZ é um evento cultural de 30 anos que resgata os blocos de rua e as marchinhas populares, No Evento se apresentam
bandas de vários ritmos e acontece o desfile da conhecida Escola de Samba Unidos de Espera Feliz. Dessa forma,pode-se afirmar que a
alegria e a festa são marcas registradas direcionadas aos moradores locais , de cidades do do Espirito Santo e do Norte Fluminense que
costumam comparecer em bom número ao Evento.



CARNAVAL DE ACAIACA

Município: Acaiaca

Data: 02/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça da Prefeitura - Centro, Praça Tancredo Neves, 35

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3887-1122

Facebook: http://www.facebook.com/acaiacamg/

Site: http://www.acaiaca.mg.gov.br

Descrição:

Carnaval em Acaiaca é um evento que envolve a comunidade e as cidades vizinhas. É composto por tradicionais blocos de ruas que fazem
a alegria e descontração da população, aproximadamente 10 blocos são distintos, atrações musicas de artistas da região, matinê para as
crianças, segurança e diversão para toda família. Barracas de bebidas e comidas.

17º CARNAVAL DE RUA

Município: Itapeva

Data: 02/03, 05/03

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: PRAÇA JOAQUIM LUIZ - CENTRO, Praça Joaquim Luiz, 0

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3434-1354

Site: http://www.itapeva.mg.gov.br

Descrição:

O tradicional carnaval de rua de Itapeva/MG acontece desde o ano de 2003 na Praça Joaquim Luiz e seus arredores movimentando
intensamente a cidade nos quatro dias de festa. Promovido pela Prefeitura Municipal e sem cobrança de ingressos, o evento é feito com
base em um palco montado na praça central onde se apresentam as bandas. Também ocorrem matinês direcionadas às crianças e adultos.
Cerca de 3000 pessoas por noite costumam frequentar a festa, sendo que uma significativa parcela de público provém do estado de São
Paulo. Participam das festividades blocos carnavalescos que são incentivados pela Prefeitura de Itapeva/MG e pelos comerciantes que os
patrocinam. Este ano de 2019 marca a 17ª edição do evento e a banda principal será a Quinta Avenida, que detém consagração pública
regional e atrai muitos simpatizantes por onde se apresenta.

CARNAVAL DO CENTRO ESPORTIVO

Município: Inimutaba

Data: 02/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Centro Esportivo Municipal - Centro, Av. Geraldo Magalhães Mascarenhas, 429, prédio

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone:  (38) 3723-1268

Site: http://www.inimutaba.mg.gov.br

Descrição:

O Tradicional Carnaval do Centro Esportivo. Nos dias 02 a 05 de março, no Centro Esportivo Municipal na avenida Geraldo Magalhães
Mascarenhas, 429 - Centro Inimutaba,. Com musica ao vivo. A partir das 14 horas. E no dia 03/03 (domingo) Show com Mocidade do
Samba; Dia 05/03 (terça feira) Show com a Banda Swing da Cor. Venha e traga toda a família.



CARNAVAL 2019

Município: Santa Bárbara

Data: 02/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Rua João Mota - Centro, Rua João Mota, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3832-1616 / (31) 3832-2763

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituradesantabarbara/

Site: http://www.santabarbara.mg.gov.br

Descrição:

Maior evento popular da cidade, o Carnaval de Santa Bárbara reúne todos os anos milhares de munícipes e turistas na Rua João Mota e é
realizado nos moldes dos tradicionais carnavais de rua de Minas Gerais: bandas animam a folia com as marchinhas dos antigos carnavais e
outros tantos ritmos. Em Santa Bárbara, carnaval é sinônimo de alegria, folia e descontração. Durante quatro dias, o público prestigia os
blocos caricatos, bandas de marchinhas, shows com artistas e bandas que cantam e tocam os ritmos mais populares durante esta época do
ano. Além disso, há também um espaço e programação voltada para o público infantil. O ambiente familiar proporciona uma agradável
experiência aos visitantes.

CARNACOLUNA

Município: Coluna

Data: 02/03, 05/03

Categoria: Show

Endereço: Praça Herculano Torres - Centro , Rua Gonçalves Prudente, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3435-1255

Site: http://www.coluna.mg.gov.br/

Descrição:

O carnaval é considerado uma das festas populares mais animadas e representativas do mundo. Tem sua origem no entrudo português,
onde, no passado, as pessoas jogavam uma nas outras, água, ovos e farinha. O evento acontece num período anterior a quaresma e,
portanto, tem um significado ligado à liberdade. Este sentido permanece até os dias de hoje no Carnaval. Em Coluna não é diferente, o
CARNACOLUNA é realizado na Praça Herculano Lopes e o público se diverte com shows, barracas com bebidas e comidas típicas, desfile
de blocos representados pelas ruas da cidade. O evento é tradicional e já vem sendo realizado há anos e proporciona muita diversão e folia
a todos que participam!

BLOCO VERMES E CIA - 20 ANOS

Município: Muzambinho

Data: 02/03, 05/03

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Parque Folia - Bairro Pinhal, Estrada Municipal Muzambinho, s/n, https://goo.gl/maps/BNiPDwSVcmq

Organização/Informações:

Telefone: (35) 9 9894-4195

Facebook: https://www.instagram.com/blocovermesecia/

Site: http://www.vermesecia.com.br

Descrição:

A cidade de Muzambinho, Sul de Minas Gerais, recebe todo ano um dos maiores Carnavais Universitários do Brasil! Essa grande festa fica
por conta do Bloco Vermes e Cia, que durante o carnaval realiza um grande festival de música, ao som de renomados artistas do axé,
sertanejo, funk e música eletrônica, mistura de ritmos que faz do evento um tradicional e famoso festival de música. A festa acontece no
Parque Folia, um grandioso espaço para eventos. Uma estrutura moderna com 40mil m2 de área, praça de alimentação, estacionamentos,
áreas de descanso e muito mais. Em 2019, com a comemoração de 20 anos do Bloco, o público vai contar com a maior edição da festa, com
a participação de diversos artistas renomados: Steve Aoki, Wesley Safadão, Mc Kekel, Usmen, Zé Neto e Cristiano, Alok, Jerry Smith,
Vintage Culture, Tomate, Dennis DJ, Gustavo Lima e Cheiro de Amor! E aí... vai ficar de fora dessa?!



CARNAPIÊ 2019

Município: Piedade dos Gerais

Data: 02/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Nossa Senhora da Piedade - Centro, Praça Nossa Senhora da Piedade, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3578-1269

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013170525385

Site: http://www.piedadedosgerais.mg.gov.br

Descrição:

É o carnaval tradicional da cidade, onde as pessoas vão pra rua se divertir com os blocos que já são tradição na cidade. A regra é se divertir
e aproveitar o feriado com muita animação fazendo que a população e os turista passa os dias com muita alegria e animação . O Carnapiê
traz muito beneficio para nosso município através do turismo a festa trás varias atrações como shows, blocos carnavalesco e barraquinhas
com comidas e bebidas .

CARNAROCK

Município: Belo Horizonte

Data: 02/03

Categoria: Show

Endereço: Serraria Souza Pinto - Centro, Avenida Assis Chateaubriand, 899

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98701-7000

Facebook: https://www.facebook.com/CarnaRock2019/

Site: https://www.sympla.com.br/carnarock-2019---02-de-marco---17hs---serraria-souza-pinto__405774

Descrição:

O CarnaRock 2019 será um dos poucos eventos 100% dedicado ao público amante do Rock 'n' Roll no Carnaval de Belo Horizonte. A
atração vem suprir a lacuna de quem gosta de carnaval mas ama mais ainda o rock’n”roll e não tem opção no período de folia. Em prol da
diversidade, terá as reconhecidas bandas do Circuito Mineiro do Rock. Algumas bandas como; Velotrol, Hardy and Heavy ,e Mago zen já
estão confirmadas. Alguns DJs como Matheus Lopes e Felipe Villela também marcarão presença. O local do evento vai abrigar espaço
gastronômico.

CARNAVALIZA

Município: Caeté

Data: 02/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Dr. João Pinheiro - Caeté, Praça Dr. joão Pinheiro, s/nº

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3651-8053

Facebook: http://facebook.com/VisiteCaeté

Site: http://www.caete.mg.gov.br

Descrição:

O Carnavaliza vai invadir as ruas do Centro Histórico da cidade de Caeté tem todo encanto, brilho e entusiasmo carnaval de rua. Prepare-se
seu coração, fígado e a sola dos pés, porque a folia vai ser sensacional. O Carnaval tornou-se uma identidade cultural do centro histórico
que atrai milhares de pessoas para curtirem o desfile de bonecos e pular o carnaval juntamente com a "Banda do porco". Muitas cores,
fantasias se misturam durante o carnaval, transmitindo alegria e descontração. A bandeira do carnaval flâmula de forma encantadora nesses
dias.



CARNAVAL

Município: Manhumirim

Data: 02/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Padre Julio Maria - Centro, Avenida Raul Soares, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3341-9900

Facebook: http://prefeituramanhumirim.facebook.com

Site: http://prefeituramanhumirim.mg.gov.br

Descrição:

Carnaval sempre foi comemorado em nossa cidade. A alegria contagia o povo, trazendo as marchinhas no centro da cidade. com shows
locais. Desfiles das pessoas que nasceram em nossa cidade e hoje vive em outra cidade. Atrai milhares de turistas. Sendo um dos melhores
carnavais da região. temos também os blocos como o Mula atômica que é o mais esperado da região. O Carnaval de Rua de Manhumirim
sempre foi considerado uma das riquezas da nossa tradição. Ostentamos o título de cidade hospitaleira, terra da cultura, das artes e de uma
boa diversão.Tradicionalmente o carnaval sempre teve destaque na vida cultural do município, desde a época em que desfilavam bonecos
gigantes e mulinhas, que faziam a festa da população até os dias de hoje com Blocos que animam seus foliões pelas ruas da cidade.

ANIVERSARIO DA CIDADE DE CARBONITA

Município: Carbonita

Data: 02/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: PRAÇA PUBLICA - Centro, Praça Publica, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3526-1933

Site: http://www.carbonita.mg.gov.br

Descrição:

Dias 02 e 03 de Março – 55º Aniversário de Emancipação política de Carbonita. Evento em comemoração ao aniversário de emancipação
política da cidade. Dia 02 a noite show na praça. Nesse ano de 2019 estará acontecendo nessa data a etapa classificatória do festival Viola
dos Gerais, evento que acontece em diversas cidades de Minas gerais, com o objetivo de valorizar a arte de tocar viola. O evento será
realizada na praça principal da cidade. Dia 03 Durante o dia acontece rua de lazer e a maratona 3 de Março, as 19:00 Missa festiva de
aniversário da cidade na Igreja Matriz.

CARNAPEDAL URUANA

Município: Uruana de Minas

Data: 02/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça de Eventos - Centro, Rua: Vicente Alves, S/N

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99733-7521

Facebook: https://www.facebook.com/Prefeitura-Municipal-de-Uruana-de-Minas-ADM-2017-a-2020-1227001997415795/?
eid=ARBQN8wt-Z9_74EmaDqNav4XrdPOhURqo64KAa4TdeVhp092zOfVmuRe27bFnuVCxCtlnAcI5jGqZQP7

Site: http://uruana.mg.gov.br/

Descrição:

O Cicloturismo vem crescendo a cada dia no município recebendo vários grupos de Ciclistas constantemente, e com isso criou-se roteiros
consagrados em meio a natureza com paisagens de tirar o folego, passando por montanhas, com as mais lindas cachoeiras, conhecendo a
culinária local e uma cultura bem diversificada.



CARNAVAL 2019

Município: Perdões

Data: 02/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Praça Dr. Zoroastro Alvarenga, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3864-7219

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituraperdoes/photos/a.213526319108297/631049597355965/?type=3&theater

Site: https://goo.gl/NKGbpH

Descrição:

O carnaval de rua em Perdões faz parte da tradição do município. A cidade aposta nas marchinhas e blocos tradicionais, com palco na
Praça Dr. Zoroastro Alvarenga (Praça da Matriz) tendo em seu entorno belíssimos casarões centenários. É um Carnaval para todas as
idades. Ao mesmo tempo em que é um ótimo destino para os foliões com crianças pequenas, não deixa de ser um atrativo para jovens em
busca de muita animação, alegria e com muita gente bonita. Vista sua fantasia, junte a família e os amigos e venha fazer parte dessa
alegria!

CARNA MUNHOZ 2019

Município: Munhoz

Data: 02/03, 04/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Central - centro, Praça Teodoro Serafim, 10

Organização/Informações:

Facebook: http://www.facebook.com/munhozturismo

Site: http://www.minasgerais.com.br/pt/destinos/munhoz

Descrição:

O Carnaval de Munhoz é destaque em toda a região. Com desfile de escola de Samba tradicional e participação de toda a comunidade local
a animação é garantida para toda a família. De quebra o turista pode participar do evento através de uma dos blocos carnavalescos da
cidade. Venha curtir o Carnaval em Munhoz.

CARNAVAL

Município: Catas Altas

Data: 02/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Rua Monsenhor Barros - Centro, Rua Monsenhor Barros, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3832-7585

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituradecatasaltas/

Site: http://www.catasaltas.mg.gov.br

Descrição:

Festa de pequeno porte, porém muita folia e decoração característica. Shows ao vivo, banda com machinha de carnaval, concentração com
blocos e muito mais. Comunidade acolhedora e muito animada, diversas fantasias, shows de todos os gostos. Folia em contraste com a
beleza da Serra que cerca a cidade.



CARNAVAL

Município: Peçanha

Data: 02/03, 05/03

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Praça Central - Centro, Praça Dr. Antônio da Cunha, s/nº, nenhum

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3411-2574

Site: http://www.pecanha.mg.gov.br

Descrição:

O carnaval de Peçanha se destaca em toda região. É uma festa animada, que tem como atrativo ótimas bandas e blocos carnavalescos. Os
visitantes podem brincar com tranquilidade, pois a segurança é grande preocupação dos organizadores. Na programação temos shows
todas as noites na Praça do Coreto, e nas tardes os foliões se divertem na Praça da Matriz. São três dias de muita alegria e agitação e as
ladeiras de Peçanha refletem o entusiasmo e o colorido do evento. Ao som de variados ritmos pessoas de todas as idades brincam, se
alegram e se divertem na maior festa cultural do município.

CARNAVAL

Município: Simonésia

Data: 02/03, 05/03

Categoria: Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça Getúlio Vargas - Centro, Avenida Governador Valadares, s/n, Praça

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3336-1235

Site: http://www.simonesia.mg.gov.br

Descrição:

O carnaval de Simonésia é tradicional e acontece a mais de 25 anos, e tem um charme todo especial, atrai foliões de muitas cidades
vizinhas e também de outros estados, o carnaval é organizado pela Prefeitura Municipal e não é cobrado taxa de entrada, pois ocorre nas
principais ruas da cidade com a participação da população por meio dos blocos , que fazem a festa durante o dia onde os blocos promovem
festas particulares e a noite, a festa continua com os blocos tradicionais (Exterminadores do Gole, Cachorro de Farra, Coelhajára, Macaco
Prego, Caça Cachaça, Os Vadios, Turma da Caneca, etc...) sendo puxados pela Escola de Samba Voz do Morro, que leva os foliões ao som
de marchinhas, sambas enredo, musicas atuais, o que diferencia o Carnaval da cidade das demais cidades da região, a folia segue até a
área de eventos onde acontecem shows com bandas, regionais e até mesmo de nível nacional.

CARNAVAL

Município: Minas Novas

Data: 02/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: PRAÇA PUBLICA, RUAS DA CIDADE - CENTRO, Ruas do centro da cidade, s/n

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3764-1252

Descrição:

O Carnaval “Bom Demais” de Minas Novas é considerado como um dos principais de Minas Gerais e o maior do Nordeste do estado.
Durante os cinco dias de folia que começa na sexta-feira de carnaval e encerra na madrugada da quarta-feira de cinzas, os foliões dançam,
cantam e brincam em um circuito aberto animado com trios elétricos e palco ao som de muitas bandas regionais e nacionais, grupos
folclóricos e blocos caricatos.



ANUNCIAI

Município: Ipatinga

Data: 02/03, 05/03

Categoria: Religiosos

Endereço: Estádio Municipal João Lamego Netto - Veneza, Av. Roberto Burle Marx, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3822-2425

Facebook: https://pt-br.facebook.com/Locais/Ipatinga/Centro religioso

Site: https://www.renovacaoemacao.net/agenda-detalhes.php?agenda=219

Descrição:

Tradicional na cidade, o Anunciai, também conhecido como Carnaval com Jesus, acontecerá a 29ª edição do Anunciai. O evento,
organizado pela Renovação Carismática Católica (RCC), tem apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, e será
no pátio junto ao hall de entrada do estádio municipal João Lamego Netto, o Ipatingão. Aberto ao público, a nova edição do evento tem em
sua programação shows musicais, missa, terço, adoração ao Santíssimo, Tenda Jovem e a participação dos pregadores. Os participantes
devem contribuir com um quilo de alimento não perecível.

CAPUFOLIA 2019 BATUQUE NO BOTECO

Município: Caputira

Data: 02/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça Padre Joaquim de Castro - Centro, Praça Padre Joaquim de Castro, s/nº, Em frente ao Banco SICOOB

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3873-5138

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradecaputira/

Site: http://www.caputira.mg.gov.br

Descrição:

O Capufolia 2019 – Batuque no Buteco - acontecerá durante os dias 02, 03, 04 e 05/03/2019. A concentração será na Praça Padre Joaquim
de Castro e cada noite a folia acontecerá em um dos quatro bares participantes, com a participação de uma banda que tocará em um mini
trio elétrico e da fanfarra Campo Florido, pertencente à Corporação Musical Campo Florido, tombada pelo Patrimônio Cultural Municipal,
que acompanhará os blocos e os foliões pelas ruas da cidade, executando as tradicionais marchinhas de carnaval. Haverá na tarde do dia
03/03/19, domingo, a matinê na Praça Padre Joaquim de Castro, liderada pelas professoras aposentadas e queridas por toda a população,
D. Vera e D. Joaninha, proporcionando às crianças momentos de descontração. A avenida principal será toda decorada com fitas coloridas
e máscaras gigantes confeccionadas em MDF, para criar o clima de folia na cidade!



CARNAVAL

Município: Miradouro

Data: 02/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Espaço Municipal - centro, praça, s/n

Circuito: Circuito Turístico da Serra do Brigadeiro

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3753-1160

Facebook: https://www.facebook.com/PrefsMiradouro/?epa=SEARCH_BOX

Site: https://www.miradouro.mg.gov.br/

Descrição:

O carnaval de Miradouro é tradicional e dado como o melhor carnaval da região, são quatro dias de muita folia, blocos e shows de samba,
resgatando em si a essência do carnaval, as marchinhas, Inicia com o ''CARNA FORRÓ'' DA TERCEIRA IDADE NA QUINTA-FEIRA,
TRADICIONAIS BLOCOS DE RUAS, MATINÊS, E QUATRO SHOWS DE SAMBA. O bloco do bumba meu boi, arrasta multidões pela
cidade a anos, trazendo a cada ano mais pessoas de fora com interesse de conhecer e participar da festa, sem contar com os desfiles da
ong Bicho do sereno que a cada ano trás um homenageado da cidade, que teve grau de relevância em sua história, sendo e tornando o
carnaval da cidade ainda mais atrativo, desejado e popular, São quatro dias de uma festa bonita, familiar que ao longo dos anos por seu
modelo faça com quê os munícipes e comunidades das regiões escolham Miradouro para passar o carnaval.

BLOCO DO PINK FLOYD

Município: Pedralva

Data: 02/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Parque da Exposição - Bica, Rua Juvenil Geraldo Teixeira, 264 Pedralva, sn, casa

Circuito: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 99868-3131

Facebook: http://https://www.facebook.com/TheCarnawall/

Site: http://www.blocodopinkfloyd.com/

Descrição:

É o evento para quem quer ouvir rock durante o carnaval, e desde 1998, se concentra e desfila ao som de Pink Floyd e muito rock na cidade
de Pedralva, Sul de Minas Gerais. Bandas e muitos fãs de Pink Floyd de todo o Brasil participam desde evento."O maior evento floydiano do
Brasil".



CARNAVAL POÇOS DE CALDAS 2019

Município: Poços de Caldas

Data: 02/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Pedro Sanches - Centro, Praça, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3697-2300

Facebook: http://www.facebook.com/turismopocosdecaldas/

Site: http://pocosdecaldas.mg.gov.br/evento/carnaval-2019/

Descrição:

A programação do Carnaval de Poços de Caldas se inicia no sábado (02/03) durante a manhã, com a recepção de boas vindas aos turistas
através de a Blitz Receptiva. O evento acontece no Pórtico de entrada da Cidade, onde será distribuída nossa programação que está repleta
de atrações para todos os tipos de público, desde os que procuram a folia, até mesmo aqueles que priorizam a tranquilidade, como nossos
banhos termais, os passeios turísticos e a nossa gastronomia. Durante os 4 dias de Reinado de Momo, sempre com a finalidade de agradar
as diversas faixas etárias, ocorre muita música boa na Praça Pedro Sanches com o tradicional "Frevo na Fobica" e juntamente à banda,
acontece a "Estação Folia" com sua centopeia que interage por entre o público. Logo após, se iniciam as tradicionais marchinhas que serão
cantadas pela "Banda do Lira". Na Praça Dom Pedro II (Praça dos Macacos), terá o melhor do samba, pagode, axé, entre outros estilos que
agradam e animam os foliões, além da "Charanga dos Artistas" que tradicionalmente anima a festa da criançada com os bonecos gigantes.
Este ano também haverá pintura de rosto e algumas intervenções com bambolês através do grupo "Rasgacêro". No Parque José Affonso
Junqueira ocorrerá o "Carnaval Alternativo" com muito blues e estilos musicais que geralmente não são tocados na temporada, afinal o
nosso Carnaval é para todos! Acontece também, todos os dias na Estação Mogyana, o "Carnabebê", onde os pais poderão levar seus filhos
(0 a 6 anos), para que eles prestigiem de uma forma lúdica e interativa o Carnaval e criem uma breve identidade cultural de nossas tradições
brasileiras. Vale muito a pena visitar o local! No domingo, teremos o "Banho à Fantasia", que já acontece há mais de 30 anos em nossa
cidade. Serão julgadas as fantasias confeccionadas em papel onde o candidato pula na piscina no final do desfile. O evento ocorre nas
piscinas do Country Club, que é um atrativo turístico da cidade. Também teremos vários blocos carnavalescos durante todo o evento
desfilando pelas ruas da cidade, onde a saída sempre acontecerá no Parque José Affonso Junqueira. Nosso carnaval está imperdível, não
fique fora desta! Acesse nossa programação através do link abaixo e fique por dentro de todas as informações, lembrando que todas as
atrações são gratuitas e que devemos sempre preservar nosso patrimônio histórico. Link de acesso:
http://pocosdecaldas.mg.gov.br/evento/carnaval-2019/

CARNAVAL

Município: Pedra do Anta

Data: 02/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Rua Padre Bruno - centro, Rua Padre Bruno, sn

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3896-1130

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Prefeitura-Municipal-De-Pedra-Do-Anta/1608331566086656://

Site: http://www.pedradoanta.mg,gov.br

Descrição:

Com objetivo de levar descontração aos participantes, o Carnaval de Pedra do Anta é marcado pela alegria e reverência. Os Shows, os
desfiles do bloco das piranhas, bloco da melhor idade e o bloco do bode cego, animam os dias de folia.



JACFOLIA 2019

Município: Jacutinga

Data: 02/03, 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça Francisco Rubim - Centro, Praça Francisco Rubim, s/nº

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3443-3030

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituramunicipaldejacutinga/

Site: http://jacutinga.mg.gov.br

Descrição:

Realização do melhor carnaval do Sul de Minas com apresentação de bandas de Axé e marchinhas de carnaval para relembrar o velhos
tempos e resgatar as nossas origens. Quatro noites e duas matinês de muita festa, descontração e alegria ao som de muito samba, pagode
e axé, com apresentação das famosas marchinhas de carnaval pela Banda Prisma. Ambiente com muita segurança e policiamento. Venha
participar e traga sua família!

BANDA DAKI

Município: Juiz de Fora

Data: 02/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Largo do Riachuelo - Centro, Avenida Barão do Rio Branco, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3690-7033 / 3690-7044

Facebook: https://www.facebook.com/funalfa/

Site: http://www.pjf.mg.gov.br/funalfa

Descrição:

Neste ano a Banda Daki comemora 15 anos de tombamento como bem imaterial da cidade através do decreto municipal nº 8435 e 47 anos
de existência, a Banda Daki toma hoje as ruas do Centro de Juiz de Fora. A Banda Daki é a mais tradicional e esperada comemoração do
carnaval de Juiz de Fora, com temas e músicas que resgatam o carnaval de rua, foliões fantasiados começam a concentração por volta de
10h no Largo do Riachuelo e com o início do desfile previsto para as 13h, com seu trajeto pela avenida Rio Branco até a Catedral
Metropolitana.

SUNFLOWER 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 03/03, 04/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Mirante Beagá - Olhos D'Água, Rua Gabriela de Melo, s/n

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/events/460983967759157/

Site: http://https://www.sympla.com.br/sunflower-2019---o-carnaval-do-amor__420683?
fbclid=IwAR1kIwyXPz9vBtBqGvwaV2aQ2Z3z9CWrdPZO_HHh1TaqZT1RugNTrgjVJ6o

Descrição:

Dia 3 de março de 2019, o Sunflower realiza a sua 3ª edição, com um line up épico e preparado para fazer história! Será um grande
encontro para celebrar a música eletrônica, o respeito e o amor! Algumas atrações previstas são: Vintage Culture, Alan Walker, Follow The
Fish - FISHER, garantindo a diversão em um dos maiores carnavais eletrônicos do país.



PRÉ-CARNAVAL

Município: Itambacuri

Data: 03/03, 04/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Beto produções - Centro, Av. Dr. João Antônio, 100

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3511-2526

Facebook: https://www.facebook.com/ItambacuriPrefeitura/?tn-str=k*F

Site: https://www.itambacuri.mg.gov.br/

Descrição:

Pré-Carnaval evento realizado na praça Beto produções, um encontro de foliões com a banda de musica executando marchinhas de
carnaval, recordando os antigos carnavais de rua do Município de Itambacuri que conta com foliões locais e regionais. O pre-carnaval já
acontece a mais de dez anos . Que foi inspirado nas manifestações carnavalescas que aconteciam no municipal a alguns anos atras com
desfile de escola de samba, blocos caricatas, rei momo, rainha de bateria. o evento acontecia na Rua Carlos Prates que passou a ser
chamada pelos munícipes de Rua da Alegria. Baseado nesse histórico as administrações atuais criaram esse pre-carnaval com o objetivo
de mostrar a geração atual de como era os antigos carnavais e musicas daquela época.

BLOCO DOS SUJOS

Município: Nova Lima

Data: 03/03

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Rua Santa Cruz - Retiro, Rua Santa Cruz, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3541-4334

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradenovalimaoficial/

Site: http://www.novalima.mg.gov.br/

Descrição:

O Bloco dos Sujos era um bloco dos trabalhadores da mina, que saiam do trabalho pela manhã e desciam as ruas dançando, cantando e
dançando. Por isso, segue-se a tradição e até hoje o bloco carnavalesco sai no domingo de carnaval, na parte da manhã. Atualmente, são
milhares moradores do município que se fantasiam (homens normalmente vestidos de mulher) e descem do Bicame até a Avenida José
Bernardo de Barros, com bandas e trios elétricos. O desfile é aberto ao público e garante muita diversão a todos!

ENCONTRO DE BLOCOS 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 03/03

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Serraria Souza Pinto - Centro, Avenida Assis Chateaubriand, 899

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98701-7000

Facebook: https://www.facebook.com/events/785705921771911/

Site: https://www.sympla.com.br/encontro-dos-blocos-2019---03-de-marco---17hs---serraria-souza-pinto__406299

Descrição:

Belo Horizonte entrou para o eixo dos grandes carnavais do país. O Encontro dos Blocos terá os mais destacados da cidade, incluindo;
Então Brilha, Havaynas Usadas, Asa de Banana (bloco destaque de 2018), É o Amô (bloco revelação de 2018), Funk You, Me Beija que Eu
Sou Pagodeiro, Pacato Cidadão e o Bloco do Jorge Band, além dos DJs Vini Brown e Kriok. No espaço do evento será possível encontrar
área de foodtrucks , foodbikes e decoração temática.



BLOCO RASGAGE

Município: Bias Fortes

Data: 03/03

Categoria: Show

Endereço: Concentração: Praça Antônio Pires (parquinho) - Centro, 00, 00

Organização/Informações:

Telefone: (32) 98414-8043

Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100012762258131

Descrição:

Bloco carnavalesco que agita as ruas da cidade de Bias Fortes no domingo de carnaval, levando milhares de foliões a curtir o melhor do
carnaval. Tem com atrações: Concentração do Bloco com shows, o famoso banho de tintas (pó mágico) banho de espuma, na compra do
abadá caipirinha liberada. Não fique de fora dessa, corra e garanta seu abadá, e venha curtir o melhor Bloco carnavalesco da região. Obs.:
A venda de abadás para menores de 18 anos só será realizada na presença dos responsáveis.

NA FARRA - CARNAVAL DO MIRANTE 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 04/03, 05/03

Categoria: Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Mirante Beagá - Olhos D'Água, Olhos D'Água, s/n

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/nafarrabr://

Site: https://www.sympla.com.br/na-farra---carnaval-do-mirante-2019__424242

Descrição:

A capital mineira entrou fortemente no calendário brasileiro como um dos principais locais para se curtir o carnaval. O Carnaval do Mirante
faz jus a força do evento na cidade e torna a segunda-feira como um dos dias mais animados do ano, com pagode, sertanejo, samba e muito
mais. O NA FARRA de 2019 recebe algumas das principais atrações da música brasileira no momento. Uma festa com muita diversão e
farra, com Ferrugem, Felipe Araujo e Banda Eva. Os ingressos já estão a venda! Não perca essa Farra de carnaval!

CARNACOUTO

Município: Couto de Magalhães de Minas

Data: 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça Matozinhos - Centro, Praça Matozinhos, em frente ao coreto , s/n, Praça Matozinhos

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3533-1244

Site: http://www.coutodemagalhaesdeminas.mg.gov.br

Descrição:

O carnaval de Couto de Magalhães de Minas, é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio e Turismo, através da
Prefeitura Municipal, que apoia os blocos e os carnavalescos e proporciona os melhores Shows e atrações culturais. Dessa forma, Couto
vem trazendo um carnaval saudável e alegre que trás para a rua famílias, crianças, jovens e idosos. Todos os dias no palco, shows com
artistas locais e regionais e pelas ruas da cidade o desfile dos mais divertidos blocos de rua. Para participar entre em contato com a
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, ou diretamente com os dirigentes dos blocos.



CARNACRISTINA

Município: Cristina

Data: 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Santo Antônio - Centro, Praça Santo Antõnio, 28

Circuito: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3281-1100

Facebook: https://www.facebook.com/search/top/?q=cristina%20mg%2C%20turismo%20e%20cultura.

Site: http://www.cristina.mg.gov.br

Descrição:

O carnaval de Cristina é diferenciado não apenas pela forma com que é feita, mas principalmente pela maneira agradável com que
compartilha com seus foliões noites memoráveis, o turista que procurar marchinhas, irá encontrar, tem a turma do "gala gay", a turma do "vai
quem quer", atrás de todos os blocos de escolas de samba com suas baterias, tem a turma dos pais que levam as famílias para matinê, tem
a turma do boteco, por isso é realmente um carnaval democrático, a realização fica por conta da Prefeitura e comércio local, com tendas
montadas no centro histórico da cidade, Praça Santo Antônio, , ou seja: como não participar???? 1- todos os dias de carnaval, com matinês;
2-Premiação de melhor fantasia; 3-Premiação de melhor bloco.

CARNAVAL DE ALÉM PARAÍBA

Município: Além Paraíba

Data: 05/03

Categoria: Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Parque de Exposições Dr. José Braz de Azevedo - Ilha do Lazareto, Parque de Exposições Dr. José Braz de Azevedo, s/n

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3462-9616

Site: http://www.alemparaiba.mg.gov.br

Descrição:

Tradicional desfiles das Agremiações de Escolas de Sambas e blocos caricatos, com animação de trios elétricos realizando o cortejo do
carnaval pelas ruas da cidade. Na festa ainda há apresentação de bandas com shows ao vivo, barracas de gastronomia e bares, atraindo
visitantes de várias cidades.

CARNAVAL

Município: Argirita

Data: 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Catulino Vasconcelos - Centro, Praça Catulino Vasconcelos, 0

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3445-1288

Descrição:

O Carnaval de Argirita é sucesso na região, valoriza formação de blocos tradicionais como o Boi, Baiana e Mulinha, Bloco Vaidade, Bloco
do Barro, e diversos outros. Todos os dias saem dois blocos diferentes acompanhados por bateria e muita alegria. Sediado na Praça
Catulino Vasconcelos, que é preparada com sonorização e tendas servindo bebidas e comidas, após a passagem dos blocos acontecem
shows no coreto da Praça .



CARNAVAL

Município: São João da Ponte

Data: 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Praça Central - CENTRO, Avenida Principal "Maria da Gloria", S/N

Circuito: Circuito Turístico Sertão Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3234-1639 / 3234-1634 / 3234-1209

Descrição:

O carnaborah de São João da Ponte é realizado todos os anos na praça Central do Distrito de Santo Antônio da Boa vista. Conta com
muitos atrativo, além da bela vista para a lagoa, se divide com os casarões existente no local.

CARNAVAL

Município: São Miguel do Anta

Data: 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça de Eventos - Centro , Praça Padre Adalberto, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3897-1161

Facebook: http://https://www.facebook.com/profile.php?id=100002557876030

Site: http://wwwsaomigueldoanta.mg.gov.br

Descrição:

O carnaval de São Miguel do Anta atrai foliões e visitantes de várias partes do Brasil, que procuram no interior a segurança e a alegria para
divertir com os amigos e encontrar os seus amores. A Prefeitura preza pela organização para que a festa possa atender de fato às
expectativas de todos. A cidade mantém o histórico e tradicional carnaval de rua com muita folia, que é realmente o espírito da festa. O
Departamento de Cultura, Turismo e Patrimônio Histórico disponibiliza toda estrutura e conta com o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil,
Corpo de Bombeiros, equipe médica, equipe de enfermagem e pronto socorro totalmente equipado. O Carnaval de São Miguel do Anta está
no ranking de uns dos melhores carnaval de Minas Gerais.

CARNAVAL

Município: Cabeceira Grande

Data: 05/03

Categoria: Outros

Endereço: Centro - Centro, Avenida Central, S/N

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3677-8093

Facebook: https://www.facebook.com/cabepalmmg/

Site: http://www.pmcg.mg.gov.br

Descrição:

Carnaval aberto ao público, localizado em Cabeceira Grande e em seu distrito Palmital de Minas. Pra você que gosta de folia, o carnaval do
município vai te surpreender, com uma estrutura simples porém aconchegante e marcada sempre pela calmaria e tranquilidade de cidade do
interior, essa festa conta com DJ's e locutores do município, além do famoso som automotivo e som mecânico que atrai públicos de diversas
idades. Venha foliar conosco, num evento simples e caloroso!



CARNAVAL

Município: Pequi

Data: 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Tancredo Neves (Coreto) - Centro, Praça Tancredo Neves, s/n

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3278-1150

Site: http://www.pequi.mg.gov.br/sitenovo/

Descrição:

Evento reúne pessoas de Pequi, cidades vizinhas e grandes centros, para verem os desfiles de blocos tradicionais do município, entre eles
o Bloco das Domésticas, que sai todo domingo de carnaval, Bloco Vovó Euza e Bloco do "Chu". Há shows na praça. É um carnaval de rua,
onde as pessoas se juntam em grupos e se caracterizam com roupas engraçadas e divertidas. Saem com seus grupos dançando, cantando
as marchas carnavalescas, as músicas do momento e se divertindo muito.

CARNAVAL

Município: Papagaios

Data: 05/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Centro esportivo Lineu de Campos Cordeiro - Santo Antônio , Praça da Lagoa, S/N

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3274-1260

Facebook: https://www.facebook.com/122851551684333/photos/122890615013760/

Site: http://papagaios.mg.gov.br

Descrição:

Festa popular organizada pelo Município, voltada para o público local e região. O público, durante todos os dias do evento, pode aproveitar
e pular o carnaval ao som de shows artísticos e mecânicos e apreciar os desfiles de escolas de samba local. O evento acontece em uma
área privilegiada do município, de fácil acesso e com uma excelente infraestrutura, proporcionando aos foliões segurança, conforto e
diversão.

OVO - CIRQUE DU SOLEIL

Município: Belo Horizonte

Data: 07/03, 17/03

Categoria: Show

Endereço: Mineirinho - São Luiz, Avenida Antônio Abrahão Caram , 1000

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/OVO

Site: http://www.cirquedusoleil.com/pt/ovo

Descrição:

Quando um ovo misterioso aparece em seu habitat, os insetos ficam maravilhados e intensamente curiosos sobre esse objeto icônico que
representa o enigma e os ciclos de suas vidas. É amor à primeira vista quando um inseto desajeitado e peculiar chega nessa comunidade
movimentada e se depara com uma joaninha fabulosa. A produção é amplamente inspirada na cultura brasileira, repleta de cores e com
uma trilha musical bastante rica, passeando por ritmos típicos como a bossa nova, samba, xaxado, funk, entre outros. Tudo, claro, com muita
percussão. Na capital mineira, as apresentações acontecem do dia 07, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16 e 17 de março, em diversos horários.
Confira no site e não perca este grande espetáculo!



TRADICIONAL FESTA DO TAMBORIL

Município: Unaí

Data: 08/03, 16/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos, Show

Endereço: Fazenda Tamboril - Zona Rural, BR 251, KM 12 , s/n

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3677-5054

Site: http://www.prefeituraunai.mg.gov.br/pmu/

Descrição:

A Festa e show dançante do Tamboril é realizada pela Sociedade São Vicente de Paulo, que tem como objetivo arrecadar recursos para
manter suas atividades de assistência às pessoas menos favorecidas de Unaí. A sociedade São Vicente de Paulo – SSVP realiza essa
festa há mais de trinta anos, tornando este evento uma tradição em nossa região. Olha que legal, além de se divertir a beça, os participantes
da festa ainda contribuem com o social de nossa cidade.

CARNAVAL

Município: Pains

Data: 08/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça Central - Centro, Praça Tonico Rabelo, sn

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3323-1313

Facebook: http://https://www.facebook.com/PrefPains/

Site: http://pains.mg.gov.br

Descrição:

O evento mais popular brasileiro é sempre comemorado em Pains, o carnaval de rua acontece na Praça Tonico Rabelo, com shows,
desfiles de blocos e desfile da escola de sama Unido do Morro, a escola é uma associação recreativa do município e todos os anos
encantam o evento com sua majestosa bateria. O carnaval atrai públicos de toda região, tendo em média 3.000 pessoas por dia no evento.

SEXTA NO QUINTAL - RESSACA DE CARNAVAL

Município: Belo Horizonte

Data: 09/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Chalézinho - Estoril, Av. Professor Mário Werneck, 530

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Site: https://www.sympla.com.br/sexta-no-quintal---ressaca-de-carnaval__462214

Descrição:

E para quem pensou que a melhor época do ano tinha acabado, se enganou! Sexta no Quintal – Ressaca de Carnaval, o seu happy hour na
levada do axé! Você pode não saber onde sua sexta termina, mas já sabe onde ela começa! #partiu #quintaldochale Axé, sertanejo,
atualidades, pagode, em ritmo de carnaval, um pouco de tudo no pós carnaval no Quintal.



FESTA DO PEQUI

Município: Taiobeiras

Data: 09/03, 11/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Comunidade de Lagoa Grande - Centro, Comunidade de Lagoa Grande , S/N, Taiobeiras MG

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3845-3972

Site: http://www.taiobeiras.mg.gov.br/

Descrição:

Com 25 anos de tradição, a Festa do Pequi é realizada com muito sucesso. O evento conta com um diversificado número de atrações e é
uma realização da Comunidade Lagoa Grande em parceria com a Prefeitura e a Emater. O objetivo é o entretenimento, o estímulo à cultura
e à preservação do pequi.Encontro da melhor idade, apresentações culturais, futebol, passeio eco ciclístico, cavalgada, trilha de motos e
gaiolas, concurso roedor do pequi e shows musicais movimentaram os três dias de festa.

TAÇA ZONA RURAL DE FUTEBOL

Município: Patos de Minas

Data: 10/03, 12/03

Categoria: Esportivo

Endereço: Vários locais (gramados de Alagoas, Café Patense, Leal e Major Porto). - Jardim Centro, Rua José de Santana, 119

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3822-9892

Site: http://patosdeminas.mg.gov.br

Descrição:

Revivendo os bons e velhos tempos do antigo ‘Peladão’, torneio de futebol que marcou gerações em passado distante, nasce a Taça Zona
Rural com o mesmo intuito: unir atletas de povoados, distritos e comunidades rurais patenses e da região, levando esporte, lazer e
entretenimento para os campos de futebol nos finais de semana. Este torneio é realizado anualmente e conta com quase 30 comunidades
participantes, provenientes das regiões leste e oeste da região rural do município e de cidades da região. Além da promoção ao esporte nas
comunidades rurais, esse evento incentiva a integração e o intercâmbio entre os povos, além de valorizar o papel do homem do campo na
sociedade. É um projeto de abrangência regional.

IV PEDAL AVENTURA

Município: Piranguinho

Data: 10/03

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça Coronel Braz - Centro, Praça Coronel Braz, S/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 99134-6655

Facebook: http://https://www.facebook.com/groups/1742618069304638/permalink/2308396559393450/?__tn__=K-R

Descrição:

Um evento competitivo de ciclismo que abrange diversas categorias. Acontece anualmente na cidade de Piranguinho-MG, este evento
proporciona aos seus participantes momentos de aventura e diversão em meio a belas paisagens naturais do município de Piranguinho e
cidades vizinhas. Não fique de fora e venha participar da IV edição do Pedal Aventura na Capital Nacional do Pé de Moleque. Veja como foi
a ultima edição do Pedal Aventura - https://www.youtube.com/watch?v=uCx768DAFUA



VIA SACRA 2019

Município: Unaí

Data: 10/03, 19/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Igreja Matriz - Centro, Praça da Matriz, s/n

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3677-5054

Site: http://www.prefeituraunai.mg.gov.br

Descrição:

Em Unaí, as encenações da Semana Santa serão divididas em 5 espetáculos, nos dias 10/ 03 ás 20h40 Bairro Novo Horizonte, 24/03 ás
15h30 Cachoeira do Rio preto, 07/04 ás 20h40 Rua Antonio Brochado no pé da Serra Taquaril, 18/04 ás 20h40 Praça da Matriz e 19/04 ás
19h Praça da Matriz. Os momentos são diversos, da trajetória de Jesus: Nascimento de Jesus, Batismo de Jesus e chamado dos discípulos,
Sermão da Montanha e chegada de Jesus em Jerusalém.

FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ

Município: São José do Divino

Data: 10/03, 19/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Praça José Gregório dos Santos - Centro, Praça José Gregório dos Santos, S/Nº

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3582-1512

Site: http://www.saojosedodivino.mg.gov.br

Descrição:

A Festa conta com o novenário entre os dias 10 a 19 de março. No dia 18 há a reza do terço dos homens, a bênçãos doa carros, carreata
com a bandeira do padroeiro e levantamento da mesma. No dia 19, há a procissão e celebração da santa missa de encerramento. As
origens da Festa do Padroeiro São José são atribuídas ao Padre João Sacco, que junto à comunidade de São José do Divino vieram
implementando a Festa a cada ano, a partir dos anos 60.

BUTECANDO

Município: Caeté

Data: 11/03, 11/04

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Ginásio Poliesportivo - José Brandão, Av. João Pinheiro, s/nº

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3651-8053

Facebook: https://facebook.com/Visite-Caete

Site: http://http://www.caete.mg.gov.br

Descrição:

O “Butecando” tem o caráter exclusivamente cultural, turístico e gastronômico. O objetivo deste evento é valorizar a gastronomia local, como
fato cultural de grande importância a ser preservado no município. Além de oferecer ao público a degustação de pratos ou petiscos
usualmente servidos nos bares, botecos e restaurantes da cidade, que muitas vezes são criados por seus proprietários, atraindo não apenas
os consumidores habituais, mas, principalmente, novos clientes. Visa ainda, fortalecer e incentivar o desenvolvimento do turismo local e
disseminar conhecimentos de manipulação higiênica dos alimentos, técnicas de gestão e de bom atendimento das pequenas empresas de
alimentação, fomentando o seu crescimento e engrandecendo as riquezas do município.



FEIRA DO PEIXE

Município: Teófilo Otoni

Data: 11/03

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Público - Cenrto, Marcelo Guedes, 000

Organização/Informações:

Telefone: (33) 98884-4157

Descrição:

A Feira do Peixe é um dos eventos de grande fluxo de turistas mais aguardados da região. Cerca de 60 expositores de Minas e Bahia
participam da Feira do Peixe, que já está na sua 25ª edição. Para o organizadores da feira, o principal objetivo da feira é aquecer a
economia local no feriado da Semana Santa. “A Feira é uma das maiores do estado nesse seguimento. Esse ano, estimamos as vendas em
cerca de R$1 milhão. Só na venda dos peixes, que é o principal atrativo, pretendemos vender cerca de 60 toneladas até o encerramento do
evento". O número de visitantes superou a expectativa dos anos anteriores, produtos relacionados coma a páscoa também são
comercializados no local proporcionando aos visitantes a compra de ovos de páscoa e diversos.

II ENCONTRO MULHERES DE NEGÓCIOS

Município: Carmo do Paranaíba

Data: 12/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Sede da Prefeitura Municipal - Centro, Praça Misael Luiz de Carvalho, 84, Prefeitura Municipal Carmo do Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3851-9300

Site: https://carmodoparanaiba.mg.gov.br/ii-encontro-mulheres-de-negocio-organizado-pela-prefeitura-municipal-de-carmo-do-
paranaiba-por-meio-da-secretaria-municipal-de-governo-e-desenvolvimento-economico-sala-mineira-do-empreende/

Descrição:

Dia Internacional da Mulher chegando, e o II Encontro Mulheres de Negócios ganhará destaque com o empreendedorismo feminino: Como
transformar oportunidades em resultados. Organizado pela Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba, por meio da Secretaria Municipal
de Governo e Desenvolvimento Econômico – Sala Mineira do Empreendedor e parcerias do SEBRAE/MG e CDL/ACICAP, o evento será
realizado dia 12 de março, às 19 horas na sede da Prefeitura Municipal. O objetivo é comemorar o Dia Internacional da Mulher, conhecer
histórias de carmenses bem-sucedidas em seus negócios ou que pretendem formalizar-se, trocando experiências empreendedoras.
Palestrante: Raquel Santos Soares Menezes – Universidade Federal de Viçosa(UFV).

66ª FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE/MODA INFANTO JUVENIL

Município: Belo Horizonte

Data: 12/03, 17/03

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Expominas - Gameleira, Avenida Amazonas, 6200

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3226-6500

Facebook: https://www.facebook.com/feiradobebeegestantebh/ttp://

Site: http://www.feirabebeegestante.com.br/

Descrição:

Evento destinado a oferecer produtos e serviços para as futuras mamães e bebês, a Feira do Bebê e Gestante é um dos maiores eventos do
segmento realizados no Brasil. Com duas edições anuais e na sua 66ª edição, a Feira reúne fabricantes e lojas de expressão nacional
levando milhares de pessoas ao Expominas. Móveis, artigos de decoração, enxoval completo, carrinhos, brinquedos, moda lingerie para
gestantes, roupas para crianças, bebês e gestantes, moda infantil podem ser apreciados no local. Com cerca de 100 expositores, a feira é
aberta ao público. Além da exposição de produtos e serviços, a Feira do Bebê e Gestante também é referência em Minas Gerais e no Brasil
por contar com ações e temas sociais ligados à saúde da mulher e do bebê.



CIRCUITO GASTRONÔMICO DE VIÇOSA

Município: Viçosa

Data: 13/03, 03/05

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: bares e restaurantes - Centro, Av. P.H. Rolfs, s/n, P.H. Rolfs

Circuito: Circuito turístico Serras de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3899-8650

Facebook: https://www.facebook.com/ABREVIR/

Descrição:

Evento criado pela Associação de Bares e Restaurantes de Viçosa - ABREVIR, com a proposta de a cada ano apresentar à população
pratos elaborados e exclusivos por cada um dos restaurantes participantes a cada dia da semana apresentado por um dos restaurantes
participante. Todas as noites atrações culturais, valorizando a prata da casa.

SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE LINGUÍSTICA, COGNIÇÃO E CULTURA - LCC

Município: Belo Horizonte

Data: 13/03, 15/03

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Faculdade de Letras da UFMG - Pampulha, Avenida Antônio Carlos, 6627

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3409-5101

Site: http://www.letras.ufmg.br/simposiolcc/

Descrição:

A Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais e o Departamento de Estudos Ingleses e Americanos da Universidade de
Potsdam anunciam o Simpósio Internacional de Linguística, Cognição e Cultura (LCC). O LCC 2019 pretende reunir pesquisadores das
áreas de Linguística Cognitiva, Cultural e/ou Antropológica, Sociolinguística Interacional e Comunicação Intercultural, visando,
principalmente, a provocar reflexões sobre a relação entre linguagem, cognição e cultura no Brasil e em outros países. A programação do
evento pode ser conferida na página oficial do evento.

CAMPEONATO MUNICIPAL SUB 14 DE CAPELINHA MG

Município: Capelinha

Data: 14/03

Categoria: Esportivo

Endereço: Newton Ribeiro - Centro, Rua Inacio murta, 123

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3516-4011

Facebook: https://www.facebook.com/EsporteCulturaCAP/?ref=page_internal

Site: http://pmcapelinha.mg.gov.br/portal/

Descrição:

Campeonato Municipal de Futebol Masculino Categoria Sub 14 que acontece no primeiro semestre do ano envolve mais de 130 atletas nas
idades de 2005/2006/2007 com o objetivo da pratica esportiva e interação social dos envolvidos. No ano de 2019 participaram do
Campeonato as equipes: Milionários, Independente, Estrela, Aranas e Cometa. O campeonato revela muitos atletas com passagem por
times profissionais. Os jogos São Atualmente Organizados pela Secretaria de Esporte e são realizados no Estadio Municipal Newton
Ribeiro de Capelinha MG.



TOQUINHO & IVAN LINS – 50 ANOS DE MÚSICA

Município: Belo Horizonte

Data: 15/03

Categoria: Show

Endereço: Palácio das Artes - Centro, Av Afonso Pena, 1537, Grande Teatro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3236-7400

Facebook: https://pt-br.facebook.com/fundacaoclovissalgado/

Site: https://www.ingressorapido.com.br/event/12005/d/52729

Descrição:

Músicos consagrados da MPB e amigos de longa data, Toquinho e Ivan Lins dão continuidade na turnê que comemora meio século de suas
carreiras. O cantor e violonista Toquinho é considerado um grande mestre da música brasileira e já gravou mais de 80 discos. O carioca
Ivan Lins é compositor, pianista e cantor, e é conhecido pela mistura de jazz, samba e soul em suas músicas. Juntos, Toquinho e Ivan Lins
presenteiam os ouvintes com os clássicos "Aquarela", "Como dizia o poeta", "Samba", "Começar de novo" e muitas outras músicas que
marcaram gerações.

SAINT PATRICK'S BEER FEST

Município: Uberlândia

Data: 15/03, 17/03

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Teatro Municipal - Tibery, Av. Rondon Pacheco, 7070

Organização/Informações:

Telefone: (34) 99778-1655

Site: http://pt-br.facebook.com/comboiofoodtruckudia

Descrição:

O evento que celebra o padroeiro da Irlanda e que conquistou o mundo está chegando a Uberlândia. A Prefeitura Municipal e a Associação
do Comboio de FoodTrucks de Uberlândia realizam, nos dias 16 e 17 de março, o primeiro Uberlândia Saint Patrick’s Beer Festival. Mais de
30 cervejarias e quiosques com opções em gastronomia urbana estarão presentes na festividade programada para ocorrer no
estacionamento externo do Parque do Sabiá, na avenida José Roberto Migliorini, no bairro Tibery.

5ª FESTA DA FRANCOFONIA

Município: Belo Horizonte

Data: 15/03, 31/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Sesc Palladium - Centro, Avenida Augusto de Lima, 420

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3291-5187

Facebook: https://www.facebook.com/pg/aliancafrancesabh

Site: http://aliancafrancesabh.com.br/5a-edicao-da-festa-da-francofonia-9211/

Descrição:

Até o dia 31 de março, Belo Horizonte recebe a 5ª edição da Festa da Francofonia, que celebra a diversidade das culturas francófonas e a
riqueza da língua francesa em todos os continentes. A programação envolve diversos eventos, como espetáculos teatrais e musicais,
sessões de cinema, conferências, gastronomia e exposição de fotografia, além de concursos e encontros visando o intercâmbio de
brasileiros com universidades francófonas. Em 2019, a maior parte das ações tem foco na luta pela igualdade de gêneros e na celebração
da participação feminina dentro da diversidade das culturas francófonas em todos os continentes. A abertura oficial da festa acontece na
noite do dia 20 de março, o Dia Internacional da Francofonia, no Teatro José Aparecido de Oliveira, da Biblioteca Pública Luiz de Bessa.



13º SALÃO DO TURISMO DA ABAV MINAS GERAIS

Município: Belo Horizonte

Data: 15/03

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Dayrell Hotel & Centro de Convenções   - Centro, Rua Espírito Santo, 901

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3213-3433

Facebook: https://www.facebook.com/events/544167906054993/

Site: http://www.abavmg.com.br/index.asp#topo

Descrição:

O evento é considerado o mais importante acontecimento do setor turístico da capital mineira e reúne profissionais especializados no setor
de todo o Brasil, entre eles, agentes de viagens, empresários e jornalistas. O evento tem como objetivo capacitar os agentes de viagens,
oferecer a possibilidade de divulgar produtos para um público especializado; facilitar o contato entre operadores, companhias aéreas,
hotelaria, locadoras e outros segmentos do turismo e permitir o intercâmbio de informações.

CAVALGADA DE ARANTINA

Município: Arantina

Data: 16/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Parque de Exposição - Centro, Praça Rodrigo Marinho Pires, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (21) 7578-4115

Site: http://www.arantina.mg.gov.br

Descrição:

A Cavalgada de Arantina é um evento tradicional da cidade e é comemorado junto ao aniversário da cidade, reúne centenas de cavaleiros
da região e a noite é realizado show com artistas locais e regionais.

DIA DA CIDADE

Município: Manhumirim

Data: 16/03

Categoria: Outros

Endereço: Praça Padre Julio Maria - Centro, Avenida Raul Soares, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3341-9900

Facebook: http://facebook.com/prefeituramanhumirim

Site: http://prefeituramanhumirim.mg.gov.br

Descrição:

O dia 16 de Março é comemorado o aniversário da cidade de Manhumirim. Nesse dia temos o tradicional desfile cívico, feito pelas escolas
da cidade. A cada ano temos um desfile temático. mostrando o que temos de mais bonito em nossa cidade. Acontece sempre pela manhã
do dia 16 de março , o tradicional desfile cívico em Homenagem ao Aniversário de Manhumirim. Desfilam as Escolas Municipais, Estaduais
e Particulares, entidades Filantrópicas, clubes de serviços, e associações beneficentes. Temos dezenas de atrativos culturais, religiosos,
turísticos, sociais, assistenciais, etc. A noite acontece um show local no centro da cidade, onde a alegria contagia a todos.



ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Município: Leandro Ferreira

Data: 16/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Bom Despacho - CENTRO, Praça Bom Despacho, 50

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3277-1313

Facebook: http://https://www.facebook.com/turismolefer/

Descrição:

Tradicionalmente Leandro Ferreira comemora seu aniversário reunindo amigos, familiares e leandrenses que residem fora do município
com uma vasta programação em diversas áreas, encerrando com Show em Praça Pública.

THE WHO’S TOMMY - A ÓPERA ROCK

Município: Belo Horizonte

Data: 17/03

Categoria: Show

Endereço: Palácio das Artes - Centro, Avenida Afonso Pena, 1537, Grande Teatro

Organização/Informações:

Telefone: (19) 9 9126-4730

Site: https://www.ingressorapido.com.br/event/11762/d/50942

Descrição:

Após a turnê da banda The Who no Brasil em 2017, os fãs poderão prestigiar um espetáculo de teatro baseado no filme "Tommy", de 1975.
O espetáculo, assim como o filme, fala sobre um personagem que dá nome ao quarto álbum da banda e onde sua história é narrada. Há
mais de 25 anos em cartaz em Londres, o espetáculo é uma oportunidade para os fãs da banda The Who que sentem saudades do show
realizado há mais de um ano no país.

BIG BIKER CUP

Município: Itanhandu

Data: 17/03

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Praça Amador Guedes, S/N

Circuito: Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3361-2000

Facebook: http://www.facebook.com/pg/bigbikercup/

Site: http://www.bigbiker.com.br/

Descrição:

‘Big Biker Cup’ é um circuito de mountain bike consolidado no Brasil e realizado em 3 etapas, atraindo milhares de competidores para um
desafio de superação em cada uma. Com 94 km e diversas modalidades, a primeira etapa acontece em Itanhandu com a Largada e a
Chegada na Praça Amador Guedes.



CORRIDA POLICIA FEDERAL CONTRA A CORRUPÇÃO

Município: Belo Horizonte

Data: 17/03

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça Geralda Damata Pimentel - Praça da Pampulha - Pampulha, Rua Versília, S/N

Organização/Informações:

Telefone: (41) 3018-6288

Facebook: https://www.facebook.com/triboesporte

Site: https://www.triboesporte.com.br/

Descrição:

Em sua terceira edição, a "Corrida Polícia Federal contra a corrupção" que é organizada pela Tribho Esportes e realizado pela Associação
Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), neste ano será dividida em 4 categorias de corridas: caminhada de 2km (inicia às
09:30), corrida 5km (inicia às 08:00), corrida 10km (inicia às 08:30) e corrida 14km (inicia às 08:30). O evento tem homologação pela FMA
(Federação Mineira de Atletismo) e acontecerá sob qualquer condição climática com a participação dos atletas devidamente inscritos. A
corrida terá LARGADAS e CHEGADAS na Praça Geralda Damata Pimentel, localizada na Pampulha, conforme percursos e distâncias
detalhados em mapas divulgados no site do evento. As inscrições deverão ser realizadas pelo site
https://www.ativo.com/calendario/inscricoes/america-do-sul/br/mg/belo-horizonte/corrida-de-rua/36131/corrida-policia-federal-contra-a-
corrupcao#

32 COPA CULTURA DE FUTEBOL DE VÁRZEA

Município: Santos Dumont

Data: 17/03, 22/03

Categoria: Esportivo

Endereço: campos municipais - centro, Estádio Olímpico Ferroviário “Prefeito José Ferreira Gomes”, --

Circuito: Circuito Turístico Caminho Novo

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3252-7406

Descrição:

Competição esportiva de times de várzea de Santos Dumont e região, sempre emocionante e muito competitiva . O evento movimenta a
região e estimula o esporte local. A Copa leva o nome do maior nome do futebol sandumonense, Darcy Marino Silva, o Cica, que figura no
Livro dos Recordes edição de 1998 como o maior goleador em uma partida oficial, jogando pelo Social Olímpico Ferroviário fez 12 gols,
contra o Pombenses, da cidade de Rio Pomba, pelo campeonato regional de 1962. A partida terminou em 17 x 0. Cica também foi o
artilheiro do campeonato, com 27 gols.

1ª CORRIDA RÚSTICA DE VALORIZAÇÃO DA CAPELA DE SANTA CRUZ

Município: Onça de Pitangui

Data: 17/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo

Endereço: Onça de Pitangui - Centro, rua, s/n

Organização/Informações:

Facebook: http://https://www.facebook.com/galba.corpam

Site: http://www.corpam.br

Descrição:

A 1ª Corrida Rústica de Valorização da Capela de Santa Cruz de Onça de Pitangui acontecerá no dia 17 de março de 2019 em
comemoração ao aniversário da cidade como forma de valorização da cultura local através da Capela de Santa Cruz, bem tombado. O
evento contará com 5 km de percurso, tendo um ambiente agradável como vista, com muita natureza e aventura para esta prática esportiva.



ESTÉTICA E MICRO FEIRA E CONGRESSO

Município: Belo Horizonte

Data: 17/03, 18/03

Categoria: Congressos e Convenções, Feiras e Exposições

Endereço: Expominas - Gameleira, Avenida Amazonas, 6200

Organização/Informações:

Telefone:  (31) 3565-8682

Facebook: https://www.facebook.com/esteticaemicro/

Site: http://www.esteticaemicro.com.br/paginas/cilios/

Descrição:

Os profissionais de Estética, Micropigmentação e Cílios terão o maior e mais completo evento do Brasil nestes segmentos. Durante o
período da atração, o congresso abordará novas técnicas e tendências do segmento assim como na feira de expositores será possível se
relacionar com fornecedores, fazer contatos profissionais, firmar parcerias e concretizar negócios. Além da feira está previsto o
acontecimento de workshops.

DOMINGO NO PARQUE

Município: Ipatinga

Data: 17/03, 29/12

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Parque Ipanema - Veneza, Av. Roberto Burle Marx, s/n

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3829 8060

Site: http://turismo.ipatinga.mg.gov.br

Descrição:

O tradicional “Domingo no Parque” tem nova programação especial preparada todos os domingos. Em parceria com os expositores da Feira
de Arte e Artesanato de Ipatinga (Feirarte), as atividades acontecem de 8h até 18 horas, no Parque Ipanema. Além das barracas e food
trucks com pratos da gastronomia mineira, inclui atrações musicais e a tradicional Feira de Arte e Artesanato (Feirarte) com várias opções do
artesanato local, brinquedos para as crianças também serão instalados no local.

FESTA DE SÃO JOSÉ

Município: Brumadinho

Data: 17/03

Categoria: Religiosos

Endereço: Igreja de São José do Paraopeba - São José do Paraopeba, Rua Joaquim Augusto Rodrigues, s/n

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3579-1116

Facebook: https://www.facebook.com/visitebrumadinhooficial

Site: http://visite.brumadinho.mg.gov.br/

Descrição:

Considerado um dos mais antigos povoados de Brumadinho, o distrito São José do Paraopeba possui uma bela historiografia voltada para a
cultura afrodescendente. No distrito localiza-se a matriz de São José do Paraopeba, principal igreja da paróquia de São José e no entorno
da igreja, anualmente, celebra-se a tradicional festa de São José. Evento de caráter religioso e cultural, a festa atrai milhares de fiéis e
visitantes que circulam pela região. A festa conta com apresentações culturais e barraquinhas de comidas típicas.



FESTA DE SÃO JOSÉ

Município: Jaboticatubas

Data: 19/03

Categoria: Outros

Endereço: Festa de São José - Centro, Praça de São José - São José do Almeida, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3683-1330

Site: http://www.jaboticatubas.mg.gov.br

Descrição:

A festa de São José é uma festa religiosa, em comemoração a São José, que é comemorado em 19 de março. Nove dias antes do início da
festa a novena se inicia e a cada dia a novena é rezada numa casa diferente. Na sexta- feira a novena se encerra e as barraquinha de
comes e bebes são montados, e todos os dias acontece shows, com artistas variados, com muita musica e diversão à vontade.

24ª FENICAFÉ - FEIRA NACIONAL DE IRRIGAÇÃO EM CAFEICULTURA

Município: Araguari

Data: 19/03, 21/03

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Pica-Pau Country Club - Santiago, Rua Pica Pau, s/n

Circuito: Circuito Turístico Alta Mogiana

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3242-8888

Site: http://www.fenicafe.com.br

Descrição:

A Fenicafé é o evento de cafeicultura MAIS AGUARDADO DO ANO! Em 2018, o evento reúne três grandes encontros: XXIII Encontro
Nacional de Irrigação da Cafeicultura do Cerrado, XXI Feira de Irrigação em Café do Brasil e o XX Simpósio de Pesquisa em Cafeicultura
Irrigada. Realizada em Araguari-MG, a Fenicafé tem cerca de 20 mil visitantes vindos de mais de 100 cidades brasileiras realizando grandes
negócios e aproveitando oportunidades. São mais de 80 expositores e volume de negócios superiores a 30 milhões de reais. A Feira é uma
excelente oportunidade para empresários da agroindústria, produtores rurais, pesquisadores, estudantes e profissionais ligados ao
agronegócio de se atualizarem e gerarem novos e melhores negócios.

EXPOSIÇÃO ARTESANATO MINEIRO

Município: Belo Horizonte

Data: 19/03, 26/04

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Sebrae Minas - Nova Granada, Avenida Barão Homem de Melo, 329

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3250-5086

Site: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mg?codUf=14

Descrição:

Em homenagem ao Dia do Artesão, a Galeria Sebrae Minas exibe a Exposição Artesanato Mineiro. No espaço serão apresentadas a
riqueza e a diversidade do artesanato produzido em Minas Gerais. A mostra reúne peças feitas por 38 artesãos de Belo Horizonte, Sete
Lagoas, Betim, Prados, Barra Longa, Turmalina (comunidades de Coqueiro Campo e Campo Alegre), Datas, Pirapora e São João del Rei,
Raposos, Lagoa Dourada, Nova Lima e Tiradentes. Serão expostas peças feitas em cerâmica, madeira, papel, fibras vegetais, tecelagem e
ferro. Além da tipologia, os produtos serão identificados com o nome do artesão e a cidade de origem.



QUARTA NO PARQUE

Município: Pouso Alegre

Data: 20/03, 17/04

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça João Pinheiro - Centro, Praça João Pineiro, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3449-4345

Facebook: https://www.facebook.com/LazereTurismoPA/

Site: http://www.pousoalegre.mg.gov.br/novo_site/default.asp

Descrição:

Criado por Decreto Municipal em 2003, a Quarta no Parque tem o propósito de promover alternativas de lazer a comunidade pouso-
alegrense e visitantes, além de permitir a entidades filantrópicas do município a possibilidade de oferecer opções de alimentos em suas
barracas, gerando receita para o desenvolvimento de suas atividades de cunho social. O evento é realizado todas as quarta-feiras e em uma
data comemorativa de cada mês a Superintendência de Lazer e Turismo organiza uma apresentação musical ou de dança no local. Com
ambiente familiar e descontraído, este evento tem sido importante para a geração de receita para as entidades participantes. Um parque de
brinquedos infláveis é montado para entreter as crianças, num ambiente familiar e agradável.

10ª FESTA DO MAROLO

Município: Paraguaçu

Data: 20/03, 24/03

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Oswaldo Costa - centro, Praça Oswaldo Costa, xxx

Circuito: Circuito Turístico Lago de Furnas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3267-1664

Site: http://paraguacu.mg.gov.br

Descrição:

O Evento ocorre na Praça central da cidade de Paraguaçu, com vários estandes de comidas feitas com marolo, uma praça de alimentação
para saborear as delícias do marolo e assistir os shows locais e atrações culturais. São três dias de muita gastronomia, tradição e cultura
para toda a família, com o intuito de fortalecer as famílias produtoras de marolo que se empenham para oferecer o que há de melhor do
marolo. A feira de artesanato com souvenirs do marolo, um concorrido concurso de gastronomia com pratos criados por chefes da região e
ainda um delicioso passeio no campo para saber um pouco dessa fruta diferente e deliciosa! Mais informações podem ser obtidas pelo site
oficial da prefeitura.

ENCONTRO DE EMPREENDEDORISMO FEMININO - VOE MULHER

Município: Belo Horizonte

Data: 20/03, 23/03

Categoria: Congressos e Convenções, Feiras e Exposições

Endereço: Mineirão - São José, Avenida Antônio Abrahão Caran, 1001

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/VOEmulher//

Site: https://www.voemulher.com.br/

Descrição:

O primeiro evento de empreendedorismo feminino dentro de um esta ́dio de futebol brasileiro tem o objetivo de promover, integrar e
desenvolver nego ́cios em todo o Brasil. Em marc ̧o de 2019, o esta ́dio Mineira ̃o, palco de grandes eventos inesqueci ́veis, recebera ́ o maior
evento Feminino de Minas. Ambientes totalmente formatado para palestras, feira, rodadas de nego ́cios, gourmet show, oficinas, whorkshop,
ale ́m de uma prac ̧a de alimentac ̧a ̃o com food trucks.



300 - O DESAFIO

Município: Passa Quatro

Data: 21/03

Categoria: Esportivo

Endereço: Estrada Real - Centro, Rua Tenente Viotti, s/n

Circuito: Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3371-5000

Descrição:

A prova acontece no dia 21 de Março de 2019 com início às 8h na cidade de Tiradentes/ MG e chegada na cidade de Passa Quatro/ MG
para a modalidade 300km. Todo o percurso é realizado em estradas de terra batida e trilhas. O evento será realizado com chuva ou com sol,
só podendo ser cancelado em caso de condições de catástrofe que coloquem em risco a integridade física dos atletas e participantes.

4° FERAGRO – FEIRA REGIONAL AGROPECUÁRIA

Município: Capelinha

Data: 21/03, 22/03

Categoria: Congressos e Convenções, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Outros

Endereço: Parque de Exposições Paulo Afonso - ACACIAS, JOSE ARLINDO DE OLIVEIRA , 170

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3516-1348

Site: http://www.feragrocapelinha.com.br

Descrição:

A FERAGRO é um importante canal de comércio e tecnologia no setor da agricultura familiar e do agronegócio da região, em que se
destacam atividades como a cafeicultura, hortifruticultura, bovinocultura e corte e leite, agroindústrias, apicultura, silvicultura (madeira e
móveis), piscicultura e artesanato. Além da exposição de produtos e serviços das empresas patrocinadoras, a FERAGRO oferece um
espaço de conhecimento, com palestras de especialistas em diversas áreas do agronegócio. Em 2018, na 3º edição do evento, cerca de 10
milhões em negócios foram fechados e prospectados. Em 2019, a expectativa é de maiores negócios. É um evento de acesso gratuito,
aberto ao público em geral, que contará com a participação de órgãos públicos, privados e instituições financeiras, que estarão presentes
para dar informações e oferecer oportunidades de crédito disponíveis para o setor.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Município: Itaverava

Data: 21/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Monsenhor Izidro - Centro, Praça Monsenhor Isidro, s/n

Circuito: Circuito Turístico Villas e Fazendas de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3757-1375

Descrição:

A Festa de Aniversário da Cidade é em comemoração à emancipação política do município e comemora-se também os anos de história da
cidade. este ano de 2019 o município está fazendo 325 anos de história e 56 anos de emancipação política. A Praça de Lazer para as
crianças se inicia ao meio-dia e vai até a parte da tarde. A noite é realizada uma Missa em Ação de Graças ao município, com homenagens
e um evento Solene de entrega de Certificados de Cidadãos Beneméritos do Município realizada pela Câmara Municipal de Itaverava em
parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Itaverava.



PÁSCOA ILUMINADA 2019

Município: Araxá

Data: 21/03, 21/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos, Show

Endereço: Tauá Grande Hotel de Araxá - Barreiro, Rua Aguás do Araxá, s/n

Circuito: Circuito Turístico Alta Mogiana

Organização/Informações:

Telefone: (11) 94327-1129

Site: http://www.pascoailuminada.com.br/

Descrição:

A 6ª edição da Páscoa Iluminada acontece entre os dias 08/03 e 21/04 com atrações diversas: Baile Real, Teatro de Páscoa, Vila do
Coelhinho, Cantare Lago Show – Clássicos para sempre, e os espetáculos “Paixão de Cristo: um cordel no sertão” e “Jesus: paixão, vida e
luz”. A Páscoa Iluminada é um projeto que oferece ao público espetáculos com muita música, luzes, tecnologia de ponta e arte em um dos
cartões postais de Araxá: Grande Hotel e Thermas de Araxá. Um evento anual que tem dezenas de milhares de pessoas do país todo
participando e doando alimentos. Famílias se encantam principalmente pelo espetáculo "Jesus: Paixão, Vida e Luz", um espetáculo
grandioso, com montagem sensível e delicada, coberto pelo o que há de mais moderno em tecnologia de projeção mapeada. Realizado no
Tauá Grande Hotel, o evento já é consolidado como o maior evento temático de Páscoa do Brasil. O público da Páscoa Iluminada nas
últimas edições foi de aproximadamente 130 mil pessoas.

TRILHÃO DE BIKES

Município: Maravilhas

Data: 22/03

Categoria: Esportivo

Endereço: Pousada Maravilhas - centro, Rua Capitão Paulino , 422

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3272-1888

Descrição:

Atividade esportiva, onde as pessoas se interagem, conhecem lugares diferentes obtendo mais conhecimento.O evento sempre teve como
objetivo auxiliar as entidades filantrópicas e, atualmente, também está focado em fomentar o turismo na cidade beneficiando comerciantes,
cooperativas de agricultores, artesãos, enfim toda a comunidade de Maravilhas. Para isso, foi estabelecida uma parceria com o Circuíto
Verde-Trilha dos Bandeirantes, através da responsável pela gestão Cecília Galvão Fonseca. Um momento de lazer e diversão

IV SIMPÓSIO DE ATUALIZAÇÕES EM DOENÇAS RESPIRATÓRIAS NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Município: Belo Horizonte

Data: 22/03, 23/03

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Associação Médica de Minas Gerais - Centro, Avenida João Pinheiro, 161

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3222-9861

Facebook: https://www.facebook.com/sociedademineiradepediatria/

Site: http://www.smp.org.br/

Descrição:

A Sociedade Mineira de Pediatria realiza em 22 e 23 de março, na Associação Médica Minas Gerais (AMMG), o IV Simpósio de Atualização
em Doenças Respiratórias na Infância e Adolescência. Voltado aos médicos, médicos residentes e estudantes de medicina, o evento é uma
ótima oportunidade de educação continuada na área. O encontro tem como objetivo oferecer atualização científica sobre os vários assuntos
relacionados ao tema. Palestras com especialistas com grande experiência abordam problemas recorrentes desde o nascimento até antes
da fase adulta. Prevenção, diagnósticos e medicamentos novos, junto a discussões de caso serão apresentados. Dentre os principais temas
a serem discutidos estão: tosse crônica, asma, pneumonia e bronquiolite, muito comum em ambas as fases. Programação e inscrições no
site do evento.



ANIVERSÁRIO DE ANGUSTURA

Município: Além Paraíba

Data: 22/03, 23/03

Categoria: Cívicos, Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Central do Distrito - Angustura, Distrito de Angustura, s/n

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3462-9616

Site: http://www.almeparaiba.mg.gov.br

Descrição:

Na semana do aniversário, a sede do município é transferida simbolicamente para o distrito, com a presença de autoridades. No final da
semana, são realizadas, na Praça do Distrito, diversas apresentações culturais e artísticas, além de shows de bandas musicais e grupos de
danças. A entrada é gratuita, garantindo diversão à todo o público.

IV SECIM - SEMINÁRIO DE CIRURGIA MÉDICA PUC MINAS

Município: Belo Horizonte

Data: 23/03

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Puc Minas - Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais - Coração Eucarístico, Avenida Dom José Gaspar, 500

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3319-4444

Facebook: https://www.facebook.com/secim.puc.5

Site: https://www.even3.com.br/IVSECIM

Descrição:

O IV Seminário de Cirurgia Médica (SECIM) acontecerá no dia 23 de março de 2019 no Auditório do Prédio 43 da PUC Minas Campus
Coração Eucarístico. O evento terá início às 08h e se encerrará às 17h, com a premiação dos melhores trabalhos apresentados. Com uma
proposta inovadora, o IV SECIM reproduz o sucesso conquistado em suas edições anteriores trazendo o que há de mais atual na área
cirúrgica. O evento tem como base a apresentação de procedimentos cirúrgicos com abordagem anatômica, através de palestras
ministradas por renomados cirurgiões, apresentações orais e pôsteres.

PRATO DA CASA

Município: Carmo do Cajuru

Data: 23/03, 06/04

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Presidente Vagas - Centro, Praça Presidente Vagas, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3244-0700

Facebook: http://prefeituradecarmodocajuru

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

O Festival Prato da Casa, circuito gastronômico originário de Divinópolis, será realizado agora em Carmo do Cajuru. O sucesso do evento,
que este ano completou 14 anos, está em expansão nas terras mineiras. Em Carmo do Cajuru o lançamento do evento está agendado para
acontecer de Março a abril de 2019. Além de promover a gastronomia local da cidade, o Festival Prato da Casa oferecerá para os
estabelecimentos consultorias com o objetivo de inovar o empreendimento, fomentar as vendas, conquistar novos clientes e qualificar os
serviços disponibilizados. Sera realizado nos Bares e Restaurantes participantes, divulgação será assim que fechar os envolvidos, Entrada
Franca exceto o que for consumir. mais informações sera divulgado nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Carmo do Cajuru. 1° ano a
realizar o evento em Carmo do Cajuru.



CAMINHADAS NA NATUREZA - EDIÇÃO DE MARÇO

Município: Itabirito

Data: 23/03

Categoria: Esportivo

Endereço: Distritos - Diversos, Diversos, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3561-4000

Facebook: https://pt-br.facebook.com/prefeituraitabirito/

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

As caminhadas acontecem em propriedades e empreendimentos rurais de Itabirito. Em 2019, serão 9 edições. O projeto é filiado à
Confederação Brasileira de Caminhadas, Atividades Esportivas e Inclusão Social (Anda Brasil), que proporciona lazer aos participantes na
modalidade de esportes populares. Além de práticas físicas o projeto destaca os locais de interesse natural, cultural e turístico de Itabirito.
Convidem seus familiares e amigos e venham contemplar as belezas naturais, históricas, gastronômicas e culturais de Itabirito!

CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO

Município: Caranaíba

Data: 23/03

Categoria: Esportivo

Endereço: CAMPO DE FUTEBOL - centro, CAMPO DE FUTEBOL, sem número

Organização/Informações:

Telefone: (31) 7725-1133

Site: http://www.caranaiba.mg.gov.br

Descrição:

O Campeonato Regional de Futebol de Campo é uma disputa histórica na região , que reunir as Cidades vizinhas para este evento, é
promovido pela prefeitura Municipal, e é disputado em ( 2 ) dois modulo aspirante e amador, o proposito é fomenta e incentivar o esporte
entre amigos, trazendo os atletas e o turista a visitar a cidade, e assim fortalecendo a economia da cidade.

2º ENCONTRO ANUAL DE CARROS ANTIGOS

Município: Itajubá

Data: 23/03, 24/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Parque Municipal - Morro Grande, Av. Dr. Jerson Dias, 175

Circuito: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 99206-2887

Site: http://www.itajuba.mg.gov.br

Descrição:

Encontro anual e exposição de veículos antigos, com a participação de antigomobilistas de Itajubá e região. Em Itajubá, com a Associação
de Carros Antigos ACAI, desde 1987 vem promovendo e difundindo a cultura antigomobilista. Este ano é um evento especial, inserido na
programação de comemoração de 200 anos de fundação da cidade de Itajubá unindo os apaixonados pelos carros que marcaram época.



TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA

Município: Carmo do Cajuru

Data: 24/03

Categoria: Esportivo

Endereço: Barragem de Carmo do Cajuru - Orla da Barragem,, não informado, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3244-0700

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

O Torneio de Pesca Esportiva e Amigos , evento que além da pesca esportiva, tem um forte apelo para a preservação do meio ambiente, é
realizado na barragem de Carmo do Cajuru , no Pier do Tropical um dos maiores cartões postais da cidade. O evento é aberto a toda
população e tem como finalidade de promover conscientização e da preservação da ictiofauna. entada franca . Quanto ao valor da inscrição
realizada aos competidores ainda não foi divulgada o valor.

TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA

Município: Carmo do Cajuru

Data: 24/03

Categoria: Esportivo

Endereço: Barragem de Carmo do Cajuru - Orla da Barragem,, não informado, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3244-0700

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

O Torneio de Pesca Esportiva e Amigos , evento que além da pesca esportiva, tem um forte apelo para a preservação do meio ambiente, é
realizado na barragem de Carmo do Cajuru , no Pier do Tropical um dos maiores cartões postais da cidade. O evento é aberto a toda
população e tem como finalidade de promover conscientização e da preservação da ictiofauna. entada franca . Quanto ao valor da inscrição
realizada aos competidores ainda não foi divulgada o valor.

MARATHON CUP

Município: Goianá

Data: 24/03

Categoria: Esportivo

Endereço: Goianá - Centro, Av. 21 de Dezembro 810, 810

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3274-5783

Facebook: http://prefeitura municipal de Goianá

Descrição:

a marathon cup é um evento internacional de mountain bike divido em 4 etapas cuja a segunda etapa será na cidade de Goianá. O trajeto é
que oitenta por cento do percurso irá passar por estradas da zona rural de cidades vizinhas.



SALÃO DO ESTUDANTE

Município: Belo Horizonte

Data: 24/03

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Hotel Mercure Lourdes - Lourdes, Av. do Contorno , 7315

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/Estudenoexterior

Site: http://salaodoestudante.com.br

Descrição:

O Salão do Estudante é uma feira de intercâmbio onde você pode conhecer e falar diretamente com representantes de reconhecidas
universidades, faculdades, high-schools e escolas de idiomas de todo o mundo, assim como as melhores agências de intercâmbio do país.
Tire suas dúvidas e receba aconselhamento personalizado.

CORRIDA À FANTASIA CIDADE JARDIM

Município: Belo Horizonte

Data: 24/03

Categoria: Esportivo

Endereço: Avenida Prudente de Morais, 590 - Cidade Jardim, Avenida Prudente de Morais, 590

Organização/Informações:

Telefone: (31) 2515-9112

Facebook: https://www.facebook.com/movimenta.desportiva/

Site: https://www.movimentadesportiva.com.br/

Descrição:

A Corrida à Fantasia é uma proposta inovadora criada pela empresa Movimenta Desportiva, em 2017, que é uma organização de SIPAT,
eventos esportivos e projetos de qualidade de vida para a promoção da saúde. Com a participação de várias entidades conceituadas que
atuam com o foco na saúde infantil, o objetivo do projeto é combater o sedentarismo, o ganho de peso e a inatividade esportiva na infância
cultivando hábitos de vida saudáveis. No evento também acontecem concurso de fantasias, show de mágica, animadores, brinquedos e
claro muita corrida! A largada será na avenida Prudente de Morais, no bairro Cidade Jardim, e a inscrição é feita no site do Sympla. Fantasie
seu filho, coloque o tênis e vá se divertir em família!

ITABIRITO OPEN DE NATAÇÃO

Município: Itabirito

Data: 24/03

Categoria: Esportivo

Endereço: A definir - Centro, Avenida Queiroz Júnior, nº 620, 2º andar, @-20.2497348,-43.80572,17z

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3563-1956

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

O Itabirito Open de Natação promove a competição esportiva para atletas de alto desempenho dentro desta prática esportiva. É uma das
primeiras competições a nível regional e reúne os melhores esportistas do estado.



COPA VALE DO AÇO DE MTB

Município: Coronel Fabriciano

Data: 24/03

Categoria: Esportivo

Endereço: Serra dos Cocais - Serra dos Cocais, Estrada Cocais dos Arrudas , s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98821-4477

Site: http://www.fmc.org.br/c4/eventos/000313_inscricao_online.php

Descrição:

Desafio de Mountain Bike na Serra dos Cocais em Coronel Fabriciano. Venha se superar, bater no peito e dizer: EU VENCI O COCAIS!
Percursos que respiram offroad! Cada centímetro do percurso escolhido a dedo, uma lagoa a 900 metros de altitude, cachoeiras, paisagens
deslumbrantes e muita subida. Seja bem-vindo à Copa Vale do Aço de MTB - Serra dos Cocais!

FEMEC 2019

Município: Uberlândia

Data: 26/03, 29/03

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque de Exposições Camaru - Pampulha, Av. Juracy Junqueira de Rezende, 100

Circuito: Circuito Turístico Alta Mogiana

Organização/Informações:

Telefone:  (34) 3292-8840

Site: http://www.femec.com.br/

Descrição:

A oitava edição da FEMEC - Feira do Agronegócio Mineiro será realizada de 26 a 29 de março de 2019, no Parque de Exposições do
Camaru em Uberlândia (MG,) das 8h às 20h. A feira tem entrada franca e estacionamento gratuito e seu principal foco está na
comercialização de produtos e serviços e na capacitação de produtores rurais, trabalhadores e técnicos do setor. A FEMEC oferece
oportunidades para investimento e renovação de maquinário, além de outros produtos e serviços destinados à produção agropecuária, com
preços e condições de financiamentos iguais às encontradas nas principais feiras do Brasil. A feira promove ainda exposições de equinos e
bovinos e a feira de touros PO e fêmeas do Programa Pró-Genética e Pró-Fêmeas. A presença de instituições financeiras no local facilita o
acolhimento de propostas e agiliza a aprovação de crédito.

ENCONTRO MINEIRO DE NEUROPSICOLOGIA ESCOLAR 1º/2019

Município: Belo Horizonte

Data: 27/03, 30/03

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: UFMG - Pampulha, Avenida Presidente Antônio Carlos, 6627

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3409-6295

Facebook: https://www.facebook.com/emne.neuropsiescolar/

Site: https://encontroneuropsies.wixsite.com/neuropsiescolar

Descrição:

Entre os dias 27 e 30 de março de 2019, renomados pesquisadores e profissionais da área de Neuropsicologia estarão reunidos em Belo
Horizonte em ampla programação de conferências e 8 minicursos voltados à prática escolar. O evento foi idealizado pelo Laboratório de
Neuropsicologia do Desenvolvimento (LND-UFMG) com o objetivo de oferecer informações baseadas em evidências àqueles que atuam
direta ou indiretamente no contexto escolar em face dos mais diversos desafios que surgem todos os dias. As inscrições e valores
encontram-se no site oficial do evento.



CONGRESSO INFOVAREJO 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 28/03

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Ouro Minas Palace Hotel - Ipiranga, Avenida Cristiano Machado, 4001

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99981-6271

Facebook: https://pt-br.facebook.com/mob.ativa/

Site: https://www.infovarejo.com.br/congresso/

Descrição:

O Congresso Infovarejo é o maior evento realizado em Minas Gerais totalmente voltado para o empresário varejista. O evento, realizado
pela empresa de marketing Mob Ativa, consagra-se no calendário do estado trazendo conteúdos relevantes e palestrantes renomados, em
um formato que promove networking, novos negócios e atualização das tendências do varejo. Neste ano, o evento que será realizado no
Ouro Minas Palace Hotel, traz especialistas como: Ricardo Amorim, Cláudia Vale, Fred Rocha, Inácia Soares e Marcos Fábio. Para ver a
programação completa e realizar sua inscrição, acesse o site do evento.

6º CAVALGADA DOS AMIGOS

Município: Tumiritinga

Data: 28/03

Categoria: Outros

Endereço: Prainha do Jaó - Centro, Rua 03, 30, Praia

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3235-1166

Facebook: http://www.tumiritinga.mg.gov.br

Site: http://www.tumiritinga.mg.gov.br

Descrição:

A cavalgada dos amigos é realizada pelo grupo de amigos e fazendeiros de Tumiritinga e região, uma comissão e formada para execução
desta festividade. A cavalgada sai do Assentamento 1º de Junho e percorre as ruas da cidade, sentido a fazendo Miúra. Pela manhã é
servido um café para todos os cavaleiros,que na chegada a Fazenda, são recebidos com fogos e um grande almoço. No encerramento da
festa, cavaleiros, amazonas e todos os participantes podem se divertir com um grande show!

FESTA DO PEÃO DE MONTE SIÃO

Município: Monte Sião

Data: 28/03, 31/03

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro de Exposições e Lazer - Magioli, Rodovia MG-459, S/Nº

Circuito: Circuito Turístico das Malhas do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 9978-2033

Facebook: http://https://www.facebook.com/rodeiomontesiaooficial/

Descrição:

A Festa do Peão de Monte Sião é conhecida como o "Barretão de Minas Gerais". A maior do gênero do Sul de Minas, traz peões de nível
internacional, touros de criadores reconhecidos nacionalmente e shows com os melhores artistas sertanejos . A festa acontece anualmente
na ultima semana de março, ocasião em que também é comemorado o aniversário da cidade.



HENFIL - UM RAIO -X DO NOSSO (IN)CONSCIENTE

Município: Belo Horizonte

Data: 28/03, 27/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: BDMG Cultural - Lourdes, Rua da Bahia , 1600

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3219-8382

Facebook: https://www.facebook.com/bdmgcultural///

Site: https://www.bdmgcultural.mg.gov.br/

Descrição:

A exposição inaugural, sob a curadoria da professora Tereza Bruzzi de Carvalho, da UFMG, será a Henfil - Um Raio-X do Nosso
(In)Consciente, que reunirá cerca de cinquenta obras do artista, entre reproduções e originais. Inédita em Minas – e raramente exibida no
Brasil – a mostra será uma chance privilegiada para ver de novo as criações de Henfil e as personagens que ele imortalizou, como a Graúna
e o Fradim, entre outras. Realizada a partir do acervo pessoal do cartunista, hoje gerido pelo instituto de mesmo nome, a mostra é uma
oportunidade de reativar sua memória e seu legado. O evento acontecerá na nova galeria de arte do BDMG, a Galeria Henfil, especializada
em artes gráficas e fotografia.

ANIVERSÁRIO FELIXLÂNDIA

Município: Felixlândia

Data: 29/03, 31/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Padre Félix - Centro, Praça Padre Félix, S/n

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3753-1311

Site: http://www.felixlandia.mg.gov.br/

Descrição:

Acontecem vários shows com artistas da região, barracas com comidas típicas, apresentações artísticas em comemoração aos 70 anos da
Cidade de Felixlândia. Uma oportunidade para o visitante conhecer um pouco mais as tradições e os atrativos turísticos da cidade.

2º SIMPÓSIO DE OBESIDADE E DISTÚRBIOS METABÓLICOS

Município: Belo Horizonte

Data: 29/03

Categoria: Congressos e Convenções, Outros

Endereço: UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais - Pampulha, Avenida Presidente Antônio Carlos, 6627

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3409-8036

Facebook: https://www.facebook.com/ufmgbr

Site: http://www.nutricaoconsciencia.com.br/

Descrição:

No dia 29 de Março de 2019 ocorrerá o segundo Simpósio promovido pelo grupo Imunometabolismo (IME) da UFMG. A temática será
“Obesidade e Distúrbios Metabólicos: embasamento molecular e prática clínica”, onde o objetivo é promover um evento para a comunidade
acadêmica por meio do convite de pesquisadores com expertise na área da obesidade, tanto em relação à fisiopatologia da doença quanto
formas de tratamento. Assim, o intuito é transmitir conhecimentos relacionados com a obesidade e distúrbios associados para os estudantes
da área de nutrição e de outras áreas da saúde, por meio de palestras e debates que contenham temas relevantes e atualizados,
envolvendo assuntos nessa temática que incluem abordagens nas áreas da nutrição, fisiologia endócrina, imunologia, metabolismo
intermediário e tratamentos.



ANIVERSÁRIO DO MUSEU DO TROPEIRO

Município: Itabira

Data: 29/03, 30/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Praça de Ipoema - Centro, Praça Central, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3839-2991

Site: http://www.itabira.mg.gov.br

Descrição:

Dois dias de muita comemoração e diversas atividades culturais, que se iniciam em Santa Bárbara com a bênção inicial dos cavaleiros que
sairão em tropa pelas estradas até chegarem em Bom Jesus Do Amparo. Após a pernoite em Bom Jesus do Amparo, a tropa segue para
Ipoema onde se junta a outras tropas da região e seguem para o grande almoço das tropas. Ao final da tarde acontece o desfile e bênção
aos cavaleiros e aos grupos culturais que se apresentam. O encerramento é sempre uma grande festa noturna com shows e muita alegria.

O ETERNO APRENDIZ GONZAGUINHA - O MUSICAL

Município: Belo Horizonte

Data: 29/03

Categoria: Show

Endereço: Cine Theatro Brasil Vallourec - Centro, Rua dos Carijós , 258

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone:  (31) 3656-6253

Facebook: https://www.facebook.com/LaranjeiraProducoes

Site: https://www.eventim.com.br/gonzaguinha-o-eterno-aprendiz-ingressos.html?
affiliate=BR1&doc=artistPages/tickets&fun=artist&action=tickets&erid=2384169

Descrição:

O espetáculo homenageia a trajetória de um dos maiores artistas populares do país tendo como ponto de partida exatamente suas principais
ferramentas de trabalho: a música e a palavra. No palco, o ator Rogério Silvestre dá vida ao personagem central, o próprio Gonzaguinha,
interpretando um texto poético que passeia por momentos marcantes da vida do cantor e compositor carioca. Os temas que integram o
musical também evidenciam como o compositor, numa constante busca, foi um dos poucos a falar com tanto domínio poético e olhar crítico
sobre o morro, as questões sociais e o amor, recorrendo sempre a diferentes linguagens e ritmos, como o samba, o bolero e o baião. A
banda conta com os experientes instrumentistas: Rafael Toledo, Omar Fontes, Peter Mesquita, Alcione Ziolkowski e Buga. Já nos vocais
estão: Bruna Moraes, com sua interpretação e voz arrebatadoras, e o mineiro Paulo Francisco (Tutuca), que carrega sua filiação musical não
apenas no timbre semelhante ao do homenageado, mas também pelo fato de seu pai, o guitarrista Fredera, e tio, o pianista Wagner Tiso,
terem acompanhado Gonzaguinha nos palcos.



2º SIMPÓSIO DE URO-ONCOLOGIA E CIRURGIA ROBÓTICA DO HOSPITAL FELÍCIO ROCHO

Município: Belo Horizonte

Data: 29/03, 30/03

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Hospital Felício Rocho - Barro Preto, Avenida do Contorno, 9530

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3514-7685

Facebook: https://www.facebook.com/pg/Abdanur.eventos/about/?ref=page_internal//

Site: https://www.sympla.com.br/2-simposio-de-uro-oncologia-e-cirurgia-robotica-do-hospital-felicio-rocho__462087

Descrição:

O evento acontecerá nos dias 29 e 30 de março de 2019 e será realizado no Núcleo de Ciências da Saúde do Hospital Felício Rocho. Será
uma grande oportunidade para diversas trocas de experiências nas áreas de; Urologia, Oncologia e radioterapia . A programação teórica
engloba: Técnicas cirúrgicas avançadas assistidas por robô, Imunooncologia aplicada a tumors Urológicos, Highlits do principal congresso
mundial de urooncologia: ASCO GU 2019 e Discussão de casos clínicos desafiadores em câncer de próstata, rim e bexiga A programação
cirúrgica inclui: realização de 3 cirurgias por via robótica com transmissão simultânea para o auditório, sendo 1 nefrectomia parcial e 2
prostatectomias radicais.

VILLA MIX FESTIVAL 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 30/03

Categoria: Show

Endereço: Mineirão - Pampulha, Avenida Antônio Abrahão Caran, 1001

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98591-1636

Facebook: https://www.facebook.com/villamix

Site: https://www.villamix.com.br/edicoes/villamix-belo-horizonte-2019/

Descrição:

O VILLA MIX é um festival que exalta a grandiosidade e a tradição da música nacional e internacional. Em 2019, Belo Horizonte recebe,
pela primeira vez no estádio do Mineirão, a sétima edição do maior festival de música do país. Com uma megaestrutura de palco, luz e som
e um line up de peso, promete recorde de público. No line up estão Jorge & Mateus, Wesley Safadão, Gusttavo Lima, Matheus & Kauan,
Alok e pela primeira vez, no palco do festival da edição de BH, o sertanejo Luan Santana, a cantora Ivete Sangalo e o funkeiro Kevinho.
Além dos shows, o espaço conta com áreas específicas de camarote, espaços diferenciados, praças de alimentação, ambulatório, serviços
de paramédicos e entradas específicas, permitindo que o público aproveite a festa com muito conforto e diversão. Não perca!

MPB SHOW 5ª EDIÇÃO - FÁBIO JÚNIOR

Município: Divinópolis

Data: 30/03

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Espaço Cultural Da Vinci - Belo Vale, Estrada de Ermida, 2001

Organização/Informações:

Telefone: (37) 99977-5907

Facebook: http://www.facebook.com/joyeventos

Site: http://joyeventos.com

Descrição:

Depois de Roupa Nova, Zé Ramalho, O Encontro Marcado (Sá & Guarabyra, 14 Bis e Flávio Venturine, agora é a vez de Fábio Jr marcar
presença na 5ª Edição do Projeto MPB SHOW. Fábio Jr. balança, mais uma vez, o coração de seus fãs com sua nova turnê. Venha curtir
uma noite apaixonante ouvindo e cantando os maiores sucessos do cantor ao lado de quem você ama. Esse projeto movimenta não só a
economia local, como o turismo de lazer, eventos e gastronomia recebendo pessoas de toda a região. Promete relembrar sucessos que
emocionam e embalam os corações apaixonados.



ST. PATRICK'S RUN 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 30/03

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça Geralda Damata Pimentel - Praça da Pampulha - Pampulha, Rua Versília, S/N

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/Timerace/

Site: http://www.timerace.com.br

Descrição:

A Timerace, uma empresa especializada em cronometragem eletrônica de eventos de corrida de rua, triathlon, duathlon, travessias
aquáticas e mountain bike, realiza no dia 30 de março a St. Patrick's Run 2019. Todos os atletas que realizarem a inscrição no evento irão
receber um kit com camisa, medalha, chapéu Patrick, cerveja preta e o chip e número de inscrição. A largada da corrida será às 19 horas, na
Praça da Pampulha, e os atletas podem escolher qual das três distâncias (2 km / 5 km / 10 km) percorrer. Para realizar sua inscrição acesse
o site do evento.

SEMANA SANTA DE BREJO DO AMPARO - JANUÁRIA

Município: Januária

Data: 30/03

Categoria: Religiosos

Endereço: Brejo do Amparo - Centro, Brejo do Amparo, s/n

Circuito: Circuito Turístico Velho Chico

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3621-1342

Site: http://www.diocesedejanuaria.com.br

Descrição:

Os fiéis da Igreja de Nossa Senhora do Amparo, comunidade Brejina, todos os anos se preparam para encenar a Paixão de Cristo. O ato
tem reunindo fiéis de várias comunidades e vem ganhando força a cada ano que se passa.

MILTON NASCIMENTO - TURNÊ CLUBE DA ESQUINA

Município: Belo Horizonte

Data: 30/03, 31/03

Categoria: Show

Endereço: Palácio das Artes - Centro, Avenida Afonso Pena , 1537

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3236-7400

Facebook: https://www.facebook.com/miltonbitucanascimento/

Site: http://www.miltonnascimento.com.br/

Descrição:

Milton Nascimento retorna à capital nos dias 30 e 31 de março com a turnê inédita Clube da Esquina no Palácio das Artes. De acordo com
Milton, “a turnê Clube da Esquina pretende trazer ao público um resgate dos grandes clássicos dos dois álbuns, com maior foco no primeiro
disco. Inclusive, músicas que o público nunca escutou ao vivo”. Mas, além disso, outras surpresas ainda estão reservadas aos fãs. “Em outro
momento do show serão apresentadas músicas dos discos Minas e Geraes, que vieram entre os dois álbuns do Clube e que possuem total
ligação com os mesmos”.



1º SIMPÓSIO DE ENDOMETRIOSE DA REDE MATER DEI DE SAÚDE

Município: Belo Horizonte

Data: 30/03

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Hospital Mater Dei - Santo Agostinho, Rua Mato Grosso, 1100

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3140-7117

Site: https://www.sympla.com.br/1-simposio-de-endometriose-da-rede-mater-dei-de-saude__467119

Descrição:

O evento acontecerá no dia 30 de março e será realizado no centro de convenções Dr José Helvécio de Souza, no Hospital Mater Dei Santo
Agostinho. Participarão do evento; Ginecologistas e obstetras, Urologistas, Coloproctologistas, Radiologistas, Residentes, Acadêmicos
entre outros profissionais da Área da Saúde. Diversos temas importantes como; Cirurgia robótica: Perspectivas; Diagnóstico e Tratamento
clínico da endometriose; Comprometimento reprodutivo da endometriose; Visão da coloproctologia na abordagem da endometriose, dentre
outros, estarão dentro da programação do evento.

COPA MINAS ENDURO AMADOR

Município: Belo Vale

Data: 31/03

Categoria: Esportivo

Endereço: Igreja de Santana - Belo Vale/MG - Vila Santana do Paraopeba , Costas/Santana do Paraopeba, S/N

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98367-3980

Site: http://copaminasdeenduro.com

Descrição:

A cidade de Belo Vale-MG sediará a abertura do Mineiro de Enduro FIM – Copa Minas de Enduro 2019. A Copa Minas de Enduro é uma
competição voltada para pilotos amadores, regulamentada e supervisionada pela Federação de Motociclismo de Minas Gerais, sendo assim
uma competição dentro dos trametes legais da legislação. Sem qualquer intenção de concorrer com outras competições esta copa vem
agregar ao off-Road brasileiro, possibilitando aos pilotos iniciantes e amadores o aprendizado no enduro, abrindo portas para competições
de nível mais elevado.

CORRIDA DO AMÉRICA 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 31/03

Categoria: Esportivo

Endereço: Boulevard Shopping - Santa Efigênia, Avenida dos Andradas, 3000

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/TBHesportes

Site: http://www.tbhesportes.com.br/site/

Descrição:

O Festival Esportivo “Corrida do América “, de realização do América e organização da TBH Esportes, será realizado no Boulevard no dia
31 de março de 2019 das 06 às 11h, em qualquer condição climática, com participação de atletas devidamente inscritos. O evento será
composto pela realização de 4 eventos esportivos independentes: Corrida, Duathlon, Caminhada e Corrida Kids. O evento tem
homologações pela FMA (Federação Mineira de Atletismo) e TriMinas (Federação de Triathlon de Minas Gerais), e terá LARGADAS e
CHEGADAS em frente ao Boulevard Shopping, conforme percursos e distâncias detalhados em mapas divulgados no site do evento. Para a
programação completa, verifique o site da TBH Esportes.



DESAFIO DOS VENTOS

Município: Extrema

Data: 31/03

Categoria: Esportivo

Endereço: Parque de Eventos - Centro, Serra da Mantiqueira, s/n

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 99747-1620

Site: http://desafiodosventos.com.br/

Descrição:

Para os amantes da mountain bike, competição pelas belas estradas da Serra da Mantiqueira. Você pode participar do Desafio dos ventos
em três modalidades Pró, Sport e Turismo, individualmente, em dupla e com dupla mista. A preços acessíveis a intenção é estimular a
pratica do esporte e dos passeios ciclísticos. Mais informações pelo site: www.desafiodosventos.com.br

CELEBRAÇÃO DA MISSA NA GRUTA DA PEDRA SANTA

Município: Muriaé

Data: 31/03, 05/09

Categoria: Religiosos

Endereço: Gruta da Pedra Santa - N/A, Comunidade Rural, N/A

Circuito: Circuito Turístico da Serra do Brigadeiro

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3729-1255

Site: http://www.muriae.mg.gov.br

Descrição:

Há 200 anos, moradores da região já sabem de sua existência, mas, há 107 anos, a Gruta é registrada e o documento encontra-se,
atualmente, na Paróquia do distrito de Itamuri. Segundo estes documentos, por despacho de 15 de julho de 1903, o Sr. Vigário José Franco
conseguiu autorização para rezar a primeira missa no local. Em 09 de fevereiro de 1904, o Vigário José Franco e o reverendíssimo vigário
foraneo da comarca, Padre Soares, benzeram e inauguraram a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, sendo também nesse dia bento e
inaugurado o altar de Pedra. Em 22 de dezembro de 1924 foi proibida terminantemente a celebração da missa por estar havendo brigas e
confusões. Só voltaram a acontecer missas no local em 1945. Atualmente, é realizada uma missa todo o 5º domingo do mês pelo Padre
Custódio Jacinto, do Distrito de Itamuri. Antônio Bagli, antigo morador da região, construiu um cruzeiro de madeira, que existira na parte
externa da Gruta como forma de agradecimento. Alguns dos padres que já foram responsáveis por este lugar são: Padre José Turkenburg,
um dos ilustres e saudosos componentes do corpo sacerdotal da Paróquia São Paulo; Padre Alexandre, um dedicado e devoto holandês -
Vigário da Paróquia da Barra; Vigário José Franco e Padre Soares.



ABRIL

SEMANA SANTA

Município: Ouro Preto

Data: 01/04, 21/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Praça Tiradentes - Centro, Praça Tiradentes, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3559-3201

Facebook: http://facebook.com/turismoouropretooficial

Site: http://www.ouropreto.mg.gov.br/noticia/1066

Descrição:

Além do cenário propício e que relembra a paixão de Cristo, diversos são os atos religiosos, pontos de referências para as celebrações.
Junto aos ritos religiosos, há uma produção na cidade para receber milhares de turistas, oferecendo diversas atrações durante a semana
como: encenações litúrgicas nas escadarias e adros das igrejas, via sacras com quadros vivos, filmes e folheteria, com o histórico e a
descrição das cerimônias, indicando rituais e locais, exposições de artes em diversas salas e galerias da cidade, além da confecção do
tradicional tapete com cerca de 22 quilômetros, feito com serragem, borra de café, raspa de couro e afins.

FOLGUEDO DO BOI LARANJA

Município: Guaraciaba

Data: 01/04

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Santana - Centro, Praça Santana, sem número

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3893-5363

Descrição:

O Folguedo do Boi Laranja é uma Expressão Cultural que ocorre há mais de 140 anos em Guaraciaba. São pessoas vestidas em um balaio
com cabeça de Boi que corre atras das pessoas enquanto elas pegam balas, amendoins, pipocas etc. que são jogadas pelas catirinas
(pessoas mascaradas vestidas com vestido de Chitão).

PROJETO XERIMBABO - AVENTURA NO VIVEIRO

Município: Ipatinga

Data: 02/04, 06/04

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro de Biodiversidade da Usipa-VIVEIRO USIMINAS - Horto, R. João Cláudio Teixeira Sales, 801

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 9843-73330

Site: http://www.usiminas.com/xerimbabo/

Descrição:

Referência em educação ambiental no Vale do Aço, o Projeto Xerimbabo Usiminas acontece mais uma vez em 2019. A programação estará
mais diversificada e será estendida ao longo do ano, por meio de parceria com o Instituto Cultural Usiminas e sua área de Ação Educativa.
O Instituto Cultural Usiminas e o Projeto Xerimbabo, que já têm em comum o trabalho voltado para questões que envolvem meio ambiente,
cultura, educação e sustentabilidade, se unem para oferecer uma programação especial e gratuita para a comunidade do Vale do Aço.
Agendamento na Ação Educativa pelo telefone (31) 98437-3330 a partir do dia 26 de fevereiro. Neste ano, o projeto cresce em seu formato e
traz um grande programa de educação ambiental que abarca três atividades: “Conhecendo a Usiminas”, “Aventura no Viveiro” e as
comemorações do mês do meio ambiente, em junho, com a tradicional visitação às dependências da Usipa.



TODOS OS SONS FESTIVAL DA CANÇÃO DE ITABIRITO

Município: Itabirito

Data: 03/04, 05/05

Categoria: Show

Endereço: Complexo Turístico da Estação - Centro, Praça Dr. Guilherme, s/nº, @-20.254954,-43.8020323,17z

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone:  (31) 3223-2916

Facebook: https://www.facebook.com/grupounmusic/photos/a.412803902082109/2588958794466598/?
type=3&hc_ref=ARRgbZwZ2w4jNRe_VJFAj6ZyAcrtel6rpTLAA_NQdPAZ9uM5wCMg2SUQ_tDa_MmtG2I

Site: https://festivaltodosossons.wordpress.com/inscricoes/

Descrição:

Durante os dias 3, 4 e 5 de maio de 2019, a cidade de Itabirito/MG receberá a 2ª edição do Todos os Sons – Festival da Canção. Novos
talentos da música terão a chance de apresentar seus trabalhos autorais para três dos principais produtores e articuladores da música do
país – Alexandre Kassin, Barral Lima e Iuri Freiberger -, e ainda terão suas apresentações seguidas de nomes como Pato Fu e Paulinho
Pedra Azul. Com o intuito de reconhecer e premiar as melhores canções inéditas, Todos os Sons é um resgate dos antigos festivais da
canção, muito tradicionais nos anos 60 e 70 no Brasil. O evento terá entrada gratuita para o público.

2ª FENACAFÉ

Município: Patrocínio

Data: 03/04, 07/04

Categoria: Feiras e Exposições, Show

Endereço: Parque de Exposições Brumado dos Pavões - Industrial, Av. Marciano Pires, 625

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3839-1800

Facebook: https://www.facebook.com/fenacafe.patrociniomg

Descrição:

Patrocínio é hoje a maior produtora de café do MUNDO. O café move nossa cidade, movimenta nossa economia e provê empregos a
milhares de famílias do Município. Em reconhecimento a esse grão tão importante e em comemoração aos 177 anos, a Prefeitura Municipal
de Patrocínio realizará o evento, que terá portões abertos e pretende resgatar a tradicional festa em comemoração ao aniversário da cidade,
que acontece no dia 7 de abril. A festa contará com uma grade de shows especial, com nomes de grande peso no cenário nacional. Além
dos shows, a 2ª FENACAFÉ contará ainda com rodeio, eleição da Rainha do Café, feira comercial, Fenacafé Cultural, feira de
agronegócios, movimentação de barracas, praça de alimentação e parque de diversões, além de uma boate montada na Arena Cerrado com
uma megaestrutura, com ingressos vendidos separadamente e com atrações exclusivas.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE IPATINGA

Município: Ipatinga

Data: 03/04, 29/04

Categoria: Cívicos, Culturais e Artísticos, Esportivo

Endereço: Parque Ipanema - Jardim Panorama, Av. Roberto Burle Marx, s/n

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3829-8000

Site: http://turismo.ipatinga.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/ipatinga-define-programacao-das-comemoracoes-do-55o-
aniversario/95382

Descrição:

Numa promoção da Prefeitura Municipal de Ipatinga, através de Parceria Público-Privada no Parque Ipanema, o ponto alto das
comemorações do 55º aniversário de emancipação política da cidade. Atrações especiais estão reservadas ao público no principal cartão
de visitas da cidade. Para a programação festiva estão confirmados ainda shows do ‘Minas ao Luar’ e a partilha do bolo, que este ano terá
55 metros de comprimento e aproximadamente 1.500 quilos. Todas as ações são viabilizadas em parceria com a iniciativa privada. Como
de costume, o Parque Ipanema, principal cartão postal da cidade, concentrará boa parte da programação. Para o local, estão previstas ainda
apresentações educacionais e culturais.



FEIRAÇO

Município: Ipatinga

Data: 03/04, 06/04

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque Ipanema - Veneza, Av. Roberto Burle Marx, s/n

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3828-5151

Facebook: https://www.facebook.com/aciapiecdl/

Site: https://aciapi.com.br/

Descrição:

A Feiraço (Feira Comercial de Produtos e Serviços – Gerando Negócios) coordenada pela Aciapi e pela CDL de Ipatinga, com apoio da
Prefeitura Municipal de Ipatinga. Além de reunir empreendimentos de diversos ramos em um único espaço, a Feiraço vai oferecer aos
visitantes opções como música ao vivo e os food trucks, tendo como atração o principal cartão postal de Ipatinga, o Parque Ipanema.

37º CONGRESSO BRASILEIRO DE CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA

Município: Belo Horizonte

Data: 04/04, 06/04

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Fundação Dom Cabral - Campus Aloysio Faria - Lagoa dos Ingleses, Avenida Princesa Diana, 760

Organização/Informações:

Telefone: (19) 3242-5748

Facebook: https://www.facebook.com/SBCEConline

Site: https://www.sbcec.com.br/br/

Descrição:

O maior evento de Circulação Extracorpórea do Brasil irá proporcionar discussões, atualizações e hands-on com os melhores profissionais
do país. Realizado pela Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea (SBCEC), o evento traz à tona temas fundamentais para o
crescimento técnico científico para área. A programação ainda não foi definida, mas a SBCEC convida aos perfusionistas para enviar seu
trabalho de título, seu tema-livre e participar do evento. A tabela de valores da inscrição já foi divulgada e pode ser acessada através do site
do evento.

O SER HUMANO E O ESPAÇO SIDERAL

Município: Belo Horizonte

Data: 04/04

Categoria: Outros

Endereço: Museu das Minas e do Metal (MM Gerdau) - Funcionários, Praça da Liberdade, S/N

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3516-7200

Facebook: https://www.facebook.com/mmgerdau

Site: http://www.mmgerdau.org.br/

Descrição:

O MM Gerdau (Museu das Minas e do Metal) convida o público para uma viagem espacial junto com a equipe do Cinematório e o professor
Renato Las Casas, coordenador do Grupo de Astronomia da UFMG. O evento acontece às 19h30, na Praça de Convivência do Museu, e
contará com um bate-papo sobre os filmes “2001: Uma Odisseia no Espaço”, “Perdido em Marte”, Interestelar” e o clássico “Viagem à Lua”.
Os mediadores selecionaram trechos dos longas para ilustrar o tema “O ser humano e o espaço sideral”, refletindo sobre as pesquisas,
descobertas, curiosidades, tecnologias, e tudo mais que envolve o assunto. A escolha do tema faz ainda uma homenagem ao Dia Mundial
da Astronomia, que é celebrado no dia 08, e também relembra os 50 anos no primeiro passo do homem à lua, que será comemorado no mês
de julho. A entrada é gratuita.



I ENCONTRO NOSSA CIDADE CONECTA

Município: Belo Horizonte

Data: 04/04, 06/04

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Centro de Referência da Juventude da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Centro, Rua Guaicurus, 102

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99202-2324

Facebook: https://www.facebook.com/nossacidade.net/

Site: https://www.nossacidade.net/

Descrição:

O I Encontro Nossa Cidade Conecta tem como objetivo promover e participar de parcerias entre pessoas e organizações que visem interagir
e ampliar o impacto de ações e projetos sociais, econômicos, ambientais e culturais em cidades pequenas. Empoderar comunidades,
profissionais e lideranças, fomentando a descoberta e compartilhamento de conhecimentos, talentos e recursos para gerar melhoria da
qualidade de vida em cidades pequenas e em comunidades de cidades grandes. Nessa primeira edição, o Conecta irá abordar os temas
segurança alimentar, empoderamento feminino e organização de pessoas em rede. Além das palestras, mesas redondas e oficinas,o
Conecta também é uma grande oportunidade para um meetup. Vários associados e parceiros irão apresentar seus produtos, tecnologias e
serviços nos estandes espalhados pelo CRJ.

XXIV FESTA DA GOIABA DE SÃO BARTOLOMEU

Município: Ouro Preto

Data: 05/04, 07/04

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: São Bartolomeu - Centro, Rua da Igreja, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 9 8857-2910

Facebook: http://facebook.com/festaculturaldagoiaba

Site: http://www.ouropreto.mg.gov.br

Descrição:

A Festa Cultural da Goiaba de São Bartolomeu, distrito de Ouro Preto, é um evento cultural realizado pela Associação dos Doceiros e
Agricultores Familiares de São Bartolomeu (ADAF). O evento reúne diversas atividades culturais para celebrar o final da colheita da goiaba
e a produção da Tradicional Goiabada Cascão, promovendo e valorizando a Tradições Centenária do¨Saber Fazer Doces¨, reconhecida
como Patrimônio Imaterial de Ouro Preto. Contando com barraquinhas com doces e comida típica local, além de shows e apresentações
variadas, o público pode esperar muita diversão e boa gastronomia!



FEIRA LOCAL DE OUTONO

Município: São João Nepomuceno

Data: 05/04, 07/04

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Praça da Estação - Centro, Praça da Estação, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3261-1285

Facebook: https://www.facebook.com/prefeiturasjnepomuceno/

Site: http://www.sjnepomuceno.mg.gov.br

Descrição:

Anualmente, a realização de duas feiras em São João Nepomuceno, em abril (outono) e em setembro (primavera). Realização da
Associação Comercial e Empresarial (ACE), Conselho da Mulher Empresarial e Prefeitura Municipal. A Feira Local apresenta cerca de 60
estandes com lojistas são-joanenses do vestuário, artesanato, moda, bijuterias, prestação de serviços, bebidas, gastronomia, entre outros
(vendas no atacado e pronta entrega). Para participar, os lojistas devem ser de São João Nepomuceno e reservar o estande junto a ACE.
Turistas de várias localidades comparecem no evento no intuito de conseguir boas compras, tendo como o objetivo principal, o vestuário. A
Feira Local de São João Nepomuceno teve sua primeira edição em agosto de 2017, na época com apenas 20 lojistas, na Praça da Estação.
Na edição de setembro de 2018, o evento contou com cerca de 60 lojistas e a visita do famoso estilista Ronaldo Fraga.

É FESTA!

Município: Juiz de Fora

Data: 05/04, 07/04

Categoria: Show

Endereço: Trade Hotel & Eventos - Cascatinha, Av. Presidente Itamar Franco, 3800

Organização/Informações:

Site: http://www.doneprodutora.com.br

Descrição:

Aqui você encontra as novidades no mercado para produção de eventos, seja formatura, casamento, aniversário de 15 anos, corporativo ou
eventos em geral. Tudo que você precisa para dar um show. A feira conta com uma estrutura ampla e aconchegante, além de palestras e
cursos com os melhores fornecedores da cidade e região.

CONCERTOS NO ÓRGÃO HISTÓRICO

Município: Diamantina

Data: 05/04, 05/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Igreja do Carmo - Centro, Rua do Carmo , 150

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3531-9532

Facebook: https://www.facebook.com/VivaDiamantina/

Site: http://diamantina.mg.gov.br/

Descrição:

A musicalidade em Diamantina é fácil de ser notada por suas origens e pela profundidade histórica que remonta aos tempos dos escravos
que se expressavam tanto por meio dos cantos denominados “Vissungos”, em dialeto africano, quanto pela música barroca em que o grande
compositor “José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita” foi um dos grandes expoentes. Este último é relembrado ainda hoje por meio dos
concertos realizados na Igreja do Carmo, em um Órgão do Século XVIII. A peça é um raro exemplar e foi integralmente construído no antigo
Arraial do Tejuco, entre 1782 e 1787, pelo padre Manoel de Almeida e Silva.



NOITE DE SERESTA EM DIAMANTINA

Município: Diamantina

Data: 05/04, 05/04

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Trajeto pelas ruas da cidade - Centro, Rua da Quitanda , 48

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3531-9532

Facebook: https://www.facebook.com/VivaDiamantina/

Site: http://diamantina.mg.gov.br/

Descrição:

O canto que à terra canta pode ser traduzido pela seresta, manifestação esta que representa muito da cultura diamantinense e que se tornou
famosa desde os tempos do inesquecível Presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira, que costumava dizer: “Uma seresta em Diamantina
é mais bela do que uma noite de trovadores em Nápoles”. A Seresta Diamantinense é uma das tradições mais autênticas do município, por
reunir músicos autóctones que resgatam através de suas apresentações, os cânticos de outrora. É também um importante espaço de
produção artístico-musical dos poetas e compositores locais e também de interação entre os seresteiros e os turistas.

FESTIVAL VIAÇÃO GASTRONÔMICA 2019

Município: Itabirito

Data: 05/04, 05/05

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Sede - Diversos, Diversos bares e restaurantes da cidade, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3561-4000

Facebook: https://pt-br.facebook.com/prefeituraitabirito/

Site: https://www.viacaogastronomica.com.br/

Descrição:

Os bares e restaurantes da cidade apresentam entre abril e maio o melhor da gastronomia a partir de temáticas do festival. Os
empreendimentos participantes são convidados a criar um "novo prato" segundo a temática escolhida para aquele ano no Festival. O
público realiza uma rotatividade entre os bares, e através de votação manifesta sua opinião sobre o prato e o estabelecimento. Para fechar
com chave de ouro a Grande Saideira, ocorre uma semana depois do término do festival, onde os melhores pratos se encontram ao som de
muita música e gastronomia e o prato vencedor do concurso confere ao proprietário do estabelecimento o prato de ouro. Durante o evento
será possível conferir as delícias de estabelecimentos. Para mais informações sobre os pratos e outros detalhes, consulte o site oficial do
evento!

FESTIVAL GASTRONÔMICO DE RIO ACIMA

Município: Rio Acima

Data: 05/04, 07/04

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Centro - Centro, R. Antônio Carlos, 40

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3545-1286

Site: http://www.prefeiturarioacima.mg.gov.br/

Descrição:

Um evento gastronômico e cultural com o intuito de valorizar a gastronomia da região, através da elaboração e comercialização de pratos
típicos que resgatem a culinária raiz.



XV EME - ENCONTRO MINEIRO DE EDUCAÇÃO

Município: Belo Horizonte

Data: 05/04, 06/04

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Actuall Convention Hotel - Jardim Riacho das Pedras, Rodovia Fernão Dias , 3443

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3291-5844

Facebook: https://www.facebook.com/pg/sinepmg/about/?ref=page_internal

Site: https://www.sympla.com.br/xv-eme---encontro-mineiro-de-educacao__413003

Descrição:

O Encontro Mineiro de Educação chega à sua décima quinta edição de cara nova. Com projeto reformulado, novo espaço, mais dinâmico e
espaços educacionais, o encontro de 2019 traz como tema central: “Querer, poder e fazer na escola atual”. São diversas novidades,
palestrantes renomados e o objetivo de proporcionar uma nova experiência ao educador. Elementos surpresa darão o toque de
modernidade e inovação ao evento.

VII COLPOMINAS - JORNADA DA PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR E COLPOSCOPIA

Município: Belo Horizonte

Data: 05/04, 06/04

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Espaço de Eventos Unimed BH - Funcionários, Rua dos Inconfidentes, 44

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3291-9899

Site: https://www.colpominas.com.br/2019/

Descrição:

Entre 5 e 6 de abril de 2019 haverá a VII Jornada da Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia. O programa científico é composto por
conferências, mesas redondas e workshops, dando destaque para os seguintes temas: Síndrome gênito-urinária da menopausa, vacinação
em mulheres previamente expostas,vacinação em homens,Infecção por HPV em outros sítios, tratamentos clínico e cirúrgico das lesões,
HPV induzidas no trato anogenital, Colposcopia, Afecções benignas do trato genital inferior e neoplasias intraepiteliais cervicais e vulvares.

4º COMIDA DI BUTIQUIM

Município: São João Nepomuceno

Data: 06/04

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Diversos Bares e Restaurantes - Centro, Rua Pres. Getúlio Vargas, 248

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3261-1285

Facebook: https://www.facebook.com/prefeiturasjnepomuceno/

Site: http://sjnepomuceno.mg.gov.br

Descrição:

O Evento envolve alguns estabelecimentos da cidade, passando por um circuito composto de bares, restaurantes e botecos. Cada casa
oferece um prato especial com o nome feito p/ o festival (não existente no cardápio diário), e valor máximo estipulado entre os participantes.
Realização de concurso para eleger o melhor petisco e o melhor estabelecimento. Um formulário de votação a disposição dos
consumidores que avaliando o prato, a temperatura da bebida e a higiene do local. A programação conta ainda com um júri técnico. O
vencedor será eleito pelo público e pelos jurados. Paralelo ao festival acontece uma vasta programação cultural, incluindo shows e mostras
artísticas. Entrada franca, apenas o consumo do prato e outros. O organizador do evento é o chefe de cozinha Bruno Lobão Barroso,
proprietário do restaurante Brasa Gastrobar em parceria com a Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno. Tendo parceiros
patrocinadores a ELO NET - SJN, e Circuito Caminhos Verdes de Minas. Participa do Mapa Gastronômico de Minas Gerais, ano 2017/2018.



CARNALEÃO OFICIAL

Município: Juiz de Fora

Data: 06/04

Categoria: Show

Endereço: Terrazzo Centro de Eventos - Salvaterra, Av. Deusdedit Salgado, 5050

Organização/Informações:

Telefone:  (32) 3015-6754

Facebook: https://www.facebook.com/Carnadministrando/

Site: http://www.carnadministrando.com.br

Descrição:

O Carnaleão em Juiz de Fora, no Terrazzo, une o Carnadministrando e Bloco do Leão em um só evento! Tomate, Rennan da Penha e
Gabriel Diniz agitam o público e garantem a diversão a noite toda!! A micareta mais linda da região chega com tudooo com muita gente
bonita, animação e atrações FANTÁSTICAS que vão fazer HISTÓRIA! A micareta reúne inúmeras atrações nacionais em clima de
Carnaval, em uma realização da Império Produções e Feat Produções.

CIRCUITO DA ARTE

Município: Ponte Nova

Data: 06/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça Cid Martins Soares - Palmeiras, Praça Cid Martins Soares, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31)3817-3440

Facebook: https://www.facebook.com/SEMCTPN/

Site: http://www.pontenova.mg.gov.br

Descrição:

O Circuito da Arte é um festival de gastronomia artesanal e artesanato. Criado há um ano, vem conquistando cada vez mais público e
agentes gastronômicos. O Circuito conta com chefs de cozinha, cervejeiros, artesãos e músicos de Ponte Nova e acontece na principal
praça da cidade, a Praça de Palmeiras. Para participar como agente é só entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo de Ponte
Nova. Como público, basta comparecer à praça e se divertir!

DJAVAN - TURNÊ VESÚVIO

Município: Belo Horizonte

Data: 06/04

Categoria: Show

Endereço: Km de Vantagens Hall - Savassi, Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230

Organização/Informações:

Telefone:  (21) 2540-0332

Facebook: https://www.facebook.com/Djavanoficial/

Site: https://djavan.com.br/shows/

Descrição:

Um dos mais importantes representantes da música popular brasileira, Djavan volta aos palcos de BH em apresentação única no Km de
Vantagens Hall, no sábado, dia 6 de abril. O cantor traz a turnê nacional de Vesúvio, o vigésimo quarto álbum de sua carreira, já disponível
nas plataformas digitais. Djavan apresenta uma nova banda composta por velhos companheiros como o guitarrista Torcuato Mariano e os
pianistas Paulo Calasans e Renato Fonseca, e dois músicos novos, o baixista Arthur de Palla e o baterista Felipe Alves. É o próprio
compositor quem assina a direção do espetáculo, que tem cenário de Suzane Queiroz, projeto de luz de Binho Schaefer e figurino de
Roberta Stamato.



CORRA PRA NIGHT

Município: Belo Horizonte

Data: 06/04

Categoria: Esportivo

Endereço: Marco Zero Pampulha - Pampulha, Avenida Otacílio Negrão de Lima, 5950

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/TBHesportes

Site: http://www.tbhesportes.com.br/site/

Descrição:

Organizada pela .ORG e a TBH Esportes, uma empresa de Marketing Esportivo que atua desde a elaboração dos conceitos de um evento
(passando por todo o planejamento logístico e de mídias) até a sua execução final, a Corra Pra Night é uma corrida noturna por um trecho da
orla da Lagoa da Pampulha. Será realizada no dia 06 de abril, com abertura da arena às 17:30h e largadas às 19 horas, e terá dois
percursos disponíveis (de 5KM e de 10KM). Para verificar as regras do evento, locais para retirada do kit atleta e para realizar sua inscrição,
verifique o site oficial da TBH Esportes.

1ª PLENÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Município: Itabirito

Data: 06/04

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: IFMG – Campus Avançado Itabirito - Santa Efigênia, R. José Benedito, 139, @-20.2550312,-43.7929249,15z

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3561-4013 / 3561-4068 / 3561-4069 /3561-4076 / 3563-2589 / 3563-4989 / 3561-3932

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/programacoes/plenaria-da-saude-2019/

Descrição:

O evento tem por objetivo discutir, com os profissionais da saúde de Itabirito e outros municípios o tema: " democracia e saúde: saúde como
direito, consolidação e financiamento do SUS". O evento ocorrerá no Instituto Federal de Minas Gerais, no dia 06 de abril de 2019 e contará
com palestras, grupos de trabalho, coffee break e eleição de delegados para a plenária estadual.

LAVRAS NOVAS BEER

Município: Ouro Preto

Data: 06/04

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Lavras Novas - Rua do Campo, Campo do Villa Nova, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99845-0973

Facebook: https://www.facebook.com/events/1049166951937253/

Site: https://www.sympla.com.br/lavrasnovasbeer

Descrição:

O Lavras Novas Beer é o encontro de cervejarias artesanais locais, regionais e nacionais, realizado em um vilarejo típico de Minas Gerais.
Acompanhado de um cenário com ruas de pedra e cachoeiras convidativas para um contato mais próximo com a natureza. Além disso,
cervejeiros, especialistas e consumidores degustam mais de 60 rótulos e aproveitam uma rica programação cultural, como atrações
musicais, artísticas, palestras e ótima gastronomia.



CAMPEONATO BRASILEIRO DE PARAPENTE 2019

Município: Governador Valadares

Data: 06/04, 13/04

Categoria: Esportivo

Endereço: Pico da Ibituruna - Centro, Rua Marechal Floriano, 905

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3271-3881

Facebook: https://www.facebook.com/avligv/

Site: http://www.valadares.mg.gov.br

Descrição:

Considerada a capital mundial do Voo Livre, Governador Valadares recebe durante todo o ano vários pilotos brasileiros e estrangeiros para
a prática do Parapente e Asa Delta. Durante o período do Campeonato, um dos maiores espetáculos é olhar para o céu da cidade e ficar
estonteantemente com o colorido dos voadores. São vários pilotos que competem a modalidade, ultrapassando mais de 100 inscritos.

12º TRILHÃO DE ALTO CAPARAÓ

Município: Alto Caparaó

Data: 06/04, 07/04

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça Pública Municipal - Água Verde, Av. Pico da Bandeira, 1562

Circuito: Circuito Turistico Pico da Bandeira

Organização/Informações:

Telefone: (32) 98469-4869

Site: http://www.turismoaltocaparao.com.br

Descrição:

O 12º Trilhão de Alto Caparaó é um dos maiores eventos de motociclismo do Estado de Minas Gerais e se destaca neste segmento por
apresentar trilhas em meio a montanhas e cordilheiras de rara beleza. Atrai um público participante de aproximados 1.200 ciclistas e um
público de mais de 5.000 espectadores.

COPA DE MARCHA

Município: Rodeiro

Data: 07/04

Categoria: Esportivo

Endereço: Sítio do Lú - Zona Rural, Bagagem, s/n, zona rural

Organização/Informações:

Telefone: (32) 99977-3876 / 99972-1393

Facebook: http://getolfarm1@hotmail.com

Descrição:

O evento está na sua 4ª edição, conta em média com 50 participantes e Haras e seus 140 cavalos . Conta com a regularização do Ímã e Juiz
de Associação do Mangalarga Marchador. Haverá premiação de troféus, faixas e dinheiro. Estão programadas 14 categorias, incluindo
Amazonas e Mirim.



ITABIRITO TRAIL RUN

Município: Itabirito

Data: 07/04

Categoria: Esportivo

Endereço: Distrito de Acuruí - Acuruí, Rua Principal, s/n, -20.2124985,-43.7274652,16z

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3561-1956

Facebook: http://www.facebook.com/Itabirito-TrailRun-1165241230160828/

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

Evento de corrida competitiva que acontece nos distritos de Itabirito, ao longo de trilhas ecológicas. O CIRCUITO ITABIRITO TRAIL RUN
2019 será disputado em forma de campeonato, dividido em quatro etapas. O campeão de cada categoria será contemplado, ao fim do
circuito, com um troféu alusivo à conquista. O troféu será entregue no evento “Destaque Esportivo Itabirito 2019”, em data a ser confirmada
pela Secretaria de Esportes e Lazer.

SETENÁRIO DAS DORES E SEMANA SANTA

Município: Itapecerica

Data: 07/04, 21/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Igrejas e Ruas locais - Centro, Praça São Bento, s/n

Circuito: Circuito Turístico Campo das Vertentes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3334-1309

Facebook: http://paroquiadesãobento

Site: http://www.paroquiadesaobento.com.br

Descrição:

O Setenário das Dores de Nossa Senhora e a Semana Santa em Itapecerica são marcados pela tradição viva. São surpreendentes e
emocionantes a religiosidade popular manifestada pelos fieis, que piedosamente acompanham os cortejos e procissões, e a imensa
bagagem histórica e cultural expressa pela música sacra da bicentenária Corporação Musical Nossa Senhora das Dores e seu coro. A
contemplação, a liturgia, os toques dos sinos e as imagens sagradas compõem todo um cenário barroco simplesmente belo que convida à
apreciação e revigora ainda mais a nossa fé.

PEDALA RIO DOCE

Município: Rio Doce

Data: 07/04

Categoria: Esportivo

Endereço: Caminho São José - Rio Doce, Rua Antônio Biaggio Ferrari, s/n, Antiga Estação Ferroviária

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3883-5151

Facebook: http://cultura rio doce

Site: http://riodce.mg.gov.br

Descrição:

Pedala Rio Doce é um passeio ciclístico realizado em trecho do Caminho São José, com recepção para os ciclistas com café da manhã na
plataforma da Antiga Estação Ferroviária e confraternização ao final do passeio com almoço e apresentação musical.



LANÇAMENTO DO BOLSA ATLETA ITABIRITO 2019

Município: Itabirito

Data: 07/04

Categoria: Esportivo

Endereço: Salão dos Ferroviários - Centro, Praça Dr. Guilherme, s/nº, @-20.254959,-43.8020323,17z

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3563-1956

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

O Bolsa Atleta, programa que incentiva e financia atletas de alto rendimento de diversas modalidades, tem seu lançamento em abril de
2019. O evento, deverá ocorrer no Salão dos Ferroviários do Complexo Turístico da Estação. O Bolsa Atleta amplia o apoio aos atletas de
Itabirito, que, participam de competições, consolidando Itabirito como referência em esportes na região Poderão concorrer atletas de
modalidades individuais, com idade mínima de 16 anos.

MINAS TREND - PRIMAVERA/VERÃO 2020

Município: Belo Horizonte

Data: 09/04, 12/04

Categoria: Congressos e Convenções, Feiras e Exposições

Endereço: Expominas - Gameleira, Avenida Amazonas, 6200

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3282-3612

Facebook: https://www.facebook.com/minastrend/

Site: http://www.minastrend.com.br/

Descrição:

Reunindo os principais nomes e marcas do universo fashion de Minas e do Brasil, o Minas Trend tornou-se um dos principais eventos de
pré-lançamento, antecipando tendências e modificando o calendário da moda brasileira. O evento reúne, no mesmo lugar, expositores de
vestuário, calçados, bolsas, joias e bijuterias, sendo um conceito inédito no Brasil, além de promover intercâmbio, troca de conhecimento e
integração entre profissionais, colocando em destaque a criatividade, reflexo da alta qualidade da moda e do talento de seus protagonistas.
Dessa forma, consolidou-se como um grande Salão de Negócios e referência para a indústria da moda. O Minas Trend será realizado no
Expominas entre os dias 9 e 12 de abril.

BOTECAR 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 10/04, 11/05

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Mercado Central de Belo Horizonte - Centro, Avenida Augusto de Lima, 744

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 2126-8000

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Botecar_oficial/520364734738622

Site: http://www.botecar.com.br/

Descrição:

O Botecar, criado em 2014, tem o objetivo de retomar as raízes da cultura tradicional de botecos, gerando um movimento de valorização,
desenvolvimento e aprimoramento do segmento em Belo Horizonte. Este ano, o evento presta homenagem ao Congado - festa que recria a
coroação do Rei do Congo e une religiosidade às raízes da cultura afro-brasileira, com muita música, cor e movimento. Entre 10 de abril e
11 de maio, os frequentadores dos botecos e jurados vão avaliar os tira-gostos servidos em 35 bares mais tradicionais e apreciados da
capital, criados exclusivamente para o festival com inspiração no Congado Mineiro e com ingredientes típicos da história do nosso estado. O
que obtiver a maior nota total será eleito campeão de 2019.



8ª PARALITERATURA- FEIRA DE LIVROS INCENTIVO A PARÁ DE MINAS-2019

Município: Pará de Minas

Data: 11/04, 14/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço: Praça Central - Centro, Praça Torquato de Almeida, 26, Praça

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3233-5600

Site: http://parademinas.mg.gov.br/

Descrição:

A oitava edição da Paraliteratura movimentará a Praça Torquato de Almeida e a Casa da Cultura durante os dias, 11 a 14 de abril de 2019 .
Mais de 5 mil pessoas passarão pelo espaço. A programação gratuita trará uma série de eventos que mostrarão que ela é mais que uma
feira de livros. Diversas apresentações artísticas de teatro e música, além de encontros com os escritores que a Prefeitura de Pará de Minas
encontrou para incentivar a leitura. “Como a Paraliteratura é uma feira de incentivo ao gosto pela literatura, tem dentro da programação
vários tipos de atividades culturais e artísticas que incentivam não só a escrita, mas também a leitura. Vale a pena visitar!

SEMANA SANTA DE TIRADENTES

Município: Tiradentes

Data: 11/04, 21/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Centro Histórico - Centro , Rua Padre Toledo , S/Nº

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3355-1212

Site: http://www.tiradentes.mg.gov

Descrição:

A Semana Santa é um dos maiores eventos de fé e devoção católica. Em Tiradentes, as tradicionais celebrações acontecem há mais de
300 anos, com uma extensa programação religiosa e cultural, com missas, procissões e encenações. Este ano a Semana Santa tem início
dia 3 de Abril com o Setenário das Dores, e se estende até dia 21, no Domingo de Páscoa. As solenidades em Tiradentes iniciam nas
quatro primeiras sextas-feiras da quaresma com Vias Sacras que percorrem os Passos da Paixão - Pequenas capelas construídas entre os
anos de 1745 e 1807 que contém quadros com cenas dos últimos momentos de Jesus Cristo. Essas cerimônias marcam a preparação para
as Solenidades do Senhor Bom Jesus dos Passos que acontecem no quinto final de semana da quaresma. A tradição das comemorações
do Senhor Bom Jesus dos Passos separadas da Semana Santa foi trazida ao Brasil pelos Portugueses e sobreviveu nas cidades que ainda
existem as Irmandades do Senhor Bom Jesus dos Passos. Venha para Tiradentes! Confira nossa programação

BICAS LIQUIDA

Município: Bicas

Data: 11/04, 14/04

Categoria: Feiras e Exposições, Outros

Endereço: Espaço da Rede - Patio dos Ferroviários - Centro, Avenida Augusto Rossi, 0

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3271-6650

Site: http://www.prefeiturabicas.gov.br

Descrição:

O Bicas Liquida é um evento comercial realizado no centro de Bicas, com estrutura ampla e moderna onde os empresários da cidade
vendem seus produtos e serviços com preços atraentes. A programação conta com shows locais, desfiles, área de lazer e praça de
alimentação, atraindo turistas e locais. A entrada é franca.



DIA DO ARTESÃO

Município: Unaí

Data: 11/04

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Praça JK - Centro, Praça JK, s/n

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3677-5054

Site: http://www.prefeituraunai@mg.gov.br

Descrição:

No dia 19 de março comemora-se o dia do Artesão. Arte e técnica do trabalho manual não industrializado, realizado por um artesão.
Nenhum trabalho artesanal é igual e é justamente aí que o artesão ganha espaço no mercado. Teremos durante o evento apresentações
das fiandeiras, da Banda Municipal Lira Capim Branco, roda de capoeira, Wellington Santos e Marquinhos BH.

EXPOAGRO DE JOÃO PINHEIRO MG

Município: João Pinheiro

Data: 11/04, 14/04

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque de Exposições Municipal - Bela vista, Av Batista Franco, 00, Parque

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3561-5437

Facebook: https://www.facebook.com/pg/Jair-Queiroz-Publicidade-394343830748464/ads/?ref=page_internal

Site: http://www.jairqueiroz.com.br

Descrição:

Venha para a 50* EXPOAGRO de João Pinheiro, de 11 a 14 de Abril, Passaporte só 80 reais!! Com grandes apresentações, rodeio,
barracas ,leilões e eleição da rainha da cidade.

FESTIVAL GASTRONÔMICO DELÍCIA DI BUTECO

Município: Poté

Data: 12/04, 27/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça Frei Gaspar - Centro, Praça Frei Gaspar, s/n

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3525-1237

Site: http://www.pote.mg.gov.br

Descrição:

Delícia Di Buteco – Poté-MG 2019, a gastronomia da comida Poteense, 10 bares participantes, comida diferenciada, pessoas bonitas e
música ao vivo em todos os dias do evento. Venha e traga sua família!O delicia di Buteco , como o próprio nome já diz e oferecer as delicias
do cardápio de bares populares do município, tão frequentado em Poté. A criação de um evento que estará valorizando a cozinha de raiz e
os botecos da cidade, passando a conhecer todas as delícias agora da 3ª edição do delicia di Buteco, esse festival tem com o objetivo de
valorizar a cozinha mineira, sendo que cada bar tem liberdade para criar a receita.



COMIDA DI BUTECO

Município: Poços de Caldas

Data: 12/04, 05/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Botecos da cidade - Centro, Avenida Francisco Salles, 343

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3209-3900

Facebook: https://www.facebook.com/comidadibuteco

Site: http://www.comidadibuteco.com.br/pocos-de-caldas/

Descrição:

A proposta é resgatar a culinária de raiz e valorizar a tradição dos típicos botecos da cidade. São selecionados bares com aperitivos que
ganham o gosto popular e feita a votação durante todo o mês, tendo como fechamento uma grande festa, com a presença de todos os
botecos participantes e assim anunciado o vencedor.

RODEIO PIRANGUÇU FEST

Município: Piranguçu

Data: 12/04, 14/04

Categoria: Esportivo, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Parque de Exposições Getúlio Antunes Siqueira - AAPP - PIRANGUCU, Rua Virgilio Tirelli , 202

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3643-1393 / 3643-1222

Facebook: https://www.facebook.com/PrefeituraMunicipalDePirangucu/?ref=br_rs

Site: http://www.pirangucu.mg.gov.br/

Descrição:

O rodeio em touros é tradicional em nossa região e consegue envolver os amantes de montaria. O rodeio faz parte do Circuito GT e a final
será realizada em Piranguçu. O rodeio consta com diversas atrações como escolha da Rainha do Rodeio, Prova de três tambores,
Montarias em touro e Shows regionais e nacionais (reconhecidos) além de grande queima de fogos e muita animação.

FEIRA GASTRONÔMICA

Município: Carmo do Cajuru

Data: 12/04, 13/04

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Nossa Senhora Aparecida - Adelino mano, Av. Padre Guilherme, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3244-0700

Facebook: http://prefeituradecarmodocajuru

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

Eventos que envolvam toda família diversão, convivência harmônica e muitas delicias Alem de apresentações culturais e Shows com artista
da cidade. O cardápio diversificado por participantes da festa, barraquinhas pratos como tropeiro, omelete, doces, charuto, bolinho de arroz,
e muito mais. Realizado na Praça Nossa Senhora Aparecida, Bairro Adelino mano. Entrada franca.



FEIRA GASTRONÔMICA

Município: Carmo do Cajuru

Data: 12/04, 13/04

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Nossa Senhora Aparecida - Adelino mano, Av. Padre Guilherme, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3244-0700

Facebook: http://prefeituradecarmodocajuru

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

Eventos que envolvam toda família diversão, convivência harmônica e muitas delicias Alem de apresentações culturais e Shows com artista
da cidade. O cardápio diversificado por participantes da festa, barraquinhas pratos como tropeiro, omelete, doces, charuto, bolinho de arroz,
e muito mais. Realizado na Praça Nossa Senhora Aparecida, Bairro Adelino mano. Entrada franca.

III ENCONTRO FRATERNIDADE SEM FRONTEIRAS

Município: Belo Horizonte

Data: 12/04, 14/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Outros

Endereço: Estádio Governador Magalhães Pinto - Mineirão - São José, Avenida Antônio Abrahão Caran, 1001

Organização/Informações:

Telefone: (67) 3028-5429

Facebook: https://www.facebook.com/fraternidade.semfronteiras/

Site: https://www.fraternidadesemfronteiras.org.br/

Descrição:

Um encontro promovido pela Fraternidade Sem Fronteiras, uma organização de ajuda humanitária internacional, para fortalecer a corrente
fraterna por um mundo melhor. Nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2019, no Estádio de Futebol Mineirão, terão apresentações de todos os
projetos da FSF, diálogo inter-religioso com representantes de várias religiões, depoimentos, exposições, músicas e artes. Tudo em um
grande encontro de corações do Brasil, da África e nações irmãs - todos juntos, formando um só povo, um só coração. As inscrições estão
sendo realizadas pelo site da Sympla. Para programação completa do evento, verifique o site da FSF.

2° ENCONTRO NACIONAL DE FISIOTERAPIA E PALMILHAS

Município: Belo Horizonte

Data: 12/04, 13/04

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Auditório da Reitoria da UFMG - Pampulha , Avenida Presidente Antônio Carlos, 6627

Organização/Informações:

Telefone:  (12) 98262-8132

Facebook: https://www.facebook.com/fisioconsult/

Site: https://www.sympla.com.br/2-encontro-nacional-de-fisioterapia-e-palmilhas__440634

Descrição:

Em abril, Belo Horizonte receberá a 2a edição do ENAFIP - Encontro Nacional de Fisioterapia e Palmilhas. A edição contará com
palestrantes e workshops que abordarão temas alusivos à confecção de palmilhas, assim como, temas paralelos que são de suma
importância para o profissional que atua na área tais quais, a prática baseada em evidência e métodos de avaliação. Atualmente, milhares
de fisioterapeutas no Brasil tem agregado essa ferramenta aos seus serviços, gerando tanto resultado financeiro positivo ao seu
faturamento, assim como, resultado clinico satisfatório aos seus pacientes. No Brasil, diversas formas de abordagens são adotadas na
pratica de confecção de palmilhas, indo desde a abordagem postural, passando pela abordagem biomecânica e funcional.



XII ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTAS FALCÕES DA MONTANHA

Município: Espera Feliz

Data: 12/04, 14/04

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Parque de Exposição - Centro, Rua da Mineração, S/Nº

Organização/Informações:

Telefone: (32) 98461-1395 / 3746-1984

Site: http://www.esperafeliz.mg.gov.br

Descrição:

Encontro que representa uma grande confraternização de vários motociclistas de vários estados do Brasil.O evento é composto por diversas
barracas que constituem :área de alimentação e comércio de acessórios para motociclistas.O evento também apresenta um espaço de
estande de motos.A entrada para o evento é franca.A inscrição também é gratuita.Vale ressaltar que as inscrições são feitas no Parque de
exposições da cidade nos dias do evento sem a necessidade de apresentação de documentos pessoais.

FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA

Município: Planura

Data: 12/04, 13/04

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça da Vila de Furnas - Vila Residencial de Planura, Rua 07, 4

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3427-7041

Descrição:

Feira de Artesanato e Gastronomia realizada na Praça da Vila de Furnas, onde artesãos da região expõem seus produtos, bem como
cozinheiros de mão cheia apresentam a culinária local com seus pratos, quitutes e sobremesas. Além disso, a feira conta com a
apresentação de shows com artistas regionais, interpretando músicas caipira e sertaneja, onde as famílias dos munícipes e os turistas que
visitam a cidade podem se distrair com comidas e música de qualidade.

COMIDA DI BUTECO 2019

Município: Juiz de Fora

Data: 12/04, 05/05

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Diversos bares e restaurantes - Centro, Juiz de Fora, -

Circuito: Circuito Turístico Caminho Novo

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3342-3452

Facebook: https://www.facebook.com/comidadibuteco

Site: http://www.comidadibuteco.com.br/juiz-de-fora/

Descrição:

O maior concurso de cozinha raiz do Brasil chega para mais uma edição em Juiz de Fora. Sem 2019, serão 20 "butecos" participantes, que
criaram pratos especialmente para o concurso. O público tem todo o mês do concurso para visitar quantos butecos quiser, comer, votar e
ajudar a eleger o melhor "buteco" da cidade! Vale lembrar que o buteco eleito como o melhor do concurso será o representante de Juiz de
Fora na edição nacional do evento, que envolve 20 cidades participantes e mais de 4 milhões de pessoas circulando nos 500
estabelecimentos concorrentes.



FESTIVAL DE OUTONO

Município: Estiva

Data: 12/04, 14/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça Francisco Ribeiro Pereira - Centro, Rua Vereador Benedito José Rosa, 234

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 98468-0792

Facebook: http://www.facebook.com/estivatur

Site: http://www.descubra-estiva.webnode.com

Descrição:

Todos os anos acontece na Praça da Matriz o Festival Artístico e Gastronômico de Outono. A comida tipicamente mineira e os pratos
específicos de Estiva são servidos ao público presente. O artesanato local também possui espaço cativo para venda de seus produtos. No
evento há um espaço dedicado as crianças, com brinquedos infláveis e pula-pulas para diversão de todos. O grande ponto do evento são as
apresentações artísticas de Músicos regionais, grupos de danças, bandas marciais, fanfarras, entre outros.

COMIDA DI BUTECO

Município: Belo Horizonte

Data: 12/04, 12/05

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Diversos botecos - Centro, Avenida Augusto de Lima, 744

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3342-3452

Facebook: https://www.facebook.com/comidadibuteco

Site: http://www.comidadibuteco.com.br/belo-horizonte/

Descrição:

O Comida di Buteco nasceu em 2000, com o objetivo de resgatar os botecos autênticos, aqueles que todo mundo tem um no coração. O
evento é o maior concurso de cozinha de raiz do Brasil, que tem o objetivo de eleger o melhor boteco, através de votos no tira-gosto,
atendimento, higiene e temperatura das bebidas. Hoje presente em 21 cidades do país, completa 20 anos em 2019.

ANIVERSÁRIO DE SERRA DOS AIMORÉS

Município: Serra dos Aimorés

Data: 12/04, 14/04

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: PRAÇA PÉRICLES GONÇALVES - Centro, Praça Péricles Gonçalves , SN

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3625-1360

Site: http://pmsa.mg.gov.br

Descrição:

O Aniversário de Serra dos Aimorés é uma festa tradicional da Cidade que atrai turistas de toda região. São três dias de comemorações,
com shows de cantores locais e regionais, barracas com variedades de artesanatos, atrações culturais e uma gastronomia admirada em
toda a região. O evento tem como tradição a participação de blocos carnavalescos que se apresentam no fechamento das festividades. O
aniversário é comemorado nos dia 12,13 e 14 de Abril de 2019. Venha participar conosco, você é nosso convidado!



ANIVERSARIO DE ITAMBACURI

Município: Itambacuri

Data: 13/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo, Feiras e Exposições, Show

Endereço: Praça de Eventos - CENTRO, PRAÇA DOS FUNDADORES, 358

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3511-2526

Facebook: https://www.facebook.com/ItambacuriPrefeitura/?tn-str=k*F

Site: http://https://www.itambacuri.mg.gov.br/

Descrição:

O evento é em comemoraçao ao aniversario de Itambacuri que acontece no mês de abril de cada ano entre as datas 12,13,14 de abril de
cada ano.As festividades inciam com projetos escolares com teatro,dança,festival,trilhão de motos, mtb,corrida rustica,open de voo livre e
show com bandas regionais.

2º SABORES DE MATIPÓ

Município: Matipó

Data: 13/04

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça do Café - Centro, Praça Padre Fialho, S/N

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3873-1680

Facebook: https://www.facebook.com/prefmatipo/

Site: http://www.matipo.mg.gov.br/

Descrição:

O Festival Gastronômico Sabores de Matipó reuni o melhor da gastronomia matipoense! Além dos pratos típicos da região, o evento conta
com apresentações musicais, espaço kids e produtos do artesanato local e agricultura familiar!

FESTEJA JUIZ DE FORA 2019

Município: Juiz de Fora

Data: 13/04

Categoria: Show

Endereço: Parque de Exposições - Jóquei Clube, Avenida Doardino Longo , 655-699

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3291-5010

Facebook: https://www.facebook.com/festejadigital/

Site: http://www.festeja.com.br

Descrição:

Vem aí o Festeja Juiz de Fora 2019! Dia 13 de Abril, sábado, no parque de exposições. A partir de agora você pode garantir o seu ingresso
para o Festeja Juiz de Fora! Acesse meubilhete.com.



SUNSETVILLE

Município: Juiz de Fora

Data: 13/04

Categoria: Show

Endereço: Hotel Green Hill - Salvaterra, Av. Deusdedit Salgado, 4351

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3257-5600

Facebook: http://www.facebook.com/hotelgreenhill/?tn-str=k*F

Site: http:// http://www.hotelgreenhill.com.br

Descrição:

No dia 13 de abril, ocorre a edição de 2019 da Sunsetville, no Hotel Green Hill, em Juiz de Fora o evento conta com nomes da música
eletrônica nacional, com vertentes antes eram consideradas underground que, atualmente, rodam festivais mundo afora.

ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS E TRICICLISTAS EM ANTÔNIO DIAS

Município: Antônio Dias

Data: 13/04

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Ana Angélia - Centro, Praça Ana Angélica, 134

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98978-6329

Descrição:

O encontro é realizado anualmente no mês de abril, e se constitui num evento sociocultural, onde ocorre o congraçamento e a
confraternização entre Moto Clubes e Moto Grupos visitantes e a comunidade anfitriã, com apresentação de atrações de caráter cívico-
religiosa e shows musicais.

ZÉ RAMALHO

Município: Belo Horizonte

Data: 13/04

Categoria: Show

Endereço: Km de Vantagens Hall - Savassi, Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230

Organização/Informações:

Telefone: 4003-5588

Facebook: https://www.facebook.com/t4f/

Site: http://www.premier.ticketsforfun.com.br/

Descrição:

Zé Ramalho desembarca em BH para show no KM de Vantagens Hall BH, no dia 13 de abril, às 22h. Os ingressos já estão disponíveis no
site, nos pontos de venda espalhados pelo Brasil e na bilheteria local. Acompanhado da Banda Z, em única apresentação, o artista revisita
sua carreira consagrada, há mais de 40 anos, ao relembrar canções marcantes como “Avôhai”, “Frevo Mulher”, “Admirável Gado Novo”,
“Chão de Giz”, “Beira-Mar”, “Eternas Ondas”, “Garoto de Aluguel”, “Vila do Sossego”, “Banquete de Signos”, “Sinônimos”, “Mistérios da Meia-
Noite”, além de releituras de Raul Seixas e seus álbuns mais atuais (“Sinais do Tempo”).



SAINT GEORGE'S DAY

Município: Nova Lima

Data: 13/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça Quatro Elementos - Jardim Canadá, Praça dos Quatro Elementos, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3581-8423

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradenovalimaoficial/

Site: http://www.novalima.mg.gov.br/

Descrição:

Nova Lima possui um forte legado dos ingleses, que chegaram em decorrência da exploração do ouro em nossas terras pela empresa
britânica Saint John Del Rey Mining Company. Com a extinção do tráfico negreiro e em virtude do aumento da necessidade de
trabalhadores na região, a cidade abrigou vários imigrantes para trabalharem nas minas, sendo a maioria de origem inglesa. Com todo este
potencial, criamos uma data comemorativa o Saint George's Day, para valorizar a história, a cultura e a gastronomia local. No dia 13 de abril
acontece uma feira ao ar livre na Praça 4 Elementos, no bairro Jardim Canadá, onde o visitante poderá conhecer um pouquinho da nossa
história através da nossa gastronomia típica nas barracas de alimentação, além de degustar das nossas cervejas artesanais, sendo que
todas ou a maioria das cervejarias da cidade estarão presentes na feira.

SEMANA SANTA 2019

Município: Jeceaba

Data: 13/04, 21/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição - Centro, Rua Antônio Dias Leite, 32

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3735-1238

Facebook: https://www.facebook.com/PNSCJ/?tn-str=k*F

Site: http://www.jeceaba.mg.gov.br

Descrição:

Em Jeceaba a Semana Santa é marcada pela tradição das cerimônias religiosas, encenações, celebrações e procissões. Na Semana Santa
celebramos os mistérios da Paixão e Morte e Ressurreição de Jesus, ou seja, os acontecimentos centrais de nossa fé cristã. O toque
principal é dado pela páscoa: "Passagem da morte à vida".

OS KAISEIROS

Município: Capelinha

Data: 13/04

Categoria: Outros, Show

Endereço: CLUBE FLORAE - PLANALTO, RIO BRANCO, 1120

Organização/Informações:

Telefone: (33) 99144-9499

Descrição:

A festa Os Kaiseiros acontece em Capelinha há 10 anos, com realização de Zé Tocha Produções e Tó Pimenta Promoções, reunindo
pessoas para curtirem junto a amigos shows de diversos artistas da cultura pop, com Open Bar e com preços acessíveis. A edição de 2018
foi realizada ‘No PC Espeto Bar’ e contou com a presença média de 500 pessoas. A Edição de 2019 será realizada no Clube Florae e
promete agitar a região.



ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS E TRICICLISTAS EM ANTÔNIO DIAS

Município: Antônio Dias

Data: 13/04

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Ana Angélia - Centro, Praça Ana Angélica, 134

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98978-6329

Descrição:

O encontro é realizado anualmente no mês de abril, e se constitui num evento sociocultural, onde ocorre o congraçamento e a
confraternização entre Moto Clubes e Moto Grupos visitantes e a comunidade anfitriã, com apresentação de atrações de caráter cívico-
religiosa e shows musicais.

MARATONA INTERNACIONAL CHAONYANG ESTRADA REAL DE MOUNTAIN BIKE - 2019

Município: Ouro Branco

Data: 13/04, 14/04

Categoria: Esportivo, Feiras e Exposições

Endereço: Praça de Eventos - Centro, Avenida Antonio Francisco , S/N

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3938-1072

Descrição:

Os atletas percorrem belíssimos trechos da “Rota do Ouro”, como ficou conhecido os caminhos na Estrada Real usados para escoar a
produção de ouro na época do Brasil-Colônia. A maior parte do percurso acontece na " Serra do Ouro Branco". Simultaneamente à
Maratona Internacional Chaoyang EstradaReal acontece uma feira de negócios, reunindo mais de 30 empresas. Um evento que conta a
participação de atletas de todas as regiões do país.

FESTIVAL DO PEIXE

Município: Formiga

Data: 13/04, 14/04

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Distrito Turistico de Pontevila - Ponte Vila, Distrito Turistico de Pontevila, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3329-1823

Site: http://www.formiga.mg.gov.br

Descrição:

O Festival do Peixe consiste em uma iniciativa a fim de promover o turismo, comércio e serviços em Formiga, em especial no Distrito
Turístico de Pontevila. Estimulando também a integração entre os setores da inciativa privada, entidades, Associação de Moradores de
Pontevila e o Poder Público, em prol do crescimento do fluxo turístico do município. Visando integrar a área urbana com o distrito turístico,
banhado pelo Lago de Furnas, o Festival do Peixe, ocorrerá de segunda a sexta nos bares da cidade, sendo que cada bar deverá expor e
trabalhar seu principal prato de peixe de água doce. No final de semana, o encerramento do evento ocorre em Pontevila, com atrações
musicais e parceria com os bares e restaurantes locais, que fornecerão o atendimento, baseado em pratos de peixe.



6º FESTIVAL DE VIOLONCELOS DE OURO BRANCO

Município: Ouro Branco

Data: 13/04, 20/04

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Hotel Verdes Mares - Centro, Rua santo Antonio, 115

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3742-3553

Site: http://www.casademusica.org/inscricoes/festival-violoncelos

Descrição:

O Festival de Violoncelos de Ouro Branco oferece master classes, oficinas e promove recitais e concertos, vários deles com a participação
dos alunos e professores. O evento tem a direção artística do violoncelista Matias de Oliveira Pinto, idealizador do projeto. Pedagogo muito
solicitado, Matias é professor de violoncelo na Universidade das Artes de Berlim e na Faculdade de Música de Münster. Realiza extensas
tournées pelos EUA, vários países da América do Sul, toda a Europa, Ásia, Nova Zelândia e Austrália, apresentando-se também em
importantes festivais.

FESTIVAL DA BANANA

Município: Ipatinga

Data: 13/04

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Comunidade rural do Pedra Branca - Pedra Branca, Av. José Antônio, 100

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3829-8067

Descrição:

Festa tradicional realizada na comunidade rural do Pedra Branca, que integra o calendário oficial do município. Em 2019 a Associação do
Moradores do Pedra Branca estará realizando a sua 28ª edição. O Festival da Banana é realizado anualmente, com a participação direta da
comunidade. A cada edição, os produtores e moradores de Pedra Branca expõem uma grande diversidade de receitas produzidas com
banana, incluindo licores, pudim, bananada, bala, bolo, pão, feijão tropeiro com banana, entre outros produtos da culinária típica da região.
Na festa, são tradicionalmente montadas barracas com comidas típicas envolvendo o principal ingrediente dos festejos, a banana. Além das
guloseimas as apresentadas atrações musicais.

UAIPOD - ENCONTRO MINEIRO DE OUVINTES E PODCASTERS

Município: Belo Horizonte

Data: 13/04

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Puc Minas - Praça da Liberdade - Funcionários, Avenida Brasil, 2023

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99978-7892

Facebook: https://www.facebook.com/pg/uaiPod/about/?ref=page_internal

Site: https://www.sympla.com.br/uaipod2019-encontro-mineiro-de-ouvintes-e-podcasters__477624

Descrição:

Promovido pelos podcasters Ana Eliza do PodProgamar, Karin Voll do X-Poilers, Priscila Armani do Sexo Explícito e Marcelo Cafiero e
Rodrigo Cornélio do Entre Fraldas, o evento contará com duas mesas de debate, com a participação de podcasters consagrados no cenário
brasileiro, como o Professor Maury e Tato Tarcan da Rede Geek, o Renan Cirilo do NaTrilha, Aline Hack do Olhares Podcast, Danilo
Carreiro do HQ da Vida e Ira Croft do Ponto G. Além das mesas vários outros produtores já confirmaram presença e será uma ótima
oportunidade de conhecer quem está por trás do microfone!



CAMINHADA OFICIAL CAMINHO DA PRECE 2019

Município: Jacutinga

Data: 13/04, 14/04

Categoria: Esportivo, Religiosos

Endereço: saída da Antiga Estação Ferroviária - Centro, Praça Delfim Moreira, s/nº

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3443-3030

Facebook: https://www.facebook.com/CaminhoDaPreceJacutinga/

Site: http://caminhodaprece.com.br

Descrição:

caminhada anual que acontece na semana anterior a Páscoa, caminho com 71km que liga Jacutinga a Borda da Mata. A caminhada oficial
acontece com apoio da Prefeitura Municipal de Jacutinga e a Associação dos Amigos do Caminho da Prece. São dois dias de caminhada
passando por estradas rurais pelos municípios de Ouro Fino, Inconfidentes, Tocos do Mogi, chegando na Basílica de Borda da Mata. De
posse da credencial devidamente carimbada, terá direito a um certificado de conclusão do Caminho da Prece.

SEMANA SANTA

Município: Inconfidentes

Data: 14/04, 21/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Praça Tiradentes - Centro, Praça Tiradentes , s/n

Circuito: Circuito Turístico das Malhas do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3464-1080

Facebook: https://www.facebook.com/geraldo.majela.969952

Site: http://bit.do/semanasantainconfidentes

Descrição:

Seguindo a tradição católica, a Paróquia de São Geraldo Majela organiza a programação de celebração da Semana Santa em
Inconfidentes. Este ano, o roteiro conta com celebrações em todas as igrejas do Município, assim como procissões, reza de terço, vigílias e a
encenação da Paixão e Morte de Cristo.

CORRIDA FLIP DAS EQUIPES

Município: Belo Horizonte

Data: 14/04

Categoria: Esportivo

Endereço: Nova Praça da pampulha - Pampulha, Rua Versíia, s/n

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/pg/TBHesportes/about/?ref=page_internal

Site: http://www.tbhesportes.com.br/site/corrida-flip-das-equipes/#1549638109813-4b534bbf-41f7

Descrição:

No domingo, 14 de abril de 2019, ocorrerá a Corrida Flip das Equipes. Um evento que reúne corridas de 14km, 10km, 5km, 20km (cada um
da dupla corre 10km), caminhada 2km, cãominhada e corrida kids. A largada está prevista para às 8h da manhã na Nova Praça da
Pampulha, próximo a igreja São Francisco de Assis. Informações sobre a retirada do Kit devem ser acessadas no site do evento assim como
as inscrições.



COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA

Município: Poços de Caldas

Data: 14/04

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Antiga Estação Ferroviária - Centro, Praça Paul Harris, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (35) 98822-9116

Facebook: https://www.facebook.com/composicaoferroviaria/

Descrição:

A Composição Ferroviária leva música, arte e cultura para a cidade de Poços de Caldas com shows de grandes artistas brasileiros,
acompanhados pelos músicos Juscilene Buosi e Wolf Borges, responsáveis pelo projeto. Realizado na Antiga Estação Ferroviária, em um
clima intimista e aconchegante, os shows são acontecem aos domingos de manhã. Para esta edição o artista convidado é Saulo Laranjeira.
A entrada é gratuita.

SEMANA SANTA - SANTUÁRIO STA RITA DE CÁSSIA

Município: Santa Rita do Sapucaí

Data: 14/04, 21/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Santuário de Santa Rita de Cássia - Centro, Praça Santa Rita , sn

Circuito: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone:  (35) 3471-1134

Facebook: https://www.facebook.com/paginaoficialdosantuario/

Descrição:

O Santuário de Santa Rita de Cássia, disponibiliza uma das mais belas celebrações católicas, a Semana Santa. Venha participar conosco
desse evento de fé, iluminação e reflexão através de missas, terços, confissões, celebrações das Dores de Maria, procissão no Cruzeiro e
Vigília Pascal, dentre outros momentos.

SEMANA SANTA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Município: Santa Rita do Sapucaí

Data: 14/04, 21/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Paróquia Nossa Senhora de Fátima - Boa Vista I, Rua Amazonas, 250

Circuito: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3471-0309

Facebook: https://www.facebook.com/paroquiadefatimasantaritadosapucai

Descrição:

A Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, disponibiliza uma das mais belas celebrações católicas, a Semana Santa. Venha participar
conosco desse evento de fé, iluminação e reflexão através de missas, confissões, bênção dos Ramos, Missa Penitencial, Missa dos
Enfermos, Ofício das Trevas e Procissão Penitencial, Celebração da Vigília Pascal , Missas de Páscoa, dentre outros .



DESAFIO DOS VALES DE MTB 2019

Município: Capelinha

Data: 14/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo, Feiras e Exposições, Populares e Folclóricos

Endereço: Capelinha - Centro, Praça do Povo, 00

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3516-4011

Facebook: https://www.facebook.com/pg/bikeiroscapelinha/about/?ref=page_internal

Site: http://www.bikeiroscapelinha.com.br/?fbclid=IwAR290r59_FhK2IiwkSLZVO9BCWIZ6OWa8P6DAHMxstGuQK-
0Lnbc1jZDCPE

Descrição:

Esse uns dos muitos eventos realizados pelos Bikeiros Capelinha MG em parceria com a Secretaria de Esporte e Cultura de Capelinha MG.
Umas series Esporte Radicais da Cidade. Esses eventos São muitos diversos pelo Rodrigo Santos, Geraldo Gonçalves, Janio Nogueira,
Adalton Nogueira e varios outros que cada dia só engrandece essa modalidade na nossa cidade e região.

2° OPEN DE VÔO LIVRE

Município: Itambacuri

Data: 14/04

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça do Mercado - centro, Rua Serafica, 1288

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3511-2526

Facebook: https://www.facebook.com/ItambacuriPrefeitura/?ref=br_rs

Site: http://https://www.itambacuri.mg.gov.br/

Descrição:

O céu da cidade, ficará ainda mais colorido em mais uma edição de Open de vôo Livre . A Rampa Vitoria será o palco de mais uma edição,
que acontecera no dia 14/04/2019. Rampa tem fácil acesso de carro, com placas indicativas, área ampla de decolagem e estacionamento. É
um evento único, que é um verdadeiro presente pra nossa terra, que sera um local pra você levar à família, além da prática esportiva, uma
bela vista de contemplação à natureza, uma beleza ímpar que só Itambacuri tem. O evento tem o intuito de difundir a modalidade do esporte
e de aventura com segurança e alegria. Para os turistas, os organizadores convidaram pilotos que fazem voo duplo, uma forma de atrair
aqueles que desejam sentir a experiência e o prazer de voar. Os pilotos são credenciados, com qualificação e licença para esse tipo de voo.

SEMANA SANTA 2019

Município: Pompéu

Data: 14/04, 21/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Espaço Público Praça da Matriz - Centro, Praça Central, s/n, Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3523-3969

Facebook: https://www.facebook.com/paroquianossasenhoradaconceicaopompeumg/?epa=SEARCH_BOX

Descrição:

Em um período de reflexão para os católicos, Pompéu convida a todos a vivenciar experiências de Fé e Tradição. Mantendo os ritos
consagrados, alguns com representações ao vivo, as encenações levam os participantes a momentos de emoção durante as cerimônias e
procissões. No ano de 2019, as celebrações terão início no dia 14 de Abril, domingo de Ramos, e se estenderá até dia 21, domingo de
Páscoa. Os festejos religiosos tomam conta das ruas centrais da cidade, com destaque para a Procissão do Encontro na quarta feira 17/04,
e Sexta Feira 19/04 com o descendimento da Cruz com a imagem centenária do Cristo Morto que foi restaurada em 2018 pelo CMPHC-
Pompéu, Cântico da Verônica e Procissão do Enterro, acompanhadas pelas Marchas Fúnebres executadas pela Corporação Musical Lira
Pompeana e ao toque da matraca. Como tradição, nas sextas feiras Santas de cada ano, ha a "fazeção do doce de leite" bem imaterial do
município Tombado pelo Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural de Pompéu.



SEMANA SANTA

Município: Curvelo

Data: 14/04, 21/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça do Santuário - Centro, Praça do Santuário, 60

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3721-7955

Site: http://www.curvelo.mg.gov.br

Descrição:

Em Curvelo, a Semana Santa é comemorada com muita tradição, fé e recolhimento. Com muita emoção e religiosidade na Basílica de São
Geraldo e nas paróquias de Santo Antônio, Sagrada Família, Imaculada Conceição, São Judas Tadeu, Bom Jesus, a Semana Santa conta
com uma programação com celebração de missas, confissões, procissão de ramos, via sacra, encenação da morte de Jesus e
descendimento da cruz. Na procissão de domingo de ramos é grande a participação dos fieis ao som da batida da matraca e a apresentação
da guarda romana.

8ª RUN FOR PARKINSON BRASIL

Município: Belo Horizonte

Data: 14/04

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça Diogo de Vasconcelos - Savassi, Praça Diogo de Vasconcelos, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99114-1056

Facebook: https://www.facebook.com/AsparmigMG//

Site: https://www.runforparkinsons.org/

Descrição:

No intuito de divulgar o dia mundial da doença de Parkinson, a Asparmig promove, no dia 14 de abril, corridas de rua de 10km, 5km e 3km.
Além da atividade física, estão previstos espaço fun, bandas, depoimentos e Lian Gong (prática corporal chinesa). O percurso abrange as
principais ruas da Savassi. As inscrições poderão ser feitas no site oficial do evento.

SEMANA SANTA

Município: Cataguases

Data: 14/04, 21/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Religiosos

Endereço: Santuário de Santa Rita de Cássia - Centro, Praça Santa Rita, s/n, via pública e no santuário

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3421-2436

Facebook: https://www.facebook.com/Santu%C3%A1rio-Santa-Rita-de-C%C3%A1ssia-Roccaporena-Cataguases-MG-
172711552917097/

Site: http://www.cataguases.mg.gov.br

Descrição:

Celebração do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, onde ocorre procissões, missas e encenação da via crucis com
presença de dezenas de milhares de romeiros e turistas. Tudo acontece no poligonal do Centro Histórico tombado pelo IPHAN, resultando
em um momento de fé em meio a um museu a céu aberto, o que torna único e agradável esse momento na Zona da Mata mineira. Vale a
pena conhecer pois é um momento que traz em sua essência o jeito interiorano de viver e praticar a fé católica apostólica romana, fazendo
deste um grande momento.



SEMANA SANTA 2019

Município: Piranguçu

Data: 14/04, 21/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Igreja Matriz Santo Antonio - Centro, Praça da Matriz , s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3643-1393

Site: http://www.pirangucu.mg.gov.br

Descrição:

Semana Santa inicia com a procissão de Ramos e segue até o domingo da páscoa. O evento de cunho religioso faz parte do calendário da
Igreja Católica e já é tradicional em nosso Município. O ponto forte do evento ocorre na Sexta Feira santa onde o município se silencia e
participa das atividades como via sacra até o cruzeiro, adoração da cruz e procissão do Senhor Morto que atrai centenas de pessoas.

SEMANA SANTA EM BELO VALE

Município: Belo Vale

Data: 14/04, 21/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Espaço Público Praça da Matriz - Centro, Praça Cláudio Pinheiro, s/n, Matriz de São Gonçalo

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3734-1649 / 3734-1349

Site: http://www.belovale.mg.gov.br

Descrição:

Evento cultural religioso que durante oito dias celebra a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nestes oito dias de festa, acontece
missas, procissões e teatros bíblicos na Praça da Matriz na cidade de Belo Vale-MG. Os fiéis se unem em uma grande demonstração de fé,
religiosidade e devoção, que tem início no Domingo de Ramos, data que recorda a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém e termina
no Domingo de Páscoa, com a celebração da ressurreição. Nestes dias, belo-valenses e turistas se reúnem para acompanhar as
tradicionais missas, procissões, reflexões de sermões e prestigiarem as cenas bíblicas da semana santa que é tradição na cidade.

SEMANA SANTA 2019

Município: Diamantina

Data: 14/04, 21/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Catedral Metropolitana - Centro, Rua Direita, 50

Circuito: Circuito Turístico dos Diamantes

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3531-9532

Facebook: https://www.facebook.com/VivaDiamantina/

Site: http://diamantina.mg.gov.br/

Descrição:

Em um período de reflexão para os católicos, a cidade de Diamantina, Patrimônio Cultural da Humanidade, recebe centenas de visitantes
dispostos a vivenciar experiências turísticas e culturais existentes na tradicional cidade histórica de Minas Gerais. Mantendo os ritos
consagrados, muito dos quais com representações ao vivo, as encenações levam os participantes a momentos de emoção durante as
cerimônias e procissões. No ano de 2019, as celebrações terão início no dia 14 de Abril, domingo de Ramos, e se estenderá até dia 21,
domingo de Páscoa. Os festejos religiosos tomam conta das ruas estreitas da cidade, as ruas ganham cores e simbolismos que fortalecem,
ano após ano, a tradição. Tapetes de rua, a guarda romana e o toque da matraca são alguns dos exemplos do que pode ser encontrado por
aqui!



SEMANA SANTA

Município: Cristais

Data: 14/04, 21/04

Categoria: Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Praça Monsenhor Celso Pinheiro, s/n, Matriz Nossa Senhora da Ajuda

Circuito: Circuito Turístico Grutas e Mar de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3835-2213

Site: http://www.cristais.mg.gov.br

Descrição:

A Semana Santa, data comemorativa a Paixão de Cristo, conta com uma programação intensa na cidade de Cristais. Tem-se a realização
de missas diárias, sempre seguidas de procissões e depois a encenação. Durante toda a semana são realizadas encenações diferentes,
que retratam os últimos momentos de Cristo. Festa tradicional a muitos anos, vem ganhando cada vez mais seguidores, com uma
participação grandiosa da população cristalense, bem como, de moradores cidades vizinhas que acompanham a religiosidade local e os
teatros ao ar livre, realizados pela Igreja com apoio da Secretaria de Cultura. Neste ano acontecerá entre os dias 14 a 21 de abril.

SEMANA SANTA DO DISTRITO MORRO VERMELHO

Município: Caeté

Data: 14/04, 21/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Distrito Morro Vermelho - Distrito Morro Vermelho, Distrito Morro Vermelho, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3651-8053

Site: http://www.caete.mg.gov.b

Descrição:

A celebração da Semana Santa no Distrito do Morro Vermelho ganha um significado especial momento que as pessoas participam, mais
fervorosas, das tradições religiosas. Recheada de história e tradição, a Semana Santa guarda os costumes e peculiaridades caeteenses,
com uma programação que se estende por toda o Distrito. A Semana Santa no distrito de Morro Vermelho inicia-se na quarta-feira de cinzas,
com o banho de Nosso Senhor dos Passos. A imagem é banhada com aguardente, sendo que apenas os homens podem assistir ao ritual,
logo após a bebida é distribuída. Conforme a tradição local, as pessoas que são dependentes do álcool e desejam se curar deve beber a
cachaça, pois assim acabarão com o vício. Na quarta-feira a Procissão de Encontro saindo com as imagens das Capelas respectivas onde
Maria encontra com seu filho, meia noite Procissão das Almas. Quinta-feira Celebração da ceia do Senhor e Lava-Pés. Sexta-feira Via
Sacra da fraternidade, Sermão do Descendimento da Cruz, no Adro da Matriz com o canto da Verônica, logo em seguida Procissão do
Enterro. Sábado - Procissão do Santíssimo sacramento e Benção. Domingo de Páscoa, solene Celebração Eucarística, logo após
Procissão do Triunfo do Senhor e Bênção do Santíssimo e Procissão do Triunfo de Nossa Senhora. Domingo de Ramos em seguida a
Procissão e celebração Eucarística.



SEMANA SANTA

Município: Araçaí

Data: 14/04, 21/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Praça São Sebastião - Centro, Praça São Sebastião, s/n

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3715-6234

Site: http://www.aracai.mg.gov.br

Descrição:

Começa no Domingo de Ramos com a benção dos Ramos na Capela de Nossa Senhora do Rosário seguida de procissão até a Matriz de
São Sebastião com celebração.Na segunda e terça feiras,acontecem as procissões do Depósito de Nossa Senhora e Nosso Senhor dos
Passos e confissões. Na quarta feira é celebrada a cerimônia do Encontro na Praça São Sebastião. Quinta feira acontece a celebração da
Ùltima Ceia e Lava Pés,Sermão de Mandato e comunhão geral e adoração do Santíssimo, na Matriz de São Sebastião.Na sexta feira Santa
é celebrada a via sacra com saída da Igreja Matriz às 4:30h da manhã em direção ao Morro do Cruzeiro com as encenações da Via Sacra,às
15h. Ação Litúrgica da Morte de Jesús,denudamento da cruz e adoração da cruz.Os quadros vivos acontecem nas vias e praças públicas a
partir de 19h com encenações da Última Ceia, Jesús no Horto,Jesùs com Pilatos, Crucifixão e Procissão do enterro.

SEMANA SANTA 2019

Município: Santa Luzia

Data: 14/04, 21/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Santuário de Santa Luzia - Centro , Rua Direita , 785

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3641-4791

Site: http://www.santaluzia.mg.gov.br

Descrição:

Missas solenes com cânticos em latim do século XIX, procissões pelas ruas de pedra e andores, carregados nos ombros, com as imagens
barrocas. Há uma intensa programação religiosa e cultural, com direito a missas, procissões, festas e encenações, desde o século XVIII. A
programação da Sexta-feira da Paixão é uma tradição viva na cidade. A procissão do Santo Enterro é uma preciosidade, as casas são
iluminadas com velas e toalhas roxas. O Santuário é todo enfeitado com rosmamin e manjericão.

SEMANA SANTA EM OURO BRANCO-MG

Município: Ouro Branco

Data: 14/04, 21/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Igreja Matriz de Santo Antônio - Centro, Praça Santa Cruz, S/N

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31)39381021

Site: http://www.ourobranco.mg.gov.br/

Descrição:

A Semana Santa é marcada pela tradição cultural e religiosa no município de Ouro Branco no interior de Minas Gerais. O evento atrai um
grande número de religiosos e visitantes nas procissões, missas e teatro bíblico da encenação da Paixão de Cristo no átrio da Igreja Matriz
de Santo Antônio, em um ato de devoção, fé e apreciação da arte. Os ritos religiosos iniciam-se no Domingo de Ramos, data da passagem
triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, e encerra no domingo de Páscoa, em que é celebrada a Ressurreição. As ruas são enfeitadas e
marcadas pelos tapetes de rua confeccionados pelo grupo de jovens, que fortalecem o simbolismo religioso em cada traço dos desenhos a
espera dos fiéis no encontro das procissões.



SEMANA SANTA

Município: Abre Campo

Data: 14/04, 21/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Praça Santana, s/n

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3872-1254

Site: http://www.abrecampo.mg.gov.br/

Descrição:

As celebrações da Semana Santa de Abre Campo se iniciam no domingo (14/04) com a benção e procissão de Ramos e durante a semana
são realizadas missas, procissões e encenações da Paixão de Cristo. As celebrações se encerram no domingo de Páscoa.

SEMANA SANTA

Município: Cláudio

Data: 14/04, 21/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Praça dos Ex-Combatentes, s/n, Jardim Monte Castelo

Circuito: Circuito Turístico Campo das Vertentes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3381-4800 / 3381-1004

Site: http://https://www.diocesedivinopolis.org.br

Descrição:

Durante este Tempo Sacrossanto da Quaresma, os fieis com mais abundancia ouvem a Palavra de Deus, entregam-se à Oração, fazem
Penitencia, recordam seu Batismo, seguem a Cristo no caminho da cruz, e se preparam, assim, para a Celebração da Páscoa. Do domingo
de Ramos até o Domingo da Ressurreição, em todas as celebrações noturnas tem encenações Bíblicas com uma equipe preparada e
treinada para isso, devotos e fieis participam de forma voluntária para recriar as cenas da vida do Cristo.

SEMANA SANTA

Município: Perdões

Data: 14/04, 21/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Igreja Matriz Senhor Bom Jesus dos Perdões - Centro, Praça Dr. Zoroastro Alvarenga, s/n, Igreja Matriz Senhor Bom
Jesus dos Perdões

Circuito: Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D'Água

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3864-1145

Site: http://www.perdoes.mg.gov.br

Descrição:

A Semana Santa é uma tradição religiosa católica que celebra a Paixão, a Morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ela se inicia no Domingo
de Ramos, que relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e termina com a ressurreição de Jesus, que ocorre no domingo de
Páscoa. Em Perdões, a Semana Santa é um dos maiores eventos de fé e devoção católica da região, com cerimoniais diversos que marcam
os últimos momentos da vida de Cristo. Os turistas podem acompanhar as procissões, ouvir o som das matracas, o canto da verônica e se
deparar com as igrejas centenárias existentes no município. A semana Santa é celebrada com reverência, respeito e amor, com procissões,
orações, penitências, entre outros...



SEMANA SANTA

Município: Entre Rios de Minas

Data: 14/04, 21/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Em frente a Igreja Nossa Senhora das Brotas - Centro, Praça Senador Ribeiro, s/n

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3751-1244

Site: http://www.entreriosdeminas.mg.gov.br

Descrição:

A Semana Santa é uma festa religiosa da igreja católica que acontece todo mês de março ou início de abril. Celebra à Paixão, Morte e
Ressurreição de Jesus Cristo. Em Entre Rios está festa já se tornou tradição, mobilizando toda a cidade na sua participação. Acontece em
frente a Igreja Nossa Senhora das Brotas, aonde são realizadas as celebrações religiosas durante toda a semana e a tradicional encenação
da Paixão de Cristo. No sábado da Semana Santa (Sábado de Aleluia) acontece apresentações musicais, com grupos regionais, dando no
dia anterior ao Domingo de Páscoa.

SEMANA SANTA

Município: Caeté

Data: 14/04, 21/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Dr. João Pinheiro - Centro, Praça Dr. joão Pinheiro, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3651-8053

Site: http://www.caete.mg.gov.br

Descrição:

A celebração da Semana Santa em Caeté ganha um significado especial momento que as pessoas participam, mais fervorosas, das
tradições religiosas. Recheada de história e tradição, a Semana Santa em Caeté guarda os costumes e peculiaridades caeteenses, com
uma programação que se estende por toda a cidade. A Semana Santa abre com a Benção de Ramos, seguida da Procissão e celebração
Eucarística. Na quarta-feira, a Procissão de Encontro saindo com as imagens das Capelas respectivas onde Maria encontra com seu filho,
meia noite Procissão das Almas. Quinta-feira Celebração da ceia do Senhor e Lava-Pés. Sexta-feira Via Sacra da fraternidade, Sermão do
Descendimento da Cruz, no Adro da Matriz com o canto da Verônica, logo em seguida Procissão do Enterro. Sábado há a Procissão do
Santíssimo sacramento e Benção. Domingo de Páscoa, solene Celebração Eucarística, logo após Procissão do Triunfo do Senhor e
Bênção do Santíssimo e Procissão do Triunfo de Nossa Senhora.

SEMANA SANTA

Município: Formiga

Data: 14/04, 21/04

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Matriz São Vicente Ferrer - Centro, Praça São Vicente Ferrer, 01

Circuito: Circuito Turístico Grutas e Mar de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3322-2131

Site: http://paroquiasaovicenteferrer.com.br/novo/

Descrição:

Formiga é uma cidade tradicionalmente católica e há muitos anos organiza e festeja diversas festas de cunho religioso, dentre elas, a
Semana Santa. As comemorações no município mantêm algumas tradições nas quais são relembradas a paixão, morte e ressurreição de
Cristo. A Semana Santa começa no domingo de Ramos, que comemora a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e termina no domingo de
Páscoa. Este é um tempo religioso que celebra a subida de Jesus Cristo ao Monte das Oliveiras, a sua crucificação e a sua ressurreição. As
paróquias formiguenses organizam procissões, encenações e via-sacra para relembrar o período.



SEMANA SANTA DA CIDADE DE JABOTICATUBAS

Município: Jaboticatubas

Data: 14/04, 21/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Centro, Avenida Benedito Valadares, 456

Circuito: Circuito Turístico Serra do Cipó

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3683-1065

Site: http://www.jaboticatubas.mg.gov.br

Descrição:

A Semana Santa, em Jaboticatubas, é um espetáculo ao ar livre. Toda trajetória de vida, morte e ressureição de Cristo é contada em cenas
teatrais durante as procissões, missa e via sacra. As apresentações começam no domingo de ramos e termina no domingo de páscoa. O
teatro é realizado pelo grupo Maizé Verdade, que utiliza mais de 200 figurantes caracterizados e preparados para emocionar os fiés.
Independente da religião e da fé, é um espetáculo que vale a pena conferir!

SEMANA SANTA

Município: Itambé do Mato Dentro

Data: 14/04, 21/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Ginásio Poliesportivo Guido Isidoro/Quadra Poliesportiva - Centro, Praça 1° de Março, 22

Circuito: Circuito Turístico Serra do Cipó

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3836-5120

Facebook: http://www.facebook.com/ItambeNews/

Site: http://www.itambedomatodentro.mg.gov.br

Descrição:

Celebração e manifestação de fé durante os dias que antecedem a Páscoa. Inicia na terça-feira onde a Imagem de Nossa Senhora dos
Passos é levada a casa dos fiéis, no dia seguinte tem-se a procissão do encontro com a imagem da santa saindo da Capela de Nossa
Senhora Aparecida e levada a Igreja Matriz Nossa Senhora das Oliveiras. Na quinta-feira a celebração continua com uma procissão
luminosa com velas até Matriz, em seguida tem-se a dramatização do lava-pés e logo após a adoração do Santíssimo. Na sexta-feira faz-se
a procissão de Jesus Morto nas ruas até a Matriz e em seguida ás 19h celebrado uma missa. No próximo dia é realizada a celebração do
Sábado de Aleluia na Matriz com missa e um Baile de Aleluia festivo no Ginásio Poliesportivo da Cidade. No Domingo se encerra com a
missa as 9h da manhã em celebração a Páscoa.

SEMANA SANTA

Município: Resende Costa

Data: 14/04, 21/04

Categoria: Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Matriz de Nossa Senhora da Penha de França - Centro , Praça Cônego Cardoso, s/n

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3354-1366

Site: http://www.resendecosta.mg.gov.br

Descrição:

A Semana Santa em Resende Costa reserva uma tradição muito bonita. Conta com a atuação das Irmandades, da Banda Santa Cecília e do
Coral e Orquestra Mater Dei, centenária da cidade, que executam obras de compositores locais e regionais, como Joaquim Pinto Lara, João
Francisco da Matta, Pe. José Maria Xavier, Martiniano Ribeiro Bastos, entre outros. Além disso, a Semana Santa é realizada com mais um
dia, na segunda-feira de Páscoa, em que os fiéis saem às ruas com a imagem de Nossa Senhora das Dores vestida de branco.



SEMANA SANTA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

Município: Conceição do Mato Dentro

Data: 14/04, 21/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Santuário do Bom Jesus de Matosinhos. - Matosinhos, Praça do Santuário Bom Jesus, s/n, Largo

Circuito: Circuito Turístico Serra do Cipó

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3868-1248

Site: http://www.paroquianossasenhoradaconceicao.com.br

Descrição:

Comemoração à Semana Santa com representação Teatral da morte e ressurreição de Cristo no Santuário da cidade. Festa religiosa com
intervenções artísticas culturais organizadas pela parceria entre a paróquia e as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Turismo e
Educação e Cultura. É considerado um momento que proporciona a reflexão espiritual. A encenação tem uma contribuição diferenciada
durante as comemorações da Semana Santa.

SEMANA SANTA DE SÃO JOÃO DEL REI

Município: São João del Rei

Data: 14/04, 21/04

Categoria: Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar - Centro , Rua Monsenhor Gustavo, 61

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3373-4475

Site: http://www.saojoaodelrei.mg.gov.br/

Descrição:

Em São João del Rei, a Semana Santa é marcada pela tradição das cerimônias religiosas. Uma delas é o "Ofício de Trevas", que tem a
primeira celebração na quarta-feira e outras duas, chamadas Matinas e Laudes, nas manhãs desta sexta-feira e sábado. Neste período,
ocorre uma explosão da manifestação da fé, que gera cultura, música e abre as portas da experiência interior de cada um.

SEMANA SANTA

Município: Queluzito

Data: 14/04, 21/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Santo Amaro - Centro, Praça Santo Amaro, s/n

Circuito: Circuito Turístico Villas e Fazendas de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3722-1211

Descrição:

Celebrações referentes a Semana santa como missão, leilões, encenação da morte e descimento da cruz. A semana Santa e a Mais
tradicional festa de Queluzito, que tem apenas 2500 , a maioria católica. No domingo de Ramos,uma comissão de moradores percorrem as
fazendas da região em buscas de doações para o tradicional leilão, onde a venda e revestida para realização de festejos da igreja e , ainda,
se manter durante o ano. Os moradores participam do ato do lava-pés na quinta -feira e descimento da cruz na sexta. No domingo acontece
a tradicional procissão da Pascoa, onde moradores e o departamento de cultura se envolvem enfeitando as casas, e confeccionando
tapetes com serragem para a celebração deste tradicional evento.



ENCENAÇÃO DA SEMANA SANTA

Município: Carmo do Cajuru

Data: 14/04, 21/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Sede e Comunidades Rurais - Adelino Mano, Praça Nossa Senhora Aparecida, s/n

Circuito: Circuito Turístico Campo das Vertentes

Organização/Informações:

Site: http://www.carmodocajuru.mg.gov.br

Descrição:

As festividades acontecem já na semana que antecede a Santa Semana, com muitas celebrações nas paróquias tendo como atratividades
missas cantadas em latim, as encenações com quadro vivo da paixão e morte de cristo. Evento realizado na praça, aberta a toda população
cajuruense e visitantes, entrada franca.

SEMANA SANTA 2019

Município: Pequi

Data: 14/04, 20/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Igreja Nossa Sra. do Rosário - Centro, Praça do Rosário, s/n

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3278-1545

Site: http://www.pequi.mg.gov.br

Descrição:

Evento cultural e religioso tradicional da Igreja Católica de Pequi, que celebra a morte e ressurreição de Cristo. A Semana Santa, com suas
cerimônias litúrgicas, faz brotar em toda parte um clima diverso do que habitualmente se vive no município. A presença mais viva da Paixão
de Cristo e o seu significado redentor provocam, nos fiéis, uma notável mudança de atitude neste período santo. A semana Santa é
celebrada com reverência, respeito e amor, com procissões, orações, penitências, entre outros...

SEMANA SANTA

Município: Itabirito

Data: 14/04, 20/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Centro Histórico de Itabirito - Boa Viagem, Praça Dom Silvério, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3561-1979 / (31) 3561-1936

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br

Descrição:

Com calendário móvel, a Semana Santa é o momento de avivamento da fé do povo católico do município. As duas paróquias de Itabirito;
Nossa Senhora da Boa Viagem e São Sebastião se unem para a realização dos eventos religiosos. As procissões do depósito do Senhor
dos Passos, depósito de Nossa Senhora das Dores, do Encontro, do Enterro e da Ressurreição ganham especial atenção e atraem
inúmeros fiéis para, nas ruas e ladeiras centenárias, emoldurarem novamente a Paixão do Senhor. As pequenas capelas, tornam-se sede
de momentos de muita fé e devoção.



SEMANA SANTA 2019

Município: Mariana

Data: 14/04, 20/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Centro Histórico - Centro, Praça Minas Gerais, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3557-9006 / 3557-9025

Facebook: https://www.facebook.com/prefmariana/

Site: http://www.mariana.mg.gov.br/

Descrição:

Quem visita as cidades históricas de Minas Gerais, na Semana Santa, encontra além da arquitetura barroca e do casario colonial
tipicamente mineiro, o clima aconchegante do estado repleto das mais diversas manifestações religiosas.

SEMANA SANTA ENCENADA

Município: Couto de Magalhães de Minas

Data: 14/04, 20/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Praça Matozinhos, Praça Nossa Senhora da Conceição - Centro, Praça Matozinhos, Praça Nossa Senhora da Conceição
ruas e Avedidas, s/n, Praça Matozinhos

Circuito: Circuito Turístico dos Diamantes

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3533-1244

Site: http://www.coutodemagalhaesdeminas.mg.gov.br

Descrição:

A Semana Santa é uma tradição religiosa católica que celebra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ela se inicia no Domingo
de Ramos, que relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e termina com a ressurreição de Jesus, que ocorre no domingo de
Páscoa. Em Couto de Magalhães toda a passagem da "Via Crucis" é encenada por um grupo de voluntários da Paróquia, que se
empenham em representar de forma teatral a via dolorosa. O objetivo é sempre um só: valorizar as ações de Cristo e reconhecer a presença
de Deus mesmo na dor e no sofrimento.

SEMANA SANTA DA CIDADE DE IJACI

Município: Ijaci

Data: 14/04, 19/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça da Igreja Matriz - Centro, Praça Prefeito Elias Antônio Filho, s/n

Circuito: Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D'Água

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3843-1280

Site: http://www.ijaci.mg.gov.br

Descrição:

Evento religioso e tradicional no município com belas procissões, apresentando encenações religiosas representando a ida de Jesus ao
Calvário, em sua paixão e morte. Inicia com o centenário das dores, uma semana antes do domingo de Ramos. Na Semana Santa, o evento
tem no domingo de Ramos às 7hs tem a benção de Ramos na Capela do Rosário, procissão até a Matriz e missa. Segunda santa tem missa
às 19hs e procissão do depósito do Senhor dos Passos até a Capela de São José. Terça missa e procissão do depósito de Nossas Senhora
das Dores para a Capela do Rosário. Quarta duas procissões que se encontram na Matriz havendo a celebração do encontro. Quinta tem a
missa do Clero para os Padres e a noite às 20hs missa do Lava pés. Sexta, via sacra às 8h, 15h liturgia da adoração da cruz, 20h Sermão
do Dessendimento da Cruz e procissão do enterro (maior procissão do ano). Sábado santo, às 20hs tem a benção do fogo e missa da vigilia
pascoal. Domingo 7h missa e procissão da ressurreição.



SEMANA SANTA

Município: Oliveira

Data: 14/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Praça Xv de Novembro e pelas ruas da cidade. - Centro, Praça XV de Novembro, s/n

Circuito: Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D'Água

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3331-5671

Facebook: https://www.facebook.com/Prefeitura-Municipal-de-Oliveira-MG-472026389520629/

Site: http://www.oliveira.mg.gov.br/

Descrição:

A Semana Santa vem com uma belíssima liturgia oficial de toda a Igreja Católica com as celebrações das missas do Domingo de Ramos e
da Paixão do Senhor; Quinta-feira Santa, Missa dos Santos Óleos e Missa da Ceia do Senhor; Sexta-feira da Paixão, Ação Litúrgica da
tarde; Sábado Santo, Vigília Pascal, e missas do Domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor. Para a liturgia oficial, já temos bons
folhetos litúrgicos a nos guiar e um texto para nos acompanhar nas celebrações e procissões paralitúrgicas, ou seja, nas orações e cantos
que acontecem em uma ‘liturgia extraoficial’, mas tão queridas e vividas por várias pessoas em nossa cidade de Oliveira. Referimo-nos ao
Setenário das Dores e às procissões do Depósito, Encontro, Dores, Sepultamento do Senhor e do Triunfo de Nossa Senhora, com seus
motetos próprios (moteto é um gênero musical polifônico, de mais de uma voz, surgido no século XIII, que canta repetidamente algumas
palavras ou versos, donde vem a origem do termo, derivado de mot, que em francês significa palavra.

SEMANA SANTA 2019

Município: Congonhas

Data: 14/04, 21/04

Categoria: Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Santuário do Bom Jesus de Matosinhos - Centro, Praça do Santuário, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3731-1300

Site: http://www.congonhas.mg.gov.br

Descrição:

Além do cenário propício e que relembra a paixão de Cristo, diversos são os atos religiosos na cidade de Congonhas. Junto aos ritos
religiosos, há uma produção na cidade para receber milhares de turistas. A cidade oferece diversas atrações durante a semana como
encenações litúrgicas nas escadarias e adros das igrejas.Os turistas podem acompanhar as procissões e ver de perto os tapetes de
serragens , ouvir o som das matracas , o canto da verônica e se deparar com as igrejas centenárias que estão no percurso por onde passam
as procissões.



SEMANA SANTA 2019

Município: São Thomé das Letras

Data: 14/04, 21/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Igreja Matriz - Centro, Praça Barão de Alfena, s/n

Circuito: Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D'Água

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3237-1276

Facebook: https://www.facebook.com/pascomsaotomedasletras/?tn-str=k*F

Site: http://www.saotomedasletras.mg.gov.br

Descrição:

Resgatando as tradições da nossa cidade! Tradicional Semana Santa Mineira! Celebrações Solenes, Procissões, Sermões, Canto dos
Motetos! De 07 a 13 de abril - Setenário das Dores: Nesta semana a Igreja Católica contempla as sete dores que Maria viveu no decorrer de
sua vida por causa de seu Filho Jesus. 19h - Celebração da Santa Missa na Igreja Matriz com contemplação das Sete Dores de Maria
Santíssima. Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor a domingo de páscoa, procissões e Santa Missa nas Igrejas Nossa Senhora da
Guia no Distrito de Sobradinho e Igreja Matriz.

SEMANA SANTA

Município: Passa Quatro

Data: 14/04, 21/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Igreja Matriz de São Sebastião - Centro, Rua Cônego Olavo, s/n

Circuito: Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3371-5000 (35) 3371-4312

Facebook: https://www.facebook.com/SeturPassaQuatroMG/

Site: http://passaquatro.mg.gov.br

Descrição:

A Semana Santa em Passa Quatro é uma festa religiosa marcada por missas, procissões, apresentações de peças teatrais e outros festejos.
A tradicional Liturgia da Semana Santa é celebrada pela Igreja católica revivendo a Paixão, a Morte e a Ressurreição de Jesus Cristo
durante as missas, procissões e representações. Iniciando a programação no Domingo de Ramos, que relembra a entrada triunfal de Jesus
em Jerusalém, a Semana Santa tem seu auge na Sexta-feira Santa com a encenação da Paixão de Cristo. As festividades encerram no
Domingo de Páscoa com a procissão da Ressurreição do Senhor da Nossa Senhora da Alegria, que percorre todo o centro histórico do
município. Passa Quatro está localizada no sul de minas na região turística das Terras Altas da Mantiqueira. É uma Estância Hidromineral,
cercada de muito verde, ar puro e tranquilidade. Um verdadeiro convite para uma divina experiência religiosa e espiritual.



SEMANA SANTA 2019

Município: Felício dos Santos

Data: 14/04, 21/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Central - centro , Praça Central, s/n

Circuito: Circuito Turístico dos Diamantes

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3523-1265

Facebook: https://www.facebook.com/turismofeliciodossantos

Site: http://http://feliciodossantos.mg.gov.br/turismo/

Descrição:

A Semana Santa é uma tradição religiosa católica que celebra a Paixão, a Morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Importante momento de fé
e devoção, a cidade de Felício dos Santos celebra esta importante data com a tradição da guarda romana, encenação da morte e paixão de
Cristo, procissão do enterro e tantos outros momentos de tradição e cultura que enchem a nossa linda cidade de fé. Venha viver e conhecer
esse momento de reflexão.

DESAFIO ACM-MG 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 14/04

Categoria: Esportivo

Endereço: ACM-MG - Unidade Caiçara - Caiçara, Rua Tietê, 292

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3412-7818

Facebook: https://www.facebook.com/acmmg/

Site: http://www.acmmg.com.br/

Descrição:

A Associação Cristã de Moços em Minas Gerais (ACM-MG) é uma entidade internacional sem fins lucrativos presente no Brasil há 124 anos,
que tem como missão colocar em prática os princípios cristãos, através de atividades que formem o corpo, mente e espíritos saudáveis. O
Desafio ACM aconteceu pela primeira vez em maio de 2018, em uma ação promovida pela Aliança Mundial das ACM’s. Devido ao sucesso
do primeiro evento, o Desafio ACM-MG agora faz parte da programação oficial de eventos da ACM-MG. Os participantes, além de incentivar
prática esportiva, terão oportunidade de ajudar, já que parte da renda do evento será destinada aos programas desenvolvidos pela entidade.
A corrida acontecerá no dia 14 de abril, com largada às 8 horas, na unidade Caiçara da ACM-MG.



SEMANA SANTA

Município: Grão Mogol

Data: 14/04, 21/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Igreja Matriz Santo Antônio - Centro, Praça, S/N

Circuito: Circuito Turístico Lago de Irapé

Organização/Informações:

Telefone: (038) 3468-0329

Facebook: https://www.facebook.com/santoantoniodegraomogol/

Descrição:

Tradicional rito católico celebrado todo ano na cidade pelas suas ruas de pedra e suas igrejas centenárias também construídas em pedra. O
evento segue a seguinte programação: 14/04 - DOMINGO DE RAMOS: 19:00h – Inicio da Celebração e Benção dos Ramos na Capela de
Nossa Senhora do Rosário, seguindo em procissão até a Matriz de Santo Antônio para a Santa Missa. 15/04 - SEGUNDA-FEIRA 19:00h –
Missa da Cura na Matriz 16/04 - TERÇA-FEIRA 19:00h – Celebração Penitencial Logo após, transladação das imagens para a Procissão do
Encontro. ( Homens levar imagem de Nossa senhora das Dores até o Asilo São Vicente de Paula e mulheres levar imagem de Nosso
Senhor dos Passos até a Capela de Nossa Senhora do Rosário). 17/04 - QUARTA- FEIRA Confissão das 10:00h às 12:00h e das 14:00h às
17:00h 19:30h - Encenação da Via Sacra 18/04 - QUINTA-FEIRA - CEIA DO SENHOR 19:00h - Santa Missa( lava-pés). Após Santa Missa,
transladação do Santíssimo Sacramento em procissão luminosa até o Presépio Natural Mãos de Deus, onde será feita a Vigília e Adoração
ao Santíssimo até as 14:00h do dia seguinte. 19/04 - SEXTA-FEIRA - PAIXÃO DE CRISTO 08:00h - Procissão do encontro( Homens saindo
do Asilo São Vicente com imagem de Nossa Senhora das Dores e, mulheres saindo com imagem de Nosso Senhor dos Passos da Capela
Nossa Senhora do Rosário), onde se encontrarão na Matriz de Santo Antônio. Em seguida haverá uma reflexão. 15:00 – Exaltação da Santa
Cruz 19:00 – Encenação da Via Sacra feita pelos jovens do Grupo Grãos na praça da Matriz. Em seguida procissão com o Senhor Morto.
20/04 – SÁBADO SANTO – VIGÍLIA PASCAL 19:00h – Santa Missa da Matriz de Santo Antônio 15:00 – Terço e Ofício das Sete Dores de
Maria na Matriz de Santo Antônio. 21/04 – DOMINGO DE PÁSCOA 07:00 - Procissão do Cristo Ressuscitado, saindo da Capela do Rosário,
em seguida Santa Missa. Durante celebração , teremos uma dança com os jovens do Grupo Grãos. Após Santa Missa, confraternização.

SEMANA SANTA 2019

Município: Coronel Fabriciano

Data: 14/04, 21/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Catedral de São Sebastião - Centro, Rua São Sebastião, 604

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Site: http://www.saosebastiaofabricssr.com.br/

Descrição:

Festa religiosa da igreja católica que celebra a Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo. Tradicionalmente ocorre procissões, missas e
encenação da via crúcis. A programação iniciará no Domingo de Ramos, 14 de abril e encerrará no Domingo da Ressurreição, dia 21 de
abril. Dia 15 de abril será a Celebração da Penitência, dia 16 de abril Missa com meditação das Sete Dores de Maria; dia 17 de abril
Procissão do Encontro; 18 de abril Missa da Seia do Senhor - Lava Pés; 19 de abril Via-Sacra e Caminhada Penitencial, Cenas da Copiosa
Redenção, Encenação da Paixão de Cristo e Liturgia da Paixão de Cristo; Sábado de Aleluia Solene Vigília Pascal e finalizando no
Domingo da Ressurreição a Missa da Páscoa do Senhor.



SEMANA SANTA DA CIDADE DE CORINTO

Município: Corinto

Data: 14/04, 20/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Juscelino Kubitschek (Praça da Bandeira) - Centro, Praça Juscelino Kubitschek (Praça da Bandeira), s/n, Corinto-
MG

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3751-3588

Facebook: https://www.facebook.com/corintoprefeitura/

Descrição:

A Semana Santa é uma tradição religiosa católica que celebra a Paixão, a Morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ela se inicia no Domingo
de Ramos, que relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e termina com a ressurreição de Jesus, que ocorre no domingo de
Páscoa. Em Corinto o evento de cunho religioso, com apresentação de Quadros ao vivo sobre a Paixão, Morte e Ressurreição, de Jesus
Cristo acontece todos os anos na Praça da Bandeira no centro da cidade. Por ser uma tradição importante para os moradores, o referido
evento reúne inúmeras pessoas da cidade e região vizinhas que vem para prestigiar e participar das comemorações e encenações sendo
um momento de grande emoção para todos que participam, contribuindo também para a valorização da cultura local alem de promover
renda e turismo local.

SEMANA SANTA

Município: Aiuruoca

Data: 14/04, 21/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição - Centro, Praça Monsenhor Nágel, s/n

Circuito: Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3344-1264

Site: http://www.aiuruoca.mg.gov.br/turismo/portal/

Descrição:

Instituída oficialmente no ano de 1717 com a criação da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Aiuruoca, a cidade ainda mantem,
quase na íntegra, todos os seus ritos em latim, procissões e liturgias, com destaque para a música barroca. A celebração da Semana Santa
de Aiuruoca pode ser entendida como um drama coletivo, composto de uma série complexa de eventos em que a própria intensidade das
cerimônias contribui para promover uma vivência imediata das festas barrocas do período colonial. A identidade cultural do aiuruocano está
intimamente ligada ao legado do ouro, fazendo com que a celebração tricentenária de sua Semana Santa, seja um espaço privilegiado para
a expressão deste legado. A Semana Santa de Aiuruoca é tombada como Patrimônio Cultural e Imaterial do Município.

CAMINHADAS NA NATUREZA - EDIÇÃO DE ABRIL

Município: Itabirito

Data: 14/04

Categoria: Esportivo

Endereço: Distritos - Diversos, Diversos, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3561-4000

Facebook: https://pt-br.facebook.com/prefeituraitabirito/

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

As caminhadas acontecem em propriedades e empreendimentos rurais de Itabirito. Em 2019, serão 9 edições. O projeto é filiado à
Confederação Brasileira de Caminhadas, Atividades Esportivas e Inclusão Social (Anda Brasil), que proporciona lazer aos participantes na
modalidade de esportes populares. Além de práticas físicas o projeto destaca os locais de interesse natural, cultural e turístico de Itabirito.
Convidem seus familiares e amigos e venham contemplar as belezas naturais, históricas, gastronômicas e culturais de Itabirito!



SEMANA SANTA

Município: Brazópolis

Data: 15/04, 21/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Praça Sagrados Corações - Centro, Praça Sagrados Coraçoes , s/n, Anfiteatro

Circuito: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3641-1373

Site: http://www.brazopolis.mg.gov.br

Descrição:

A Semana Santa é uma das tradições mais antigas de Brazópolis, sendo um acontecimento único, onde arte e fé se encontram nas ruas e
praças, num espetáculo de cores e religiosidade. A fé é interpretada sob olhares que expressam reflexão, compaixão, tradição e respeito
religioso. Ha vinte anos o espetáculo "PAIXÃO DE CRISTO" é encenado pelo TAB (Teatro Amador Brasopolense), sendo considerado uma
das grandes atrações turísticas de nossa cidade e ponto forte do nosso turismo religioso. Ultima apresentação foram cerca de três mil
pessoas assistindo a este espetáculo, de alta qualidade que contou a história de Jesus Cristo, onde o público pode reviver as cenas da
Paixão de Cristo. Numa área de aproximadamente 8 mil m2 e num palco de 40 metros, mais próximo do público, o espetáculo "Paixão de
Cristo" contou com a participação de aproximadamente cem pessoas entre diretor, figurantes, cenógrafos, equipes de montagem, som e
iluminação. Os espectadores acompanharam a trajetória de Cristo ao vivo, com a brilhante interpretação dos atores.

JEMG

Município: Patos de Minas

Data: 17/04, 21/04

Categoria: Esportivo

Endereço: A.A.B.B.Associação Atlética Banco do Brasil - Alto Caiçaras, Rua Carvalho, s/n

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3822-1515

Site: http://patosdeminas.aabb.com.br/

Descrição:

Competição esportiva envolvendo instituições de ensino de diversas cidades de Minas Gerais. A competição é realizada em três etapas,
microrregional, regional e estadual, em várias regiões do estado, com cidades sedes. A cidade sede de cada etapa recebe diversas cidades
para o evento, disponibilizando estadia para todos alunos/atletas e professores durante os jogos. Durante 5 dias, centenas de alunos/atletas
participam de competições esportivas em diversas modalidades representando suas escolas e município no maior evento esportivo escolar
do estado de Minas Gerais.



FAMÍLIA NA PRAÇA

Município: Miradouro

Data: 17/04

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Central - centro, Praça, s/n

Circuito: Circuito Turístico da Serra do Brigadeiro

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3753-1160 / 3753-1905

Facebook: https://www.facebook.com/PrefsMiradouro/?epa=SEARCH_BOX

Site: https://www.miradouro.mg.gov.br/

Descrição:

O família na praça é muito conhecido pelo estado de Minas Gerais, é uma parceria entre entidades para oferecer a população momentos de
, saúde lazer e cultura. Uma parceria com SENAR FAEMG-MG, o família na praça trás um show de humor e boas músicas, serviços para
população como: Corte de cabelo, exame de vistas, aferição de pressão, checagem de nível da glicose etc, trás também para criançada,
brinquedos, personagens do mundo dos desenhos, pipoca algodão doce e muito mais para animar a festa. é um evento com o nível de
entretenimento muito familiar, educativo, cultural. Levando as famílias a saírem um pouco de seus lares e prestigiar juntos esse belo evento
em nossa bela praça santa rita de cássia.

SEMANA SANTA 2019

Município: Raul Soares

Data: 17/04, 21/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Santuário São Sebastião - Centro, Praça Padre José Domingues, s/n

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3351-1098

Facebook: https://www.facebook.com/raul.santuario/

Site: http://www.raulsoares.mg.gov.br

Descrição:

As festividades da Semana Santa em Raul Soares são organizadas pelo Santuário São Sebastião e além de contar com procissões e todos
os tradicionais ritos da Igreja Católica, apresenta em sua programação a encenação teatral do "Quadro Vivo" sob responsabilidade da
Associação Teatral Pró-Semana Santa. Raul Soares é uma das poucas cidades mineiras que ainda apresenta a encenação que acontece
na última semana da quaresma em frente ao Santuário São Sebastião.

SEMANA SANTA

Município: Esmeraldas

Data: 17/04, 21/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Getúlio Vargas - Centro, Praça Getúlio Vargas, s/n

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3538-1555

Facebook: https://pt-br.facebook.com/prefeituradeesmeraldas

Site: http://www.esmeraldas.mg.gov.br

Descrição:

A tradição da das festas religiosas na cidade de Esmeraldas, tem na Semana Santa a sua maior representatividade. Procissões, missas,
terços, vigílias e a famosa encenação da paixão e morte de Jesus Cristo, são os momentos que compõem o evento, que vai do domingo de
ramos até o domingo de pascoa.



COPA DE HANDEBOL DE MARTINHO CAMPOS

Município: Martinho Campos

Data: 17/04

Categoria: Esportivo

Endereço: Avenida Coronel Pedro Lino - centro, Rua Expedicionário, 1

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3524-2676

Site: http://www.martinhocampos.mg.gov.br

Descrição:

Competição que é realizada todos os anos, onde reúnem-se atletas de várias cidades de Minas Gerais. Um campeonato que dá
oportunidade de participação na modalidade handebol em várias categorias: Adulto, Mirim, Infantil, Módulo I e II, nos naipes feminino e
masculino. A competição é realizada em cinco dias, com organização da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo e ajuda de voluntários.

VII FEIRA DE SAÚDE MENTAL - EXPOSIÇÃO TREM DE DOIDO

Município: Itabirito

Data: 17/04, 06/05

Categoria: Congressos e Convenções, Culturais e Artísticos

Endereço: Salão do Ferroviários - Complexo Turístico da Estação - Centro, Praça Dr. Guilherme, s/n°

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone:  (31) 3558-2985 / 3561-1271

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

Em alusão ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial, comemorado em 18 de maio, as Prefeituras de Mariana, Itabirito e Ouro Preto, através
de suas Secretarias de Saúde, realizarão entre o dia 06 e o dia 17 de maio diversas atividades do V Seminário de Saúde Mental, com o
tema “Direito às diversas gentes: de mãos dadas contracorrentes”. A programação do evento se inicia com a VII Feira de Saúde Mental, do
dia 06 ao 10 de maio, em Itabirito. Já no dia 15, em Ouro Preto, acontece a Roda Formativa “Loucura e Resistência”. O V Seminário de
Saúde Mental e II Encontro Microrregional estão programados para o dia 16 de maio, no SESI Mariana. Para encerrar a programação, no dia
17 de maio, acontecerá o Desfile da Luta Antimanicomial, com concentração em frente à Prefeitura de Mariana.

DIA NACIONAL DO LIVRO INFANTIL - HORA DO CONTO NA BIBLIOTECA

Município: Carmo do Cajuru

Data: 18/04

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça 1° de Janeiro - Centro, Praça 1° de Janeiro, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3244-0700

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

HORA DO CONTO É REALIZADA EM CARMO DO CAJURU. Você sabia que no dia 18 de abril é comemorado o Dia Nacional do Livro
Infantil? A data não foi escolhida ao acaso: trata-se de uma justa homenagem a Monteiro Lobato, escritor que, como poucos, dedicou-se à
literatura infantil no Brasil. Pensando nisso a Secretaria de Educação e Cultura realiza uma “Hora do Conto” especial para celebrar o Dia
Nacional do Livro Infantil. O evento ocorreu na praça 1º de Janeiro, a partir das 19h, com a participação de contadores de histórias do
município. A programação ainda conta com a presença de personagens do sítio do pica-pau amarelo, show musical e sorteio de brindes, o
evento é dedicado a todas as crianças e pessoas do município entrada franca.



FEIRA DO PEIXE VIVO DE BRAZÓPOLIS

Município: Brazópolis

Data: 18/04, 19/04

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Parque de Exposições - São Gabriel , Rodovia MG 295 , s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3641-1373

Facebook: https://www.facebook.com/prefeiturabrazopolis/

Site: http://www.brazopolis.mg.gov.br

Descrição:

A 22ª edição da Feira do Peixe Vivo de Brazópolis vem aí, resgatando a tradição da semana santa proporcionando pescados diretamente
do produtor para os consumidores! O evento contara com diversos produtores, praça de alimentação e shows regionais para animar ainda
mais o evento, IMPERDÍVEL!!

FESTA DO AZEITE

Município: Maria da Fé

Data: 18/04, 21/04

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Centro Cultural e Villarte - Centro, Av. José de Campos Sales, 00, Centro de Artesanatos Villarte

Circuito: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3662-1135

Facebook: https://www.facebook.com/turismoeculturamariadafe

Site: https://www.mariadafe.mg.gov.br/noticia/25/FESTA-DO-AZEITE-NOVO

Descrição:

O azeite produzido nos Contrafortes da Mantiqueira será destaque na 1° da Festa do Azeite de Maria da Fé, no Sul de Minas, que será
realizado em Abril de 2019. Durante os dias do evento, os participantes poderão visitar os olivais da Fazenda Experimental da Epamig, em
Maria da Fé e de outras fazendas produtoras de azeite, onde conhecerão viveiros de mudas de oliveiras e máquina para processamento do
azeite extravirgem, importada da Itália pela Epamig. Além disso, acontecerão o Dia de Campo, Workshops, Palestras, Cozinhas Show,
Atrações Musicais e Culturais. Sendo a primeira semana voltada para a parte técnica – produção, processamento e comercialização, e a
segunda para a parte cultural e gastronômica.

BAILE SÁBADO DE ALELUIA

Município: Unaí

Data: 18/04, 20/04

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro Comunitário de Palmeirinha - Palmeirinha, Palmeirinha, S/n, 38610-000

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3676-5054

Site: http://www.prefeituraunai.mg.gov.br

Descrição:

Encenação da Paixão de Cristo, morte e Ressurreição do Nosso Senhor Jesus Cristo, quinta-feira dia 18 de Abril ás 19h. Cavalgada,
concentração no centro comunitário de Palmeirinha ás 11:00hs com café da manha e muito forró, ás 22hs. O melhor Baile de Aleluia com os
Djs Luciano Cruz e Junior Vieira.



ENCENAÇÃO DA SEMANA SANTA "OS PASSOS DA AGONIA"

Município: Santa Bárbara

Data: 18/04, 20/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Centro Histórico de Santa Bárbara - Centro, Praça Cleves de Faria, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3832-1616 / 3832-2763

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituradesantabarbara/

Site: http://www.santabarbara.mg.gov.br

Descrição:

Desde 1975, a COENBI (Comissão de Encenações Bíblicas), atualmente conhecida por Âncora Cia de Teatro, realiza em parceria com a
Prefeitura de Santa Bárbara, as encenações da Semana Santa. Todos os anos, milhares de pessoas se emocionam com as encenações da
vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Durante três dias, o Centro Histórico de Santa Bárbara integra o cenário onde as cenas
do espetáculo são realizadas, com ápice para a cena da crucificação, que é realizada em frente da Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Em
2012, "Os Passos da Agonia" foi reconhecido como Bem Imaterial do Patrimônio Cultural de Santa Bárbara.

XXXIV ENCONTRO MINEIRO DE ESTUDANTES DE DIREITO (EMED)

Município: Belo Horizonte

Data: 18/04, 21/04

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Faculdade de Direito e Ciências do Estado - UFMG - Centro, Avenida João Pinheiro, 100

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3409-8604

Facebook: https://www.facebook.com/emedbh2019

Descrição:

A Coordenação Regional de Estudantes de Direito de Minas Gerais (CORED- MG) promove anualmente o Encontro Mineiro de Estudantes
de Direito (EMED), um evento que reúne estudantes de direito de todo o estado de Minas Gerais, promovendo uma grande integração entre
eles, e visando proporcionar aos discentes participantes a discussão acerca de assuntos relevantes do cenário nacional, tendo a ciência
jurídica como base. As inscrições são feitas a partir da venda de pacotes, existe o pacote apenas com o acesso ás atividades acadêmico e
de socialização, que normalmente são destinadas á estudantes que residem na própria capital e pacotes que incluem também alimentação
completa (café da manhã, almoço e jantar) durante os dias do evento e também alojamento, com estrutura para banho.

ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO

Município: São João Nepomuceno

Data: 18/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça da Bandeira - Matriz, Praça da Bandeira, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3261-1285

Facebook: https://www.facebook.com/prefeiturasjnepomuceno/

Site: http://sjnepomuceno.mg.gov.br

Descrição:

Por mais de três décadas, na programação oficial da Semana Santa do município, a noite da sexta-feira santa destaca a apresentação
teatral com a peça "Paixão de Cristo", que acontece no adro da Igreja Matriz. Apresentada pela Cia. de Teatro Novos Horizontes, são mais
de 150 pessoas envolvidas no evento entre elenco, direção, dubladores, equipe técnica e músicos.



CONGRESSO DIANTE DO TRONO

Município: Belo Horizonte

Data: 18/04, 20/04

Categoria: Congressos e Convenções, Religiosos

Endereço: Igreja Batista da Lagoinha - São Cristóvão, Rua Manoel Macedo, 360

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3166-7015

Facebook: https://www.facebook.com/DianteDoTronoOficial/p://

Site: http://diantedotrono.com/congresso-dt-2019/

Descrição:

Em 2019 o tema do Congresso Diante do Trono a ser realizado no feriado de Páscoa será "Equipando os Santos". Uma das missões do
encontro é discipular a próxima geração de adoradores através do ensino e do investimento em novas produções artísticas, a fim de que
possam dar continuidade à missão, e alcançar alvos mais elevados e mais desafiadores .

4º FESTIVAL DE FOOD TRUCKS DE PARAISÓPOLIS

Município: Paraisópolis

Data: 19/04

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Fernanda Paula dos Santos - Paraisópolis, Praça da Matriz, sn

Organização/Informações:

Telefone: (35) 99231-4174

Descrição:

O maior festival de food trucks da região agora na sua 4° edição! O público tem a opção de deliciar até 10 tipos de alimentos nos trucks,
desde cervejas artesanais, passando por lanches gourmet, crepes e comida japonesa. O festival conta ainda com música ao vivo para
animar os presentes.

PASSEIO CICLÍSTICO DE BICAS

Município: Bicas

Data: 19/04

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça dos Aposentados - Centro, Rua Augusta Rossi, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3271-1377

Site: http://www.bicas.mg.gov.br

Descrição:

O Passeio Ciclístico de Bicas acontece todos os anos sempre na sexta-feira da Paixão. A concentração acontece às 8 horas da manhã, na
Praça dos Aposentados, onde é oferecido um café da manhã aos participantes. O destino do passeio é o Santuário Ecológico da Água
Santa, ponto turístico da cidade. O evento dura, em média, de 3 a 4 horas e conta com a participação de ciclistas de toda a região e de todas
as idades.



2º ECO ROCK

Município: Cambuquira

Data: 19/04, 21/04

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Parque das Águas - Centro, Praça Georgina Bacha, s/n, Parque das Águas

Circuito: Circuito Turístico das Águas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3251-1683

Facebook: https://www.facebook.com/events/530882113989440/?active_tab=discussion

Descrição:

2º Evento Motociclístico, que contará com uma estrutura de Palco, Som, Iluminação, além de Praça de alimentação completa, Área de
camping, Exposição de carros antigos e Apresentações Musicais de Artistas Renomados, tudo isso com aquele visual maravilhoso que a
cidade proporciona! A primeira edição foi realizada em 2018 foi um sucesso de publico e esse ano promete.

FESTA DE SANTO EXPEDITO

Município: Conceição das Pedras

Data: 19/04

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Bairro São José - Bairro São José, tenda alugada , sn

Circuito: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3664-1260

Descrição:

A Festa de Santo Expedito ganhou nome e tradição em toda região. Além de celebrar o santo padroeiro do bairro (Bairro São José), distante
6km da cidade, é um local rural com belas paisagens, natureza exuberante, ar puro e o cantar do pássaros levando os participantes a uma
contemplação meditativa. Na barraca da festa comida típica caseira, cartuchos, assados, pastel e leilão de gado. Todas as noites da festa
show baile gratuito.

5ª FESTA DO MARMELO

Município: Delfim Moreira

Data: 19/04, 21/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Parque de Exposições da Cica - Centro , Rua Presidente Tancredo Neves, 56, Bairro Itagybá – Delfim Moreira , 56

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3624-1679

Facebook: http://https://www.facebook.com/turismoDelfimMoreira

Site: http://http://www.delfimmoreira.mg.gov.br/

Descrição:

A Festa do Marmelo está em sua 5ª edição de puro sucesso em suas edições anteriores. É uma festa com vários atrativos culturais
gastronômicos e artísticos, onde apresentamos aos nossos visitantes diversas culturas de nosso município, em especial a Sopa de Marmelo
que o nosso patrimônio cultural tombado. Nos dias de evento teremos varias oficinas, apresentações circenses, exposição e venda de
produtos derivados do Marmelo, produtos derivados do leite, azeites orgânicos, bares e restaurantes no local e shows com bandas da nossa
região com diversificados tipos de musica, como Sertanejo Raiz, Pop Rock, Jazz e MPB. A nossa Sopa de Marmelo e produzida e
distribuída aos nossos visitantes como forma de degustação sem nenhum custo aos nossos visitantes alem de uma saborosa marmelada,
tudo produzido com produtos do nosso município.



FARRA DO BOI

Município: Marilac

Data: 19/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Praça Tancredo Neves - centro, Praça Tancredo Neves, 80

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3292-1520

Descrição:

A Farra do Boi é uma festa folclórica com raízes religiosas.São construídos bonecos gigantes e bois artesanais.A comunidade se divide em
blocos e saem pelas ruas da cidade,enquanto um grupo segue atrás de um boneco intitulado Judas cantando repentes nas portas das casas
dos moradores,os outros blocos correm dos "bois" pelas ruas.A festa reúne um grande número de visitantes e dura três dias,na noite de
sábado há apresentações de shows e no domingo durante o dia a queima do Judas.

SERMÃO DO MONTE 2019

Município: Itabirito

Data: 19/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Estacionamento atrás da Biblioteca Professor D'Aulas de Azevedo - Centro, Praça Dr. Guilherme, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98641-6702

Descrição:

19 de abril de 2019, marque este dia na sua agenda, pois é o dia em que será realizada mais uma edição do já tradicional Sermão do Monte
de Itabirito, evento realizado pela Igreja do Evangelho Quadrangular. Ao longo dos anos, o Sermão do Monte vem cumprindo o propósito
para o qual foi idealizado: anunciar a palavra de Deus, revelando o amor do Criador com a morte e ressurreição do Salvador Jesus Cristo. E,
para isso, faz todos os anos na Semana Santa uma grande celebração com danças, teatros de rua, louvores com atrações locais e nacional,
ministrações, orações.

FESTA DA UNIÃO

Município: Itabirinha

Data: 19/04, 20/04

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro de Eventos - Boa União, Rua Boa Esperança, s/n

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3247-1244

Site: http://itabirinha.mg.gov.br/site/

Descrição:

Festa da União de Itabirinha é uma festa tradicional do Município, que acontece no Distrito de Boa União é um evento que faz parte da
nossa cultura com Rodeios e shows musicais com artistas de reconhecimento internacional que atrai turistas de todo Brasil principalmente
da região Leste de Minas, a Festa da União movimenta positivamente o comércio local trazendo renda e trabalho para a população
Itabirense, o evento é com entrada gratuita .



FESTA DO REINADO

Município: Bom Despacho

Data: 19/04, 15/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Praça da Estação - Centro, Av. Martinho Campos, 1796

Organização/Informações:

Telefone: (37) 99106-5309

Site: http://www.bomdespacho.mg.gov.br/

Descrição:

Patrimônio imaterial nacional, o reinado é uma importante manifestação do povo negro em Minas Gerais. Os festejos fazem parte também da
cultura bom-despachense. Ela é comemorada desde 1908, ano anterior à emancipação do Município. É uma importante festa para a
valorização da cultura do povo.

FESTA DE SÃO JOSÉ

Município: Pequi

Data: 19/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça São José - Várzea, Praça São José, s/n

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3278-1545

Site: http://www.pequi.mg.gov.br/sitenovo/

Descrição:

É um evento cultural e religioso tradicional no município, em comemoração ao dia de São José. Durante toda a novena, de 10 a 18 de
março, e no dia da do padroeiro dos trabalhadores e das famílias (19 de março) há oração e bênção especial para os desempregados e as
famílias. Há oração do Terço, Ladainha e Consagração a São José. Durante todo o novenário são realizadas bênçãos especiais para a
saúde, trabalho, família, relacionamentos, carteiras de trabalho, crachás, chaves, retratos, objetos de devoção, entre outras. Nos fim de
semana, logo após a Missa Festiva, às 20h, shows musicais. Há procissão com a imagem de São José pelas ruas do entorno da igreja. Os
festeiros, juntamente com a igreja católica de Pequi promovem a Festa de São José.

ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO NA SEMANA SANTA

Município: Além Paraíba

Data: 19/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Igreja Nossa Senhora da Consolação - Vila Caxias, Rua Eduardo Jordão, 361

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3462-6593

Site: http://www.pssaojoseap.com.br

Descrição:

Tradicional evento religioso que encena a morte e ressurreição de jesus Cristo. Na sexta-feira santa o cortejo de encena as passagens
bíblicas nos logradouros da cidade. Acesso é gratuito para todos. Nesta semana as pessoas católicas seguem tradições religiosas e comem
comidas relacionadas aquela semana.



CAVALGADA CULTURAL GRANDE SERTÃO VEREDAS

Município: Buritizeiro

Data: 19/04, 21/04

Categoria: Esportivo, Outros, Populares e Folclóricos

Endereço: Sertão de Buritizeiro - rota Buritizeiro - Paredão de Minas - Vila Maria, Rua Manoel Conceição de Melo, 489

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99923-1353

Descrição:

Atravessar a cavalo o “GRANDE SERTÃO VEREDAS”, de Guimarães Rosa, fascina e encanta todos que tem a oportunidade e disposição
para fazê-lo. No município de Buritizeiro entre trilhas, estradas vicinais, veredas, nascentes, riachos, cachoeiras, está o Cerrado, que ainda
exibe sua fauna e flora exótica. Dando um toque de nostalgia estão às antigas fazendas que ainda conservam as suas instalações e neste
contexto esta o povo sertanejo, com sua autenticidade, representada na hospitalidade e respeito pelo próximo. Esta é uma boa oportunidade
de conhecer os caminhos percorridos e descritos Guimarães Rosa no romance Grande Sertão Veredas, reviver antigas rotas dos tropeiros,
conhecer as riquezas naturais e culturais inseridas neste roteiro, conviver com o povo sertanejo, apreciar a culinária tropeira, modas de
viola, bons causos. A cavalgada é um evento de abrangência regional que atrai um bom numero de cavaleiros de outras regiões.

VIA SACRA NA PEDRA DO CRUZEIRO

Município: Gonçalves

Data: 19/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Pedra do Cruzeiro - Atrás da Pedra, Bairro Atrás da Pedra km4, s/n

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3654-1248

Site: http://www.g15.org.br

Descrição:

E são muitas pessoas participando, de todas as idades, unidas no fim da madrugada, entoando cânticos enquanto caminhavam lentamente
morro acima. Ao longo da estradinha, minúsculas capelinhas marcam cada etapa da via sacra e, na frente delas, sempre há uma breve
parada para oração. A chegada ao topo se encontra o cruzeiro e uma capela e coincide com o nascer do sol e se o céu estiver limpo, é
muito lindo ver os raios atravessarem a neblina que cobre o Vale do Lambari. No retorno à pracinha do bairro, pessoas da comunidade
servem café da manhã com pães, bolos e outras delícias caseiras. Festa religiosa à parte, a via sacra também é uma oportunidade para
reencontros e socialização.

VIA SACRA 2019

Município: Cabeceira Grande

Data: 19/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Igreja Católica - Centro, Rua Eduardo Lucas, s/n

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3677-8093

Facebook: http://https://www.facebook.com/cabepalmmg/

Site: http://www.pmcg.mg.gov.br

Descrição:

Evento religioso onde é lembrado o julgamento, crucificação, morte e enterro de Jesus Cristo. Momento emocionante que conta com a
encenação em forma de procissão e peça refazendo simbolicamente o trajeto que Jesus fez durante o processo de crucificação. A procissão
ocorre há anos no município e emociona sempre aqueles que participam e presenciam tal evento, contendo ainda as características de
cidade do interior, onde os fieis expressam sua fé, sua devoção e seu encontro pessoal com a história do Salvador.



TEATRO A PAIXÃO DE CRISTO

Município: Manhumirim

Data: 19/04

Categoria: Outros, Religiosos

Endereço: Adro do Santuário do Bom Jesus - Centro, Rua Nunes da Rosa, 38

Circuito: Circuito Turistico Pico da Bandeira

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3341-9900

Facebook: http://prefeituramanhumirim.facebook.com

Site: http://prefeituramanhumirim.mg.gov.br

Descrição:

Teatro realizado na adro da Igreja Matriz do Bom Jesus com mais de 100 participantes. É realizado na sexta -feira da paixão, onde atrai
milhares de turistas. É um teatro onde retrata desde a vinda de Jesus até sua morte. É realizado a encenação da Paixão de Cristo sob
direção de João Rosendo e com uma equipe de voluntários e organização da Secretaria de Cultura, Turismo, Lazer e Eventos. Acontece
uma apresentação de arte, religiosidade, luz e muitos efeitos visuais. “Momentos de muita emoção são vividos durante uma hora e meia de
muita reflexão e realismo”, A direção utiliza inúmeros momentos de muita emoção e cenas fortes com bastante realismo e fazem os
presentes chegarem às lágrimas com o sofrimento de Jesus em seu julgamento, tortura e crucificação na cruz do Calvário.

ENCENAÇÃO TEATRAL DA PAIXÃO DE CRISTO

Município: Itambacuri

Data: 19/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Espaço Municipal - CENTRO, Praça São Francisco de Assis, 86

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3511-2526

Facebook: https://www.facebook.com/ItambacuriPrefeitura/

Site: https://www.facebook.com/ItambacuriPrefeitura/

Descrição:

A encenação da paixão de Cristo já e uma tradição na cidade, e por mais de três décadas, na programação oficial da Semana Santa do
município, a noite da sexta-feira santa destaca a apresentação teatral com a peça "Paixão de Cristo", que acontece no adro da Igreja Matriz.
Apresentada pelo grupo teatral fênix. O objetivo é agregar mais autenticidade e não excluir ninguém, tentando seguir os passos do Messias.
Apesar de retratar uma história acontecida há cerca de 2 mil anos, a peça apresenta ao público a uma linguagem atual para uma melhor
compreensão, que apos a apresentação teatral segue e procissão com o Senhor morto pelas ruas da cidade. O evento conta com fieis locas
e de toda região para prestigiar essa grande festa.

ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO - QUADRO VIVO

Município: Buenópolis

Data: 19/04, 20/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Praça Toval da Costa Sampaio - Centro, Praça Toval da Costa Sampaio, sn

Circuito: Circuito Turístico da Serra do Cabral

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3756-1813

Site: http://www.buenopolis.mg.gov.br

Descrição:

Semana Santa em Buenópolis é uma manifestação cultural de característica local, organizada pela Igreja Católica. O evento é marcado pela
encenação do quadro vivo Paixão e Morte de Cristo, que ocorre na Sexta-feira da Paixão, na praça em frente em frente à Capela São
Sebastião. São feitas encenações da vida de Cristo desde a anunciação até a morte em cruz. É um momento de grande expressão de fé, e
todos os anos contam com muitos visitantes.



A PAIXÃO DE CRISTO 2019

Município: Espera Feliz

Data: 19/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Cira Rosa de Assis - Centro, praça cira rosa de assis, S/Nº

Circuito: Circuito Turistico Pico da Bandeira

Organização/Informações:

Telefone: (32) 98458-2328 / 3746-1984

Site: http://www.esperafeliz.mg.gov.br

Descrição:

Espetáculo teatral que mostra a Paixão,Morte e Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo.Logicamente, O Evento ocorre na Sexta-Feira
Santa.A responsabilidade pelo Evento fica a cargo da Companhia Teatral Cia Feliz.Neste ano,por estimativa,compareceu ao Espetáculo,um
público de aproximadamente 3000 pessoas.A apresentação contará com atores profissionais e amadores.Vale ressaltar que o público
assiste ao Evento de forma gratuita.

TEATRO DA PAIXÃO DE CRISTO

Município: Estiva

Data: 19/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Parque de Exposições Abílio Gomes de Carvalho - Centro, Rua Rodolfo Resende, 4

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 98468-0792

Facebook: http://www.facebook.com/estivatur

Site: http://www.descubra-estiva.webnode.com

Descrição:

A encenação emocionante da Paixão de Cristo é apresentada todos os anos pela população estivense. Uma mega estrutura com vários
cenários e cerca de 400 pessoas entre atores e figurantes. A história de Cristo contada com ricos detalhes de vestimentas, cenários, bigas a
cavalos, soldados romanos, dançarinas e muito mais. O espetáculo atrai muitos turistas da região do sul de minas e de outros estados.

ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO

Município: Açucena

Data: 19/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Praça Central - Centro, Praça Edson de Miranda, s/n

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Site: http://www.acucena.mg.gov.br

Descrição:

Manifestação religiosa e cultural. Acontece na Sexta-Feira da Paixão , torno-se tradição e é considerado o maior teatro a Céu aberto da
região.Encenar a Paixão de Cristo na Sexta Feira da Paixão é um aspecto cultural que remonta registro que as descreve desde a década de
1960.A via Sacra a quase dois milênios de seu tempo presente denotava para o público que a seguia não apenas uma expressão teatral
que dramatizava uma história sagrada, mas se traduzia em expressão mais forte de sentimentos.Nesta encenação ,o público se torna
também figurantes.Na Sede do município as encenações percorrem o tempo ano a ano.As ruas da cidade se transforma no cenário próprio
da Paixão e o teatro apresenta-se ao público que o acompanha, vinculando-se a elaborações de contexto, cenários e figurinos ligados a
valores artísticos e dramatúrgicos orientados.



PAIXÃO DE CRISTO

Município: Munhoz

Data: 19/04

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Central - Centro, Praça Teodoro Serafim, s/n

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3466-1393

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituramunhoz/

Site: http://www.munhoz.mg.gov.br

Descrição:

A Paixão de Cristo é um evento teatral organizado, produzido e realizado pela Comunidade Católica de Munhoz. A apresentação teatral é
encenada a céu aberto, na Praça da Igreja Matriz de Munhoz e encanta a todos que passam por Munhoz. É uma encenação inesquecível.

TEATRO PAIXÃO DE CRISTO

Município: Ipatinga

Data: 19/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Parque Ipanema - Jardim Panomara, Av. Roberto Burle Marx, s/n

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3826-5213 / 98699-0212

Facebook: https://www.facebook.com/teatrodapaixaodecristo/

Site: http://www.pj.org.br/pj-de-ipatinga-mg-organiza-teatro-da-paixo-de-cristo/

Descrição:

A encenação da data cristã, que rememora a crucificação de Jesus, será no dia 19 de abril, no Parque Ipanema. O teatro da Paixão de
Cristo já está entre os destaques no interior de Minas Gerais em termos de apresentação, público e atores e entra para sua 14ª edição em
2019. A organização do evento estima que mais de 250 pessoas atuem na peça teatral, e espera receber um público de mais de 10 mil
pessoas. Esse evento já faz parte do Calendário Anual Oficial de Eventos do município. Este ano, a encenação da Via-Sacra, condenação,
crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo fará parte do Aniversário de 55 anos de Ipatinga, que acontece entre 02 de abril a 10 de
maio.

ENCENAÇÃO DA SEMANA SANTA

Município: Rio Novo

Data: 19/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Parque de Exposição Roberto da Minduca - Centro, Avenida Dr. Candido de oliveira ribeiro, 10

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3274-1228

Site: http://www.rionovo.mg.gov.br/

Descrição:

Encenação teatral ao vivo realizada nas ruas da cidade. Denominada "A paixão de Cristo", é uma narrativa do calvário de Jesus, desde o
momento em que ele é preso no Monte das Oliveiras, após a realização da última ceia com os apóstolos, até a sua morte na cruz. A
mensagem principal é emocionar o público e passar a mensagem, que é a reflexão do que o Cristo representa, o que ele fez, qual foi a
trajetória dele, durante a Paixão de Cristo.



ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM ITANHANDU

Município: Itanhandu

Data: 19/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Praça Amador Guedes, S/N

Circuito: Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3361-2000

Facebook: http:// www.facebook.com/prefeituramunicipaldeitanhandu/

Site: http://www.itanhandu.mg.gov.br/portal/index.php

Descrição:

Encenado anualmente, a Paixão de Cristo é sempre um espetáculo grandioso e emocionante que preza pela fidelidade do texto e qualidade
da apresentação que envolve toda a comunidade e tornou-se uma tradição na semana da Páscoa. O cenário e o figurino são
cuidadosamente trabalhados durante os meses de espera da data. A declaração de Patrimônio Cultural foi uma forma de reconhecer a
qualidade desse belíssimo espetáculo que valoriza os artistas da cidade envolvidos em sua produção e atrai visitantes.

PASSA QUATRO CANTA - DJAVAN

Município: Passa Quatro

Data: 20/04

Categoria: Show

Endereço: Jardim dos Leões - Centro, Avenida Benedito Valadares, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3371-5000

Descrição:

Desde 2008, a cidade homenageia um compositor da MPB com uma seleção de canções interpretadas por músicos e cantores
passaquatrenses e seus convidados. Apresentado em praça pública, o espetáculo emociona e atrai um público vibrante, amante da música.

MOSTRA DE VIOLA CAIPIRA

Município: Pimenta

Data: 20/04

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Galpão Cultural - centro, MG, SN, avenida JK

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3324-1057

Facebook: http:///www.facebook.com/casadoturistapimenta/

Site: http://www.casadoturistapimenta.com.br

Descrição:

A mostra de viola caipira é realizada anualmente e conta com a participação artistas de toda a região, em apresentações individuais, em
duos e coletivas. Na mostra, destacamos a performance dos violeiros junto ao instrumento que é patrimônio cultural estadual reconhecido e
catalogado pelo IEPHA, valorizando a legitimidade do canto e do dedilhar da viola em Minas Gerais.



FESTA DO BUMBA MEU BOI

Município: Açucena

Data: 20/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Ruas das Comunidades de Belo Monte e Felicina - Zona Rural, Comunidade de Felicina e Belo Monte, s/n

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3298-1520

Site: http://www.acucena.mg.gov.br

Descrição:

Realizada no Sábado de Aleluia, a Festa do Bumba-meu-Boi das Comunidades de Felicina e Belo Monte é um momento especial de
encontro com as raízes culturais, manifestando a potência criativa do povo brasileiro. O Bumba-meu-Boi sai em cortejo pelas ruas com
versos acompanhado por sanfona, violão e apito. Ao final do cortejo, os participantes continuam com a diversão, na Praça, onde há uma
grande confraternização com shows e barraquinhas.

CAVALGADA DE VEREDINHA

Município: Veredinha

Data: 20/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Parque de Exposição - Campo, Avenida Liberdade, s/n

Circuito: Circuito Turístico Lago de Irapé

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3527-9121

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradeveredinha/

Site: http://www.veredinha.mg.gov.br

Descrição:

A Tradicional é a Festa do Peão de Boiadeiro, reune uma legião de pessoas montadas em animais. A Cavalgada de Veredinha acontece
sempre no período do feriado de 21 de abril, com participação gratuita. Logo após o percurso realizado pelos cavaleiros acontecem Show
de violeiros locais, Encontro de Cavalheiros, shows de renomes regionais e nacionais, apresentação de som automotivo, Show Copa de
Macha e Rua de Lazer.

FESTA DO BOI BALAIO

Município: Coronel Fabriciano

Data: 20/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: São José dos Cocais - São José dos Cocais , Rua João Martins Carneiro, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3846-7793

Site: http://www.fabriciano.mg.gov.br/

Descrição:

Folguedo tradicional de caráter religioso e profano. A manifestação acontece no sábado da Aleluia, após a cerimônia religiosa. Indivíduos
da comunidade caracterizam-se de boi e posicionam-se dentro de um cercado e dão investidas nas pessoas, como se quisessem atacar,
dando início à brincadeira. As pessoas divertem-se a valer com tais investidas. Há aqueles que gostam até de cair, quando são atacados.
Também participam do festejo outros dois personagens: um palhaço e um homem vestido de mulher, que acompanham os bois durante a
brincadeira. A festa é animada por violão e sanfona em que todos cantam uma música tradicional; Sempre voltando ao refrão, vão
acrescentando mais versos. Participam desse evento tradicional os moradores dos povoados de São José dos Cocais (Cocais de Cima) e
Santa Vitória dos Cocais (Cocais de Baixo), além de visitantes dos povoados e cidades vizinhas. Como de costume, não faltam barracas de
comidas típicas.



BAILE DE ALELUIA DE MUNHOZ

Município: Munhoz

Data: 20/04

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Ginásio Poliesportivo de Munhoz - Centro, Rua Luis Perine, s/n

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3466-1393

Facebook: http://www.facebook.com/munhozturismo

Site: http://www.munhoz.mg.gov.br

Descrição:

O tradicional Baile de Aleluia de Munhoz acontece anualmente atraindo um grande público. O evento conta com show com bandas no
poliesportivo da cidade. Lembra os antigos bailes de antigamente. Venha participar e relembrar os bailes antigos. Convites vendidos no
local do evento. Sábado, 20 de abril ás 23h.

1º FESTIVAL VIOLA E SABOR

Município: Montezuma

Data: 20/04

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Jose Batista - Centro, Praça, 1000, Praça

Circuito: Circuito Turístico Lago de Irapé

Organização/Informações:

Facebook: http://prefeituramunicipaldemontezuma

Site: http://www.prefeituramunicipaldemontezuma.mg.gov.br

Descrição:

O festival tem como objetivo a apresentação de pratos culinários elaborados pelos estabelecimentos, sendo o ingrediente principal do prato
definido pela organização, dessa maneira, todos os pratos serão julgados igualitariamente. O evento busca ainda, maior divulgação e
visibilidades dos participantes, além de diversificar a culinária local.

SERRA DO CARAÇA BIER FEST - FESTA DE CERVEJAS ARTESANAIS

Município: Catas Altas

Data: 20/04, 20/04

Categoria: Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Tratex - Área de eventos - Centro, Rua Maquiné, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3832-7585

Facebook: https://www.facebook.com/bierfestserradocaraca/

Site: http://www.catasaltas.mg.gov.br

Descrição:

Países como Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca e Inglaterra servem como referência na fabricação das cervejas artesanais, mas a
capacidade de elaborar cervejas de qualidade não se restringe a apenas países Europeus. O Brasil tem se destacado na fabricação de
cervejas de qualidade e Minas Gerais não foge a regra. Lembrando as charmosas vilas da Europa, Catas Altas não poderia deixar de ser
palco para oFesta religiosa em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, Padroeira de Catas Altas e comemoração do aniversário da
cidade. O evento tem como roteiro, missa, procissão, show, barracas de alimentação, dentre outros. Uma típica celebração religiosa e
cultural do interior de Minas.. Sempre no mês de Abril, o Serra do Caraça Bier Fest irá mostrar o melhor das cervejas artesanais de Minas
Gerais ao som de um bom Jazz, Blues e Rock.



9° CAVALGADA DA ACAI- ITAIPÈ

Município: Itaipé

Data: 20/04, 21/04

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Dallas Clube - Corrego Brejauba, Zona Rural, Sem número, Itaipé MG

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3532-1101

Site: http://itaipe.mg.gov.br

Descrição:

Evento tradicional do município constituído de grandes cavalgadas pelas ruas da cidade,com concentração no parque de eventos da ACAI -
associação dos cavaleiros e amazonas de Itaipé,onde acontecem shwos musicais,atracções artísticas e vasta praça de alimentação
.referido evento conta com a participação de cavaleiros e amantes da equino-cultura de municípios das mais variadas do estado.

FESTA DO BOI BALAIO

Município: Belo Oriente

Data: 20/04

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Praça Central - s/n, Praça Central de Bom Jesus do Bagre, s/n

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/boibalaiobagre/

Site: https://www.belooriente.mg.gov.br

Descrição:

A festa acontece há mais de 77 anos e atrai grande número de pessoas. Acontece sempre aos Sábados de Aleluia, após a teatralização da
Paixão de Cristo na sexta-feira e morte do Judas, no sábado pela manhã. O boi é feito pelos próprios moradores do distrito de Bom Jesus do
Bagre, preservando suas próprias características. No Sábado à noite, após a missa da Ressurreição na Igreja local, o Boi sai às ruas
acompanhado por tocadores com instrumentos, homens vestidos de mulher e o povo sai ao som das canções populares.

QUITANDA - 7ª EDIÇÃO

Município: Guarani

Data: 20/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Antonio Carlos - Centro, Praça Antonio Carlos, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 99957-6697

Facebook: https://www.facebook.com/quitandaartesanto/

Descrição:

Feira comercial e cultural, voltada à economia criativa, empreendedorismo regional e valorizacao social. Reunindo no mesmo espaço
artesanatos, gastronomia, manifestaçoes culturais, capacitacao e negocios, musica e descontração. Realizada em locais publicos e
privados, aberto ao publico, anual geralmente em datas próximas comemorativas e em eventos.



ARAPUCA COUNTRY

Município: João Pinheiro

Data: 20/04

Categoria: Outros, Show

Endereço: Espaço Riviera - Divinopolis, Avenida Riviera, 01

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99991-8813

Site: http://picbear.com/arapucacountry

Descrição:

Arapuca Country vem se inovando a cada ano que se passa, os melhores shows , os melhores DJ, todos eles se encontram em só lugar,
grandes comitivas muita gente bonita e uma festa que começa sem ter hora apara acabar. Evento 100% sertanejo no coração das Minas
Gerais. Onde se dá encontro das melhores comitivas da região e dos amantes do Mundo Country.

MAIS LOUCO QUE O BATMAN

Município: Viçosa

Data: 20/04, 21/04

Categoria: Show

Endereço: Espaço Território - Santo Antônio, Rod. Luís Martins Soares, s/n

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/maisloucoqueobatman/

Site: http://www.mlqb.com.br/

Descrição:

Já conhecida em todo país e famosa por ser uma das maiores e melhores micaretas do estado de Minas Gerais. Shows com os melhores
artistas nacionais, o evento atrai cerca de 12 mil pessoas, de Viçosa, região e de todas as localidades do país. "Mais Louco Que O Batman"
acontece num espaço amplo e conta com infraestrutura adequada para receber este grande público.

STL FESTIVAL 2019

Município: São Thomé das Letras

Data: 20/04

Categoria: Show

Endereço: STL Valley - 31, Rua Pedro Castro, Centro

Circuito: Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D'Água

Organização/Informações:

Telefone: (35) 9 9849-4462

Facebook: https://www.facebook.com/events/353018708838137/

Site: https://www.ipass.com.br/stlfestival?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Descrição:

Um dos maiores festivais do Brasil já tem data marcada! Dia 20 de abril, durante o Feriado da Semana Santa, na cidade mais mística do
país, vai rolar o STL Festival! Agora em um local próprio, amplo e planejado cuidadosamente para ser inesquecível: o STL Valley! Durante o
evento, o público irá se divertir com Skank, Pitty, Planet Hemp, Maneva, Criolo, Mano Brown, Ponto de Equilíbiro, Cynthia Luz e muito
mais!!!



1° NOITE DO CHOPP

Município: Uruana de Minas

Data: 20/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Bar e Lanchonete Quintal de Casa - centro, Rua: Antonio Cordeira, 421

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99885-4625

Descrição:

Uruana de Minas a tem o prazer de convidar para a sua primeira Noite do Chopp, Petiscos, Show de Regis & Ruan, além de comida boa,
caseira e a melhor da cidade, com preço excelente! Venham prestigiar nosso evento, traga toda sua família, será uma grande noite á todos
nós, contamos com sua presença! A famosa "comida de boteco", não deixe de visitar nossa cidade e participar desse evento que será
incrível, além dessa grande festa você ainda desfrutará de uma cidade calma, tranquila e segura, venham trocar as baladas lotadas por uma
noite divertida, com um ambiente bem familiar, ESPERAMOS POR VOCÊS com o melhor Chopp da Cidade , Comida tipica e comida de
buteco.

SEMANA SANTA - MARLI FOLIA

Município: Marliéria

Data: 20/04, 20/04

Categoria: Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Praça Juscelino Kubitischek - Centro, Praça JK, 106

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3844-1286

Site: http://www.marlieria.mg.gov.br

Descrição:

Um evento de cunho turístico e muito tradicional, a todo ano a Semana Santa de Mariléia atrai diversos turistas. No ano de 2019, a festa
completa 38 anos. Durante toda programação, acontece missas, novena, procissões, além de apresentações culturais. No sábado, acontece
a tradicional Queima do Judas e a leitura do testamento. Shows, também marcam a festividade que acontece durante o Marli Folia.

PEDAL ENTRE AMIGOS PARA URUANA DE MINAS GERAIS

Município: Uruana de Minas

Data: 20/04, 21/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo, Gastronômicos e Produtos, Outros, Show

Endereço: Cachoeira do Sussuarana - zona rural, cachoeira do Suusuarana, s/n

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3678-9090

Facebook: https://www.facebook.com/URUANOPEDAL/

Site: http://uruana.mg.gov.br/

Descrição:

Inaguração da Trilha da Sussuarana, roteiro com percursos clássicos da Região Noroeste de Minas que passa por duas cachoeiras, Já é
um roteiro consagrado pelos ciclistas da região e vem também se tornando famosa pelas lindas paisagens em meio a natureza e suas belas
cachoeiras.



XVIII EXPOSIÇÃO ESTADUAL DE ORQUÍDEAS

Município: Congonhas

Data: 20/04

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Espaço do Produtor Rural - Centro, Avenida Julio Kubitschek , 1854

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99668-1253 / 99765-1999 / 98015-2156

Facebook: http://www.facebook.com/aocongonhas/

Descrição:

A Associação Orquidófila de Congonhas realizará, nos dias 21, 22 e 23 de junho de 2019, a XX Exposição Regional de Orquídeas, sendo a
XVIII Estadual e a IV Exposição Nacional, no Espaço do Produtor Rural, em frente ao Terminal Rodoviário Francisco Neves, na cidade de
Congonhas.

BAILE DO COWBOY

Município: Uruana de Minas

Data: 20/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Quadra Astor Ferreira - 3074, Rua: Buritis, s/n

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99999-0235

Descrição:

Uruana de Minas convida a todos para o Baile do Cowboy, com o Dj Gabriel Nunes, eleição da rainha, musica boa e muita gente bonita.
Venham participar com a gente desta festa que vai ser pra lá do boa. Ainda poderão desfrutar de passeios incríveis pelas mais lindas
cachoeiras não é atoa que nossa é chamada de Cidades das Cachoeiras.

14º TRILHÃO DA CAVA

Município: Carbonita

Data: 20/04

Categoria: Esportivo

Endereço: Comunidade Cava - Zona Rural, Comunidada Cava, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3526-1933

Site: http://www.carbonita.mg.gov.br

Descrição:

O trilhão da cava é um evento esportivo, turístico realizado desde 2005 pela associação de motociclistas Moto Clube Cava Trilha Carbonita,
e tem o objetivo de integrar os motoqueiros da região, incentivar a prática desta modalidade esportiva e atrair turistas para a cidade. O
Evento inicia-se com a chegada dos motoqueiros na praça principal da cidade. É servido um café da manhã e logo após o pároco local dá a
benção e eles partem para a trilha pelas estradas da zona rural do município, param em um ponto de apoio, nesse local os motoqueiros são
recebidos com um show artístico e alimentação, água e atendimentos necessários. Daí retornam para a cidade pelas estradas de terra e
chagam ao mesmo ponto da partida onde é servido um almoço com churrasco e continua a programação com shows até a noite.



VOLTA OFICIAL DA CONTORNO

Município: Belo Horizonte

Data: 21/04

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça Floriano Peixoto - Santa Efigênia, Praça Floriano Peixoto, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3284-6006

Facebook: https://www.facebook.com/quantasports/

Site: https://www.voltacontorno.com.br/

Descrição:

A corrida oficial da Contorno tem por objetivo resgatar a história da cidade, levando a população belo-horizontina e de outras cidades e
estados a conhecerem um pouco mais de BH e sua história. O percurso é marcado por desafios e conta com momentos de declives, retas e
aclives. Um percurso perfeito para quem gosta de emoção. A largada é na praça Floriano Peixoto, em frente ao Hospital da Unimed

FORRO DE BOTECO 2019

Município: Itabirito

Data: 21/04, 11/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço:  Mercado Municipal, Distritos e Praça da Estação - Praia, Rua Dr. Eurico Rodrigues, 486

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3561-7847

Facebook: https://pt-br.facebook.com/prefeituraitabirito/

Site: https://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

O Forró de Boteco é um evento pré Julifest, a maior festa julina do interior do Estado de Minas Gerais. Shows, danças e comidas típicas,
atraem turistas e moradores a celebrarem a nossa rica e diversificada cultura mineira. Você merece momentos assim! Venha ser feliz em
Itabirito!

COMEMORAÇÃO AO DIA DO INDIO - ALDEIA GERU TUKUNÃ.

Município: Açucena

Data: 21/04

Categoria: Cívicos, Culturais e Artísticos

Endereço: Aldeia Geru Tukunã - Zona Rural, Distrito de Felicina,Parque Estadual Rio Corrente, sn

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 99927-9685 / 99908-7103 / 99914-3682

Facebook: http://facebook.com/prefeituradeacucena

Site: http://www.acucena.mg.gov.br

Descrição:

Chegados em 2010 nas dependências do Parque Estadual do Rio Corrente Município de Açucena (Unidade de Proteção Integral Estadual,
sob o gerenciamento do Instituto Estadual de Florestas). , a Aldeia Geru Tucunã - Pataxós, vem nos presenteando todo ano com a
comemoração do dia do índio. Uma festa cultural, rica em tradições indígenas, que frisam a luta pela preservação da natureza, recebe
turistas de todo o Estado de Minas Gerais. Na programação o público tem a oportunidade de apreciar diversos tipos de danças, comidas
típicas, rituais, palestras, awê, jogos indígenas e artesanatos encantadores que são comercializados.



QUEIMA DE JUDAS E FESTA DOS MASCARADOS

Município: Jaboticatubas

Data: 21/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Kassia - Centro, Praça Nossa Senhora da Conceição, 38

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3683-1330

Facebook: http://www.facebook.com/Prefeitura-Municipal-de-Jaboticatubas

Site: http://jaboticatubas.mg.gov.br

Descrição:

Para simbolizar a traição de Judas a Jesus Cristo, acontece, todo domingo de páscoa, a festa dos mascarados e queima do Judas. Homens,
mulheres e crianças saem pelas ruas com máscaras cantando e dançando. Há muitos anos, para não morrer sozinho, a população
providenciou a queima da mulher do Judas, conhecida como D. Carolina ou Sabina. No final do dia, os dois são queimados em praça
pública, onde se lê o testamento em que eles deixam seus bens para a população. Fogo no estopim!

FESTA DE SÃO JOSÉ

Município: Cabeceira Grande

Data: 21/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Igreja Católica - Santana, Iraci Felipe Lemes, S/N

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3677-8093

Facebook: http://https://www.facebook.com/cabepalmmg/

Site: http://www.pmcg.mg.gov.br

Descrição:

Grandiosa Festa Religiosa a São José, padroeiro de Cabeceira Grande, contando com as famosas barraquinhas com comidas típicas,
lindas missas, louvor em adoração ao Padroeiro da cidade, e toda aquela calorosa recepção de cidade interiorana. Uma festa acolhedora,
abençoada e capaz de atender um público diversificado, pra quem procura festas religiosas e a tranquilidade e alegria de cidade do interior,
esse evento irá te surpreender, não fique de fora, venha comemorar conosco a festa do nosso padroeiro!

FESTA DO ALEGRENSE AUSENTE

Município: Miradouro

Data: 22/04, 23/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: CAMPO DE FUTEBOL DO ALEGRE - Zona Rural, Comunidade do Alegre, s/n

Circuito: Circuito Turístico da Serra do Brigadeiro

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3753-1905

Descrição:

A festa do Alegrense Ausente e o encontro cultural já se tornou tradição no mês de Abril que esta localizado no entorno do Parque Estadual
Serra do Brigadeiro, na Comunidade do Alegre, zona rural de Miradouro. Aos sábados, acontece o sorteio da Rainha da Cavalgada e a
Princesa da festa e um animado show de forró, colocando todo mundo pra dançar. No domingo ocorre a missa sertaneja , batizado, bênção
dos cavaleiros, almoço, sorteio de brindes, muitas brincadeiras culturais e um animado forró no encerramento da festa



4º CONGRESSO DE PESQUISA, INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO IZABELA HENDRIX

Município: Belo Horizonte

Data: 22/04, 25/04

Categoria: Outros

Endereço: Centro Universitário Metodista Isabela Hendrix - Lourdes, R. da Bahia, 2020

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3244-7239

Site: http://izabelahendrix.edu.br/congresso

Descrição:

O Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix convida estudantes, docentes e pesquisadores para a quarta edição do Congresso
Interdisciplinar de Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão Universitária. O evento ocorre entre os dias 22 e 25 de abril de 2019, no
campus Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, MG. Este ano, o Congresso terá como tema "Ciência, Tecnologia e Educação: o papel da
universidade no desenvolvimento socioeconômico". É mais uma oportunidade para que estudantes, docentes e pesquisadores socializem
os resultados de seus trabalhos nas mais diferentes áreas do saber científico, de modo a socializar a produção acadêmica das atividades de
pesquisa, iniciação científica e extensão. O evento é aberto a estudantes, docentes, pesquisadores e profissionais envolvidos com a
extensão universitária de todo o país.

FOLIA DO DIVINO

Município: Unaí

Data: 22/04, 28/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Saída da Associação Mâo Amiga - capim Branco III, RUA JACANÃ , 328

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99931-5776

Site: http://www.prefeituraunai.mg.gov.br

Descrição:

A tradicional "Festa do Divino Espirito santo", comemora a data com uma extensa programação religiosa e cultural envolvendo fé e tradição
é uma comemoração popular, tipicamente folclórica. Esta celebração é uma manifestação espontânea e tem aceitação coletiva. É uma das
mais

7º SEMINÁRIO EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO HUMANA: DESAFIOS DO TEMPO PRESENTE - II SIMPÓSIO EDUCAÇÃO,
FORMAÇÃO E TRABALHO

Município: Belo Horizonte

Data: 23/04, 26/04

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: CEFET MG Campus II - Nova Gameleira, Avenida Amazonas, 7675

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3029-5258

Site: http://www.ppgeduc.uemg.br/7o-seminario-ii-simposio/

Descrição:

Na busca pela melhoria da qualidade da educação do país, o seminário e o simpósio voltados para a educação e formação humana têm
desenvolvido ao longo dos anos rodas de estudos e conversas sobre políticas públicas, reflexões, demandas e perspectivas do campo da
educação e trabalho. Além disso, são discutidas pautas acerca da Pós-graduação no Brasil, a estrutura do Ensino Médio e as relações
étnico-raciais numa perspectiva histórica.



5º SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS

Município: Belo Horizonte

Data: 23/04, 26/04

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Equipamentos do Circuito Cultural Praça da Liberdade - Funcionários, Praça da Liberdade, s/n

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/seminarioartesdigitais//

Site: http://artesdigitais.weebly.com/

Descrição:

O Seminário de arte, ciência e tecnologia alcança a sua 5ª edição e tem como tema geral "Projeções e Memória da Arte", consolidando-se
como um evento internacional com membros em seu comitê científico composto por doutores de instituições do Brasil e do exterior. As
sessões plenárias e as conferências do congresso trazem temas de áreas de interesse comum aos pesquisadores, professores e público
participante do evento (tais como Artes, Ciência da Computação, Engenharias, Ciências da Vida, dentre outras).

DIA NACIONAL DO CHORINHO

Município: Santos Dumont

Data: 23/04

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro da Cidade - centro, Praça Cesário Alvim, 02

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3251-3537

Descrição:

Rodas de choro acontecem em Praças, bares e são como reuniões informais, com o objetivo de fomentar o interesse nas artes e músicas. O
Dia Nacional do Choro é comemorado em 23 de abril, em homenagem à data de nascimento de Pixinguinha uma das figuras exponenciais
da música popular brasileira, e em especial do choro. O choro entra na cena musical brasileira em meados e finais do século 19, e nesse
período se destacam Callado, Anacleto de Medeiros, Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazareth. Inicialmente, o gênero mesclava elementos
da música africana e europeia e era executado principalmente por funcionários públicos, instrumentistas das bandas militares e operários
têxteis. O termo choro resultaria dos sons plangentes, graves (baixaria) das modulações que os violonistas exercitavam a partir das
passagens de polcas que lhes transmitiam os cavaquinistas, que induziam a uma sensação de melancolia. Popularmente chamado de
chorinho, é um gênero musical, uma música popular e instrumental brasileira, com mais de 130 anos de existência.

1° CONGRESSO ESTADUAL DE CIÊNCIAS DO ESTADO

Município: Belo Horizonte

Data: 23/04, 25/04

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Universidade Federal de Minas Gerais - Faculdade de Direito - Centro, Avenida João Pinheiro, 100

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Facebook: https://pt-br.facebook.com/CACEUFMG/

Site: https://caceufmg.wordpress.com/

Descrição:

Dada a importância das questões que organizam as relações e mecanismos sociais e impactam diretamente a vida das pessoas, aliada a
missão do curso de Ciências do Estado de contribuir com o desenvolvimento do Estado Democrático, a Coordenação e o Centro Acadêmico
do Curso de Ciências do Estado (CACE) realizará o 1° Congresso Estadual de Ciências do Estado. O objetivo do evento é criar um espaço
de interação e troca de saberes amplo, multidisciplinar e flexível para atender a transversalidade e a complexidade que o tema exige. Serão
cinco painéis: Sociedade Civil, Participação Política e Cidadania; Estudos Estratégicos, Inteligência Governamental e Geopolítica;
Tendências Contemporâneas da Administração Pública; Políticas Públicas, Gestão de Recursos e Participação Social e Filosofia do
Estado.



FÓRUM HABITAR 2019: HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Município: Belo Horizonte

Data: 24/04, 26/04

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Centro de Atividades Didáticas -UFMG - Pampulha, Avenida Presidente Antônio Carlos, 6627

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3582-8444

Facebook: https://www.facebook.com/institutoieds/

Site: https://www.even3.com.br/forumhabitar2019

Descrição:

Este Seminário pretende reunir durante três dias em Belo Horizonte, os diversos agentes envolvidos com a temática da habitação –
arquitetos, planejadores, funcionários públicos, membros dos conselhos municipais de habitação, movimentos populares, poder público,
organizações e demais profissionais envolvidos com a temática, além de pesquisadores e estudantes da área. Desta forma, visa propiciar
um espaço de discussão multidisciplinar envolvendo questões teóricas e práticas no campo do habitar na cidade. A programação, a ser
divulgada, deve ser acompanhada no site do evento.

SFMG - SIMPÓSIO FENEIS MINAS GERAIS 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 24/04, 26/04

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Universidade Federal de Minas Gerais - Pampulha, Avenida Presidente Antônio Carlos, 6627

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3225-0088

Site: https://www.sfmg2019.com/

Descrição:

O SFMG 2019 - Simpósio Feneis Minas Gerais 2019 tem como tema: "Histórias, Pesquisas e Perspectivas" no campo da educação de
surdos no Brasil. O objetivo do evento é promover o diálogo e a socialização de diferentes estudos e registros que envolvem a comunidade
surda. O evento é promovido pela Feneis - Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos - que é uma entidade filantrópica,
sem fins lucrativos, que tem por finalidade a defesa de políticas linguísticas, educação, cultura e assistência social, em favor da comunidade
surda brasileira, bem como a defesa de seus direitos.

IX SIMPÓSIO INTERNACIONAL DO CAVALO ATLETA-SIMCAV E XIV FÓRUM DE GASTROENTEROLOGIA EQUINA

Município: Belo Horizonte

Data: 25/04, 27/04

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: UFMG - Pampulha, Avenida Presidente Antônio Carlos, 6627

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3409-2001

Site: https://simcav.com.br/

Descrição:

O XIV Fórum de Gastroenterologia Equina será realizado durante o IX Simpósio Internacional do Cavalo Atleta (SIMCAV), entre os dias 25 a
27 de abril de 2019. Iniciando com cerimonial, palestra de abertura, show artístico cultural e coquetel de confraternização. Além da parte
técnica, desenvolvida sob a forma de palestras, conferências, mesas redondas buscando o debate, duas outras atividades de impacto
integram o programa. A apresentação de trabalhos submetidos ao evento, aprovados por comissão científica, com premiação dos melhores
classificados, e a tradicional feira de produtos, serviços e equipamentos das empresas parceiras, que durante três dias recebem a visita e
interagem em seus stands com os participantes do SIMCAV e do Fórum de Gastroenterologia Equina.



21º FÓRUM DA ACADEMIA BRASILEIRA DE PEDIATRIA – ENNIO LEÃO

Município: Belo Horizonte

Data: 25/04, 26/04

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Associação Médica de Minas Gerais - Centro, Avenida João Pinheiro, 161

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (41) 3022-1247

Site: http://www.sbp.com.br/especiais/21-forum-academico/

Descrição:

Belo Horizonte receberá nos dias 25 e 26 de abril de 2019 o 21º Fórum da Academia Brasileira de Pediatria. O fórum foi criado em 2001
com o objetivo de refletir as transformações da família e da sociedade e a repercussão destas mudanças sobre a população, principalmente
sobre crianças. O Fórum homenageará o Acadêmico Prof. Emérito Dr. Ennio Leão, por sua trajetória em prol da pediatria e pela sua
importância na fundação da Academia Mineira de Pediatria no ano de 2004. A programação consiste em mesas redondas e conferências, e
alguns temas previstos são; Parto Adequado, Maioridade Penal e Internet - Navegação Segura. As inscrições devem ser feitas no site do
evento.

ANIVERSÁRIO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DE JUATUBA

Município: Juatuba

Data: 25/04, 28/04

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Poliesportivo Municipal Antônio José Bento - Centro, Rua José Monteiro, 200

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Site: http://juatuba.mg.gov.br/

Descrição:

A emancipação política de Juatuba aconteceu em 1992, pela lei 10.704 de 27 de abril de 1992, que também emancipou outros trinta e três
distritos de Minas Gerais. Durante o evento há diversos atrativos que possibilitam a interação entre a comunidade e os visitantes, dentre
eles: shows, exposições, visita aos atrativos turísticos, corrida rustica e outros.

FESTIVAL GASTRONÔMICO FOODTRUCK

Município: Carmo do Paranaíba

Data: 25/04, 28/04

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça São Francisco de Assis - Centro, Praça São Francisco de Assis, S/N

Circuito: Circuito Turístico Caminhos do Cerrado

Organização/Informações:

Telefone: 34 3851 2636

Facebook: https://www.facebook.com/PrefeituraCP

Site: https://carmodoparanaiba.mg.gov.br/carmo-do-paranaiba-recebera-o-festival-gastronomico-foodtruck/

Descrição:

Em parceria com Prefeitura Municipal e a Secretaria de Educação, Cultura, Lazer e Esporte, nossa cidade receberá o Festival Gastronômico
de Foodtruck, com a melhor culinária de foodtruck do país, recheado de gostosuras, com diversas variedades em comidas. O Festival
contara com chopp artesanal, tendo 10 tipos de chopp para os amantes de uma boa bebida, haverá espaço kids para as crianças e muita
música ao vivo. O evento começa nesta quinta-feira, dia 25 e vai até dia 28 de abril, das 17h às 23h, na Praça São Francisco. Venha curtir
esse final de semana especial.



COPA INTERNACIONAL DE MOUNTAIN BIKE

Município: Araxá

Data: 25/04, 28/04

Categoria: Esportivo, Feiras e Exposições

Endereço: Tauá Grande Hotel de Araxá - Barreiro, Rua Aguás do Araxá, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (34) 99986-2851

Site: https://cimtb.com.br/

Descrição:

A Copa Internacional de Mountain Bike (CIMTB) Levorin é um dos principais eventos do calendário mundial da modalidade. Por sua
importância e devido a pontuação oferecida em cada etapa, atletas entusiasmados de todas as partes do mundo marcam presença e
conhecem as cidades que sediam cada etapa da CIMB. O evento conta com uma feira com as principais marcas que atendem toda a cadeia
do ciclismo. A etapa que será em Araxá, consolidada como uma das três no mundo com classificação Stage Race Hors Class (SRC) pela
União Ciclística Internacional (UCI) e única no continente americano, será entre os dias 25 e 28 de abril de 2019. Este evento esportivo é de
grande importância para o calendário de eventos da cidade, pois atrai não só os atletas, mas também, as suas famílias e visitantes da
região.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE SANTANA DO PARAÍSO

Município: Santana do Paraíso

Data: 26/04, 28/04

Categoria: Cívicos, Culturais e Artísticos, Esportivo, Show

Endereço: Praça de Eventos - Centro, Rua São Vicente, s/n

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3251-6757

Site: http://santanadoparaiso.mg.gov.br

Descrição:

Shows com Bandas da Região, Corte do bolo gigante, Show Gospel, Corrida Rústica, Final do campeonato "Torneio do Óleo", Encontro
Nacional de Voo Livre, programação especial nas escolas da rede pública, e outras atrações farão parte da grande festa de aniversário de
Santana do Paraíso.

17ª MINAS TCHÊ

Município: Belo Horizonte

Data: 26/04, 05/05

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Serraria Souza Pinto - Centro, Avenida Assis Chateaubriand, 899

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3292-2323

Facebook: https://www.facebook.com/minastchebh

Site: https://www.minastche.com.br/

Descrição:

Com uma programação intensa, a Feira MinasTchê privilegia o artesanato, as danças tradicionais, o vestuário e a culinária do sul do Brasil.
No vestuário, destacam-se a moda couro, com jaquetas e botas tradicionais. Já na gastronomia, o melhor do churrasco gaúcho, além de
salame, queijos, vinhos, Costela no Fogo de Chão, Chocolates de Gramado e muito mais tchê! Vale também conferir a preparação de pratos
típicos como o carreteiro de charque e a paella gaúcha, além das sobremesas tradicionais, como o sagu e a ambrosia. A programação, a ser
divulgada, pode ser acompanhada pelo site do evento e redes sociais.



FESTA REGIONAL DO TRABALHO PARAÍSO 2019

Município: Espera Feliz

Data: 26/04, 28/04

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça do paraíso - Zona rural, Vale do Paraíso, S/Nº

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3746-1984

Site: http://www.esperafeliz.mg.gov.br

Descrição:

A edição 2019 do Evento será a de número 39.Trata-se de uma Festa para os trabalhadores.Mais do que isso ,trata-se de uma grande
confraternização entre diferentes pessoas.No período da festa estarão a disposição daqueles que comparecerem diversas
apresentações,tais como :shows musicais, Encontros de carro de som,Motocross,partidas de futebol,desfiles,exposições artesanais e
agrícolas, entre outros.Tudo isso com o objetivo de levar alegria e entretenimento para as pessoas.

9º TRILHÃO DE RIO ESPERA

Município: Rio Espera

Data: 26/04, 28/04

Categoria: Esportivo, Show

Endereço: Praça da Piedade - Centro, Praça da Piedade, 00

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/Equipe-Elite-De-Trilha-Rio-Espera-MG-565729266854555/

Site: https://rioespera.mg.gov.br/

Descrição:

Um dos maiores eventos off-road do estado de Minas Gerais! Sorteio de vários brindes e duas CRF-230 zero km. Vários shows e muita
diversão.

27º ANIVERSÁRIO DE LAGOA GRANDE

Município: Lagoa Grande

Data: 26/04, 28/04

Categoria: Cívicos, Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Parque de exposições do Sindicato dos Produtores Rurais de Lagoa Grande - MG - Céu Azul, Rua Joaquim Galvão, 905

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3816-2900

Site: http://www.lagoagrande.mg.gov.br

Descrição:

Festa realizado pela Prefeitura Municipal de Lagoa Grande em comemoração ao aniversário de emancipação política administrativa, a festa
acontece com portões abertos, tendo várias atrações culturais, artísticas, religiosas, cívicas e de lazer, dentre elas: shows renomados,
cavalgada, encontro regional de lideranças, desfile cívico, barracas de alimentos e bebidas, parque de diversão, rodeio, boate, dentre
outros.



IIº SIMPÓSIO DE TERAPIA NUTRICIONAL HOSPITALAR DA REDE MATER DEI DE SAÚDE

Município: Belo Horizonte

Data: 26/04, 27/04

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Centro de Convenções Dra. Norma Salvador - Mater Dei Contorno - Barro Preto, Avenida do Contorno, 9000

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3339-9000

Facebook: https://pt-br.facebook.com/HospitalMaterDei

Site: https://www.materdei.com.br/

Descrição:

A terapia nutricional é um conjunto de medidas terapêuticas que visa a melhora do estado nutricional do paciente. Com o objetivo de discutir
a interdisciplinaridade na terapia nutricional, o Mater Dei realiza o segundo Simpósio de Terapia Nutricional Hospitalar de Minas Gerais. O
evento contou com o apoio da Equipe de Terapia Nutricional Avançada (ETERNA) e trará diversos profissionais da área para abordar temas
como: Preparo Metabólico; Obesidade; Paciente Crítico; Grandes Operações; Cicatrização; etc. O simpósio será realizado nos dias 26 e
27/04 no Centro de Convenções Dra. Norma Salvador - Mater Dei Contorno. Para acompanhar todos os profissionais que participarão e a
programação completa do evento, acesse o site.

LOS HERMANOS

Município: Belo Horizonte

Data: 26/04

Categoria: Show

Endereço: Esplanada do Mineirão - São José, Avenida Antônio Abrahão Caran, 1001

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/Los.Hermanos.Oficial

Site: http://www2.uol.com.br/loshermanos/

Descrição:

O grupo Los Hermanos volta aos palcos em 2019 e, no dia 26 de abril, desembarca em Belo Horizonte. O show na capital mineira acontece
na Esplanada do Mineirão. O último álbum da banda foi lançado em 2005 e, desde então, o grupo se reúne esporadicamente para alguns
shows. O repertório do show será recheado de sucessos, como "Último Romance", "Morena", "Além do Que Se Vê", "O Vencedor" e "O
Vento".

EXPOSIÇÃO DE ORQUÍDEAS

Município: Alfredo Vasconcelos

Data: 26/04, 28/04

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Centro Cultural - Centro , Avenida Agostinho Bianchetti , s/n

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3367-1568

Site: http://www.alfredovasconcelos.mg.gov.br

Descrição:

Exposição e venda de orquídeas de rara beleza.



31°FESTA DA LAPA DO SAPEZAL

Município: Unaí

Data: 26/04, 28/04

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Fazenda Sapezal - Zona Rural, Zona Rural, s/n

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 9 9909-0877

Site: http://www.prefeituraunai.mg.gov.br

Descrição:

A Festa da Lapa do Sapezal reúne famílias de Unaí, Paracatu, Vazante e Brasilia. Esse evento é tradicional no noroeste Mineiro! Durante a
festa ocorre a Cavalgada Ecológica, leilão, rodeio, atividade religiosa e baile.

ENCONTRO DE AUTOMÓVEIS ANTIGOS

Município: Paracatu

Data: 27/04

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Avenida Olegário Maciel - Centro , Avenida , s/n

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3679-0905 / 3672-1126

Descrição:

Evento que já consolidou na cidade, o IV Encontro de Automóveis Antigos, conta com a participação de automóveis de diversas localidades
da região e do país. Centenas de colecionadores expões as suas obras de arte, atraindo desse modo, um público das mais variadas faixas
etárias. O evento é um dos grandes responsáveis pela intensa movimentação de bares, restaurantes e hotéis, uma vez que centenas de
pessoas vem a Paracatu para prestigiar o evento.

FESTA DA SANTA CRUZ E ENCONTRO DE CARRO DE BOIS

Município: São Gotardo

Data: 27/04, 12/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Paróquia de Santa Cruz - Guarda dos Ferreiros, Rua Tupis, 147

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3671-6319

Site: http://www.saogotardo.mg.gov.br

Descrição:

Festa tradicional do Distrito de Guarda dos Ferreiros, que já está na sua 150º edição. A festa acontece em homenagem a Santa Cruz, nome
da Paróquia e conta com grande encontro e desfile dos Carros de Bois de toda a região.



III FESTIVAL MUNICIPAL DE MÚSICA

Município: São Gotardo

Data: 27/04, 28/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Praça São Sebastião - Centro, Praça São Sebastião, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos do Cerrado

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3671-7162

Facebook: http://www.facebook.com/predioamarelo/

Descrição:

Festival que une cantores, compositores e instrumentistas de São Gotardo e região. Composto por 03 categorias, solo, dupla e bandas, o
festival tem como premiação uma gravação em estúdio profissional para os vencedores, visando o fomento à profissionalização dos artistas
da região.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE MONTEZUMA

Município: Montezuma

Data: 27/04

Categoria: Outros, Show

Endereço: Palco de Eventos - Centro, Rua Leôncio Jose Araújo, 94

Circuito: Circuito Turístico Lago de Irapé

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3825-1198

Facebook: https://www.facebook.com/prefeiturademontezuma/

Site: http://www.montezuma.mg.gov.br/

Descrição:

Festa tradicional do aniversario de Montezuma. O evento que comemora o 27° aniversario de emancipação do município acontece em um
período de dois (2) dias com inicio no dia 27 de abril, dependendo do calendário anual, como de costume o evento começa as nove 09:00
do dia 27 de abril com o seu tradicional bolo e a parabenização do município e munícipes, e da continuidade a partir das vinte e uma 21:00
horas no palco de eventos do município com diversas atrações musicais, o evento e gratuito e aberto ao publico, esse ano serão montados
aproximadamente 20 barraquinhas para comercialização de produtos alimentícios e bebidas em geral, banheiros químico, segurança
reforçada e uma mega estrutura, o evento é marcado por uma boa organização e por apresentar bandas conceituadas para atrair o publico
regional.

FESTA DE SANTA CRUZ

Município: Carmo do Cajuru

Data: 27/04, 28/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Pedreira das Amoras- Comunidade de Amgicos - Comunidade de Angicos, estrada de Angicos, s/n

Organização/Informações:

Facebook: http://prefeituradecarmodocajuru

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

Esta festa é chamada em Latim de Exaltatio Sanctae Crucis. Em algumas partes da Comunhão Anglicana a festa é chamada Santo Dia da
Cruz, um nome também utilizado por Luteranos. A celebração é às vezes chamada Festa da Cruz Gloriosa. A Irmandade de Santa Cruz de
BOM JESUS DE ANGICOS, convida a todos da comunidade local e vizinhas a participarem da festa em louvor a Santa Cruz em Angicos.
Realizado na Comunidade de Angicos Município de Carmo do Cajuru. entrada franca.



CAVALHADA DE SÃO JORGE

Município: Nova Lima

Data: 27/04, 28/04

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Espaço Cultural - Chácara Bom Retiro, Avenida José Bernardo de Barros, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3541-9635

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradenovalimaoficial/

Site: http://www.novalima.mg.gov.br/

Descrição:

Nova Lima recebe, em abril a Cavalhada de São Jorge – tradição religiosa que encena a batalha entre cristãos e mouros durante a Idade
Média. Na programação estão a realização de tríduos (três missas), procissão, Auto da Cavalhada e participação das Guardas de Marujo e
Congado. São cinco dias de celebração, onde o público poderá conferir apresentações musicais e se deliciar nas barracas de alimentação
do projeto Sexta na Feira (Feira de Gastronomia local) que, excepcionalmente nesta data é realizada no local da festa.

LENINE NO INHOTIM

Município: Brumadinho

Data: 27/04

Categoria: Show

Endereço: Inhotim - Fazenda Inhotim, Rua B, 20

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3571-9700

Facebook: http://www.facebook.com/inhotim

Site: https://compre.ingressorapido.com.br/event/60357-2/d/59826/s/314866

Descrição:

Nome conhecido na música brasileira, o cantor pernambucano Lenine retorna ao Inhotim para uma tarde de muita música e histórias com a
turnê “Lenine em Trânsito”, que traz grandes sucessos dos seus mais de 30 anos de carreira e canções inéditas. O show inicia às 15h, no
Jardim próximo à obra "Invenção da cor, Penetrável Magic Square # 5, De Luxe" (1977). O evento faz parte da programação cultural e
educativa de 2019 do Inhotim, que busca ajudar na recuperação de Brumadinho, ocupando o Instituto com uma agenda especial e
ressignificando a região. Para conferir quem tem direito à meia entrada, confira o site acima.

ENDURO DA ALELUIA

Município: Vargem Grande do Rio Pardo

Data: 27/04, 28/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo

Endereço: Praça Francisco Martins - Centro, Praça Francisco Martins, S/N

Circuito: Circuito Turístico Lago de Irapé

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3824-7101

Site: http://www.vargemgrandedoriopardo.mg.gov.br

Descrição:

E um evento realizado a mais de 16 anos, em comemoração, os quarenta dias que precedem a Semana Santa e a Páscoa, os cristãos
dedicam-se à reflexão, a conversão espiritual e se recolhem em oração e penitência para lembrar os 40 dias passados por Jesus no deserto
e os sofrimentos que ele suportou na cruz. onde se comemora com um passeio de motocicleta no sábado de aleluia de pura aventura e
contato com a natureza.



NIGHT RUN ROCK 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 27/04

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça Geralda Damata Pimentel - Pampulha, Rua Versília, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98553-7719

Facebook: https://www.facebook.com/events/1962061207224338/

Site: https://www.ativo.com/calendario/todos/america-do-sul/br/mg/belo-horizonte/corrida-de-rua/35870/night-run-2019-rock-
belo-horizonte

Descrição:

Sucesso absoluto de público com mais de 15 etapas no Brasil e América Latina, a Night Run, o maior Circuito de Corridas de Rua Noturnas
do mundo, oferece a você uma opção diferente de se divertir nas noites de sábado, com muita música, luzes, festa e, claro, esporte. Seja na
batida do Pop, do Rock ou do Hip Hop, a Night Run deixa a sua corrida nos 220v. A largada da corrida é na praça da Pampulha às 20h e o
percurso abrange 5km e 10km. As inscrições podem ser feitas no site: https://www.equipemovimente.com/

85ª EXPOZEBU

Município: Uberaba

Data: 27/04, 05/05

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque Fernando Costa - São Benedito, São Benedito, 110

Circuito: Circuito Turístico Alta Mogiana

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3319-3872

Facebook: http://www.facebook.com/zebuabcz

Site: http://www.expozebu.com.br/

Descrição:

A Expozebu é realizada desde 1935, recebe anualmente mais de 200 mil visitantes que participam de leilões, exposições, palestras, cursos,
debates sobre diversos temas relacionados à atividade de pecuária e acompanham os julgamentos de animais e concursos leiteiros conta
ainda com leilões de animais avaliados pelos programas de melhoramento genético, lançamentos dos principais sumários de touros
zebuínos, debates e capacitação profissional.

14ª FEIRA DO LIVRO DE POÇOS DE CALDAS - FLIPOÇOS

Município: Poços de Caldas

Data: 27/04, 05/05

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Espaço Cultural da Urca - Centro, Poços de Caldas, S/N°, Praça Getúlio Vargas

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3697-1551

Facebook: http://www.facebook.com/feira.flipocos

Site: http://www.flipocos.com

Descrição:

Evento que conta com expositores de todo o Brasil, trazendo mais de 30 mil títulos de livros para todos os gostos e bolsos. Simultaneamente
com a feira, acontece o FLIPOÇOS, que conta com a presença de escritores renomados. Em 2019 o tema “Literatura sem fronteiras”
destacará a literatura hispano- americana, trazendo a Poços alguns dos mais importantes escritores latino americanos. Mario Sergio
Cortella, Nelson Motta, Fernando Gabeira e Zeca Camargo estão entre os palestrantes convidados para este ano.



II SIMPÓSIO DE SEGURANÇA DO PACIENTE E GESTÃO DE RISCOS

Município: Belo Horizonte

Data: 27/04

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Matur Workplace - Centro, Rua dos Carijós, 244

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 2522-4991

Facebook: https://pt-br.facebook.com/pg/navegaacao

Site: http://www.navega-acao.com.br/

Descrição:

O segundo Simpósio de Segurança do Paciente e Gestão de Riscos, realizado pelo Instituto Educacional Navegação e Instituto
Educacional São Camilo, acontece no dia 27 de abril, no Matur Workplace. Diversos profissionais e representantes foram convidados para
debater sobre segurança e gestão de riscos, em seis palestras com as seguintes temáticas: Compliance na área da saúde: perspectivas e
desafios; Segurança do Paciente na Podologia; A gestão de processos na CME, com ênfase na segurança do paciente; O que ainda
precisamos saber sobre Higienização da mãos e Recomendações e Consensos no uso da Terapia por Pressão Negativa. Realize sua
inscrição pelo site da Sympla.

SE ESSA RUA FOSSE NOSSA

Município: Belo Horizonte

Data: 27/04

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Museu das Minas e do Metal - Funcionários, Praça da Liberdade, s/n, Rua em frente ao Prédio Rosa e Praça Carlos
Drummo

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3516-7200

Facebook: https://www.facebook.com/mmgerdau/?

Site: http://www.mmgerdau.org.br/

Descrição:

Buscando utilizar e ocupar outros espaços públicos, como ruas e praças, o MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal realiza mais uma
edição do "Se essa rua fosse nossa...". O evento consiste em um dia especial de atividades, que vão desde bate-papo sobre tecnologia e
mobilidade urbana, com bicicletada e bikes elétricas, feira livre de livros, até diversão para a criançada com o projeto Uma tarde no Museu, o
Ateliê na Rua, promovido pelo Educativo do Museu, e diversas oficinas. Também acontecerá lançamento de livro infantil dentro do MM
Gerdau. Todas as atividades são gratuitas! A ocupação “Se essa rua fosse nossa” promete momentos de diversão e descontração para toda
a família. Não perca!

27 ANOS EMANCIPAÇÃO POLÍTICA

Município: Senador Amaral

Data: 27/04, 28/04

Categoria: Cívicos

Endereço: Parque de Eventos e Praça Municipal - Centro, Rua João Silvério, 35, Centro

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3437-1137

Facebook: https://pt-br.facebook.com/prefeiturasenadoramaral/

Site: http://www.senadoramaral.mg.gov.br/

Descrição:

Neste evento, é comemorado o 27º Aniversário de Emancipação Política Administrativa de Senador Amaral. As comemorações irão ocorrer
nos dias 27 (Sábado) e 28 (Domingo) de Abril de 2019. O evento conta com bandas, com a Fanfarra Municipal, Apresentação do CRAS
(Centro de Referência Social com a melhor Idade e com as crianças), concurso de Miss Senador Amaral de 2019, Desfile comemorativo
com os Alunos da Escola Municipal e Estadual e o evento de apresentação das solenidades cívicas.



CONCURSO DE MARCHA DE IPABA

Município: Ipaba

Data: 28/04

Categoria: Show

Endereço: Parque de Exposição - Centro, Rua Gessi Assis Pena, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3320-1390

Site: http://www.ipaba.mg.gov.br/

Descrição:

Concurso de marcha com premiação aos participantes e realização de cavalgada na cidade de Ipaba, uma paixão que a cada ano tem se
destacado e se torna evento histórico no Vale do Aço. O evento é um acontecimento marcante que coloca a cidade em evidência e abre as
portas do município para receber visitantes e turistas. Na programação, apresenta barraquinhas com comidas típicas e shows de música ao
vivo.

CORRIDA SAUDÁVEL PICOLÉS BOACHÁ

Município: Ipaba

Data: 28/04

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça Padre José Lanzellotti. - Centro, Praça Padre José Lanzillotti, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3320-1390

Site: http://www.ipaba.mg.gov.br/

Descrição:

Corrida saudável Picolés Boachá que promove o esporte no qual ocorre dentro da programação das festividade de aniversário da cidade de
Ipaba. Atrai um público local e visitantes das cidades vizinhas promovendo o turismo através do esporte. O evento já é tradicional na cidade
e é realizado no centro da cidade passando pela lagoa central o que chama a grande atenção do público.

FEIRA GASTRONÔMICA DO IMIGRANTE

Município: Nova Lima

Data: 28/04

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Espaço de Caminhada AngloGold Ashanti - Centro, Rua Amélia de Magalhães Pessoa, s/nº

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3581-8423

Site: http://www.novalima.mg.gov.br/turismo

Descrição:

A Feira Gastronômica do Imigrante tem por objetivo divulgar a culinária local através de receitas tradicionais de famílias Nova-limenses para
a população local, visitantes e turistas. Cheia de peculiaridades, a cidade de Nova Lima possui vários pratos tradicionais provenientes dos
colonizadores que vieram em decorrência da exploração do ouro em nossas terras. Entre uma delas destacamos a Queca, bolo de Natal
feito com frutas cristalizadas, nozes, castanhas, entre outros ingredientes. Tem origem da palavra inglesa cake. Outro destaque da feira são
as cervejas artesanais de Nova Lima, que também têm história na cidade, que hoje é conhecida como um polo produtor da bebida. Essa
história remonta da época da imigração inglesa, a cerveja que chegava na cidade não durava tempo suficiente para as longas viagens.
Assim, foi criada a primeira fábrica de cerveja da cidade, a Gabels, que produzia cervejas artesanais no estilo inglês. No bairro Honório
Bicalho ainda se encontram as ruínas da antiga fábrica.



FESTA DE SANTA HELENA E SANTA CRUZ

Município: Sete Lagoas

Data: 28/04, 06/05

Categoria: Religiosos

Endereço: Serra Santa Helena - Interlagos I, Rua Dez, 160-294

Circuito: Circuito Turístico das Grutas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3771-8999 / 3772-2197 / 3779-7000

Site: http://www.setelagoas.mg.gov.br

Descrição:

Embora a data oficial de Santa Helena seja 18 de Agosto, a festa de Santa Helena e da Santa Cruz é um evento de destaque nas
manifestações religiosas, populares e folclóricas da região. Santa Helena foi quem encontrou a verdadeira cruz de Cristo. A manifestação
religiosa e cultural existe desde o início do arraial que deu origem à cidade. Com a participação das Guardas de Congo, Moçambique, que
partem em procissão, do centro da Cidade carregando a bandeira em culto à Santa, sentido à capela de Santa Helena no alto da Serra.
Durante a semana, reza do terço às 19:00, missas às 19:00, apresentações e barraquinhas de comidas típicas

CORRIDA TURÍSTICA DE JUATUBA

Município: Juatuba

Data: 28/04

Categoria: Esportivo

Endereço: Pista de Caminhada Thomas Guembus - Juatuba, Rua João Corrêa, 72

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99422-4957

Facebook: https://www.facebook.com/TBHesportes

Site: http://www.tbhesportes.com.br/site/corrida-juatuba-2018/

Descrição:

A corrida de Juatuba é um dos maiores atrativos turísticos de Juatuba e em termos de corrida de rua, como um dos elementos, dentro de um
campo do turístico, comprova que o esporte atrai a atenção de atletas, profissionais ou amadores, além de promover o entrosamento entre a
população local, os participantes, seus familiares e os visitantes, sejam estes atletas ou apreciadores da modalidade. As informações no site
da TBH são do evento de 2018. Em 2019 a Corrida de Juatuba ocorrerá em 28 de abril de 2019. Foram mais de 1000 (mil) inscritos e 716
(setecentos e dezesseis) atletas concluíram a prova. O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Juatuba.

IV ENCONTRO DE PATOLOGIA MAMÁRIA

Município: Belo Horizonte

Data: 29/04, 30/04

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: UFMG - Pampulha, Avenida Presidente Antônio Carlos, 6627

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3409-2883

Site: https://www.sympla.com.br/iv-encontro-de-patologia-mamaria__435467

Descrição:

O Encontro de Patologia Mamária reúne os principais nomes que atuam na área de anatomopatologia e oncologia clínica veterinária a fim
de estabelecer critérios que possam nortear o diagnóstico, prognóstico e tratamento das neoplasias mamárias na veterinária. Em 2019 ,
através deste encontro será discutido o que foi aprendido nos últimos 20 anos sobre as lesões mamárias de cadelas e gatas e quais serão
os próximos desafios nesta área. O evento será realizado previamente ao X ONCOVET (01-03/05/19), cuja expectativa de público é superior
a 300 participantes. Nesta edição será comemorado os 20 anos do LABORATÓRIO DE PATOLOGIA COMPARADA (LPC), organizador e
idealizador deste grande evento.



MARCHA PARA JESUS

Município: Ipatinga

Data: 29/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Novo Centro - Estação Maria Fumaça - Centro, Av. Roberto Burle Marx, s/n

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3829-8000

Site: http://turismo.ipatinga.mg.gov.br/detalhe-da-agenda/info/marcha-para-jesus/21681

Descrição:

A tradicional Marcha para Jesus, que acontece todos os anos no Brasil e no mundo, já se fortaleceu no município de Ipatinga. A Marcha
Para Jesus, evento que promete reunir milhares de evangélicos na Estação Pouso de Água Limpa, de onde partem em caminhada até o
Parque Ipanema, acontecerá no dia 29 de Abril, em homenagem a Jesus Cristo, padroeiro da cidade, conforme lei municipal.

MÚSICA NA PRAÇA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR

Município: Dona Euzébia

Data: 30/04, 01/05

Categoria: Show

Endereço: Praça Pedro Dias Moreira - Centro , Avenida José Dias Filho , 00, Praça Pedro Dias Moreira

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3453-1714

Site: http://http://donaeuzebia.mg.gov.br/donaeuzebia/musica-na-praca-em-comemoracao-ao-dia-do-trabalhador/

Descrição:

O Música na Praça, tem como objetivo a socialização entre as pessoas e tornar a praça como ponto de encontro e lazer, incentivando o
turismo. O evento terá início no dia 30/04/2019 às 18:00 horas e vai até dia 01/05/2019 às 2:00 horas da manhã. Terá como atração principal
o K-dência uma banda da cidade que também faz show regionais e Dj Guilherme Furtado, no mesmo ambiente ao entorno da praça
brinquedos para as crianças se divertirem enquanto os pais apreciam uma boa música e praça de alimentação com gastronomia variadas.

FESTA DO TRABALHADOR

Município: Curral de Dentro

Data: 30/04

Categoria: Show

Endereço: Praça Miguel Alves dos Santos - Centro, Praça Miguel Alves Dos Santos, S/N

Circuito: Circuito Turístico Lago de Irapé

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3845-9419

Site: http://www.curraldedentro.mg.gov.com.br

Descrição:

festa dos trabalhadores virou tradição e cultura pois, temos a participação de bandas de axé, bandas locais onde se a presenta as danças
tradicionais como forró e colografias, a secretaria de cultura do município organiza e traz a presença das crianças,jovens, e a terceira idade
com isso todos se apaixona pela cultura do nosso município



FESTA DO TRABALHADOR

Município: Campanário

Data: 30/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Rua da Prefeitura - Centro, Rua Antônio Barbosa, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3513-1200

Site: http://www.campanario.mg.gov.br

Descrição:

A festa do trabalhador, tornou-se tradição do município, atingindo sua 16ª edição em 2019. Com show, praça de alimentação, premiações
para os trabalhadores e muita diversão, é um evento que movimenta o município e região.

NOITE DA HIPPUS 2018

Município: João Pinheiro

Data: 30/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Espaço Riviera - Divinopolis, Av. Riviera, 01

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99847-8898

Facebook: https://www.facebook.com/rotary.joaopinheiroparticipacao/

Descrição:

O Rotary Clube Participação realiza a Festa Noite da Hippus. Evento tradicional da cidade que conta com a presença de bandas e DJs que
faz todo mundo viajar nos anos 80, relembrando as músicas que marcaram gerações.

SARAU CULTURAL JP CONSCIENTE

Município: João Pinheiro

Data: 30/04

Categoria: Show

Endereço: sitio celio silveira - celio silveira, sitio, sem

Organização/Informações:

Telefone: (38) 5661-5437

Site: http:www.facebook.com/jpconsciente/?ref=br_rs

Descrição:

No 4º Sarau do JP Consciente “Sonho meu, vá buscar quem mora longe...” teremos o encontro de gerações distintas de músicos,
igualmente talentosos.Já com sua quinta edição em andamento para 2019 com grandes atrações que ira surpreender você.Evento que
acontece em meados de maio .Aguardamos você para mais uma noite de encantos ,poesia ,musica.



FESTA DA CAPELINHA DE MARTINHO CAMPOS

Município: Martinho Campos

Data: 30/04

Categoria: Religiosos

Endereço: Igreja da capelinha - Centro, Buriti Grande, s/n, Distrito

Organização/Informações:

Telefone: (37) 99828-6729

Descrição:

Hoje a festa da Capelinha em Martinho Campos MG é uma das mais tradicionais festas da região. Com intenção de bater record de público,
uma vez que foi preparado para o grande aumento de público com a instalação do palco externo, fora da barraquinha! A festa também teve
sua estrutura física melhorada! Com uma organização impecável os organizadores convidam e espera a todos com muito calor humano!

FESTA DE SANTA CRUZ

Município: Chapada Gaúcha

Data: 30/04, 03/05

Categoria: Religiosos

Endereço: Serra das Araras - centro, 0, 0

Circuito: Circuito Turístico Urucuia Grande Sertão

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3634-1112/(38) 3634-1113

Facebook: https://pt-br.facebook.com/prefeiturachapadagaucha/

Site: http://cultura@chapadagaucha.mg.gov.br

Descrição:

A festa de Santa Cruz está tomando uma dimensão cada vez maior no Município de Chapada Gaúcha MG, com muitos festejos, cavalgados,
realização de rodeios e momentos de devoção a Santa Cruz. Infundida pelo cristianismo como símbolo do sofrimento de Cristo, a cruz é
usada por muitos povos e crenças desde a antiguidade. Entre os Cristãos é objeto de veneração, símbolo do sacrifício que Jesus ofereceu
pelos pecados dos fiéis, para os quais representa a ressurreição e a vida eterna. Em Serra das Araras a festa de adoração à Santa Cruz tem
sua origem creditada à Luís Alves da Fonseca, conhecido como Luís Bito, aproximadamente 100 anos, segundo relatos das pessoas mais
antigas do lugar. As cavalgadas não faziam parte da festa, surgiram no ano de emancipação do município de Chapada Gaúcha/MG, e a
partir daí tornou-se tradição e todos os anos. As comunidades tradicionais se reúnem e saem em cavalgadas rumo ao distrito de Serra das
Araras. Não só as comunidades tradicionais participam, mas também vem pessoas de outros municípios, como Januária/MG, São
Francisco/MG e outros, que se juntam às comunidades e formam grandes grupos de devotos.

FESTIVAL MULTICULTURAL DE INVERNO

Município: Monte Sião

Data: 30/04, 28/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Prefeito Mário Zucato - Centro, Praça Prefeito Mário Zucato, s/n

Circuito: Circuito Turístico das Malhas do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3465-4560

Facebook: https://www.facebook.com/turismomontesiao/

Site: http://www.montesiao.mg.gov.br

Descrição:

Na Alameda de eventos da Praça Prefeito Mário Zucato ocorre o Festival Multicultural de Inverno, o maior festival em termos de duração, de
Monte Sião! Em um espaço totalmente coberto e com uma praça de alimentação diversificada, onde são servidas deliciosas comidas,
bebidas e chopp bem gelado, o público poderá curtir música ao vivo nos mais variados estilos.



FILARMÔNICA EM CÂMARA - ABRIL

Município: Belo Horizonte

Data: 30/04

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Sala Minas Gerais - Barro Preto, Rua Tenente Brito Melo, 1090

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3219-9000

Site: https://filarmonica.art.br

Descrição:

Instrumentalistas da Filarmônica de Minas Gerais ocupam o palco da Sala Minas Gerais em formações variadas, na série “Filarmônica em
Câmara”. Com os concertos de câmara, a música se apresenta com possibilidades infinitas, e os músicos, que rotineiramente se reúnem no
conjunto da orquestra, criam novos diálogos entre si e podem mostrar ao público, de maneira mais íntima, as potencialidades de cada
instrumento. No espetáculo, o público pode aguardar momentos de muita emoção, ao som de obras de Schubert, Gabriela Frank e
Beethoven. Os Ingressos podem ser adquiridos no site da Filarmônica e na bilheteria da Sala Minas Gerais.

MAIO

FEIRA CULTURAL - ITURAMA E REGÃO MONSTRAM SEUS TALENTOS

Município: Iturama

Data: 01/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço:  Praça Padre João Maria Valim, em frente ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima - Centro, Praça Padre João Maria
Valim, em frente ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, s/n, Praça do Santuário de Nossa Senhora de Fátima

Circuito: Circuito Turístico Alta Mogiana

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3411-9580

Site: http://www.iturama.mg.gov.br

Descrição:

1º de Maio - Feira Cultural "Iturama e Região Mostram Seus Talentos" Feira Cultural “Iturama e Região Mostram Seus Talentos”, é um Bem
Cultural Registrado, realizada na Praça Padre João Maria Valim, em frente ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em comemoração ao
Dia do Trabalhador, no dia 1º de Maio. É um espaço para artistas e artesãos da cidade e da região expor seus talentos e trabalhos
artesanais para a população estimulando a comercialização dos produtos expostos nos stands.

FESTA DO TRABALHADOR

Município: Campo Belo

Data: 01/05

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça do Museu - Centro, Praça Vereador Antonio Rodrigues de Mello, s/n

Circuito: Circuito Turístico Grutas e Mar de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35)3831-7900

Facebook: http://prefeituradecampobelo/mg

Site: http://www.campobelo.mg.gov.br

Descrição:

A Prefeitura Municipal, em parceria com o Rotary Club de Campo Belo, realizam há vários anos a tradicional Festa do Trabalhador, já em
sua 14ª edição. O evento, realizado na Praça Vereador Antonio Rodrigues de Mello (Praça do Museu) oferece várias atrações à população
como shows, barracas com comidas típicas, prestação de serviços como cortes de cabelo, orientações ao consumidor, entre outros. A Festa
atrai centenas de pessoas e geralmente é realizada durante todo o final de semana que antecede ao feriado de 1º de maio.



FESTA DO TRABALHADOR RURAL

Município: Catas Altas da Noruega

Data: 01/05, 05/05

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Campo do Jequitibá - Zona Rural, Jequitibá, s/n

Circuito: Circuito Turístico Villas e Fazendas de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3752-1260

Descrição:

É uma festa que acontece a mais de 15 anos, com uma programação diversificada com atrações para todas as faixas etárias, durante os
dias de festa acontece atividades esportivas, concurso de marcha, cavalgada, a noite todos os dias shows com artistas regionais e ainda
barraquinhas.

VIRADA CULTURAL DO TRABALHADOR

Município: Arcos

Data: 01/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Parque de Exposições Plácido Ribeiro Vaz - Esplanada, Avenida Marginal, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3359-7900

Site: http://www.arcos.mg.gov.br

Descrição:

A Virada Cultural do Trabalhador tem o intuito de valorizar a cultura local, oportunizando aos artistas arcoenses um espaço para as mais
diversas expressões culturais, além de proporcionar lazer e entretenimento ao público. O evento traz diversas atrações musicais, dança,
teatro, artesanato, gastronomia, feira dos produtores rurais, além de um encontro do tradicional encontro de motociclistas, o Moto Fest. A
estrutura da festa conta com dois palcos, sendo um deles para apresentações de artistas da cidade e o palco principal, onde irão se
apresentar grandes nomes da música. Além dessas atrações, o evento ainda oferece boa gastronomia, artesanato, boate e parque de
diversão.

PASSEIO CICLÍSTICO RURAL

Município: Carmo do Paranaíba

Data: 01/05

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça São Francisco de Assis - Carmo do Paranaíba, Praça São Francisco de Assis, S/N

Circuito: Circuito Turístico Caminhos do Cerrado

Organização/Informações:

Telefone: 34998021677

Site: http://https://carmodoparanaiba.mg.gov.br/administracao-de-carmo-do-paranaiba-apoia-passeio-ciclistico-rural-por-meio-
da-semec/

Descrição:

Em comemoração ao Dia do Trabalho, será realizado no dia 01 de maio de 2019, passeio ciclístico em direção as comunidades ruais de
Carmo do Paranaíba, a saber, São Bento, Mata do Colégio, Campo do Meio. Contando com dois locais de Concentração: Praça São
Francisco e Igreja São José Operário. Com início às 7h30min. Taxa de Inscrição: R$ 20,00 (com direito a medalha personalizada e almoço
de confraternização - Restaurante Bistrô).



II FESTA DO TRABALHADOR DIVINENSE E III CORRIDA RÚSTICA

Município: São José do Divino

Data: 01/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Praça Nelson Martins - Centro, Praça Nelson Martins, S/Nº

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3582-1114

Site: http://www.saojosedodivino.mg.gov.br

Descrição:

No dia 1º de Maio, dia do trabalhador, o município de São José do Divino celebra a data com muita festa! No período vespertino, o evento
conta com abertura solene, corrida rústica e premiações para os competidores. Já no período noturno, o evento conta com show com banda
regional e praça de alimentação, com comidas e bebidas típicas da região. A Festa tem por objetivo resgatar, fortalecer e difundir a cultura e
o turismo local, promover o lazer através da música e da dança, promover e incentivar o esporte através da corrida rústica, promover a
interação entre a comunidade local, regional e servidores públicos, haja visto a participação e encontro de amigos, parentes e municípios
vizinhos, valorizar a importância do trabalho do servidor público municipal no desenvolvimento das políticas públicas e, fortalecer a
economia e o comércio local através da venda de comidas e bebidas típicas da região, além do artesanato, hotéis, bares e restaurantes.

FEIRA REGIONAL DE EMPREENDEDORISMO E AGRICULTURA FAMILIAR

Município: Três Marias

Data: 01/05, 04/05

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Centro de Convivência Três Marias Tênis Clube - Centro, Rua Carlos Chagas, 01

Circuito: Circuito Turístico do Lago de Três Marias

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3754-5224

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradetresmarias

Site: http://www.tresmarias.mg.gov.br

Descrição:

O evento conta com a participação de vários produtores e empreendedores de cidades vizinhas. Tem o objetivo de fomentar a geração de
renda e oportunidades de negócio e estimula o surgimento, a ampliação e a diversificação de empreendimentos sustentáveis, além de
difundir o empreendedorismo como um estilo de vida. Evento realizado com produtores familiares e empreendedores rurais do município e
região.

FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Município: Indaiabira

Data: 01/05, 12/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Religiosos, Show

Endereço: Igreja Nossa Senhora de Fátima - Centro, Praça Joaquim Capuchinho, S/N

Circuito: Circuito Turístico da Cachaça

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3824-9118

Site: http://indaiabira.mg.gov.br

Descrição:

Festa Realizada pela Igreja católica. Festa de Nossa Senhora de Fátima. A Festa acontece no mês de Maio de todos os anos, são ofertadas
vários tipos de comidas, leilões, bingos e outros. Musicas ao Vivo, gospel e secular. A festa tem como objetivo arrecadar fundos para a
igreja, para ajudar famílias, construções de Templos.



FESTA DO TRABALHADOR FERRENSE

Município: São Pedro dos Ferros

Data: 01/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: PRAÇA PREFEITO ARMANDO RIOS - CENTRO, PRAÇA PREFEITO ARMANDO RIOS, 186

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3352-1286

Site: http://www.saopedrodosferros.mg.gov.br/

Descrição:

Com o apoio do comércio local, a Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros realiza anualmente a Festa do Trabalhador Ferrense,
realizada na praça central da cidade, onde é feito a entrega do prêmio 'operário padrão", onde cada empresa homenageia um funcionário de
destaque, contamos também com diversos shows e atrações e na tarde do domingo um momento de lazer para toda comunidade e região.

DEVANEIOS: IMAGENS DO FANTÁSTICO

Município: Belo Horizonte

Data: 01/05, 06/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço: cAsA - Obras Sobre Papel - Funcionários , Avenida Brasil, 75

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 2534-0899

Facebook: http://facebook.com/ObrasSobrePapel

Descrição:

O universo místico e misterioso que reside na mente humana é o fio condutor da exposição “Devaneios: Imagens do Fantástico”, que segue
na cAsA - Obras Sobre Papel, até o dia 6 de julho. O espaço volta-se para seu acervo e presenteia o público com 32 gravuras de nomes
importantes como Salvador Dalí, Marcelo Grassmann, Gilvan Samico, Octávio Araújo e Erik Desmazières. Com curadoria assinada por
Lucia Palhano, Paulo Rocha e Thyer Machado, a mostra propõe um passeio entre realidade e invenção.

TEATRO TODO DIA

Município: Capelinha

Data: 01/05, 31/05

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Galpão Cultural - acacias, Arlíndo José de Oliveira, 367

Organização/Informações:

Telefone: (33) 99128-3542

Facebook: http://http://facebook.com/grupodeteatroanimart

Site: http://grupodeteatroanimart.wordpress.com/

Descrição:

Com o intuito de aproximar a arte teatral de cidades do interior, o Teatro Todo Dia, de Realização do Grupo de Teatro Anim’Art, traz ao
interior renomados espetáculos teatrais que são apresentados ao público, muita das vezes gratuitamente ou com ingressos acessíveis.



FESTA DO TRABALHADOR

Município: Frei Lagonegro

Data: 01/05

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: PRAÇA PUBLICA - centro, Praça Publica , s/n

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3433-9093

Descrição:

Em homenagem ao Dia do Trabalhador, comemorado dia 1º de maio, a Prefeitura Municipal de Frei Lagonegro realiza a Festa do
trabalhador. A programação conta com shows gratuitos e tem o apoio da Prefeitura Municipal As atrações começam a se apresentar a partir
das 13 horas, na Praça Principal com apresentações culturais e brinquedos e brincadeiras para crianças, amistoso de futebol entre os
funcionários da Prefeitura e a noite shows com artistas regionais, o evento conta com a presença de grade publico da região.

FESTA DO TRABALHADOR NO DISTRITO CAVA GRANDE

Município: Marliéria

Data: 01/05

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Suzy Avelino Trindade - Centro, Praça JK, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3844-1286

Site: http://www.marlieria.mg.gov.br

Descrição:

Grande evento realizado todo dia 1º de maio, com diversas atrações no distrito de Cava Grande. Durante toda programação, acontecem
shows, campeonato de futebol, torneio de truco, corrida rustia, sorteio de brindes, espaço kids. Vários turistas, alugam sítios de aluguel, a
aproveitam o feriado em Cava Grande, proporcionando assim, mais benefícios à população.

BURGER FEST

Município: Belo Horizonte

Data: 01/05, 31/05

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Diversas hamburguerias da capital - Savassi, Rua Antônio de Albuquerque, 484

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone:  (31) 3889-0364

Facebook: https://www.facebook.com/BurgerFestOficial/

Site: http://burgerfest.com.br/belo-horizonte/page/3/

Descrição:

A 14ª edição do Burger Fest chega a 19 estabelecimentos de BH entre os dias 1º e 31. Os participantes são: Andy's Fine Burgers, Arsenal
Burger, Bue Burger, Bullguer, Burger Lab – Mangabeiras, Coreu Burguer, Duke 'n' Duke, Eddie Fine Burgers, GUAJA - Bar do Convés, J's
Fine Burger, Nico Sanduíches, Nicolau Bar da Esquina, OssO - Mind The Bones, Savá Pub, Severo Garage, Soul Jazz Burger, The House,
Vegans 2Go e Villagium. Os preços variam entre R$ 22,90 e R$ 45. A programação completa, com os descritivos dos burgers, endereços
das casas, preços e horários estarão disponíveis no site do festival.



2º FESTIVAL DE COMIDA E CULTURA SÍRIO-LIBANESA

Município: Belo Horizonte

Data: 01/05

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Savassi - Savassi, Rua Santa Rita Durão, 1030

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 9 9208-0355

Facebook: https://www.facebook.com/Festival-de-Comida-e-Cultura-S%C3%ADrio-Libanesa-de-BH-554473821585921/?
eid=ARBjyz1r4zdawMmUXUjVt_2YBrWlUvwQigggzKRmVMr7w9vCz-uuo5OCesOjVEj6d5W5UuuXihXxTjtT

Site: http://https://www.facebook.com/events/1238346349661518/

Descrição:

A segunda edição do Festival de Comida e Cultura Sírio-Libanesa vai agitar a capital com a gastronomia e a cultura desses povos no dia 1º
de maio (Dia do Trabalhador), das 10h às 19h. O evento terá entrada gratuita e será na rua Santa Rita Durão, entre Ruas Paraíba e Alagoas.
O evento vai trazer a comida típica dos dois países, além da cultura, da música e da dança desses povos, que também vão marcar a
programação! Para entrar no evento é necessário fazer a doação de 1kg de alimento não-perecível, que será revertido em doação para uma
instituição de caridade.

2º FESTIVAL GASTRONÔMICO

Município: São João Evangelista

Data: 01/05, 30/05

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça da Antiga Rodoviária - Centro, Rua Benedito Valadares, s/n

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 34121512

Descrição:

Segundo Festival gastronômico de São João Evangelista que visa fomentar e valorizar a gastronomia local, resgatar os valores e as
tradições de comidas e bebidas, além de manter a tradição de receitas tradicionais, e incentivar a cultura e o turismo local divulgando a
região e suas origens.

FESTIVAL CULTURAL SERTÃO, SABER E SABOR 2019

Município: Morro da Garça

Data: 01/05, 05/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço:  Praça São Sebastião - Centro, Praça São Sebastião, s/n, Praça

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3725-1110

Descrição:

O festival é realizado pela Assessoria Especial de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo com parceria com o Conselho Municipal de Turismo e
o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, esse tem o objetivo de mobilizar a comunidade a fazer diversas oficinas como: oficina de
dança, oficina de gastronomia com pratos típicos, quitandas, oficina de vestuário com peças de tear e outros materiais confeccionados no
município, oficinas de música etc. No mesmo evento haverá exposição dos trabalhos realizados, contando com turistas de diversas cidades
da região.



ANIVERSÁRIO DA BANDA LIRA 1º DE MAIO

Município: Argirita

Data: 01/05

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Catulino Vasconcelos - Argirita, Praça Catulino Vasconcelos, 0

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3445-1288

Descrição:

A Banda Musical Lira 1º de Maio, é um Patrimônio Imaterial de Argirita, valorizando a boa música, nossa tradição e incentivando o gosto
pela Cultura. Neste dia é realizado o Encontro Regional de Bandas Musicais. Que sempre contou com a participação de bandas dos
municípios vizinhos, agregando valor cultural ao bem tombado.

FESTA DE SÃO BENEDITO

Município: Poços de Caldas

Data: 01/05, 13/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Praça da Igreja de São Benedito - Centro, Praça Cel. Agostinho Loyola Junqueira, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3697-2389

Facebook: https://www.facebook.com/culturadepocos/

Site: http://www.pocosdecaldas.mg.gov.br

Descrição:

O evento é uma das principais manifestações culturais de Poços de Caldas, com participação de milhares de pessoas no decorrer da festa.
A programação cultural conta com a abertura da Capela de Santa Cruz com a participação dos capitães de Congo, o cortejo para Igreja de
Santo Antônio e a procissão com o andor de Nossa Senhora do Rosário e os Mastros Sagrados. A programação ainda inclui a retirada
simbólica dos caiapós da mata, na Fonte dos Amores, com a caminhada dos caiapós pela cidade até a igreja de São Benedito, na Praça
Coronel Agostinho Junqueira, e logo após a celebração eucarística com a presença de todos os ternos e congos, além das famosas
barracas das paróquias, que comercializam pratos típicos, doces e bebidas quentes. No dia 13, que é feriado municipal, acontece uma
procissão pelas ruas da cidade, acompanhada por um grande número de devotos do santo. Mais informações na Secretaria Municipal de
Cultura, através do telefone: (35) 3697-2389.

EXPOMARIAS

Município: Três Marias

Data: 01/05, 04/05

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Praça de Eventos JK - Centro, Rua Getúlio Vargas, 1069

Circuito: Circuito Turístico do Lago de Três Marias

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3754-5224

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradetresmarias

Site: http://www.tresmarias.mg.gov.br/

Descrição:

A Expomarias acontece na Praça de Eventos do município de Três Marias, centro-norte de Minas Gerais. O evento é voltado para a
comunidade em geral da região, com foco nos produtores rurais. A programação do evento conta com shows sertanejos, rodeios,
cavalgadas, baile do cowboy, eleição da garota expomarias, exposições de animais e agronegócios, área gourmet, onde o público poderá
desfrutar de comidas e bebidas típicas de Minas Gerais. Além disso, há espaço para leilão, diversos expositores de gado, cavalos e novas
tecnologias, dentre outras atividades.



TRADICIONAL CAVALGADA NO 1º DE MAIO

Município: Sacramento

Data: 01/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Parque de Exposição “Hugo Rodrigues da Cunha”. - Bairro Skaff, Rua José Pinto Valada , 273, 273

Circuito: Circuito Turístico Alta Mogiana

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3351-5914

Facebook: https://www.facebook.com/prefeiturasacramento/

Site: http://culturasacramento.com.br/noticias

Descrição:

A Cavalgada de 1º de Maio, completa esse ano 42 anos de tradição que traz à cidade centenas de cavaleiros de diversas comunidades
rurais do Município como também das cidades vizinhas. Segundo o jornal “O Estado do Triângulo” a primeira cavalgada foi realizada em
1977, pelo então pároco, Padre Júlio Negrizollo. A tradição foi mantida por muitos anos por Orlando Mariano – que era devoto de São José
Operário, pelo seu filho Carlos Miranon (Manata), pelo Clube do Laço. A cavalgada terá inicio às 10 horas os cavaleiros e os carros de boi
seguiram as imagens de São José Operário – patrono do dia - e de Na. Sra. Aparecida que são transportadas em uma caminhonete
seguidas das bandeiras do Brasil, Minas e de Sacramento. O percurso que se dará a Cavalgada de sairá da Praça do bairro Alto Santa é
encerará no Parque de Exposição “Hugo Rodrigues da Cunha”.

FESTA DO TRABALHADOR E 6º ENCONTRO CAVALEIROS DE LEME DO PRADO

Município: Leme do Prado

Data: 01/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo, Show

Endereço: Praça Teodolino Ferreira - Centro, Praça Teodolino Ferreira, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3764-8000

Facebook: https://www.facebook.com/lemedopradooficial

Site: https://www.lemedoprado.mg.gov.br

Descrição:

A Festa do Trabalhador e Cavalgada é um evento tradicional que acontece no centro da cidade de Leme do Prado. O evento envolve toda a
população do município e região. Festa aberta a população, que tem também exposição, palestras, brincadeiras, bingo, churrasco na praça
e shows regionais.

FEIRA DE MALHAS E TRICÔ SUL DE MINAS

Município: Belo Horizonte

Data: 02/05, 11/05

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Estacionamento do Mercado Central - Centro, Av. Augusto de Lima, 744

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3443-2901

Facebook: http://facebook.com/dynamicaeventos

Site: http://www.feirademalhasdetricosuldeminas.com

Descrição:

A moda que atrai todos os estilos chega novamente em Belo Horizonte! E experiência é o que não falta! A história começa com o primeiro
evento de Tricô, a Feira de Malhas do Dia das Mães no Minascentro em Belo Horizonte, o evento obteve enorme repercussão e grande
número de visitantes, um grande sucesso e hoje está em sua 49 edição. Dessa vez, quem vai abrigar o evento é o Mercado Central! Você
não pode perder! Corra e garanta seu ingresso online pelo site!



COMIDA DE BOTECO

Município: Manhumirim

Data: 02/05, 02/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: vários locais - vários, várias ruas, s/n

Circuito: Circuito Turistico Pico da Bandeira

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3341-9900

Facebook: http://prefeituramanhumirim.facebook.com

Site: http://prefeituramanhumirim.mg.gov.br

Descrição:

Comida de boteco é um evento realizado com os bares e restaurantes da cidade, onde se realiza um concurso do prato mais gostoso, sendo
que a população é que vota nos pratos, levando assim premiação para os três primeiros colocados. É realizado nas sextas - feira e cada
uma em um lugar diferente. A final é realizada na praça Marisa Fully Coelho. Acontece shows locais.

FESTA DA MOAGEM E CARRO DE BOI

Município: Unaí

Data: 02/05, 05/05

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Parque de Exposições Dr. Joaquim Brochado - Barroca, Rua Virgílio Justiniano Ribeiro , 1502, 3861000

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3677-5054

Site: http://www.prefeituraunai.mg.gov.br

Descrição:

A Festa da Moagem e do Carro de Boi revitaliza uma das mais antigas tradições do povo mineiro. Unaí recebe Carreiros e Candeeiros de
toda a região na tradicional festa. O desfile de carros de Boi, levados por seus Carreiros e Candeeiros que trazem consigo suas famílias,
seus produtos, e em seus corações o orgulho de serem homens do campo. a moda antiga com exposições das atividades de resgate a
cultura do carro de bois e a cultura rural como a fabricação de rapadura, melado, farinha de mandioca e outros.

CONGRESSO BRASILEIRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Município: Uberlândia

Data: 02/05

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Center Convention - Tibery, Av. João Naves de Ávila, 1331

Organização/Informações:

Telefone:  (11) 3266-3591

Site: http://www.cobee.com.br

Descrição:

Realizado anualmente pela Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia – ABESCO, o COBEE –
Congresso Brasileiro de Eficiência Energética, chega à sua 15ª edição consolidado como ponto estratégico para debate e negócios em
torno de melhores práticas, tecnologias e serviços que buscam promover o uso racional dos insumos energéticos.



29ºENCONTRO DE FOLIA DE REIS

Município: Araxá

Data: 02/05, 05/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Capela da Mártir Filomena - Bela Vista, Rua Honório de Paiva Abreu, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (34) 99234-5814

Descrição:

A 29ª edição do Encontro de Folia de Reis da Capela Mártir Filomena em Araxá promete seguir o sucesso das edições anteriores. O evento
oferece muitas atrações culturais e oportunidades gratuitas para a comunidade. A tradição folclórica é preservada durante 4 dias de evento
com oficinas práticas de instrumentos musicais artesanais e apresentações de grupos de folia de reis. O público do evento nesses anos de
realização foi de aproximadamente 12 mil pessoas/edição. O 29º Encontro de Folias de Reis é um evento cultural promovido pela
Associação da Capela Mártir Filomena.

II SIMPÓSIO INTERNACIONAL SUBJETIVIDADE E CULTURA DIGITAL: SABER, CRIAÇÃO E VIRTUALIDADE

Município: Belo Horizonte

Data: 02/05, 04/05

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Teatro da Puc Minas - Coração Eucarístico, Rua Dom José Gaspar, 500

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3241-5123

Facebook: https://www.facebook.com/simposiosubjetividadeculturadigital/

Site: https://subjetividadeculturadigital.com/

Descrição:

O Simpósio é um evento interdisciplinar que envolverá pesquisadores e profissionais na discussão sobre o tema da cultura digital das
seguintes áreas: Psicologia Social, Psicanálise, Filosofia, Educação, Antropologia, Belas Artes, Comunicação Social, História e Direito,
entre outras. O evento conta com convidados internacionais, com reconhecido trajeto e produção nesse tema, que trarão importantes
contribuições.

MOTOSHOW DE CURVELO

Município: Curvelo

Data: 02/05, 05/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça da Estação - Centro, Av. Integração, 50

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3721-7907

Site: http://zangoesbrasil.com

Descrição:

O evento se caracteriza pelo encontro de amantes do motociclismo oriundos de várias partes do país. Durante o evento acontecem shows,
apresentações de manobras com motos e venda de acessórios usados pelos motociclistas. É considerado um dos melhores encontros do
estado de Minas Gerais.



1º ENCONTRO ANTIGOMOBILISMO

Município: Laranjal

Data: 03/05, 05/05

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Parque da Exposição - Centro, Rua Coronel Barroca, 33, Parque

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32)34241387

Facebook: https://www.facebook.com/municipiode.laranjal

Site: https://laranjal.mg.gov.br

Descrição:

Laranjal receberá no parque de exposição o 1º encontro antigomobilismo, durante os dias 04/05 e 06/05 os mesmos ficarão expostos, o
espaço contará também com barracas de comida e bebida diversas, no domingo será servido um almoço beneficente ao hospital
comunitário.

FESTEJOS DE SANTA CRUZ

Município: Januária

Data: 03/05, 12/05

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Santa Cruz - Centro, Januária, sn, Escola Pio XII

Circuito: Circuito Turístico Velho Chico

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3621-2656

Site: http://januaria.mg.gov.br

Descrição:

No final de abril anualmente acontecem os festejos de Santa Cruz, na praça que leva o mesmo nome. São nove dias de festa, todos os dias
se reza o terço, com louvores a Santa Cruz. O início se dá com a levantada do mastro da Santa Cruz, devidamente ornado para a data, a
comunidade sai em procissão pelas ruas próximas da praça com muita cantoria e foguetes, durante os nove dias há muita fé e devoção.
Acontece em homenagem a Igreja de Santa Cruz, datada do século XIX que foi demolida na década de 60, século XX, sem justificativas a
comunidade, assim como aconteceram com a Catedral de Nossa Senhora das Dores e Igreja de Nossa Senhora do Amparo no Brejo do
Amparo tão logo após a morte de Padre Ramiro. Durante todo o evento tem barraquinhas de comidas típicas, leilões de pratos, shows
artísticos e apresentações culturais.

X EXPONAT

Município: Natalândia

Data: 03/05, 05/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Show

Endereço: Campo de Terra Municipal - Centro, Avenida Unai , s/n, Campo Municipal de Futebol

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99902-2444

Facebook: http://facebook.com/prefeituranatalandiaoficial

Site: http://natalandia.mg.gov.br

Descrição:

Festa Tradicional que acontece no município de Natalândia, durante os dias de festividade acontece varias apresentações culturais como
rodeio, cavalgada, apresentação das fiandeiras e tecelãs, ciclismo e shows com artistas locais e regionais.



COMIDA DI BUTIQUIM

Município: Mar de Espanha

Data: 03/05, 01/06

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Bares de Mar de Espanha - Mar de Espanha, Mar de Espanha, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3276-1225

Facebook: http://https://www.facebook.com/prefeiturademardeespanha/

Site: http://www.comidadibutiquim.com.br

Descrição:

Promovendo a comida de raiz e completando a sua 4º edição no município de São João Nepomuceno, o circuito gastronômico COMIDA DI
BUTIQUIM chega a Mar de Espanha. O COMIDA DI BUTIQUIM em Mar de Espanha conta com 08 bares participantes, tema: prato da
culinária brasileira - típica de botequim e inédito, e o preço fixo de R$ 22,90 por iguaria. De 03 de maio a 01 de junho, todos os interessados
na petiscaria da cidade vão se deliciar com receitas pra lá de interessantes e eleger os melhores petiscos da cidade.

TRADICIONAL FESTA DO DISTRITO DE SANTA CRUZ

Município: Urucuia

Data: 03/05, 04/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos, Show

Endereço: Distrito de Santa Cruz - Zona Rural, Distrito de Santa Cruz, s/n, Urucuia

Circuito: Circuito Turístico Urucuia Grande Sertão

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3634-9246

Facebook: http://facebook.com/prefeituradeurucuia/

Site: http://www.urucuia.mg.gov.br

Descrição:

Festa tradicional que acontece todo mês de maio com a participação dos moradores do Distrito de Santa Cruz e das comunidades vizinhas.
Realização com atrações artísticas e culturais durante o final de semana do evento. Rodeio em Touros, Show com Romerinho dos
Teclados, Os garotos da Pegada.

15º FEST GOSPEL DE ALTO CAPARAÓ

Município: Alto Caparaó

Data: 03/05, 04/05

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Pública Municipal - Água Verde, Av. Pico da Bandeira, 1.562

Circuito: Circuito Turistico Pico da Bandeira

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3747-2858

Site: http://www.turismoaltocaparao.com.br

Descrição:

Maior evento da expressão gospel da cidade de Alto Caparaó, que possui 92% de sua população como fieis evangélicos, o Fest Gospel se
destaca no cenário nacional por se tratar de um evento que é palco para apresentações de grandes artistas e bandas do segmento gospel.



22º FESTIVAL DO ORA-PRO-NÓBIS

Município: Sabará

Data: 03/05, 05/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça de Eventos - Pompéu, Rua José Vaz Pedrosa, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3674-3021

Facebook: https://www.facebook.com/events/634594746988651/

Site: http://site.sabara.mg.gov.br/orapronobis/

Descrição:

Sabará promove anualmente o famoso "Festival do Ora-pro-nóbis". O evento de caráter gastronômico, acontece no charmoso bairro
Pompéu, onde são expostas e comercializadas, deliciosas receitas, que tem o ora-pro-nóbis como carro chef. O festival conta também com
uma diversificada programação musical e cultural em um ambiente tranquilo e acolhedor, tendo em vista fomentar o turismo local e
lucratividade para o cidade. O evento vem atraindo cada vez mais visitantes do Brasil inteiro e também a nível internacional.

22º CARBOARTE

Município: Carbonita

Data: 03/05, 05/05

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: PRAÇA DA MATRIZ - centro, PRAÇA DA MATRIZ , s/n

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3526-1933

Facebook: http://secretariadeculturaeturismodecarbonita

Site: http://www.carbonita.mg.gov.br

Descrição:

Dias 03,04 e 05 de Maio. 22º Carboarte. Mostra de arte e Cultura popular de Carbonita. Maior festa da arte e da cultura popular da cidade
que tem como objetivo mostrar as atrações artísticas da cidade e da região do vale do Jequitinhonha. Acontece em praça pública, com
alvorada com Banda de música da cidade, feira de artesanato, oficinas diversas, mostra de teatro e dança e shows com MPB e da música
tradicional do vale do Jequitinhonha.

FESTA DO MILHO

Município: Pains

Data: 04/05, 05/05

Categoria: Feiras e Exposições, Show

Endereço: Parque de Exposição - Várzea, Rua Formiga, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3323-1031

Site: http://www.pains.mg.gov.br

Descrição:

Uma das principais atividades econômicas do município é a agricultura do Milho. Pensando nisto, o Sindicato Rural, sempre em parceria
com a Prefeitura, realiza anualmente a Festa do Milho, uma forma de divulgar a riqueza agrícola de Pains e região. A Festa ocorre em maio
e atrai público de diversos lugares. Sempre há shows com artistas renomados, rodeio em touros e cavalos, a tradicional cavalgada e desfile
em carro de boi pelas ruas da cidade.



FEIRINHA APROXIMA

Município: Belo Horizonte

Data: 04/05

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Casa Fiat de Cultura - Funcionários, Praça da Liberdade, 10

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99303-3800

Facebook: https://www.facebook.com/projetoaproxima/

Site: http://projetoaproxima.com.br/

Descrição:

O Aproxima é um projeto que pretende levar a riquíssima gastronomia mineira para o maior número de pessoas possível, reunindo os
ingredientes, produtos, cozinheiros e estabelecimentos que tornam nossa culinária única. A Feirinha Aproxima é uma típica feirinha
gastronômica de rua, realizada todo mês, aproximando as pessoas da verdadeira origem mineira. Ela traz os melhores produtores de Minas
Gerais para apresentar seus produtos diretamente para o cliente e reúne também os melhores chefs, cafeterias, cervejarias e quitandas do
Estado. Portanto, no próximo dia 04 de maio, das 10 às 17 horas, venha prestigiar essa feirinha que pretende consolidar Minas como o
grande estado da Gastronomia.

MOTO ROMARIA

Município: Leandro Ferreira

Data: 04/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Praça São Sebastião - CENTRO, Praça São Sebastião , S/N

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3277-1313

Facebook: https://www.facebook.com/turismolefer/

Descrição:

Moto Romaria de Padre Libério, com a concentração dos motociclistas em Pará de Minas com Destino ao santuário de Padre Libério. O
evento religioso e social, estimulado pelas orações em favor da beatificação do servo de Deus Padre Libério, reúnemilhares de
participantes.

ENCONTRO DE BANDAS DE MÚSICA SINFÔNICA

Município: Caranaíba

Data: 04/05

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Marciano Vieira - Centro, Praça Marciano Vieira, S/nº

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3725-1133

Site: http://www.caranaiba.mg.gov.br

Descrição:

O Encontro de Bandas de Música ocorre no mês de maio normalmente na primeira semana do mês. Conta com várias atrações, desde a
abertura na sexta, show no sábado e, exclusivamente no domingo, apresentações de bandas de músicas de diversas cidades. Uma linda
festa, vale a pena conferir!!!



FESTA DA QUITANDA 2019

Município: Barão de Cocais

Data: 04/05, 05/05

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Vila Colonial de Cocais - Centro, Praça do Rosário, s/n, Vila Colonial de Cocais

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3837-7619

Site: http://www.baraodecocais.mg.gov.br

Descrição:

A VII Festa da Quitanda & VI Festival da Goiabada de Barão de Cocais é um evento promovido e realizado pela Prefeitura de Barão de
Cocais, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais - EMATER-MG, com o importante apoio da Associação Comunitária do Distrito de Cocais,
Associação dos Agricultores Familiares de Barão de Cocais e Região e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barão de Cocais. O
evento faz parte oficialmente do calendário de eventos da Prefeitura de Barão de Cocais, trazendo mais uma vez entretenimento para a
população e visitantes, através de apresentações musicais de qualidade e fomento da economia local através do Turismo. A programação
conta com oficinas: Forno e Fogão Primórdios da Cozinha Mineira, pelo Senac de Minas e Modo de Fazer Goiabada Cascão, conduzida
pela mantenedora e quitandeira a Sra. Maria Rita de Alcântara Martins. Um dos destaques do dia é o Concurso de Quitandeiros Mirins,
realizado no Coreto recém restaurado. Tudo isso acontece ao som dos grupos musicais. A praça repleta de aromas, tem também café coado
na hora, acompanhado de biscoito frito no fogão a lenha e saindo do forno de barro o biscoito de polvilho

SHOW BIQUINI CAVADÃO

Município: Belo Horizonte

Data: 04/05

Categoria: Show

Endereço: Palácio das Artes - Centro, Avenida Afonso Pena , 1537

Organização/Informações:

Telefone: (11) 2449-0088

Facebook: https://www.facebook.com/biquinicavadao

Site: http://biquini.com.br/agenda/

Descrição:

Tributo do Biquini Cavadão ao trabalho de Herbert Vianna, o álbum Ilustre Guerreiro, chega a BH no dia 4 de maio. O show trará sets
específicos para as canções do disco, além dos sucessos do Biquini. Ilustre Guerreiro, produzido por Liminha, tem oito versões do Biquini
Cavadão para músicas do cantor do Paralamas. Com diferentes arranjos, o show vai trazer novas formas para canções como ‘Se eu não te
amasse tanto assim’, que ganha uma pegada bem rock, enquanto ‘Só pra te mostrar’ se desfez de seu balanço pop para um arranjo
introspectivo e espacial. ‘Ska’, encontrou uma leitura surf music e ‘Vital e sua moto’, saiu de sua característica levada à la The Police para
um balanço reggae bem roots.



CAMINHADA E FESTA DE SANTA CRUZ

Município: Itabira

Data: 04/05, 05/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Ipoema - Área Rural, Zona Rural, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98808-9294

Facebook: http://abraceomorroredondo.blogspot.com.br/

Site: http://www.itabira.mg.gov.br

Descrição:

Peregrinação e fé são as marcas principais da Caminhada de Santa Cruz. O percurso de 14 km perpassando pelas cruzes enfeitadas
demarcando o caminho é uma caminhada de fé e de encontro com si mesmo. Ao final, uma Missa no alto do Morro Redondo e as
apresentações culturais regionais. A Festa de Santa Cruz é uma manifestação religiosa que perdura há mais de um século em nossa região.

EXCLUSIVE MOTO FEST

Município: Belo Horizonte

Data: 04/05, 05/05

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Olhos d " Àgua - Olhos D água , Rua Henriqueto Cardinalli, 121

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3282-8262

Facebook: https://www.facebook.com/pg/exclusivemotofest/photos/?ref=page_internal

Site: http://www.exclusivemotofest.com.br/

Descrição:

O projeto EXCLUSIVE MOTO FEST – Gastronomia e Cultura é o maior encontro de motociclistas da capital mineira. Nesta proposta, em 2
dias de evento, a cidade receberá motociclistas de todo país com suas incríveis máquinas e seus admiradores. A iniciativa está em sua 4º
edição e foi incluída no calendário oficial da cidade com apoio da Belotur e Prefeitura de Belo Horizonte. A programação do evento valoriza
a gastronomia da cidade e a coloca em lugar de destaque durante toda sua divulgação e repercussão nas mídias. O EXCLUSIVE MOTO
FEST contará com 10 restaurantes consagrados para mostrar ao público o melhor do mercado gastronômico presente na capital. Haverá
também uma programação cultural, com dois shows musicais a cada dia de evento, contando também com a apresentações de Djs, além de
exposição de fotos através de um museu aberto com imagens da historia das 3 últimas edições. Todos os artistas, fornecedores e equipe de
produção do evento são da cidade – com o intuito de aquecer a cadeia produtiva para a realização de festivais durante o outono de BH. Este
encontro reunirá grandes marcas mundiais, como Harley Davidson, BMW, Indian Motor, Triumph, Kawasaki, KTM e Ducati, além de lojas
com artigos de motociclismo para vestuário, acessórios e adornos. O EXCLUSIVE MOTO FEST possibilitará a geração de negócios e, ao
mesmo tempo, fomentará a economia para o turismo de entretenimento.

CRAZY BLOW UP RACE

Município: Belo Horizonte

Data: 04/05, 05/05

Categoria: Esportivo, Outros

Endereço: Estádio Mineirão - São José, Av. Antônio Abrahão Caran, 1001

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (11) 3522-7408

Site: http://www.crazyrace.com.br/belo-horizonte/

Descrição:

A Crazy Blow Up Race é uma corrida que proporciona a seus participantes uma experiência única e mais do que insana: TOTALLY
CRAZY! Um evento que mescla corrida e diversão, esporte e entretenimento! Transforme a atividade física em uma grande brincadeira,
divirta-se em uma corrida de infláveis, a mais nova febre do Brasil!



FESTA DE PAI JOAQUIM

Município: Jenipapo de Minas

Data: 04/05

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Praça - Centro , Praça Pai Joaquim , s/n

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3738-9052

Descrição:

A primeira festa de Pai Joaquim foi realizada em 2001 e idealizada pelo Dr Joaquim Souto Filho, médico que atendia na policlínica em
Jenipapo de Minas. A festividade tem como principal objetivo, resgatar as raízes de uma cultura que se perdeu através do tempo. O escravo
Joaquim Maria Mocara, hoje popularmente conhecido e chamado pelos seus devotos de Pai Joaquim. E é considerado mártir pelas famílias
Jenipapenses, por isso a festa recebe esse titulo: Festa Popular de Pai Joaquim, evento de cunho cultural e religioso.

CORRIDA SAUDÁVEL PICOLÉS BOACHÁ

Município: Ipaba

Data: 04/05

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça Padre José Lanzellotti. - Centro, Praça Padre José Lanzillotti, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3320-1390

Site: http://www.ipaba.mg.gov.br/

Descrição:

Corrida saudável Picolés Boachá que promove o esporte no qual ocorre dentro da programação das festividade de aniversário da cidade de
Ipaba. Atrai um público local e visitantes das cidades vizinhas promovendo o turismo através do esporte. O evento já é tradicional na cidade
e é realizado no centro da cidade passando pela lagoa central o que chama a grande atenção do público.

FEIRA LIVRE DA AGRICULTURA FAMILIAR

Município: Maravilhas

Data: 04/05

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Av. Brasil - centro, AV. Brasil, s/n

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 99861-0404

Facebook: http://smect

Site: http://maravilhas.mg.gov.br

Descrição:

Feira Livre do Agricultor familiar em local público onde as pessoas, aos sábados predeterminados, expõem e vendem as suas mercadorias (
produtos agricúlas sem agrotóxicos/artesanatos). Um momento prazeroso onde os vendedores e os compradores se interagem .



BRASIL CHALLENGE INTERNACIONAL

Município: Goianá

Data: 04/05

Categoria: Esportivo

Endereço: Goianá - Centro, Av. 21 de Dezembro 810, 810

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3274-5783

Facebook: http://prefeitura municipal de Goianá

Descrição:

Durante os dias 4 e 5 de Maio de 2019, em Goianá, no estado de Minas Gerais, acontecerá a 2ª edição do Brasil Challenge Internacional.
Um evento de sucesso e único, cheio de inovações e que promete crescer e desenvolver o MTB brasileiro. Foram anos de procura e
planejamento até encontrarmos o enfoque perfeito para o que será mais uma das mais importantes maratonas realizadas no país. A largada
será dada NO COQUEIRO PARC HOTEL em uma área de total contato com a natureza. O percurso inclui trechos muito técnicos ao longo
de vales únicos, com plantas e terreno que oferecem trilhas rápidas e campos que oferecem um incrível visual. Os percursos exigirão o
melhor desempenho de cada atleta. Aproximadamente 136km (Sábado - 78km e Domingo - 56km) serão desbravados pelos bikers que
participarão dessa aventura imperdível

EXPÔ DOM SILVÉRIO

Município: Dom Silvério

Data: 04/05

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque de exposição Francisco P. Coura - Santa Rita, Praça Vigário Felisberto, s/n

Circuito: Circuito turístico Serras de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3857-1820

Facebook: https://www.facebook.com/secturdomsilverio/

Site: http://www.domsilverio.mg.gov.br/inicio

Descrição:

A Expô Dom Silvério, reúne vários cavaleiros e visitantes, no Parque de Exposição de Dom Silvério, no mês de Maio, com a participação de
aproximadamente 7.000 participantes, com todos os elementos típicos de festa rural: torneio leiteiro, shows, danças, comidas e bebidas
típicas. Concomitante é comemorado o dia do Trabalhador.

ENCONTRO DE TROPEIROS E MULADEIROS

Município: Piranguçu

Data: 04/05, 05/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Bairro Borges - PIRANGUCU, Estrada Rural Bairro dos Borges , S/N

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3643-1222

Facebook: https://www.facebook.com/PrefeituraMunicipalDePirangucu/?ref=br_rs

Site: http://www.pirangucu.mg.gov.br/

Descrição:

O evento tem por objetivo disseminar os desfiles de cavalos e mulas . Piranguçu é uma cidade totalmente rural e estes encontros servem
para unir a comunidade e respeitar as tradições caipiras. O encontro consta com shows, desfiles de cavaleiros, roda de viola, almoço,
sorteio de prêmios e muita diversão.



FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LÍBANO

Município: Carmo do Cajuru

Data: 05/05, 12/05

Categoria: Religiosos

Endereço: Igreja Matriz de Nossa Senhora do Líbano - Cidade Nova I, Entorno Igreja Matriz de Nossa Senhora do Líbano, s/nº

Organização/Informações:

Facebook: http://prefeituradecarmodocajuru

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

As comemorações das festividades da Padroeira Nossa Senhora do Líbano vem a cada ano que passa aumentando sua atrações e público.
Os festejos além das tradicionais celebrações religiosas, vem ganhando novos destaques com adesão de barraquinhas de comidas típicas,
shows musicais variados de nível artístico local e nacional, cavalgadas, circuitos e trilhas de motocross e de bike, corrida rústica, entre
outras atrações.

QUEIMA DO ALHO

Município: Carmo do Cajuru

Data: 05/05

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Parque de Exposições - Distrito Industrial II, Avenida Progresso, s/nº

Circuito: Circuito Turístico Campo das Vertentes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3244-0700

Facebook: http://prefeituradecarmodocajuru

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

A Queima do Alho é uma festividade de cunho beneficente e consiste na organização de grupos de pessoas no resgate das tradicionais
comitivas de tropeiros e na produção de comidas típicas da época. Associação ao requinte uma boa atração de músicas sertanejas com
artistas locais e modas de violas. Acontece em dois momentos, durante as festividades da padroeira de Nossa senhora do Líbano e no
primeiro sábado que antecede a EXpô Cajuru.

IV SUBINDO A SERRA

Município: Maria da Fé

Data: 05/05

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro Cultural - Centro, Patio Central, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:

Facebook: http://www.facebook.com/Oldrodders

Site: http://www.acaiolrodders.com.br

Descrição:

Comboio de veículos antigos que se concentram na cidade de Itajubá-MG e seguem subindo a serra para a maravilhosa cidade de Maria da
Fé, onde acontece um encontro de veículos antigos, sorteio de brindes e premiações. O evento também promove ações sociais e doação de
alimentos. Para participar deve se ir ao local de saida do evento o parque municipal de itajuba com um kg de alimento não perecível, os
primeiros 100 carros iram ganhar certificados de participação !



NOITE DE PETISCOS DE CABECEIRA GRANDE-MG

Município: Cabeceira Grande

Data: 05/05

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Casa da Farinha - Santana, Rua Eduardo Lucas, S/N

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3677-8093

Descrição:

Cabeceira Grande, tem o prazer de convidar para a sua primeira Noite de Petiscos, com música boa, espaço para a criançada, além de
comida boa, caseira e o melhor, baratinha, que é a marca registrada da nossa cidade! Venham prestigiar nosso evento, traga toda sua
família e faça dessa 1° noite de petiscos uma grande noite á todos nós, contamos com sua presença! Para os apreciadores vizinhos da boa
"comida de boteco", não deixe de visitar nossa cidade e participar desse evento que será incrível, além da nossa "festança" você ainda
desfrutará de uma cidade calma e tranquila, venham trocar as baladas lotadas por uma noite divertida, tranquila e familiar, ESPERAMOS
POR VOCÊS!

CULTO A SANTA CRUZ

Município: Santa Cruz de Minas

Data: 05/05

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça do Cruzeiro - Centro , Praça do Cruzeiro, S/Nº

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3371-6126

Facebook: http://www.facebook.com/pg/prefeiturasantacruzmg

Site: http://santacruzdeminas.mg.gov.br

Descrição:

Culto a Santa Cruz: Patrimônio da Arte e da Fé. É um resgate da tradicional festa do culto de 03 de maio, culto a Santa Cruz. É uma
devoção popular que surgiu pelo hasteamento da Cruz por Santa Helena que se converteu ao cristianismo e tomou a cruz como símbolo de
proteção. Reza a lenda que as pessoas que tiverem uma cruz na porta de suas casas terão um ano abençoado.

2ª CÃOMINHADA MED VET

Município: Belo Horizonte

Data: 05/05

Categoria: Esportivo

Endereço: PUC Minas - Unidade Praça da Liberdade - Funcionários, Avenida Brasil, 2023

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3439-5252

Facebook: https://www.facebook.com/pucminasoficial/

Site: https://www.pucminas.br/Paginas/default.aspx

Descrição:

A "Cãominhada" é um evento organizado por alunos do curso de Medicina Veterinária, da Puc Minas (unidade Praça da Liberdade), para
integração, aprendizado e arrecadação de fundos para a formatura. Nessa nova edição, o destaque será a prevenção à obesidade animal e
a divulgação do novo hospital veterinário da PUC Minas. O evento contará com um espaço Pet Friendly, para interação entre pessoas e
empresas patrocinadoras e atividades de aprimoramento e conhecimento da relação pet. A saída para o percurso de CÃOminhada
acontecerá as 9:00, com retorno previsto para 10:20. O espaço Pet Friendly ficará aberto ao público de 9:00 as 12:00. Retire seu ingresso
gratuitamente no site da Sympla.



CORRIDA DO MILHO

Município: Patos de Minas

Data: 05/05

Categoria: Esportivo

Endereço: Avenida Getúlio Vargas (praça do Fórum) - Centro, Avenida Getúlio Vargas, s/n

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3822-9664

Site: http://patosdeminas.mg.gov.br

Descrição:

A Corrida do Milho alcança em 2018 a sua décima edição. É o maior evento esportivo no estilo, de Patos de Minas e de toda a região, que
reúne, além da prática de corrida, o turismo, já que centenas de atletas participantes do evento são de outras cidades e estados. Em
algumas edições passadas, essa corrida já recebeu, inclusive, atletas do exterior, no caso alguns corredores quenianos. É uma corrida
anual, que acontece sempre no mês de maio, próximo a data do aniversário da cidade, que é no dia 24 de maio. A estrutura oferecida para a
realização do evento engloba palco, aparelhagem de som, tendas, estandes, pórtico, cronometragem profissional, premiações e demais
acessórios necessários para a realização de uma corrida, que tem percursos de 5 e 10 quilômetros, nas categorias masculino e feminino, e
também por idade.

CORRIDA DO PIPOQUINHA

Município: Patos de Minas

Data: 05/05

Categoria: Esportivo

Endereço: Orla da Lagoa Grande - Lagoa Grande, Avenida Piauí, 919

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3822-9664

Site: http://patosdeminas.mg.gov.br

Descrição:

A Corrida do Pipoquinha é uma realização da Prefeitura Municipal de Patos de Minas, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e
Lazer. Acontece anualmente, ou na orla da Lagoa Grande, ou na orla da Lagoinha. Participam atletas de diferentes regiões de Minas Gerais,
com idades que variam entre 5 e 14 anos, que disputam provas de 50, 100, 200, 300 e 400 metros, com distâncias cuidadosamente
estudadas para cada fase do desenvolvimento motor da criança ou do pré-adolescente.

III CAVALGADA DE SANTA CRUZ

Município: Onça de Pitangui

Data: 05/05

Categoria: Outros, Populares e Folclóricos

Endereço: Capela de Santa Cruz - Centro, Morro de Santa Cruz, s/n

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3273-1133

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituramunicipaloncadepitangui/

Site: http://www.oncadopitangui.mg.gov.br/

Descrição:

A Prefeitura Municipal de Onça de Pitangui, convida a todos para a III Cavalgada de Santa Cruz, que acontecerá no dia 05 de maio de 2019,
com o encontro das comitivas na Capela de Santa Cruz, onde será realizada a benção dos cavaleiros e missa, além de muita comida e
música boa.



FESTIVAL DE CAPOEIRA

Município: Pimenta

Data: 05/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo

Endereço: Praça Esporte - centro, MG, SN, Olinto Fonseca 300

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3324-1057

Facebook: http://www.facebook.com/casadoturistapimenta/

Site: http://www.casadoturistapimenta.com.br

Descrição:

O Festival de Capoeira celebra este relevante bem imaterial, considerado Patrimônio Cultural do Brasil pelo IPHAN. Trata-se de um evento
democrático, de ampla participação popular, que incentiva a prática da Capoeira como expressão artística e contribui para a difusão cultural
e desenvolvimento regional.

1ª CORRIDA E CAMINHADA NAS ESQUINAS DAS GERAIS

Município: Catas Altas

Data: 05/05

Categoria: Esportivo

Endereço: Catas Altas - Centro, Praça Monsenhor Mendes, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3832-7585

Facebook: http://www.facebook.com.br/visitecatasaltas

Site: http://www.catasaltas.mg.gov.br

Descrição:

Nas Esquinas das Gerais é uma corrida e caminhada com característica rústica, totalmente urbana, que será disputada na belíssima e
aconchegante cidade de Catas Altas. Será composta por duas categorias: corrida de 5 quilômetros e caminhada de 2,5 quilômetros. Um
evento que vai gerar entretenimento para a população e turistas. A largada acontecerá na Praça Monsenhor Mendes, no dia 05 de maio de
2019 às 9 horas.

3ª CORRIDA DO BOMBEIRO

Município: Belo Horizonte

Data: 05/05

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça Geralda Damata Pimentel - Pampulha, R. Versília , s/n

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98475-8189

Site: https://www.ativo.com/calendario/inscricoes/america-do-sul/br/mg/belo-horizonte/corrida-de-rua/36376/3-corrida-do-
bombeiro

Descrição:

Acontecerá no dia 05 de maio de 2019 a 3ª edição da Corrida do Bombeiro: a corrida oficial do CBMMG. A 3ª edição contará com percursos
de 2 km, 5 km e 10 km, tendo essas duas últimas categorias premiação especial para os cinco primeiros colocados. Enquanto praticam o
esporte, os atletas contarão com a apresentação da Bombeiro Instrumental Osquestra Show (BIOS) e após a atividade terão contato com os
equipamentos e viaturas utilizados pelo CBMMG. Não fique de fora dessa!!!



FESTIVAL MADE IN MINAS

Município: Belo Horizonte

Data: 05/05

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça da Savassi - Praça Diogo Vasconcelos - Savassi, Praça da Savassi, 0

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/madeinminasgerais/

Site: http://www.madeinminasgerais.com.br.

Descrição:

Que Minas Gerais tem uma forte tradição culinária, é berço da produção de queijo e é cercada por paisagens de tirar o fôlego, muita gente já
sabe. Mas, ainda há muitas outras riquezas escondidas em cada uma das regiões do estado. Afinal, como disse Guimarães Rosa, “Minas
são muitas”. Por isso, no dia 5 maio, domingo, a partir das 11h, as diversas manifestações culturais do estado estarão reunidas no Made in
Minas Gerais, uma festa genuinamente mineira. O evento, que tem entrada gratuita, acontecerá no coração de Belo Horizonte/MG, no
cruzamento entre as avenidas Cristóvão Colombo e Getúlio Vargas, na Praça da Savassi. PROGRAMAÇÃO: Gastronomia (restaurantes,
pratos e chefs) Chef Luiz Ney, da Pousada Villa Paolucci, em Tiradentes Prato: Leitão à pururuca Chef Milsane de Paula, do Sebastião
Gourmet, em Sabará Prato: Arroz doce salgado Chef Flávio Trombino, do Restaurante Xapuri, em Belo Horizonte Prato: Vira-lata metido a
besta Chef David Alves, da Ourikuri Cachaçaria, em Montes Claros Prato: Carne de sol com mandioca Tragaluz Restaurante Casa, em
Tiradentes Pratos: Arroz D’Angola Chef Leonard Espíndola, da Cantina do Léo, em Montes Claros Prato: Arroz com pequi Chef Maria de
Lourdes, do Restaurante Maria das Tranças, em Belo Horizonte Prato: Frango ao molho pardo Chef Daniela Melo, do Restaurante Terra
Brasilis, em Uberlândia Prato: Costelinha à mineira Chef Janaína Resende, do Pier Terramare, em Furnas Prato: Tilápia Terramare Música
Em comemoração aos seus 60 anos de carreira, Wagner Tiso (piano), juntamente com Nivaldo Ornelas (saxofone) e Juarez Moreira (violão
e guitarra), se unem para um encontro memorável. Além disso, Dudu Lima Trio, um dos mais respeitados grupos instrumentais em atividade
no país, liderado pelo virtuoso contrabaixista, arranjador e compositor mineiro Dudu Lima, ao lado de Ricardo Itaborahy (teclados e vocais) e
Leandro Scio (bateria) farão um show inédito, divulgando o álbum “Dudu Lima - Som de Minas". O DJ Zubreu também vai animar o público
que passar pelo Made in Minas Gerais Palestras O Made in Minas Gerais também contará com palestras, que serão realizadas no Espaço
Culturar: 11h30: Rodrigo Rezende, o único sommelier de água certificado no Brasil, vai quebrar o paradigma de que “água é tudo igual”.
13h: Ana Beloto, sommelierè de azeites, vai relevar os segredos dos azeites mineiros. 14h: Felipe Brazza, produtor, barista e mestre de
torra, vai ministrar uma oficina sobre "Como preparar o melhor café em casa". E muito mais. Não perca e vem #culturar! Ingressos:
https://www.sympla.com.br/made-in-minas-gerais__476225

FESTIVIDADE DE CONGADO DE RODRIGUES

Município: Brumadinho

Data: 05/05

Categoria: Religiosos

Endereço: Ao entorno da Igreja de Santa Cruz - Rodrigues, Rua Hum, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 9 9886-9550

Facebook: https://www.facebook.com/visitebrumadinhooficial

Site: http://www.visitebrumadinho.com.br

Descrição:

As Festas de Congado (Reinado) são realizadas anualmente em diversas comunidades do município. Durante a celebração são realizados
cortejos, visita a casa dos reis (alvorada), troca de coroa e outras tradições. Com muita dedicação, seriedade e compromisso, as Festas de
Congado são consideradas uma das celebrações religiosas mais tradicionais de Brumadinho. No mês de maio, as Festas de Congado são
realizadas nas comunidades de Rodrigues, Sapé e Progresso II.



ENCONTRO REGIONAL DE BANDAS

Município: Governador Valadares

Data: 05/05

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Mercado Municipal - Centro, Rua Israel Pinheiro, 3384

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3271-3881

Site: http://www.valadares.mg.gov.br/

Descrição:

O Encontro reúne bandas cívicas da região, no qual realizam um cortejo passando por pontos específicos da cidade. Todas as bandas
tocam o Hino Nacional, músicas individuais com ritmo de marcha e músicas livres atraindo a atenção da população e turistas em geral.

GOLDEN BIKER ITABIRITO

Município: Itabirito

Data: 05/05

Categoria: Esportivo

Endereço: Pesque e Pague Campestre - Marzagão, Estrada Ita, Km 495, @-20.1888021,-43.8266117,17z

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3563-1956

Facebook: https://www.facebook.com/Golden-Biker-1062341093832720/

Site: http://www.cronochip.com.br/

Descrição:

Desde sua concepção, a prova esportiva, Golden Biker, tem o intuito de testar o limite dos atletas adeptos de grandes desafios, brindando o
município com exemplos de determinação e superação. A edição da prova em Itabirito tem duração de 8 horas e entra para a história do
esporte como a prova de Mountain Bike mais desafiadora já realizada na cidade! Esta edição contará com percurso completo e reduzido,
além do #GoldenBikerSóDelas

5° EDIÇÃO EXPOCAR TOUR BRASIL

Município: Juiz de Fora

Data: 05/05

Categoria: Esportivo

Endereço: Parque de exposições de Juiz de Fora - Jóquei Clube, Av. Doardino Longo, 699

Organização/Informações:

Telefone: (32) 99147-7934

Facebook: https://www.facebook.com/expocaroficial/

Descrição:

O projeto desse evento vai além dos carros, o EXPOCARTour Brasil foi uma ideia criada para unir fãs e proprietários de carros modificados
de todos os anos e estilos. Onde cada grupo pode apresentar suas máquinas, seus estilos de vida, mas acima de tudo contribuir para que o
universo da customização automotiva continue sempre vivo.



2° PASSEIO CACHOEIRA DO BURITIZINHO 2018

Município: Uruana de Minas

Data: 06/05

Categoria: Esportivo

Endereço: Fazenda Mandigueiro - Zona Rural, Fazenda Mandigueiro, s/n, CACHOEIRA DO BURITIZINHO

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99905-6066

Facebook: https://www.facebook.com/URUANAPEDAL/

Descrição:

2° Passeio Ciclístico em Uruana de Minas em sintonia com a natureza. O grupo Uruana no Pedal, foi criado à 4 anos e a 2 anos deu inicio
ao "Projeto Clicloturismo no Noroeste Mineiro - nas Rodas da Natureza", este evento será aberto ao publico, as inscrições serão gratuitas,
ponto saída será no Posto Petromac, a partir das 7:00, onde irão percorrer 11km destino a Cachoeira Buritizinho, com paisagens
exuberantes durante o caminho até a cachoeira, que é uma das mais lindas da região.

20ª FEIRA DE ARTESANATO DO VALE DO JEQUITINHONHA UFMG

Município: Belo Horizonte

Data: 06/05, 11/05

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Praça da UFMG - Pampulha, Av. Antonio Carlos , 6627

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3409-6411

Site: http://www.ufmg.br/cultura

Descrição:

A 20ª Feira de Artesanato do Vale do Jequitinhonha UFMG acontece entre os dias 6 e 11 de maio, na Praça de Serviços da UFMG,
reunindo aproximadamente 90 expositores, de 27 municípios e 48 associações, incluindo os povos indígena Aranã e Cinta Vermelha, do
município de Araçuaí, e o Quilombo Raiz, de Presidente Kubitschek. Entre os produtos comercializados estão uma vasta produção de
bordados, tecelagem, peças de cerâmica e outros tipos de artesanato. Neste ano a Feira sediará a audiência pública "Artesanato mineiro;
perspectiva", requerida pelo deputado estadual Dr. Jean Freire.

XIV SEMANA DO EMPREENDEDORISMO FARMACÊUTICO - SEFARM

Município: Belo Horizonte

Data: 06/05, 09/05

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais - Campus Pampulha - Pampulha, Rua Professor
Moacir Gomes de Freitas, S/N

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3409-6837

Facebook: https://pt-br.facebook.com/farmaciajr/

Site: https://www.farmacia.ufmg.br/

Descrição:

Estão abertas as inscrições para a XIV Semana do Empreendedorismo Farmacêutico (SEFARM) realizada pela Farmácia Jr. Consultoria
UFMG, que é a empresa Junior da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais, fundada em 30 de Setembro de 1999.
É uma instituição sem fim lucrativo, fundada e gerida por alunos de graduação, com apoio dos professores de forma a prestar serviços de
qualidade com preço acessível. O evento, que será realizado entre os dias 6 a 9 de maio de 2019, discutirá os desafios e as oportunidades
da missão de se empreender na área farmacêutica. As inscrições estão abertas pelo site do Sympla.



EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIAS “O BRASIL QUE MERECE O BRASIL” E BATE-PAPO COM WALTER FIRMO

Município: Belo Horizonte

Data: 07/05, 30/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Populares e Folclóricos

Endereço: Memorial Minas Gerais Vale - Funcionários, Praça da Liberdade, S/N, Esquina com Rua Gonçalves Dias

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3343-7317

Facebook: http://facebook.com/events/1218152828345918

Site: http://www.memorialvale.com.br

Descrição:

Nascido no Rio de Janeiro e filho de paraenses, sua trajetória fotográfica começou no fotojornalismo, quando ingressou, ainda garoto, no
jornal Última Hora. Depois vieram Jornal do Brasil, as revistas Realidade, Manchete, Isto É, entre outras, e o trabalho como correspondente
em países como México, Canadá, Jamaica, Porto Rico, Barbados, Chile. Do longo período como fotojornalista, Firmo possui um legado de
imagens que contam a história do país, de seus artistas e de seu povo. Continua em plena atividade, viajando pelo país para novos
registros, palestras e oficinas. A mostra, com 93 fotos realizadas entre a década de 1960 e o ano de 2017, traz um impressionante panorama
da cultura popular de diversas regiões, exaltando o papel do negro na criação e preservação do nosso patrimônio cultural. Inclui ainda
retratos clássicos de grandes figuras brasileiras como Pixinguinha, Cartola, Pelé, Clementina de Jesus e Arthur Bispo do Rosário, assim
como registros de anônimos, que o fotógrafo faz parecerem familiares. A cor abusada e a maestria no manejo da luz, características do
fotógrafo, chamam a atenção em cada conjunto de fotos.

SEXTA QUEIMA DO ALHO

Município: Igaratinga

Data: 07/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Outros, Populares e Folclóricos

Endereço: ARENA DA VIOLA - Rod MG 430 , Rod MG 430 , Km 2,5, Igaratinga

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3246-1134

Site: http://www.igaratinga.mg.gov.br

Descrição:

Evento beneficente em prol do Lar dos Idosos Padre Libério em Igaratinga. Com uma excelente gastronomia a Queima do Alho também se
destaca pelos shows. Muita música e muita comida preparada especialmente para te oferecer o mais puro lazer nas terras de Igaratinga.
Você poderá se deliciar em um ambiente rústico e totalmente seguro para você e sua família. Venha conhecer, se divertir comer e beber
nessa festa que está crescendo mais a cada ano. Te vejo lá.

3ª MOSTRA AMOR & ARTE

Município: Cataguases

Data: 07/05, 30/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos

Endereço: Centro Cultural Eva Nill - Centro, Praça Governador Valadares, 170, Antiga Estação Ferroviária

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3429-2586

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituramunicipaldecataguasesmg/

Site: http://www.cataguases.mg.gov.br

Descrição:

Exposição de Artesanato voltado ao tema Dia das Mães, onde expositores de Cataguases e Região expõe seus artesanatos e produtos da
gastronomia regional no Centro Cultural Eva Nill, antiga Estação Ferroviária. Serão apresentados trabalhos de vários artesões
confeccionados em madeira, tecido, cerâmica, pintura, esculturas, etc.. Há também a presença da culinária regional com a presença de
várias quitandas tradicionais e natalinas. Venha conhecer o Centro Cultural Eva Nill e ao mesmo tempo desfrutar das delícias culinárias e
beleza do artesanato locais e regional



6º SEMINÁRIO IBERO-AMERICANO ARQUITETURA E DOCUMENTAÇÃO

Município: Belo Horizonte

Data: 07/05

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Centro de Atividades Didáticas II (CAD) - UFMG - Pampulha, Avenida Presidente Antônio Carlos, 6627

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99334-7401

Facebook: https://pt-br.facebook.com/ICOMOSBRASIL/

Site: https://www.institutoieds.com/eventos-2019

Descrição:

A Universidade Federal de Minas Gerais e o Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS/BRASIL)
realizam, no dia 7 de maio, o sexto seminário internacional de caráter técnico-cientifico, que tem como público alvo a comunidade
profissional e acadêmica interessada nas discussões ligadas à preservação do patrimônio cultural. O seminário integra uma agenda de
eventos consolidados a partir de uma forte conexão com redes internacionais especializadas no campo patrimonial, como o projeto PHI
(Patrimônio Histórico Iberoamericano). O projeto, iniciado em 2011, propõe o desenvolvimento de um sistema inovador de informação de
escala global, baseado nas capacidades do mundo universitário, permanentemente atualizado. Um sistema útil, aberto e segmentado,
verificador das diversas demandas identificadas sobre as características e o estado dos bens imóveis hoje reconhecidos como patrimônio.

SEMANA LITERÁRIA

Município: Três Marias

Data: 08/05, 11/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço: Centro de Convivência Três Marias Tênis Clube - Centro, Rua Carlos Chagas, 01

Circuito: Circuito Turístico do Lago de Três Marias

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3754-5224

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradetresmarias

Site: http://www.tresmarias.mg.gov.br

Descrição:

A Semana Literária veio como forma de democratizar o aceso de crianças, jovens e adultos a uma intensa programação literária e cultural. A
programação é diversa e inclui bate-papo com escritores, contação de histórias, shows, palestras, espetáculos de teatro, oficinas, filmes e
mesas redondas, participação de várias editoras e comercialização de livros.



3º SIMPÓSIO CIENTÍFICO 2019 - ICOMOS BRASIL

Município: Belo Horizonte

Data: 08/05, 10/05

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Instituto de Estudos do Desenvolvimento Sustentável - Lagoinha, Rua Além Paraíba, 442

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: 31 3582-8444

Facebook: https://www.facebook.com/institutoieds/

Site: https://www.institutoieds.com

Descrição:

O Instituto de Estudos do Desenvolvimento Sustentável (IEDS), uma associação civil sem fins lucrativos, e o O ICOMOS (Conselho
Internacional de Monumentos e Sítios), uma organização não governamental global associada à UNESCO, realizarão em maio de 2019 o
terceiro Simpósio Científico ICOMOS Brasil. O Simpósio Científico do ICOMOS-BRASIL em 2019 apresentará um panorama das discussões
sobre o patrimônio em nosso país e comemorará os 25 anos do Documento de Nara, discutindo as questões – profundamente interligadas e
contemporâneas – da autenticidade e do risco. O evento será realizado dos dias 8 a 10 de maio e as inscrições etão sendo realizadas pelo
site do evento.

FESTA DO PEÃO DE SERRA DA SAUDADE

Município: Serra da Saudade

Data: 08/05, 12/05

Categoria: Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Parque José Wenceslau Ribeiro - Centro, Parque José Wenceslau Ribeiro, S/N

Circuito: Circuito Turístico do Lago de Três Marias

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3555-1128 / (37) 3555-1112

Facebook: https://www.facebook.com/events/444890419583886/

Site: https://www.serradasaudade.mg.gov.br/pg.php?id=41

Descrição:

Maior festa do município, em termos de número de apresentações musicais e público, a Festa do Peão de Serra da Saudade é um festejo
anual, organizado pela gestão municipal, com música, barracas, rodeios em cavalos, touros e carneiros, cerveja gelada e muita alegria. Em
2019, a festa irá ocorrer de 08 a 12 de maio (quarta a domingo), com atrações musicais e entrada franca todos os dias.

GP DE ATLETISMO

Município: Itabirito

Data: 08/05, 11/05

Categoria: Esportivo

Endereço: A definir - Centro, Avenida Queiroz Júnior, nº 620, 2º andar, @-20.2497348,-43.80572,17z

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3563-1956

Site: http://http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

O GP de Atletismo agita as escolas municipais e estaduais de Itabirito. No evento são realizadas provas de corrida em várias distâncias,
corrida com obstáculos, revezamento 400 metros, salto e arremesso de peso; nas categorias feminina e masculina. Serão 04 dias de
competição.



CAVALGADA SANTA LUÍZA DE MARILAC

Município: Marilac

Data: 09/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos, Show

Endereço: Complexo de Lazer João Pedro Ramalho - centro, Rua Governador Valadares, 300

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3292-1110

Descrição:

A cavalgada Santa Luíza de Marilac,acontece no mês de maio,faz parte de uma festa que dura três dias ,começando na sexta feira a noite
com shows e tem sua sua culminância no domingo com a cavalgada.Reúne comitivas do Brasil inteiro.Os cavaleiros começam seu dia com
um café da manhã,depois fazem o percurso conhecendo um pouco da área rural do município e retornam para um saboroso almoço.

PARA ALÉM DA LEI ÁUREA, SUPERAR DESIGUALDADES 131 ANOS DEPOIS

Município: Itabirito

Data: 10/05, 13/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Complexo Turístico da Estação - Centro, Praça Dr. Guilherme, s/nº, @-20.254959,-43.8020323,17z

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3561-5958

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

O evento "Para Além da Lei Áurea, superar desigualdades 131 anos depois" realizado entre 10 e 13 de maio de 2019, valoriza a cultura
afro-brasileira por meio do lançamentos de livros, apresentação de danças e de capoeira, café com prosa sobre a produção do monumento
"virtudes" em homenagem aos afro-descendentes itabiritense, além de bate papo sobre a capoeira e exibição de documentário.

BUTECART

Município: Carlos Chagas

Data: 10/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço: Praça Central - Centro, Praça Nelson Saraiva, S/N

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3624-1550

Descrição:

Butecart promove os valores culturais de Carlos Chagas é região dança, teatro, estimula as feiras de artesanato, fomenta novos talentos,
divulga a culinária local, proporcionar arte, cultura e lazer, à comunidade.



FESTA DO INHUMAS

Município: Unaí

Data: 10/05, 17/05

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Fazenda Inhumas - Zona Rural, Fazenda Inhumas, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99927-8427

Site: http://www.prefeituraunai.mg.gov.br

Descrição:

Realizada na Fazenda Inhumas no Noroeste de Minas, a Festa do Inhumas é diversão garantida para todo o público participante. A
importância da festa é retratar a cultura e paixão do cidadão unaiense e da região por ritmos como forró e sertanejo de raiz, esta ligada a
eventos como este que ocorrem todos os anos com intuito de arrecadar fundos para as entidades carentes de Unai. A "Festa do Inhumas"
tornou-se conhecida pela realização anual que desde sua primeira edição agradou o público unaiense e região.

RODA DE VIOLA EM HOMENAGEM AS MÃES

Município: Carmo do Cajuru

Data: 10/05

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Vigário José Alexandre - Centro, Praça Vigário José Alexandre, s/n

Organização/Informações:

Facebook: http://prefeituradecarmodocajuru

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

"Entre as palavras do mundo que tanto eu amo na vida. O santo nome de mãe é a palavra mais querida. Por isto essa canção será minha
mensageira. Para todo meu afeto à você, mãe brasileira" O evento é realizado na Praça Vigário José Alexandre, uma noite festiva com
objetivo de homenagear as mães Cajuruense, uma noite de dança e alegria. Entrada franca

1º FESTIVAL CAFE & CACHAÇA

Município: Coqueiral

Data: 10/05, 11/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça 7 de setembro - centro, Praça 7 de setembro, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3855-1162

Site: http://www.coqueiral.mg.gov.br

Descrição:

A primeira edição do festival que busca ressaltar dois grandes tesouros do município de Coqueiral acontecerá em maio deste ano. Além dos
shows noturnos de diversos estilos e apresentações teatrais, o evento contará com palestras e Workshops relacionados aos temas cachaça
e café. Stands serão montados para degustação e comercialização dos produtos.



FESTIVAL GASTRONÔMICO DE BRUMADINHO

Município: Brumadinho

Data: 10/05, 12/05

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Centro de Casa Branca - Casa Branca, Praça São Sebastião, s/n

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3571-3615

Site: https://portal.brumadinho.mg.gov.br/

Descrição:

Um evento gastronômico e cultural com o intuito de valorizar a gastronomia da região, através da elaboração e comercialização de pratos
típicos que resgatem a culinária raiz.

5° ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTAS

Município: São Sebastião da Vargem Alegre

Data: 10/05, 12/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça José Honorato de Almeida - Centro , Praça José Honorato de Almeida, 83

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3426-7133

Facebook: https://www.facebook.com/fissuradosmirai

Site: http://www.saosebastiaodavargemalegre.mg.gov.br

Descrição:

Anual e tradicional encontro de motociclistas realizado em São Sebastião da Vargem Alegre em comemoração ao aniversário do Motoclube
Fissurados. Recebe motociclistas de várias cidades e estados, proporcionando assim uma bela festa. E para completar conta com vários
shows de rock: Dia 10/05 shows com as bandas Detonautas e Drenna, e dia 11/05 show com J. Peron. O local conta com camping coberto e
chuveiro quente, e café da manhã gratuito para os participantes!

FOOD TRUCK ITINERANTE

Município: Cataguases

Data: 10/05, 12/05

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Chácara Catarina - Centro, Praça Governador Valadares, 176, Chácara Catarina

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3429-2580

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituramunicipaldecataguasesmg/

Site: http://www.cataguases.mg.gov.br

Descrição:

O Festival Gastronômico de Comida de Rua com participação de vários municípios brasileiros e de Cataguases, sendo um momento
especial do gourmet da comida rápida de rua que realiza em Cataguases, região e de todo o país. Vários shows com artistas locais e
regionais são realizados durante o evento.



FEST COUNTRY DE TIMÓTEO

Município: Timóteo

Data: 10/05, 11/05

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: CLUBE DO CAVALO DE TIMÓTEO - pRIMAVERA, AV. ACESITA 2520, 2520

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3847-4708

Descrição:

O Fest Country é um evento de cunho regional realizado em Timóteo há 12 anos, é a maior festa regional de Rodeios e Shows de musica
sertaneja de todo o Vale. Durante 3 noites são apresentados shows com os maiores nomes da musica Sertaneja do Brasil. Atualmente
realizado nas dependências do Clube do Cavalo de Timóteo, acontece sempre no mês de Maio, com farta área de alimentação e bebidas,
camarotes suspensos para shows e o Rodeio de animais em uma Arena montada a parte. No local tem um estacionamento próprio para ate
800 veículos , área de show com capacidade para ate 15.000 espectadores.

FESTIVAL DE ARTESANATO E GASTRONOMIA

Município: Carmo do Paranaíba

Data: 10/05, 11/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça São Francisco de Assis - Centro, Praça São Francisco de Assis, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos do Cerrado

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3851-2636

Site: http://www.carmodoparanaiba.mg.gov.br/

Descrição:

Já se tornou tradição o festival de Gastronomia e Artesanato do município realizado pela Secretaria de Educação , Cultura, Lazer e Esporte.
O Festival de Artesanato e Gastronomia de Carmo do Paranaíba será realizada no dia 04 de maio, em comemoração ao dia do trabalhador
e dia das mães, na Praça São Francisco de Assis, a partir das 15h. A cada evento realizado, acontece a divulgação de toda programação no
site da prefeitura municipal e tem como objetivo fomentar e incentivar a cultura carmense , valorizar o trabalho de artesãos e a gastronomia
da cidade. Para fazer o cadastro no festival de artesanato e gastronomia , em geral, é preciso apenas entrar em contato com a Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Lazer e Esporte e preencher um formulário. Para que todos tenham a oportunidade de conhecer um pouco
mais dos trabalhos manuais de artistas e da cultura gastronômica de Carmo do Paranaíba o evento é realizado em praça pública e para
animar a tarde dos visitantes é disponibilizado shows variados de cantores da região .

FESTA SANTA RITA

Município: Monte Santo de Minas

Data: 10/05, 22/05

Categoria: Religiosos

Endereço: Capela Santa Rita - centro, R.Eduardo Paes filho, 1

Circuito: Circuito Turístico Montanhas Cafeeiras de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3591-5195

Descrição:

Festividade religiosa tradicional católica. Durante a festa há procissão, shows, comidas típicas, bingos e leilões.



PEREGRINAÇÃO DE SANTA RITA DE CÁSSIA

Município: Iturama

Data: 10/05

Categoria: Religiosos

Endereço: Rodovia - Zona Rural, zona rural, s/n, rodovia estadual

Circuito: Circuito Turístico Alta Mogiana

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3411-9567

Site: http://www.iturama.mg.gov.br

Descrição:

A peregrinação de Santa Rita de Cássia acontece no dia 22 de maio, os peregrinos saem da cidade Iturama para o Distrito de Alexandrita,
caminhando por 30 km, saindo as 4h da manhã do Santuário Nossa Senhora de Fátima em Iturama para a Igreja de Santa Rita de Cássia
em Alexandrita. Alexandrita é palco da festa de igreja mais importante do municipio de Iturama., a quemesse no final de semana que
acontece a caminhada, no barracão da igreja tem bailes com a Banda Estrela Super Som, leilão de prendas, e o tradicional forró. A Região
marca presença, a festa conta com a presença dos municipio de Carneirinho, Limeira do Oeste, União de Minas, São Francisco de Sales.

2º FESTIVAL GASTRONÔMICO SABORES & AROMAS DO GRAMA

Município: Santo Antônio do Grama

Data: 10/05, 11/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Parque de Exposições José Flaviano Bayão - Centro, Parque de Exposições José Flaviano Bayão, s/n

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3872-5005

Facebook: https://www.facebook.com/CulturaGrama/

Site: http://www.santoantoniodograma.mg.gov.br/

Descrição:

O Sabores & Aromas do Grama comprova a diversidade e a qualidade da gastronomia gramense. Além dos saborosos pratos a
programação conta também com apresentações musicais com artistas da região.

I RODEIO ENTRE AMIGOS

Município: Uruana de Minas

Data: 10/05, 11/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Associação do Oziel Alves I - Zona Rural , Oziel Alves, s/n

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3678-9090

Facebook: http://www.facebook.com/Prefeitura-Municipal-de-Uruana-de-Minas-ADM-2017-a-2020-1227001997415795/

Site: http://www.uruanademinas.mg.gov.br

Descrição:

Festa da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Oziel Alves I, uma mistura de tradição e Cultura, onde uma comunidade se reúne
para confraternizar, e trazer alegria e diversão aquelas pessoas que vivem naquela região. O evento tem uma grande atração: o Rodeio, que
já se tornou tradição em nossa região, com uma programação extensa e bem atrativa, com cavalgada, rodeio, comidas típicas, venda de
rifas, sorteio de brindes, Shows e muito forró.



FESTIVAL GASTRONOMICO DE TABULEIRO

Município: Tabuleiro

Data: 11/05, 12/05

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Coronel João Floriano - Centro, Praça Coronel João Floriano, s/nº

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3253-1676

Site: http://prefeituradetabuleiro.mg.gov.br

Descrição:

É um festival de comidas da roça (caldos, doces, bebidas e salgados) , que visa valorizar a comunidade local e proporcionar aos
Tabuleirenses e visitantes uma gastronomia com a identidade da cidade. Os feirantes participantes da Feira de Produtos Naturais e
Artesanais elaboram pratos e os vendem durante o evento, sob coordenacao da EMATER e prefeitura. Durante o evento acontece tambem o
festival de Viola, apresentacoes culturais, e troca de sabores.

TAÇA BRASIL COPA BIG MAIS XCP 2019

Município: Governador Valadares

Data: 11/05, 12/05

Categoria: Esportivo

Endereço: Rancho Glória, BR 381 km 155 na saída para Ipatinga. - BR 381, Rodovia Estadual, Gov. Valadares - , 00

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone:  (33) 3212-7571

Site: http://www.bigmais.com.br/copa-big-mais

Descrição:

Sucesso desde o seu lançamento em 2013, a Copa Bigmais foi criada com o objetivo de promover o bem-estar e qualidade de vida, além de
despertar o interesse para o esporte, buscamos destacar os benefícios das atividades físicas, como forma para desenvolvimento e
manutenção da saúde. Hoje, a Copa Bigmais é um evento consolidado, com uma excelente oportunidade de interação entre os atletas e
público.

3º DESFILE DE CARROS DE BOI

Município: Jequeri

Data: 11/05

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Campo Jequeriense - Centro, Rua do Campo, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3877-1000

Site: http://www.jequeri.mg.gov.br

Descrição:

Um dos maiores desfiles de carros de boi do interior do estado, é marcado pelo numero de participantes. Mais de 30 carros de bois desfilam
pelas ruas da cidade. Com o som inusitado dos carros, os carreiros e candieiros, vão levando seus carros de boi pelas ruas da cidade, não
deixando morrer essa tradição de séculos.



DIA DAS MÃES

Município: Itaipé

Data: 11/05, 12/05

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Espaço Cultural - CENTRO, PRAÇA, SEM NUMERO, ITAIPÉ MG

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3532-1101

Site: http://itaipe.mg.gov.br

Descrição:

Trata-se de uma tradicional festa anualmente realizada em espaço púbico, com a presença das mães itaipeenses e suas respectivas
famílias, onde acontece uma vultuosa comemoração alusiva ao DIA DAS MÃES, num ambiente de muita alegria e descontração. A
dinâmica do evento constitui de grandioso show musical com renomadas Bandas ou grupos de Seresta, intercalado com sorteio de brindes,
os quais são doados pelo empresariado local e/ou população e instituições em geral, propiciando momento de alegria, expectativa e
entretenimento. Normalmente é montada toda uma estrutura para o acontecimento, a exemplo de palco para shows, sonorização,
iluminação, tendas, barracas com comidas e bebidas típicas e vasta praça de alimentação. O retorno desse tipo de realização é o brilho nos
olhos de cada mãe presente, que se sente lembrada e homenageada naquela tão significativa data.

ENDURO EQUESTRE

Município: Vargem Grande do Rio Pardo

Data: 11/05, 12/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo

Endereço: Praça Francisco Martins - Centro, Praça Francisco Martins, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3824-7101

Site: http://vargemgrandedoriopardo.mg.gov.br

Descrição:

E um evento realizado no nosso município, onde os participantes conhece parte na cidade, desbravando mata a dentro, conhecendo parte
da nossa natureza, nosso rios e serras .E também muita gente bonita forro e com uma grande receptividade de um povo simples e
acolhedor,

FEIRA GASTRONÔMICA E CULTURAL DE CAPUTIRA

Município: Caputira

Data: 11/05, 14/12

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Padre Joaquim de Castro - Centro, Praça Padre Joaquim de Castro, s/n°

Circuito: Circuito Turistico Pico da Bandeira

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3873-5138

Descrição:

A Feira Gastronômica e Cultural de Caputira acontece bimestralmente na Praça Padre Joaquim de Castro, bem no centro da cidade, das
18:00 às 02:00. Os barraqueiros são cidadãos caputirenses que oferecem comida tipicamente mineira, além de doces, massas, hambúrguer
e chop artesanais. Há também a presença de expositores de artesanato, curso de línguas estrangeiras, floricultura, estamparia em acrílico e
tecido e da famosa cachaça local Cultura Mineira. A Feira Gastronômica e Cultural de Caputira oferece excelente estrutura e conforto, com
tendas, banheiros químicos e equipe de apoio, contratada especialmente para garantir a segurança dos participantes. A feira caracteriza-se
como um evento familiar, pois além da praça de alimentação, há espaço kids para as crianças, apresentação de bandas de pop rock, moda
de viola e a prata da casa: Corporação Musical Campo Florido, que é a banda de música da cidade, fundada em 1984. A Feira movimenta
toda a cidade, em especial o comércio local, que tem a economia aquecida nos dias de sua realização.



CORRIDA RUSTICA VOLTA DA LAGOA

Município: Pimenta

Data: 11/05

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça Central - centro, MG, SN, avenida JK

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3324-1057

Site: http://www.casadoturistapimenta.com.br/

Descrição:

Evento esportivo de atletismo que atrai atletas de toda a região para a corrida em volta da lagoa que fica na área urbana do município, num
trajeto de cinco quilômetros. Aos se inscreverem, os atletasganham um kit atleta mediante a doação de 1 kg de alimento. O evento conta
com atividades integradas, como palestra de profissionais da área da saúde, em parceria com a Secretaria de Saúde municipal

FESTA FOLCLÓRICA " CONGADA"

Município: Gonçalves

Data: 11/05

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Clube Recreativo - Centro, Rua Coronel João Vieira, 155

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3654-1248

Site: http://www.g15.org.br

Descrição:

Além de preservar a tradição da cultura negra, trazida pelos escravos africanos, a congada já faz parte da cultura e tradição local. Utilizam-
se três bandeiras, uma azul, uma rosa (ambas com a imagem de São Benedito e de Nossa Senhora do Rosário) e uma vermelha, com a
imagem do Espírito Santo. O grupo é puxado pelo “apiteiro”, seguido pela rainha e pelo rei; em seguidas pelos músicos, cantores e
dançantes.

LOVE WINE - EDIÇÃO GASTRONÔMICA POR FRED TRINDADE

Município: Belo Horizonte

Data: 11/05

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Belvedere - Belvedere, Avenida Cristovam dos Santos , 444

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98793-2930

Facebook: https://www.facebook.com/events/424484328317531/?active_tab=about://

Site: https://www.sympla.com.br/love-wine-festival---edicao-gastronomica-por-fred-trindade__504702

Descrição:

Dia 11 de Maio acontece o LoveWine edição Gastronômica Belvedere, das 13h às 22h. A gastronomia será comandada pelo Chef
renomado Fred Trindade. A experiência é única e conta com música boa e os melhores rótulos de vinho! É o festival de rua perfeito para
curtir o dia entre amigos e toda a família. Algumas atrações confirmadas são; Giulia Be , Banda Pipa , Carolina Serdeira Quinteto e Dj Nezt
Venha curtir esse dia de outono!!



FUEGOS FESTIVAL

Município: Belo Horizonte

Data: 11/05

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Bella Vista - Olhos D água , Rua Henriqueto Cardinalli, 121

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/fuegosfestival/tp://

Site: https://www.centraldoseventos.com.br/events/show/fuegosfestival

Descrição:

Um festival diferente de tudo o que a cidade já viu. Um culto à gastronomia feita no puro fogo, pelas pessoas que mais entendem, as
pessoas mais apaixonadas e influentes na cena gastronômica do Brasil. Serão 8 horas de open food (carnes nobres, aves, peixes,
orgânicos, massas, acompanhamentos, etc.) e open bar (Chope, cervejas, refrigerante e água). Também DJs convidados, Wine bar, Gin bar,
Drink bar, intervenções culturais e Fuegos Store. O ingresso dá direito às estações dos chefs assadores e ao livre consumo de Chopp, água
e refrigerante, além de toda a programação musical e atrações. Os chefs estão orientados a servirem porções de até 120 gramas.

FESTIVAL BRASIL SERTANEJO 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 11/05

Categoria: Show

Endereço: Mineirão - Pampulha, Avenida Antônio Abrahão Caran, 1001

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99100-0000

Facebook: https://www.facebook.com/events/322784181685712/

Site: https://nenety.com.br/festival-brasil-sertanejo-2019__8

Descrição:

Vem aí o maior festival da música sertaneja do Brasil em Belo Horizonte! Nessa edição são esperadas muitas novidades para vocês. Junte
seus amigos e venha se divertir em mais uma edição do FBS que será inesquecível! Algumas atrações confirmadas são; Felipe Araújo,
Bruno e Marrone, Ze Neto e Cristiano, Henrique e Juliano, Mano Walter, Dennis DJ, Leo Magalhães, e Beto e Breno. Será possível contar
com área vip, Camarote oficial, Front Stage, e Camarote Black. Em todos os espaços há open bar.

GRANDE SAIDEIRA - FESTIVAL VIAÇÃO GASTRONÔMICA 2019

Município: Itabirito

Data: 11/05

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Av. Dos Inconfidentes, s/nº - Próximo ao GREMBER - Lourdes, Av. Dos Inconfidentes, s/nº - Próximo ao GREMBER, s/nº,
@-20.2432921,-43.8013814,20.5z

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3561-4000

Facebook: https://pt-br.facebook.com/prefeituraitabirito/

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

A Grande Saideira, ocorre uma semana depois do término do festival Viação Gastronômica, onde os melhores pratos se encontram ao som
de muita música e gastronomia e o prato vencedor do concurso confere ao proprietário do estabelecimento o prato de ouro. Durante o
evento será possível conferir as delícias preparadas por estes estabelecimentos. A culinária de qualidade é sempre acompanhada em
grande estilo por músicos de renome nacional e regional. A Saideira arranca elogios do público, que sempre fica com um gostinho de quero
mais. Para mais informações sobre os pratos e outros detalhes, consulte o Guia de Bolso do Evento.



PESCA ESPORTIVA

Município: Iturama

Data: 11/05

Categoria: Esportivo

Endereço: Iturama Fish - Zona Rural, Margens do Rio Grande, s/n, Espaço Público

Circuito: Circuito Turístico Alta Mogiana

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3411-9500

Site: http://www.iturama.mg.gov.br

Descrição:

Este evento é um circuito de pesca esportiva e abrange a bacia do Prata, Baixo Vale do Rio Grande (Represa da Hidrelétrica Água
Vermelha, realizado na Prainha Municipal de Iturama. A pesca esportiva na Prainha é uma atividade de lazer para os participantes, amigos,
familiares, visitantes, bem como uma gastronomia tipica do local e da região. Este evento recreativo embora com regra para os participantes,
a comunidade e os visitantes podem apreciar a natureza, com toda a sua riqueza da fauna e flora e a competição entre os pescadores.

RECITAL DAS MÃES

Município: Carmo do Cajuru

Data: 12/05

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Vigário José Alexandre - Centro, Praça Vigário José Alexandre, s/nº

Organização/Informações:

Facebook: http://prefeituradecarmodocajuru

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

O Recital acontece na noite de sábado véspera da comemoração do Dia das Mães onde é prestado uma homenagem a todas as mães
cajuruenses por meio de apresentações artísticas e culturais por grupos de arte genuinamente da cidade e/ou outros convidados especiais.
Realizado na praça, entrada franca, aberto a toda população cajuruense e população.

FEIRA CULTURAL

Município: São Gotardo

Data: 12/05, 12/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça São Sebastião - Centro, Praça São Sebastião, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos do Cerrado

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3671-7162

Facebook: http://www.facebook.com/predioamarelo/

Descrição:

Diversão e entretenimento para toda a família além de venda de produtos artesanais e gastronômicos, assim são as Feiras Culturais.
Atividade prevista em Lei, ela acontece sempre aos sábados anteriores às datas comemorativas: Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das
Crianças e Natal. As feiras contam com a presença de artesãs, músicos e quitandeiras locais, além de atividades específicas relacionadas
aos temas de comemoração.



3° ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS

Município: Capelinha

Data: 12/05

Categoria: Feiras e Exposições, Outros

Endereço: Parque de Exposições Paulo Afonso - ACACIAS, JOSE ARLINDO DE OLIVEIRA , 170

Organização/Informações:

Telefone: (33) 99105-9305 / 99104-1833

Facebook: https://www.facebook.com/Classe-A-Grupo-De-Carros-Antigos-Capelinha-MG-214555949284427/

Site: http://pmcapelinha.mg.gov.br/portal/

Descrição:

O Grupo Classe A organiza O 3° encontro de carros antigos em evento voltado aos amantes gênero. Um evento que proporciona lazer e
interação entre apaixonados por automobilismo, perfeito para ser aproveitado com amigos e família, para que possam admirar carros e
outros objetos de várias épocas, tais como quinquilharias, motos, telefones, máquinas datilógrafas, dentre outros, sendo os carros antigos a
atração principal, trazendo sentimento de nostalgia e apreciação.

VIII ENCONTRO DE PESQUISA EM HISTÓRIA DA UFMG - EPHIS

Município: Belo Horizonte

Data: 13/05, 17/05

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: UFMG - Pampulha, Avenida Presidente Antônio Carlos, 6627

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3409-5050

Facebook: https://www.facebook.com/pg/ephisUFMG/photos/?ref=page_internal/

Descrição:

Em 2019, o evento se mantém como um espaço de construção coletiva onde se exprime a luta pela construção plural e pela democratização
do conhecimento histórico, bem como a fundamental defesa e manutenção da Universidade Pública, gratuita e de qualidade. Organizado
desde sua primeira edição, por e para estudantes, o VIII EPHIS assume o compromisso ainda maior de promover o diálogo, não só com a
construção do fazer histórico acadêmico, mas de abertura para com o fazer da história do ensino de história, entre jovens pesquisadores,
professores da rede pública e particular, bem como mobilizando todos os profissionais envolvidos com a produção,

JUBILEU DE SANTA RITA DE CÁSSIA

Município: Ritápolis

Data: 13/05, 23/05

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Tiradentes - Centro , Praça Tiradentes , S/Nº

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3356-1136

Site: http://www.ritapolis.mg.gov.br

Descrição:

Ritápolis celebra o tradicional Jubileu de Santa Rita de Cássia, padroeira da cidade, até dia 23 de maio. A programação conta com novena,
missas, procissões e shows. A comemoração tem início no dia 13, com a celebração da Santa Missa, na Capela de Nossa Senhora de
Fátima. Em seguida, uma procissão levou a imagem de Santa Rita de Cássia ao Santuário principal da cidade



SEMANA DO MUSEU

Município: Carmo do Cajuru

Data: 13/05, 18/05

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Museu Histórico De Carmo do Cajuru - Centro, Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves, não informado

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3244-0700

Facebook: http://prefeituradecarmodocajuru

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público e que adquire,
conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e de seu entorno, para educação e deleite da sociedade". A
semana do Museu tem como objetivo de expor a cultura e valores afetivo. A semana do museu fica a visitação ao museu Histórico de Carmo
Do Cajuru e palestra. entrada Franca.

SEMANA DE MUSEUS EM UNAÍ

Município: Unaí

Data: 13/05, 19/05

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Museu Histórico Cultural Maria Torres - Barroca, Rua, Joaquim Brochado, 197

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3677-5647

Site: http://www.prefeituraunai.mg.gov.br

Descrição:

De 13 a 19 de maio acontece a 17ª Semana Nacional de Museus – SNM, temporada cultural promovida pelo Ibram em comemoração ao
Dia Internacional de Museus (18 de maio). Nessa edição, 1.114 instituições de cultura de todo o país oferecem ao público 3.222 atividades
especiais, como visitas mediadas, palestras, oficinas, exibição de filmes e muito mais.

FESTA DO ROSARIO

Município: Rio Paranaíba

Data: 13/05

Categoria: Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Igreja do Rosario - centro, Praça do Rosario , s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos do Cerrado

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3855-8146

Site: http://paranaibamaximus.com.br

Descrição:

A Festa em Devoção ao Reinado de Nossa Senhora do Rosário de São Benedito é um dos eventos culturais mais tradicionais da cidade de
Rio Paranaíba. E uma tradição mantida desde o tempo dos escravos e que se compõe de cortejos, desfile de rei e rainha, bandas musicais
e as danças dos grupos de marujadas que passam o dia a cantar e dançar pelas ruas da cidade. Durante o seu ciclo, acontece o chamado
Reinado, que a cada ano é conduzido por um rei e uma rainha (eleitos no ano anterior) e sua corte. As guardas estão representadas nos
diversos folguedos folclóricos que saem em cortejo pelas ruas de Rio Paranaíba.



17ª SEMANA NACIONAL DE MUSEUS

Município: Belo Horizonte

Data: 13/05, 17/05

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Diversos Museus de belo Horizonte - Funcionários, Praça da Liberdade, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (61) 3521-4135

Site: http://www.museus.gov.br/

Descrição:

A Semana Nacional de Museus acontece anualmente para comemorar o Dia Internacional de Museus, 18 de maio, quando diversas
instituições culturais brasileiras, convidadas pelo Ibram, desenvolvem uma programação especial para o período. Esse ano, o tema
escolhido foi Museus como Núcleos Culturais: O Futuro das Tradições, que propõe discutir o papel dos museus como centros emanadores
e, igualmente, receptores de práticas, costumes e pensamentos de nossa cultura. O objetivo do evento é promover, divulgar e valorizar os
espaços culturais ; aumentar o público visitante e intensificar a relação das instituições com a sociedade.

76ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CURVELO

Município: Curvelo

Data: 13/05, 19/05

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Parque de Exposições Antonio Ernesto De Salvo - Tibira, Av. Gentil de Matos , s/n

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3721-5222

Site: http://www.amcz.org.br

Descrição:

Tradicional exposição Agropecuária de Curvelo. O evento conta com leilões de gados, shows, grande variedade de comidas e bebidas,
além de contemplar também segmentos específicos da produção agropecuária da região.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CRISTINA

Município: Cristina

Data: 13/05

Categoria: Cívicos

Endereço: Auditório Prefeitura - Centro, Praça Santo Antònio, 0

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3281-1100

Site: http://www.cristina.mg.gov.br/historia-de-cristina

Descrição:

A cidade de Cristina tem o prazer de convidar a todos para participar de uma verdadeira viagem no tempo. Quando falamos sobre época do
império imaginamos muita coisa, menos a formação simples de um arraial, esse é o propósito dessa festa, que comemora no dia 13 de maio
desde 1810 onde foi realizada a primeira missa no Bairro Glória, onde a partir dessa data todos os anos uma procissão sai da Igreja Matriz
do Divino Espírito Santo e caminha até a Igreja da Nossa Senhora da Glória. Em 15 de julho de 1872 Cristina foi elevada à categoria de
cidade, e, quatro anos mais tarde, tornou-se sede de Comarca, isto em 8 de julho de 1876.



FESTA EM LOUVOR À SANTA RITA DE CÁSSIA

Município: Presidente Olegário

Data: 14/05, 22/05

Categoria: Religiosos

Endereço: Salão Paroquial - Centro, Praça Tiradentes, 100

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3811-1233

Site: http://www.presidenteolegario.mg.gov.br/

Descrição:

A Festa em louvor à Santa Rita de Cássia é realizada anualmente mês maio, com alvorada festiva, novena, missas, procissão, orações
diversas, quermesse com musicas ao vivo, leilões, bingo e comidas típicas.

V FÓRUM NACIONAL SOBRE CARVÃO VEGETAL E II SEMINÁRIO DE ENERGIA DA BIOMASSA FLORESTAL

Município: Belo Horizonte

Data: 14/05, 16/05

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Espaço de Eventos Unimed BH - Funcionários, Rua dos Inconfidentes, 44

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3899-1185

Facebook: https://www.facebook.com/sif.org///

Site: http://www.sif.org.br/@carvao2019/informacao.html

Descrição:

O Fórum e Seminário acontecem na cidade de Belo Horizonte entre o período de 14 a 16 de maio. O evento busca; discutir os principais
desafios para a produção do carvão vegetal, estimular a aplicação de novas tecnologias como fontes alternativas de energia da biomassa
florestal e possibilitar a troca de experiências entre pesquisadores, profissionais e estudantes de pós-graduação. As inscrições devem ser
feitas no site oficial do evento.

17ª SEMANA NACIONAL DE MUSEU

Município: Nanuque

Data: 14/05, 17/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço: Museu do Vaqueiro - Centro, Praça João XXIII, 4

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3621-2462

Site: http://www.nanuque.mg.gov.br

Descrição:

é uma ação anual coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus, - IBRAM , com duração de uma semana, que visa mobilizar os museus
brasileiros a elaborarem programações especiais voltadas para um mesmo tema. O Museu de Nanuque é o único Museu do Vaqueiro da
nossa região, contando com acervos diversos doados pela comunidade rural das redondezas. Hoje o museu do vaqueiro conta com uma
plataforma de visita junto ao site do museuS.br, onde informa a localização exata e os eventos realizados. Este ano o museu participará
novamente da Semana Nacional de Museus com varias atividades, dentre elas a EXPOSIÇÃO DOS ACERVOS - Durante a exposição de
peças do acervo haverá Roda de Conversa, palestra, distribuição de material informativo, visitação de Escolas Municipais ao Museu e
gravação de matéria.



FESTA DE SANTA RITA

Município: Cataguases

Data: 14/05, 22/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Religiosos

Endereço: Praça Santa Rita - Centro, Praça Santa Rita, s/nº, via pública e na igreja

Organização/Informações:

Telefone: (32) 9421-2436

Facebook: https://www.facebook.com/Santu%C3%A1rio-Santa-Rita-de-C%C3%A1ssia-Roccaporena-Cataguases-MG-
172711552917097/

Descrição:

Festa de Santa Rita de Cássia, nascida Margherita Lotti, foi uma monja agostiniana da diocese de Espoleto, Itália. Foi beatificada em 1627 e
canonizada em 1900 pela Igreja Católica. Uma festa que conseguiu transpor a barreira da religião e é vivenciada por milhares de pessoas
da sociedade cataguasense e turistas das mais variadas religiões. A gastronomia é o atrativo que mais chamou atenção das outras
religiões, ficando em destaque o famoso "pastel de Santa Rita" que forma-se, todos os dias do evento, uma enorme fila para compra-lo.

36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS

Município: Belo Horizonte

Data: 14/05, 15/05

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Mineirão - São José, Avenida Abrahão Caran, 1001

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 2125-2400

Site: https://portalamm.org.br/

Descrição:

Gestores, servidores públicos municipais, empresários e público em geral podem se inscrever, gratuitamente, para o 36º Congresso Mineiro
de Municípios, a partir do dia 22 de março. O tema deste ano é “Novos governos. Perspectivas, Desafios e Compromisso com os
Municípios.” Em 2019, o Congresso marca um ano de muito trabalho e empenho da gestão da AMM para conquistar os direitos
constitucionais dos municípios, após os inúmeros atrasos nos repasses de verba do Governo do Estado.

22° EXPOCAFÉ

Município: Três Pontas

Data: 14/05, 17/05

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Campo Experimental da EPAMIG - Zona Rural, Rodovia Santana da Vargem, km 06

Circuito: Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D'Água

Organização/Informações:

Telefone:  (35) 3266-9009 / (31) 3489-5057

Site: http://www.expocafe.com.br

Descrição:

Realizada anualmente em Três Pontas, Sul de Minas Gerais, a feira oferece a produtores e representantes da indústria a oportunidade de
conhecer e adquirir novidades em máquinas, equipamentos e insumos para a cafeicultura. Durante a Expocafé também são realizados
treinamentos e demonstrações em campo sobre utilização e funcionamento dos implementos.



45ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Município: São João Nepomuceno

Data: 15/05, 19/05

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque de Exposições - Centro, Rua José Zeferino Barbosa, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3261-1285

Facebook: https://www.facebook.com/prefeiturasjnepomuceno/

Site: http://www.sjnepomuceno.mg.gov.br

Descrição:

De 15 a 19 de maio de 2019 acontecerá a 45ª Exposição Agropecuária de São João Nepomuceno. O evento comemora o aniversário de
138 anos de emancipação política do município, no dia 16 de maio (último dia do evento). Exposição de gado, shows musicais, estandes do
agronegócio, produtores rurais, artesanato e indústrias. A grande festa do município com shows musicais (a nível nacional, regional e local),
concurso leiteiro, concurso de marchas, estande com animais e de produtos do agronegócio são-joanense. Feira do Produtor Rural,
artesanato, parque de diversões, estande do agronegócio e ponto de encontro de são-joanenses e turistas em cinco dias de realização. Em
2018, apenas dois dias do evento aconteceram com portaria, e os demais com entrada franca. A Exposição também faz vendas de
camarotes em todos os dias, com open bar, DJ e buffet.

1º ENCONTRO DE REDES COLABORATIVAS DE TURISMO DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Município: Teófilo Otoni

Data: 15/05

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Câmara de Dirigentes Lojistas - Centro, Avenida Doutor Luís Boali Pôrto Salman, 1370

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3523-1870

Facebook: http://facebook.com/ctpedraspreciosas

Site: https://bit.ly/2VKBYut

Descrição:

O Evento reunirá no território do Jequitinhonha e Mucuri, em Minas Gerais, mostras e debates de cenários do mercado do turismo e
oportunidades de desenvolvimento, a partir das experiências de destinos e empresas consolidadas que atuam no Brasil. O Encontro contará
com casos de sucesso e práticas exitosas de amadurecimento integrado e coletivo do turismo nos segmentos de cicloturismo; turismo de
aventura e ecoturismo; turismo cultural e religioso; agroturismo; artesanato e turismo de observação de pássaros e da vida silvestre.

TÓRAX 2019 – XXI CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA TORÁCICA

Município: Belo Horizonte

Data: 15/05, 18/05

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Ouro Minas Palace Hotel - Ipiranga, Avenida Cristiano Machado, 4001

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (21) 3326-3320

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=1840281946

Site: http://www.torax2019.com.br/

Descrição:

Belo Horizonte receberá entre os dias 15 e 18 de maio de 2019 o XXI Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. Neste
evento são esperados congressistas de diversos países da América latina com a finalidade de trocas de experiências, contatos
internacionais e aquisição de equipamentos. Na programação científica , estão previstas sessões interativas e simpósios satélites
abordando Câncer de pulmão, Inovações em Vídeocirurgia e Cirurgia Robótica, Endoscopia respiratória avançada, Trauma Torácico e
Oncologia.



DREAMWORKS ANIMATION: A EXPOSIÇÃO – UMA JORNADA DO ESBOÇO À TELA

Município: Belo Horizonte

Data: 15/05, 29/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro Cultural Banco do Brasil - Funcionários, Praça da Liberdade, 450

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3431-9400

Site: http://culturabancodobrasil.com.br/portal/belo-horizonte/

Descrição:

A exposição possui mais de 400 itens, dentre eles desenhos raros e nunca vistos pelo público, que refletem os conceitos iniciais dos filmes,
modelos e obras de arte originais, entrevistas e displays interativos das animações clássicas preferidas e mais amadas da DreamWorks.
Embarque nesta fascinante e interessante jornada que se desenrola por meio de esboços originais de ogros ranzinzas e dragões amigáveis
até chegar às fantásticas histórias e mundos incríveis levados às telas de cinema pelos premiados artistas da DreamWorks. A mostra é
dividida em três partes: Personagem, História e Mundo. Cada uma dessas seções apresenta entrevistas, filmagens por trás das cenas,
conceitos artísticos originais, maquetes e muito mais. As peças da exposição levam os visitantes a conhecer o caminho criativo percorrido
pelo estúdio do esboço até às telas do cinema.

TURNÊ AURORA

Município: Belo Horizonte

Data: 16/05

Categoria: Show

Endereço: Mister Rock - Prado, Avenida Tereza Cristina, 295

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/queremos/

Site: https://www.queremos.com.br/

Descrição:

A Queremos, em parceria com a Heineken, traz para Belo Horizonte mais um show imperdível: a cantora norueguesa AURORA. Um ano
depois de seu elogiado show no Lollapalooza 2018, AURORA estará de volta ao Brasil. Os fãs poderão ver a estrela do pop alternativo nos
palcos do Mister Rock, uma casa de shows voltada para eventos de Rock and Roll. A turnê de AURORA pelo Brasil vai passar, também, por
São Paulo (no dia 18/5) e Curitiba (no dia 21/5). Os ingressos já estão sendo vendidos no site da Queremos. A classificação é 16 anos.

LAVRAS RODEO FESTIVAL

Município: Lavras

Data: 16/05

Categoria: Show

Endereço: Expolavras - Aeroporto, BR 265 Km 345 Distrito Industrial Lavras/MG, 1190, Distrito Industrial

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3013-0000

Facebook: https://www.facebook.com/lavrasrodeofestival/

Site: http://lavrasrodeofestival.com.br/2018/

Descrição:

Lavras se destaca pela qualidade de suas instituições de ensino, pela enorme comunidade universitária, pela comercio diversificado, uma
prestação de serviços abrangente e pelos excelentes índices de qualidade de vida, entre os melhores de Minas Gerais. Localizada numa
região de alta rotatividade, com localização geográfica privilegiada entre três das principais capitais brasileiras, Belo Horizonte, São Paulo e
Rio de Janeiro, com aeroporto próprio e vias de fácil acesso. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo festival.



FESTA DE MAIO

Município: Santa Rita de Caldas

Data: 16/05, 26/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Religiosos, Show

Endereço: Complexo de Eventos José Milton Martins - Centro, Complexo de Eventos, S/N

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3734-1209

Facebook: https://www.facebook.com/festademaiosantaritadecaldas/

Site: http://www.descubrasrc.com.br

Descrição:

Evento em celebração ao dia da Padroeira da Cidade, conta com shows de artistas renomados, comidas típicas, comércio de produtos em
geral. Atrai cerca de 40 mil dia mais movimentado.

FESTIVAL BRASIL SABOR 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 16/05, 02/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Diversos Restaurantes - Centro, Avenida Augusto de Lima, 744

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 2512-1622

Site: http://www.brasilsabor.com.br/festival/

Descrição:

O Festival Brasil Sabor é um evento realizado ininterruptamente há 13 anos contribuindo de forma singular para a valorização da
gastronomia,estimulando a criação de novos pratos. A mecânica do festival funciona da seguinte forma: Cada restaurante participante
prepara um prato a partir da “comida do lugar”, que é um jeito único de se fazer gastronomia valorizando ingredientes encontrados na
própria região. O preço dos pratos do Festival é diferenciado e você pode consultar a lista de participantes e os horários de funcionamento
no site do evento. Convide a família e os amigos para dividir esta experiência gastronômica e sinta os verdadeiros sabores do Brasil.

VII SIMPÓSIO DO NÚCLEO DE PESQUISA EM INFECÇÃO RELACIONADA AO CUIDAR EM SAÚDE - NEPIRCS

Município: Belo Horizonte

Data: 16/05, 17/05

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Dayrell Hotel & Centro de Convenções   - Centro, Rua Espírito Santo, 901

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3409-9855

Facebook: https://www.facebook.com/nepircs/

Site: http://www.enf.ufmg.br/images/Folder_NEPIRCS_Divulga%C3%A7%C3%A3o_F-_20122018.pdf

Descrição:

O evento é referência em Minas Gerais e é altamente reconhecido pela qualidade da sua grade científica, o que gera oportunidades de
acesso a novos produtos, insumos, tecnologias e contato com empresas. Diversos temas importantes serão abordados como; boas Práticas
em CME e Diretrizes de Controle de Infecção, Limpeza de PPS, desinfecção, esterilização, teste rápidos de limpeza, indicadores biológicos,
validação de equipamentos, sistema de barreira estéril, processamento de endoscópios, infecção do sitio cirúrgico, gerenciamento de custos
em CME, dentre outros tantos, que fazem parte do momento técnico científico em discussão no âmbito nacional e internacional.



QUINZENA DO MENINO DO JESUS

Município: Gameleiras

Data: 17/05

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Menino Jesus - Gameleiras, Praça Menino Jesus, s/n

Circuito: Circuito Turístico da Serra Geral do Norte de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99844-4814

Site: http://paroquiagameleiras.blogspot.com.br

Descrição:

A igreja católica de Gameleiras realiza anualmente a Quinzena do Menino Jesus, dessa forma faz uma grande evangelização do fiéis
católicos. Uma festa de grande importância para os paroquianos, pois é momento de celebrar a palavra de Deus diariamente durante esse
período.Onde há também todos os dias da festa a seguinte programação: Terço, Novena cantada (Exposição ao Santíssimo Sacramento),
Celebração Eucarística,Barraquinhas com comidas típicas, shows religiosos, batuque, brincadeiras para a crianças e procissão .Há também
toda uma orçamentação faltada para o tema da festa na praça menino Jesus.

RETURN TO LIFE CONFERENCE 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 17/05, 19/05

Categoria: Outros

Endereço: Mercure Belo Horizonte Lourdes - Lourdes, Avenida do Contorno, 7315

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3248-1000

Facebook: https://www.facebook.com/ReturnToLifeConference/

Site: https://www.returntolife.com.br/

Descrição:

Return to Life Conference vem novamente com importantes workshops apresentados por Mestres consagrados do Pilates Clássico Mundial,
aclamados e respeitados por onde passam. Momento único que ficará eternizado na sua trajetória do pilates. Haverá uma festa/balada no
andar da conferência para os inscritos no dia 18/05 das 20h às 23hs. Será um momento para descontrair, tirar fotos, dançar e conhecer mais
os palestrantes e participantes do Brasil e de fora do país.

TABULEIRO JAZZ FESTIVAL 2019

Município: Conceição do Mato Dentro

Data: 17/05, 19/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Distrito de Tabuleiro - Conceição do Mato Dentro / MG - Centro, Rua Eloi Chaves, s/n, Campo de Futebol

Circuito: Circuito Turístico Serra do Cipó

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3868-2223

Facebook: https://www.facebook.com/tabuleirojazzfestival/

Site: http://www.tabuleirojazzfestival.com.br

Descrição:

Reunir grandes estrelas do Jazz nacional e internacional num único Festival, por si só, já é uma celebração. Agora pegue esta mistura e a
imagine num lugar paradisíaco como Tabuleiro, distrito de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais. É o céu em sua plenitude! O jazz é
uma manifestação artística e musical originária dos Estados Unidos. Foi se espalhando pelo mundo afora e aflorou na pele de todos os
amantes da boa música. Há várias vertentes, mas em todas elas nota-se a primavera musical explodindo em criatividade, diversidade de
instrumentos e amor à música como arte apurada e puramente universal. E este universo, imagine, agora encontrou o perfeito Tabuleiro
para brilhar ainda mais suas estrelas. Continuará a se expandir pelas Minas Gerais de uma natureza em pauta que respira arte, a nota e a
revela! Tabuleiro Jazz Festival, onde a música toca a natureza!



MECAINHOTIM

Município: Brumadinho

Data: 17/05, 19/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Show

Endereço: Inhotim - Fazenda Inhotim, Rua B, 20

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (11) 2538-3516

Facebook: https://www.facebook.com/pg/mecalovemeca

Site: http://meca.love/

Descrição:

Um evento multicultural que mistura shows, palestras, workshops, exposições, dentre outras atividades e experiências, realizado no Inhotim
– o maior museu de arte contemporânea a céu aberto da América Latina!

9º BH TATTOO FESTIVAL

Município: Belo Horizonte

Data: 17/05, 19/05

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Serraria Souza Pinto - Centro, Avenida Assis Chateaubriand, 899

Organização/Informações:

Telefone: (31) 9 9928-2017

Facebook: https://www.facebook.com/bhtattoo/

Site: http://www.bhtattoo.com.br/

Descrição:

Mais de 400 tatuadores e artistas dos mais diversos segmentos culturais do Brasil e do mundo chegam a BH para mais uma edição do BH
TATTOO FESTIVAL! O evento promove um ambiente extremamente propício para aqueles que desejam se tatuar e divertir. Durante o
evento, ocorrerão atividades como; realizações de tattoos e aplicações de piercings, concursos de melhor tatuagem (diversos estilos),
cosplays, festivais de bandas e grafites.

FESTA DE MAIO

Município: Volta Grande

Data: 17/05, 18/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Religiosos, Show

Endereço: Igreja Nossa Senhora do Rosario - Centro, Rua Professor Celso Ferreira, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3463-1298

Facebook: http://conselho pastoral e administrativo da igrejinha nossa senhora do rosario

Descrição:

Festa em Homenagem a Nossa Senhora do Rosário, Padroeira dos Escravos, que além da homenagem prestada à Padroeira tem como
objetivo arrecadar fundos para a manutenção do prédio da igreja, "Bem Tombado" a nível municipal. Barracas com comidas típicas,
produtos religiosos, leilões, música ao vivo, procissão, missa, coroações e almoço.



VI JORNADA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DA PUC MINAS - SÃO GABRIEL

Município: Belo Horizonte

Data: 17/05, 18/05

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - São Gabriel - São Gabriel, Rua Walter Ianni, 255

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3319-4444

Facebook: https://www.facebook.com/pucminasoficial

Site: https://www.pucminas.br

Descrição:

A Avaliação Psicológica é um processo complexo e exige de profissionais da Psicologia habilidades e conhecimentos para: identificar o
construto a ser avaliado; selecionar a melhor forma de medi-lo; reunir as informações obtidas; e integrá-las de forma a contribuir para a
compreensão do funcionamento do indivíduo e sua relação com a sociedade. A Sociedade de Avaliação Psicológica de Minas Gerais
(SAPSI-MG) está promovendo a sexta Jornada de Avaliação Psicológica da PUC Minas, que contará com mini-cursos, testes de
desempenho, orientação profissional e mesas redondas com profissionais da área. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas
gratuitamente através do site da Sympla.

RESTAURANTE WEEK BH 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 17/05, 09/06

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Diversos Restaurantes da capital - Diversos bairros, Diversos Restaurantes da capital , s/n

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (11) 3874-7400

Facebook: https://www.facebook.com/RestaurantWeekBrasil/

Site: http://belohorizonte.maitredigital.com.br/

Descrição:

O Restaurant Week chega para mais uma edição na capital mineira! Tradicional festival gastronômico tem como objetivo reunir grupos de
amigos nos melhores restaurantes da cidade, celebrar a boa gastronomia e ainda pagar um valor bem abaixo do usual. Os restaurantes
apresentam um menu especial no qual os clientes podem degustar uma entrada, prato principal e sobremesa por um preço fixo, tanto no
almoço quanto no jantar. As informações dos restaurantes participantes podem ser acessadas no site oficial do evento.

66º ENAF POÇOS

Município: Poços de Caldas

Data: 17/05, 19/05

Categoria: Congressos e Convenções, Feiras e Exposições

Endereço: Caldense - Centro, Rua Pernambuco, 1145

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3222-2344

Facebook: https://www.facebook.com/enaf.oficial/

Site: http://www.enaf.com.br

Descrição:

O Encontro Nacional de Atividades Físicas – ENAF, é um grande evento de Sport & Fitness e Saúde. Tendo como objetivo promover a
reciclagem e aprimoramento dos profissionais dessas áreas, o ENAF é uma oportunidade de atualização de conhecimentos e
aperfeiçoamento de técnicas, sempre inovando, criando e recriando formas de abordagens cada vez mais ousadas. A feira de sport, fitness
e saúde ocorre simultaneamente com o encontro, comercializando artigos esportivos. Mais Informações: Movimento Assessoria de Eventos
(35) 3222-2344 | www.enaf.com.br



XIX FESTA DO VINHO

Município: Catas Altas

Data: 17/05, 19/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça Monsenhor Mendes - Centro, Praça Monsenhor Mendes, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3832-7585

Site: http://catasaltas.mg.gov.br/

Descrição:

A festa foi criada para enaltecer a produção do vinho de jabuticaba, que é conhecido nacionalmente por sua qualidade, e para homenagear
uma tradição que vem passando de geração em geração desde que Anastásio de Souza deu início à produção da bebida em Catas Altas no
ano de 1949, como uma alternativa à fabricação do tradicional vinho de uva iniciada no século XIX no município.

5º ENCONTRO MINEIRO DE ATIVIDADE FÍSICA, ESPORTE E SAÚDE - EMAFES

Município: Belo Horizonte

Data: 17/05, 19/05

Categoria: Esportivo, Feiras e Exposições

Endereço: Faculdade Universo - Nova Floresta, Rua Paru, 784

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 2138-9057

Site: https://www.sympla.com.br/emafes-2019__474716://

Descrição:

Após o sucesso de 4 anos consecutivos, o 5º Encontro Mineiro de Atividade Física, Esporte e Saúde – EMAFES. O evento contará com
cursos, aulões, feira de produtos esportivos,dentre outras atrações. A feira acontece no bloco B da Universo, conta com expositores de
equipamentos e aparelhos para academias, roupas fitness, tênis esportivos, empresas ligadas ao segmento do ciclismo indoor, suplementos
alimentares, empresas de gestão de academias, livraria e equipamentos para avaliação física. Os cursos abrangem diversas modalidades
esportivas como; musculação, gestão Fitness, natação, recreação, cross fit, futebol, entre outros.

VI SIMPÓSIO NATE DE EPILEPSIAS

Município: Belo Horizonte

Data: 17/05, 18/05

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Hospital Felício Rocho - Barro Preto, Avenida do Contorno, 9530

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3514-7000

Facebook: https://www.facebook.com/hospitalfeliciorocho/

Site: https://www.feliciorocho.org.br/

Descrição:

Em sua sexta edição, o Simpósio NATE tem como objetivos discutir o diagnóstico, tratamento clínico e cirúrgico das epilepsias. Com
enfoque prático e sessões interativas, o evento visa melhorar a capacitação dos profissionais que prestam assistência aos pacientes com
epilepsia. Os públicos-alvos são neurologistas, epileptologistas, neurocirurgiões, residentes, profissionais de saúde e pesquisadores
ligados à epilepsia/neurociências. O Hospital Felício Rocho convidou diversos profissionais para debater o assunto, como o Prof. Dr. Jorge
Álvaro Gonzalez-Martinez, PhD. Neurocirurgião da Cleveland Clinic Ohio, renomado e com larga experiência em procedimentos de
ressecação, modulação e investigação invasiva para o tratamento das epilepsias; e o Prof. Márcio Flávio Dutra Moraes, PhD. Livre docente
da Universidade Federal de Minas Gerais, dedica sua ao estudo das epilepsias com métodos eletrofisiológicos e de imagem. As inscrições
estão abertas pelo site da Sympla.



FESTA DE SANTA RITA EM EXTREMA

Município: Extrema

Data: 17/05, 22/05

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Presidente Vargas - Centro, Praça Presidente Vargas, 100

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3435-6066

Site: http://www.extrematur.com.br/eventos/

Descrição:

Tradicional festa de Santa Rita de Cássia, padroeira do município. Evento com atividades religiosas, culturais, de lazer e barracas de
alimentação que acontece todos os anos no mês de maio atraindo público de toda a região para celebrar a devoção à padroeira de Extrema.

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO

Município: Mar de Espanha

Data: 17/05, 19/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos, Show

Endereço: Distrito de Engenho Novo - Centro, Praça, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3276-1225

Facebook: http://https://www.facebook.com/prefeiturademardeespanha/

Site: http://www.mardeespanha.com

Descrição:

Embora a data oficial de São Sebastião seja 20 de janeiro, a festividade de cunho Religioso Católico em Engenho Novo, o qual tem São
Sebastião como padroeiro, acontece no mês de maio. É comemorada com novena, procissão, missa, cavalgada, apresentações culturais e
shows. Durante os dias de festa não faltam momentos de oração e confraternização entre amigos e familiares. Há ainda barraquinhas,
bingo, leilão de animais e café da manhã oferecido a todos para degustação do café veredas que é produzido no local.

II SIMPÓSIO DE CARDIOLOGIA DA SANTA CASA BH

Município: Belo Horizonte

Data: 17/05

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte - Santa Efigênia, Avenida Francisco Sales, 1111

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3238-8100

Facebook: https://www.facebook.com/santacasabh/

Site: http://www.santacasabh.org.br/

Descrição:

A Santa Casa BH vai realizar o II Simpósio de Cardiologia no dia 17 de maio. Esse ano o foco são os casos clínicos cardiológicos,
conduzidos pela equipe multidisciplinar da instituição, complexos e relevantes que ilustram a evolução da cardiologia no que diz respeito à
alta complexidade atual em todo o mundo e também a evolução, especificamente, da clínica cardiológica da Santa Casa BH. O evento
também possibilita a discussão da alta complexidade desta clínica que permite ofertar para a comunidade/sociedade tratamentos de ponta
tais como o Transplante Cardíaco. Além da Cardiologia Clínica, serão abordados casos clínicos que envolveram a Nefrologia, Arritmologia,
Radiologia Intervencionista, a Insuficiência Cardíaca Avançada, Hemodinâmica, Cirurgia Cardiovascular e Psicologia Hospitalar.



FENAZEITE

Município: São Lourenço

Data: 17/05, 19/05

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: ESTACIONAMENTO DO PARQUE - CENTRO, ESTACIONAMENTO DO PARQUE, SEM NUMERO

Circuito: Circuito Turístico das Águas

Organização/Informações:

Telefone: (35)3339-4490

Site: http://www.fenazeite.com

Descrição:

O evento consiste em reunir os produtores de azeite, expondo e comercializando seus produtos. Teremos alem de exposição de produtos,
workshops, stands, musica ao vivo, uma imersão total a culinária e ao produto azeite, e a gastronomia regional, imersão total nesse mundo

FENAMILHO 2019

Município: Patos de Minas

Data: 17/05, 26/05

Categoria: Congressos e Convenções, Feiras e Exposições

Endereço: Parque de Exposições Sebastião Alves do Nascimento - Alto dos Caiçaras, R. Major Gote, 1158

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3818-2800

Facebook: http://facebook.com/fenamilho/?fref=ts

Site: http://www.fenamilho.com.br

Descrição:

A Festa Nacional do Milho é a festa mais aguardada pelo povo de Patos de Minas. Realizada no Parque de Exposições Sebastião Alves do
Nascimento, atraí visitantes de todo o país e gera um clima de alegria que toma conta da cidade. Considerada a maior festa de Minas
Gerais, a FENAMILHO ficou famosa por seus eventos culturais, sua estrutura, seu volume de negócios e suas grandes atrações. Em 2019, a
festa completa 61 anos de história e para comemorar vem com novidades. Com 12 dias de festa, dois a mais que nas edições anteriores, e
60 shows espalhados por todos os ambientes do Parque, a Fenamilho vai garantir muita diversão e diversidade de atrações para o seu
público. Confira a programação completa no site e não perca!

FENAPRAÇA

Município: Patos de Minas

Data: 18/05, 27/05

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça - Centro, Avenida Getúlio Vargas, 78

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3822-9892

Site: http://www.patosdeminas.mg.gov.br/

Descrição:

A Fenapraça é um evento turístico e cultural, realizado no mês quando Patos de Minas celebra aniversário, o mês de maio. É um evento
aberto ao público, sendo realizado em plena praça pública, exatamente na Avenida Getúlio Vargas, ocupando três quarteirões de sua
extensão, além do uso interior do Teatro Municipal e Museu de Patos de Minas. Com duração que varia de 7 a 10 dias, o evento reúne
artistas da região de vários seguimentos culturais, que se apresentam ao público presente. Artesãos, músicos, artistas plásticos, dançarinos,
atores, atrizes, mágicos, foliões, entre outros, apresentam as suas artes aos olhos dos turistas e residentes. Dois palcos são erguidos em
praça pública, além de tendas e estandes que formam as áreas de alimentação e comercial.



ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTAS DA LAJE

Município: Resende Costa

Data: 18/05

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque de Exposições Geraldo Magela Resende - São José , Rua Dr. Gervásio, S/Nº

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3354-1366

Site: http://www.resendecosta.mg.gov.br

Descrição:

Encontro Nacional de Motociclistas realizado em Resende Costa. O evento contará com praça de alimentação, estandes, área de camping
fechada para os motociclistas e motociata.

NOITE DE PETISCOS DE PALMITAL DE MINAS

Município: Cabeceira Grande

Data: 18/05

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Tenda da Feira da Agricultura Familiar - Centro, Antônio Firmiano, S/N

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3677-8093

Site: http://www.pmcg.mg.gov.br/novo/

Descrição:

Palmital de Minas, tem o prazer de convidar para a sua primeira Noite de Petiscos, com música boa, espaço para a criançada, além de
comida boa, caseira e o melhor, baratinha, que é a marca registrada da nossa cidade! Venham prestigiar nosso evento, traga toda sua
família e faça dessa 1° noite de petiscos uma grande noite á todos nós, contamos com sua presença! Para os apreciadores vizinhos da boa
"comida de boteco", não deixe de visitar nossa cidade e participar desse evento que será incrível, além da nossa "festança" você ainda
desfrutará de uma cidade calma e tranquila, venham trocar as baladas lotadas por uma noite divertida, tranquila e familiar, ESPERAMOS
POR VOCÊS!

FESTA DE MAIO

Município: Taiobeiras

Data: 18/05, 21/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Praça da Matriz, s/n, Praça da Matriz

Circuito: Circuito Turístico da Cachaça

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3845-1414

Facebook: http://PrefeituradeTaiobeiras@hotmail.com

Site: http://www.taiobeiras.mg.gov.br/sis2009/

Descrição:

Segundo os mais antigos essa história começou em 1955, quando Taiobeiras recebeu uma imagem de Nossa Senhora de Fátima que
passava de cidade em cidade. Essa era uma missão realizada pelos padres capuchinhos na recém-emancipada cidade de Taiobeiras, que
traziam a imagem visitadora aos lugares em que exerciam suas pregações evangelizadoras. A “Festa de Maio”, por conta do
desenvolvimento e da grande expansão, se tornou uma referência da tradição religiosa e cultural da região. Com o crescimento do evento,
surgiu a necessidade de se refletir sobre os valores religiosos, decidindo-se então que haveria duas datas de comemoração: A Festa de
Maio Religiosa e tradicional que acontece na 1ª quinzena, até o 2º domingo de maio, comemorando o Dia das Mães e a Festa de Maio
Cultural, de Lazer e Comercial, realizada posteriormente. O evento recebe shows locais, regionais e nacionais e vários visitantes na cidade.



DIA INTERNACIONAL DE MUSEUS

Município: Cristais

Data: 18/05

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Museu Público Municipal - Cristais, Rua José Costa, 157

Organização/Informações:

Telefone: (35) 99102-9484

Site: http://www.cristais.mg.gov.br/

Descrição:

Dia dedicado aos Museus, o Museu Municipal recebe visitas, em especial, de alunos das escolas da cidade, e da zona rural da cidade. O
Dia do Museu foi instituído para que o município possa divulgar melhor o que o Museu Municipal pode oferecer aos seus munícipes e
visitantes. A programação conta com uma palestra especial sobre a importância dos museus. O Museu conta com uma bom acervo, que
retrata o passado de nossa história, como varias peças do antigo Quilombo do Ambrósio, alem de conservar peças indígenas dos primeiros
habitantes de nossa região. Pode ser visitado de segunda a sexta-feira.

RODA DE VIOLA - SOB AS BÊNÇÃOS DA LUA CHEIA - EDIÇÃO MAIO

Município: Itabira

Data: 18/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Praça de Ipoema - Centro, Praça Central, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3839-2991

Site: http://www.itabira.mg.gov.br

Descrição:

A Roda de Viola - Sob as Bênçãos da Lua Cheia, acontece no sábado mais próximo à lua cheia. É uma festa ao ar livre, com shows de
viola, barraquinhas de comida e bebida e muita alegria a arrasta pé. Shows de viola na praça, muita música de raiz, com barraquinhas e
apresentações culturais, bate papo e arrasta pé.

3ª VIRADA À MINEIRA

Município: Poços de Caldas

Data: 18/05, 19/05

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Vários pontos da cidade - centro, Praça Pedro Sanches, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3697-2389

Facebook: https://www.facebook.com/culturadepocos/

Site: http://www.pocosdecaldas.mg.gov.br

Descrição:

Poços de Caldas receberá a 3ª edição da “Virada à Mineira”. Criado pela Secretaria Municipal de Cultura em 2017, o evento traz uma
programação especial com shows em diversos pontos da cidade. Teatro, dança e circo também enriquecem o evento. A ideia é espalhar
atrações culturais pelas praças, ruas e em prédios históricos, com muita arte e descontração.



15º FÓRUM NACIONAL DE NUTRIÇÃO

Município: Belo Horizonte

Data: 18/05

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Bourbon Belo Horizonte Hotel - Serra, Avenida Afonso Pena, 3761

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (11) 5041-9321

Facebook: https://www.facebook.com/nutricaoempauta1/

Site: https://www.nutricaoempauta.com.br/

Descrição:

A obesidade é uma doença metabólica crônica, multifatorial (associada a fatores nutricionais, aspectos genéticos, metabólicos,
psicossociais e culturais) e um fator de risco para o desenvolvimento de outras comorbidades, como doenças cardiovasculares, diabete,
cânceres, etc. A cirurgia da obesidade é considerada o método mais eficiente para promover a perda e manutenção de peso, nos casos
graves de obesidade, e o Brasil é o terceiro país em números de cirurgias realizadas. O 15º Fórum Nacional de Nutrição vai debater a
necessidade dos indivíduos operados terem acompanhamento nutricional adequado e contínuo, e da importância de indica-lo e prepara-lo
nutricionalmente, especialmente quanto às mudanças no estilo de vida e melhora de hábitos alimentares. O evento discute a importância da
capacitação de nutricionistas nas áreas de obesidade grave e cirurgia bariátrica.

FESTIVAL ORQUESTRANDO

Município: Belo Horizonte

Data: 18/05

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Mercado Distrital do Cruzeiro - Cruzeiro, Rua Ouro Fino, 452

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99696-8343

Facebook: https://www.facebook.com/events/2318999108424209/p://

Site: https://semchoro.com.br/entretenimentos/festival-orquestrando/

Descrição:

O projeto Orquestrando Edição Gastronômica 2019 vai se dedicar a atividades lúdicas no Mercado Distrital do Cruzeiro, em Belo Horizonte,
no dia 18 de maio, a partir de 10h. As atividades vão do plantio de hortas, passando pelo estímulo sensorial, aprendizado sobre a pirâmide
alimentar até chegar ao consumo dos alimentos. Música, espetáculos e oficinas completam a programação. O destaque este ano será a
participação da chef Juliana Muradas, especialista em nutrição, mãe de gêmeos e idealizadora do projeto Inhame Inhame.



XCO MOUNTAIN BIKE - CAMPEONATO MINEIRO

Município: Três Marias

Data: 18/05, 19/05

Categoria: Esportivo

Endereço: Pista de Mountain Bike - Cemig, Avenida Lago Azul, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Lago de Três Marias

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3754-5224

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradetresmarias

Site: http://www.tresmarias.mg.gov.br

Descrição:

XCO (Cross Country Olímpico) é a única modalidade do mountain bike válida como modalidade olímpica. Como principais destaques trata-
se de uma competição em circuito natural fechado, sendo que cada volta pode ter de 4km a 12km com todos os desafios naturais que o
mesmo proporciona. Em Três Marias, o XCO Mountain Bike conta com a participação de ciclistas de todo o Brasil. Em uma pista de 4.005
metros e com vista privilegiada para a Represa de Três Marias, cartão postal da cidade, a competição vem a cada ano aumentando o
número de inscritos, e em 2019 sediará etapa única do Campeonato Mineiro da modalidade. Desde a primeira etapa do evento, em 2017, é
visível o crescente número de pessoas adeptas ao ciclismo. Todos os dias dezenas de pessoas pegam suas bikes e pedalam pela cidade, e
por trilhas que levam a cachoeiras.

CAMINHADAS NA NATUREZA - EDIÇÃO DE MAIO

Município: Itabirito

Data: 18/05

Categoria: Esportivo

Endereço: Distritos - Diversos, Diversos, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3561-4000

Facebook: https://pt-br.facebook.com/prefeituraitabirito/

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

As caminhadas acontecem em propriedades e empreendimentos rurais de Itabirito. Em 2019, serão 9 edições. O projeto é filiado à
Confederação Brasileira de Caminhadas, Atividades Esportivas e Inclusão Social (Anda Brasil), que proporciona lazer aos participantes na
modalidade de esportes populares. Além de práticas físicas o projeto destaca os locais de interesse natural, cultural e turístico de Itabirito.
Convidem seus familiares e amigos e venham contemplar as belezas naturais, históricas, gastronômicas e culturais de Itabirito!



FICC - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CERVEJA E CULTURA

Município: Belo Horizonte

Data: 18/05, 19/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Mineirão - Pampulha, Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 2511-4016

Facebook: https://www.facebook.com/events/403661080385751/?event_time_id=403661090385750&active_tab=about

Site: https://www.eventosgofree.com/ficc2019_1046/

Descrição:

Dezenas de cervejarias tradicionais e renomadas no mercado, no nosso paladar e nos nossos corações, centenas de rótulos e a promessa
de consolidar o nosso estado como uma das maiores referências da cultura cervejeira no Brasil e no Mundo! E para os amantes da música,
principalmente do bom e velho Rock n Roll, vocês não perdem por esperar, Foi preparado um line-up que vai entrar para a história,
recheado de bandas consagradas do rock nacional, em um palco com uma estrutura inédita no festival: o Palco FICC 360º! Algumas
atrações musicais previstas são: Tianastácia, Gamp, RPM, Dias de Truta, Camisa de vênus, Plebe Rude e muito mais.. Durante o evento, o
público poderá contar também com diversos restaurantes e produtores gastronômicos consagrados.

EXPOSIÇÃO RANQUEADA GIROLANDO

Município: Guarani

Data: 19/05, 25/05

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque da Exposição - Centro, Travessa Paula Vieira, sn

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 99902-6200

Descrição:

Exposição Ranqueada Girolando e Concurso Leiteiro Municipal conhecida pelo perfil (animais) de genética apurada de qualidade, traz ao
municipio produtores e empresas da regiao e a nivel estadual otimas oportunidade para fazer negócios e troca de experiencias do setor
agropecuario.

TRILHÃO MTB DE PAPAGAIOS.

Município: Papagaios

Data: 19/05

Categoria: Esportivo

Endereço: Centro esportivo Lineu de Campos Cordeiro - Santo Antônio , Praça da Lagoa, S/N

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 99670-2299

Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=186019898884534&set=a.101400840679774&type=3

Descrição:

O Evento reúne ciclistas de toda a região para passeio ciclístico em trilhas e tem caráter puramente recreativo. Envolve atletas de todas as
qualificações e idades. A Concentração dos atletas, acontece no Centro Esportivo Lineu de Campos Cordeiro, na Praça da Lagoa, de onde
é dada a largada. O percurso é de, aproximadamente, 40 km ao longo de estradas não pavimentadas e caminhos vicinais que cortam a
região do município de Papagaios/MG e cidades vizinhas, conta com três pontos de apoio. Após a chegada, os ciclistas que completaram o
percurso, recebem a medalha de participação do evento, um kit esportivo e se dirigem para o Poliesportivo Rômulo chaves Nogueira onde é
servido almoço com atrações musicais e tem Sorteio de Brindes.



FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Município: Taiobeiras

Data: 19/05

Categoria: Religiosos

Endereço: Av. do Contorno - Centro, Av. do Contorno , s/n, Av. do Contorno

Circuito: Circuito Turístico da Cachaça

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3845-3972

Site: http://www.taiobeiras.mg.gov.br/sis2009/

Descrição:

A Festa de Nossa Senhora de Fátima teve origem em 1957 quando foi construída a Capela de Nossa Senhora de Fátima, hoje conhecida
como a “Igrejinha de Nossa Senhora”, para abrigar a imagem da santa, trazida de Portugal.

SANTANDER TRACK & FIELD RUN SERIES

Município: Belo Horizonte

Data: 19/05

Categoria: Esportivo

Endereço: Boulevard Shopping - Santa Efigênia , Av. dos Andradas, 3000

Organização/Informações:

Telefone: (11) 3040-4130

Facebook: http:https://www.facebook.com/TFSportsOficial///

Site: https://www.tfsports.com.br/eventos/tfrs_boulevard_2019

Descrição:

O Santander Track&Field Run Series é o maior circuito de corridas de rua da América Latina. O circuito conta com um diferencial que é o
número limitado de corredores por etapa, visando a segurança dos participantes e um percurso adequado para aqueles que buscam
melhorar sua performance ou se iniciar no mundo da corrida. São mais de 80 etapas em 20 estados, espalhadas por mais de 40 cidades. No
dia 19 de maio, Belo Horizonte receberá a etapa do Santander Track&Field Run Series. A inscrição na prova dá direito a um kit exclusivo TF
Sports, contendo: uma bolsa do evento e uma camiseta Thermodry®.

RUN & BURN

Município: Belo Horizonte

Data: 19/05

Categoria: Esportivo, Show

Endereço: Mineirão - Pampulha, Avenida Antônio Abrahão Caran, 1001

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone:  (31) 99392-3203

Facebook: https://www.facebook.com/corridarunandburn//

Site: https://www.runandburn.com.br/

Descrição:

Corrida de rua com os percursos de 5Km e 10Km e caminhada 3Km, Exposição de motos Harley-Davidson, bandas de Rock and Roll e Pop
Rock, espaço kids, festival de cerveja. A corrida Run and Burn estará com parceria com o evento FICC (Festival Internacional de Cerveja e
Cultura) que acontece a 4 anos na cidade de Belo Horizonte. O FICC reúne em média 10.000 pessoas por dia de evento. Para cada atleta
que comprar um kit para a corrida, ele automaticamente ganha 01 par de ingresso para a entrada no evento, aonde terão shows, cervejarias
parceiras e muito mais. A Run and Burn terá dentro do evento, uma loja com produtos para venda, e um pequeno bar com uma cervejaria
parceira.



FESTIVAL DA QUITANDA

Município: Congonhas

Data: 19/05

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Anfiteatro Municipal - Basílica, Praça da Romaria, 153, prédio

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3731-3133

Site: http://www.congonhas.mg.gov.br

Descrição:

O evento acontece sempre no terceiro final de semana do mês de maio. Inicia no sábado (18/05) com a tradicional Noite de Caldos e
Shows, e no domingo (19/05) acontece durante todo o dia o Festival de Quitandas, onde várias quitandeiras apresentam seus produtos que
são comercializados ali durante o festival. Os turistas e visitantes, além de comercializarem os produtos, tem a oportunidade de degustar e
apreciar a forma artesanal de como são feitos as quitandas no município e região. Além disso, são diversas apresentações culturais, shows
musicais e concurso de quitandas.

ENCONTRO DE BANDAS DE CORETO

Município: Extrema

Data: 19/05

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Presidente Vargas - Centro, Praça Presidente Vargas, 100

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3435-6066

Site: http://www.extrematur.com.br/eventos/

Descrição:

Tradicional evento de bandas de coreto junto à programação da Festa de Santa Rita de Cássia. Realizado durante o mês de maio o evento
acontece anualmente com diversas apresentações no melhor estilo de banda de coreto de Minas Gerais. Para todas as idades e públicos a
cada ano o evento atrai grande público que comparece para prestigiar as tradicionais bandas mineiras da região.

FESTIVAL COMFORT FOOD - COMIDA DE MÃE - 3ª EDIÇÃO

Município: Belo Horizonte

Data: 19/05

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Espaço Meet - São Bento, Avenida Raja Gabáglia, 2671

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3293-8787

Facebook: https://www.facebook.com/events/286138512318974/tp://

Site: https://www.sympla.com.br/festival-comfort-food-o-gastronomia-afetivao-3-edicao__511893

Descrição:

A gastronomia Comfort Food é uma tendência mundial que ganha cada vez mais adeptos pois tem como principal objetivo despertar
emoções através do paladar, resgatando pratos e receitas que remetem a momentos especiais vividos no passado e passam de geração pra
geração. Algumas atrações confirmadas no evento são: Estações com chefs e cozinheiros convidados; Live Cook com Parrilla e varal de
assados; Cozinha show com preparos ao vivo; Oficina Chef Mirim para os pequenos cozinheiros; Workshops de gastronomia gratuitos; Bar
com cervejas, drinks, vinhos e espumantes. Lurex Queen Tribute , Trio Arizona, Josavih Power Loop, DJs convidados irão compor as
apresentações musicais.



ENCONTRO DE FOLIAS DE REIS

Município: Brumadinho

Data: 19/05

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça de Eventos Antônio Carmo Neto - Progresso , Avenida Inhotim, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3571-4602

Facebook: https://www.facebook.com/visitebrumadinhooficial

Site: http://www.visitebrumadinho.com.br

Descrição:

O Encontro de Folia de Reis é uma celebração religiosa que reúne diversas Irmandades de Folia de Reis tocando seus instrumentos como
viola caipira, acordeom, sanfona, gaita, reco-reco, flauta e bastão, todos enfeitados com fitas coloridas. A anfitriã do encontro é a Irmandade
de Folia de Reis de São Sebastião. A celebração envolve diversas combinações de cores, ritmos e poesias, encantando todos os devotos e
visitantes.

ENCONTRO DE BANDAS

Município: Cordisburgo

Data: 19/05

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Raimundo Eustáquio Pereira - Centro, Avenida Padre Joãocat, 407

Circuito: Circuito Turístico das Grutas

Organização/Informações:

Telefone: (31)3715-1767

Descrição:

Encontro de Banda, das cidade de Presidente Kubitschek/MG e Cordisburgo/MG. Bandas participantes? - Banda de Música Euterpe Padre
João Maria Poirrier - Banda de Música Vitalina Corrêa

FESTIVIDADE DE CONGADO DE PROGRESSO

Município: Brumadinho

Data: 19/05

Categoria: Religiosos

Endereço: Ao entorno da Igreja Rosa Mística - Progresso II, Avenida Inhotim, 683, Ao lado da ASCAVAP de Brumadinho

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99950-9963

Facebook: https://www.facebook.com/visitebrumadinhooficial

Site: http://www.visitebrumadinho.com.br

Descrição:

As Festas de Congado (Reinado) são realizadas anualmente em diversas comunidades do município. Durante a celebração são realizados
cortejos, visita a casa dos reis (alvorada), troca de coroa e outras tradições. Com muita dedicação, seriedade e compromisso, as Festas de
Congado são consideradas uma das celebrações religiosas mais tradicionais de Brumadinho. No mês de maio, as Festas de Congado são
realizadas nas comunidades de Rodrigues, Sapé e Progresso II.



CAVALGADA DA PRISCILINHA

Município: Rio Novo

Data: 19/05

Categoria: Outros, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Campo do Prainha - Centro, avenida dr. candido de oliveira ribeiro, 65

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 9906-0509

Facebook: http://cavalgadadapriscilinha.com.br

Descrição:

Mantendo a tradicao do mineiro de passear a cavalo na vizinhanca com os amigos, todo ano , no mes de maio, a rionovense Priscilinha
Ferreira, oraganiza a Cavalgada da Priscilinha. Assim, acontece a concentracao as 09 hs no Campo do Prainha,seguindo com um passeio
pela zona rural, retornando ao Campo, e finalizando com um almoco especial, brincaderias e shows ate a noite chegar. O evento tem como
entrada o valor de R$ 35.00 c/ direito a camisa e passaporte p/ almoco.

V CONGRESSO INTERNACIONAL DA ACINNET

Município: Belo Horizonte

Data: 20/05, 25/05

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Uni Bh - Buritis, Avenida Professor Mário Werneck, 1685

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3319-9500

Facebook: https://www.facebook.com/CongressoInternacionalAcinnet/

Site: https://www.unibh.br/v-congresso-internacional-da-acinnet/

Descrição:

O UniBH como membro da ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK – ACINNET, apresenta o quinto congresso acadêmico da rede, a ser
realizado em Belo Horizonte. O evento tem como tema; a Inovação acadêmica vinculada ao mundo social e produtivo em âmbito local e
global, e visa criar espaços de debates e construção de conhecimentos que desvelem ações inovadoras dentro das universidades, com foco
na identificação de adversidades da vida contemporânea, assim como na superação de obstáculos que imperam no cotidiano, a partir da
criação de oportunidades criativas e inovadoras. O evento é direcionado para gestores acadêmicos, professores e estudantes de graduação
e pós-graduação e a programação pode ser acompanhada no site oficial do evento.

ESCRITA, SOM, IMAGEM, II COLÓQUIO INTERNACIONAL

Município: Belo Horizonte

Data: 21/05, 25/05

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: UFMG - Pampulha, Avenida Presidente Antônio Carlos, 6627, Faculdade de Letras (FALE)

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3409-5101

Facebook: https://www.facebook.com/events/359888941427657/

Site: http://www.letras.ufmg.br/intermidia2019/?fbclid=IwAR3voUwVeOIdJrf3JRzkGhg4h55GDhe5xm--
kVRwj6vAI7ZH5uxoqqDd_gk

Descrição:

Organizado pelo Grupo Intermídia, e pela Faculdade de Letras, Escola de Belas Artes, Escola de Música e Departamento de Comunicação
da UFMG, o II Colóquio Internacional - Escrita, Som, Imagem - visa contribuir para a consolidação das pesquisas no campo dos estudos
Interartes e da Intermidialidade, investigando não apenas as relações entre palavras, imagens e sons, mas os cruzamentos
transdisciplinares e artísticos. O Colóquio planeja reunir pesquisadores e artistas interessados em questões de natureza transdisciplinar,
envolvendo literatura, música, artes visuais, cinema, teatro, arquitetura e, finalmente, as mídias digitais, visando a compreensão dos
fenômenos culturais numa perspectiva histórica que vai até a contemporaneidade.



43º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO DE ZOOLÓGICOS E AQUÁRIOS DO BRASIL

Município: Belo Horizonte

Data: 21/05, 25/05

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Teatro Francisco Nunes - Centro, Avenida Afonso Pena , s/n

Organização/Informações:

Telefone: (47) 99965-8482

Facebook: https://www.facebook.com/SociedadeZoologicosBrasil

Site: https://www.zapify.com.br/43o-congresso-de-zoologicos-e-aquarios-do-brasil/

Descrição:

O 43º Congresso de Zoológicos e Aquários do Brasil será realizado entre os dias 21 e 25 de maio de 2019, na cidade de Belo Horizonte. A
Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), gestora do Zoológico da capital mineira será a responsável pela organização
desta edição, que também marca as comemorações do 60º aniversário deste Zoológico. O evento busca; promover um fórum amplo para
debates e discussões de projetos de cooperação nacional e internacional, fortalecendo os Zoos e Aquários como espaços para a pesquisa
e educação para a conservação ambiental. O encontro pretende também integrar e destacar os Zoos e Aquários brasileiros como referência
em conservação ex-situ no país, incentivando a participação nos programas oficiais de conservação e nas campanhas nacionais e
internacionais de educação para conservação. Também está no centro das discussões desta edição o incentivo à realização de pesquisas
nas áreas de biologia, manejo, nutrição e medicina veterinária de animais silvestres, educação para conservação e gerenciamento
ambiental, buscando uma gestão eficiente e trabalho dentro dos melhores padrões éticos e de bem-estar animal

DESAFIO DO BRIGADEIRO DE MIRADOURO - PEDAL ENTRE AMIGOS

Município: Miradouro

Data: 21/05

Categoria: Esportivo, Outros

Endereço: Escola Municipal Dr. Olavo Tostes - São Pedro, Escola Municipal Dr. Olavo Tostes, s/n, Miradouro/MG

Circuito: Circuito Turístico da Serra do Brigadeiro

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3753-1905

Descrição:

O encontro de apaixonados por passeios ecológicos acontece sempre aos domingos no trajeto Miradouro/Serra do Brigadeiro. Esse
encontro de pedal entre amigos, conta com a participação de diversas pessoas de toda a região da zona da mata, esses apaixonados por
ciclismo são um grande exemplo de vida, praticam esporte que faz muito bem a saúde e ao mesmo tempo se divertem, conhecendo a
cultura regional. O evento também conta com a ajuda de profissionais da saúde. Mais de 120 atletas, apaixonados pelo mountain bike
(MTB), de várias cidades da Zona da Mata mineira e de outros estados vizinhos participam desta iniciativa. Alguns dos municípios
representados na ocasião são: Itaperuna, Varre-Saí, Porciúncula, Cataguases, Muriaé, Leopoldina, Barão do Monte Alto, Patrocínio do
Muriaé, Eugenópolis, Tombos, Vieiras, Araponga, Manhumirim, Manhuaçu, Carangola, Alto Caparaó, São Francisco do Glória, Ervália,
Astolfo Dutra, Rosário da Limeira, e outros.



VIII SIMPÓSIO DE NEUROLOGIA E VI SIMPÓSIO DE NEUROCIRURGIA

Município: Belo Horizonte

Data: 21/05, 23/05

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Unifenas - Campus BH - Unidade Jaraguá - Indaiá, Rua Boaventura, 50

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 2536-5656

Facebook: https://www.facebook.com/Unifenas

Site: http://www.unifenas.br/index.asp

Descrição:

A oitava edição do Simpósio de Neurologia e o quarto Simpósio de Neurocirurgia, realizadas pela Liga de Neurologia e Neurocirurgia da
Unifenas-BH, abordarão temas atuais na área da neurologia, neurocirurgia e neurociência. Haverá espaço para apresentação de trabalhos,
no formato de banner, e os três primeiros colocados serão premiados. Além de aulas expositivas, será realizado grupos de raciocínio clínico
para discussão de casos da Neurologia e Neurocirurgia. O evento, que acontece entre os dias 21 e 23 de maio, também contará com o II
Curso de Neuroimagem do simpósio. As inscrições para o evento serão realizadas pelo site do Sympla.

EXPOITA

Município: Itapagipe

Data: 21/05, 26/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo, Feiras e Exposições, Show

Endereço: Parque de Exposições Homero Santos - centro, Rua 14, S/numero, Parque de Exposição

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3424-2138

Facebook: http://https://m.me/rodeioitapagipe?fbclid=IwAR0eFAFLMORa4J_wtw_x8tp6yBJae_FQJrIjHEQqSZ1mPQ1pThaG-9ws2sg

Descrição:

Evento tipico na região no período do mês de maio, onde se realizam Exposições Agropecuária, bem como, Torneio Leiteiro, Leilões de
Gado, e ainda o tradicional Rodeio em Touros e Cavalos, com uma vasta premiação. Também acontece alguns Shows artísticos com
artistas do meio sertanejo brasileiro. O evento atrai pessoas de toda a nossa região.

FESTA DE SANTA RITA DE CÁSSIA - COMUNIDADE DO LAMBARI

Município: Miradouro

Data: 22/05

Categoria: Religiosos

Endereço: Comunidade Santa Rita de Cássia -Lambari - centro, Fazenda Lambari/Serrania, s/n

Circuito: Circuito Turístico da Serra do Brigadeiro

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3753-1905 / 37531160

Facebook: https://www.facebook.com/PrefsMiradouro/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARC6Np7d-jtS70h4neJSX5NlP73Gyj-
xj9FP5oMrDP2hQ2ccGq3svXGyvSWuO3VJ883orAPoQY41XJwE

Site: http://www.miradouro.mg.gov.br/

Descrição:

É uma festa religiosa localizada a 15 KM de Miradouro ,cuja a atração principal é o desfile dos carrinhos enfeitados em homenagem a Santa
Rita, com um percurso aproximado de 1 km. Santa Rita De Cássia é a Santa padroeira da cidade de Miradouro, devido a grande devoção
pela santa das causas impossíveis, esse evento vem tomando proporções e havendo procura de pessoas até mesmo fora do município para
participarem do evento. Após o percurso de 1 km realizado pelos carrinhos, há uma bela missa, um almoço e um pequeno show para alegrar
ainda mais o evento em homenagem a santa Rita, essa festa segue de acordo com a programação da Matriz central, assim a comunidade
em geral podem participar dos eventos que homenageiam a santa sem ter medo de perder algum.



FESTA DE SANTA QUITÉRIA EM ESMERALDAS

Município: Esmeraldas

Data: 22/05

Categoria: Religiosos

Endereço: Igreja Matriz de Santa Quitéria e Praça Getúlio Vargas - Centro, Praça Getúlio Vargas, s/n

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3538-1555

Facebook: https://pt-br.facebook.com/pages/Igreja-Matriz-de-Santa-Quiteria-Esmeraldas/278718418816877

Descrição:

Festa em honra à Santa Quitéria, padroeira da cidade de Esmeraldas. Festa secular, onde ocorre procissões motorizadas com a tradicional
benção dos carros, missas e barraquinhas com shows, comidas, bebidas, bingos e leilões, além da escola da rainha e da princesa de Santa
Quitéria.

EXPO MAIS VIP NOIVAS & FESTAS DE MINAS

Município: Ipatinga

Data: 22/05, 23/05

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Clube Morro do Pilar - Castelo, R. Beta , 930

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98690-0952

Facebook: http://www.facebook.com/events/932922093479202

Site: http://www.maisvipnoivasefestas.com.br

Descrição:

As noivas terão uma oportunidade de sonhar em ter o casamento perfeito, aproveitando essa edição do evento para subir ao altar com o pé
direito e em grande estilo. Reconhecido como o maior evento voltado para noivas e festas do interior de Minas, a exposição busca trazer
muitas tendências e novidades para o mercado de casamentos, ao lado de grandes nomes da alta costura, além de promover uma
excelente oportunidade para os empresários do ramo. O que não pode faltar em mais uma Edição da Expo MaisVip Noivas e Festas são os
sorteios para as noivinhas! Dias 22 e 23 de Maio, no Clube Morro do Pilar as melhores novidades do mercado. Das 18h às 23h com
ENTRADA GRATUITA.

CONGRESSO BRASILEIRO E INTERNACIONAL DA ABRAFITO

Município: Belo Horizonte

Data: 23/05, 25/05

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Actuall Convention Hotel - Riacho das Pedras, Rodovia Fernão Dias, 3443

Organização/Informações:

Site: http://cobrafito.com.br/

Descrição:

Em 2019 será celebrado mais um grande evento da Fisioterapia Traumato-Ortopédica Brasileira e Internacional! Entre os dias 23 a 25 de
maio, a cosmopolita Belo Horizonte recebe o Congresso Brasileiro e Internacional da ABRAFITO. Será uma oportunidade de estar próximo
de palestrantes experientes do cenário nacional e internacional, referências no meio, com abordagem de temas atuais e relevantes para a
vivência prática do dia a dia. O encontro também será um momento de confraternizar, rever colegas e interagir com os pares, para manter a
especialidade forte e atuante. Entidade nacional e participativa no cenário político, sócio-cultural, técnico-científico, no ensino e na formação
continuada, a ABRAFITO vem galgando seu espaço no cenário com uma quebra de paradigma nos eventos da Fisioterapia Brasileira.



V CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Município: Belo Horizonte

Data: 23/05, 25/05

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Ouro Minas Palace Hotel - Ipiranga, Avenida Cristiano Machado, 4001

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3271-4428

Facebook: https://www.facebook.com/pg/Ieprev/photos/?ref=page_internal

Site: http://www.congressoieprev.com.br/

Descrição:

O V Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário do IEPREV é a consolidação do maior evento nacional promovido pelo Instituto. Pela
primeira vez realizado no hotel Ouro Minas, em Belo Horizonte, o Congresso contará com mais de mil participantes, que acompanharão
dezenas de oficinas e palestras em três dias de um intenso debate jurídico, com os profissionais mais renomados da área.

FESTIVAL GASTRONÔMICO SABORES & CAUSOS

Município: Baependi

Data: 24/05, 25/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Monsenhor Marcos - Centro, Praça Monsenhor Marcos, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3343-2555

Facebook: http://www.facebook.com/turismobaependi

Site: http://www.baependi.mg.gov.br

Descrição:

O Festival Gastronômico Sabores & Causos trata-se de um evento que tem como principal objetivo valorizar a gastronomia e a cultura da
roça, através da elaboração e comercialização de pratos típicos que resgatem a culinária raiz, e ainda, apresentação de contadores de
causos e artistas regionais, afim de fortalecer a identidade da comunidade rural, promovendo a integração de todos de uma forma divertida e
descontraída. Serão colocadas na Praça barracas que apresentarão e comercializarão pratos típicos da culinária raiz, além de um palco
onde acontecerão apresentações culturais como, moda de viola e apresentação dos contadores de causos. Os pratos servidos nas barracas
serão elaborados por famílias de agricultores rurais, que deverão apresentar pratos tipicamente caipiras utilizando 100% dos ingredientes
produzidos ou cultivados por essas mesmas famílias, tendo como protagonistas ingredientes que resgatem a tradição da culinária mineira,
consumidos tradicionalmente na roça, como leitoa, verduras, legumes, frango caipira, doces em compotas, cachaça, queijos e outros; além
de muita cerveja artesanal produzida com lúpulo plantado aqui na cidade. O evento conta com apresentação de Chefs renomados enviados
através de nossos parceiros, como a Frente da Gastronomia Mineira.

DIA DA PADROEIRA DE CRISTAIS

Município: Cristais

Data: 24/05

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Praça Monsenhor Celso Pinheiro, s/n, Matriz Nossa Senhora da Ajuda

Organização/Informações:

Telefone: (35) 9 9102-9484

Site: http://www.cristais.mg.gov.br

Descrição:

Dia em que se comemora a Padroeira de Cristais, Nossa Senhora da Ajuda, é feita uma procissão pelas ruas da cidade com a Imagem de
Nossa Senhora, bem tombado. Após procissão, é realizada uma missa campal no Paço da Matriz, contando ainda com adoração depois da
Missa Festiva e queima de fogos em homenagem a santa. Festa tradicional em nossa cidade, conta com a participação do povo católico, e
com diversas pessoas que veem de fora para agradecer uma graça a Nossa Senhora da Ajuda.



DESAFIO BOACHÁ DE MOUNTAIN BIKE

Município: Raul Soares

Data: 24/05, 26/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Outros

Endereço: Praça da Cultura - Centro, Avenida Prefeito Wilson Damião, s/n

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (33) 99132-1074 / 99108-4970

Facebook: https://www.facebook.com/desafioboacha/

Site: http://www.desafioboacha.com.br

Descrição:

O Desafio Boachá de Mountain Bike figura entre os principais eventos da categoria na região e acontece anualmente. Em 2019 terá em sua
programação a feira comercial da ACIR (Associação Comercial e Industrial de Raul Soares), a primeira Night Run (corrida de rua noturna)
além das tradicionais disputas de mountain bike em percursos iniciante (22 km), intermediário (28 km) e completo (45 km). Há premiação
para todas as categorias, masculino e feminino, passando pelas principais e mais deslumbrantes paisagens de Raul Soares, como o Lago
do Emboque e o Pico do Boachá. As primeiras inscrições garantem aos participantes camisas e outros brindes promocionais.

TRADICIONAL FESTA DANÇANTE DO GADO BRAVO

Município: Unaí

Data: 24/05, 31/05

Categoria: Show

Endereço: Fazenda Gado Bravo - Zona Rural, Rodovia 188, Entrada Lontra, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99961-1774

Site: http://www.prefeituraunai.mg.gov.br

Descrição:

A Associação Comunitária da Fazenda do Gado Bravo surgiu em 25 de maio de 1960, e a cada ano prepara uma festa especial para
agradar o seu público, atraindo com shows e danças várias pessoas bonitas . A associação da Fazenda gado bravo mais uma vez deixa
sua marca no calendário festivo de Unaí, uma festa bastante organizada, animadíssima. Há mais de cinco décadas que vem acontecendo
essa festa que já se tornou um evento tradicional na região.

FESTA DE CONCORDIA DO MUCURI

Município: Ladainha

Data: 24/05

Categoria: Feiras e Exposições, Show

Endereço: Estádio Municipal - distrito, jean elias abrahão, sn

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3524-1738

Facebook: https://www.facebook.com/turismoladainha/

Descrição:

Realizada pela Prefeitura Municipal de Ladainha a tradicional festa de cultural de Concórdia do Mucuri. Um evento de que sempre e
sucesso com o público e proporciona o melhor para a população. A festa de cultural de Concórdia do Mucuri ainda proporciona a
movimentação do comercio tanto na área da festa como o comercio de Concórdia do Mucuri. A festa começa com a cavalgada no domingo
anterior, saindo de uma fazenda e chegando no Estadio Jean Elias Abraão onde acontece os shows. Um fim de semana de atrações
musicais que levam divertimento a população local e municípios vizinhos. Encerramento se dá com o motocros com pilotos de varias partes
do Brasil.



TEMPEROS DE JUATUBA

Município: Juatuba

Data: 24/05, 26/05

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Olávio Fernandes Pinto - Satélite, Avenida Juscelino Kubitschek, 01

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3535-5524

Site: http://juatuba.mg.gov.br/

Descrição:

Temperos de Juatuba é um evento de iniciativa da Secretaria de Cultura e Turismo, que visa valorizar a prática culinária dos petiscos e
pratos tradicionais da cidade e região. O evento conta com a participação dos feirantes da Feira Livre, e na edição de 2019 contará com
participação dos bares, restaurantes, lanchonetes, comunidade e produtores rurais. O evento está programado para acontecer na Praça
Olávio Fernandes Pinto, no bairro Satélite, em três dias (escolhidos anualmente conforme o cronograma de eventos municipais). Durante o
evento, os participantes oferecem diversidade de opções inspiradas nas antigas receitas e incrementadas com releituras contemporâneas.
O evento foi inventariado em 2015 com data móvel para atender, dentre outros pré-requisitos de salvaguarda, a gastronomia local e as
estações do ano. Em 2019 os inscritos passaram por um processo seletivo (edital 001/2019). As fotos de divulgação representam os
primeiros colocados de 2019 representando a categoria doces, feirantes, restaurantes e comunidade local.

3ª ABERTURA DA TEMPORADA DE ESCALADA DA SERRA DO CIPÓ

Município: Santana do Riacho

Data: 24/05, 25/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo

Endereço: Praça da Serra do Cipó - Serra do Cipó, Rodovia MG 010 km 97, 3850

Circuito: Circuito Turístico Serra do Cipó

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3718-7458

Facebook: https://www.facebook.com/aescipo/

Descrição:

A Serra do Cipó é conhecida como um dos melhores lugares para prática de escalada no Brasil. A Abertura da Temporada de Escalada
com programação cultural, palestra e campeonato visa celebrar e promover, no início da época mais propícia para a prática na região, este
esporte junto aos amantes da escalada, turistas e moradores.

I SIMPÓSIO ABORDAGEM DE VÍTIMAS DE GRANDES DESASTRES

Município: Belo Horizonte

Data: 25/05

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Faculdade IPEMED de Ciências Médicas - Floresta, Avenida do Contorno, 2073

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 4009-4850

Facebook: https://www.facebook.com/faculdadeipemed/

Site: https://ipemed.com.br/eventos/1-simposio-abordagem-de-vitimas-de-grandes-desastres/#

Descrição:

A Faculdade IPEMED de Ciências Médicas promove o debate sobre o atendimento às vítimas de desastres. O evento contará com a
participação de representantes de instituições de referência nesse cenário (Polícia Civil - MG, PMMG, Defesa Civil, CBMMG, IML/PCMG,
Ministério Público Estadual, entre outros) para ajudar a entender como é a atuação e a integração das diversas equipes em tragédias. Serão
três mesas de debates com os seguintes temas: Gerenciamento de respostas em catástrofes, Abordagem médica de urgências e
emergências e Atuação multiprofissional em grandes desastres. O evento acontece no dia 25 de maio, das 8:30 às 18h, e as inscrições
estão abertas no site do Sympla.



PEDAL SOLIDÁRIO

Município: Simão Pereira

Data: 25/05

Categoria: Esportivo

Endereço: Espaço Cultural Simão Pereira de Sá - Centro, Rua José Luis, sem número

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3272-0502

Descrição:

Pedal Solidário é um evento aberto a todos e tem como objetivo incentivar o esporte e despertar nos participantes um sentimento de
solidariedade. A inscrição é realizada mediante a doação de alimentos não perecíveis que são doados a entidades beneficentes. Os
participantes são recebidos com um café da manhã e sai por um passeio que passa por trilhas no meio da natureza.

FESTA DAS MÃES

Município: Campanário

Data: 25/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Rua da Prefeitura - Centro, Rua Antônio Barbosa, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3513-1200

Site: http://www.campanario.mg.gov.br

Descrição:

Em comemoração ao dia das Mães, a Prefeitura Municipal juntamente com as Escolas Municipais. O Evento é realizado todos os anos,
geralmente no final do mês de maio e conta com Show e apresentações das Escolas Municipais em homenagem as mães.

ENCONTRO DE BANDAS EM VEREDINHA

Município: Veredinha

Data: 25/05

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: VEREDINHA - Liberdade, Praça, s/n

Circuito: Circuito Turístico Lago de Irapé

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3527-9121

Facebook: http://https://www.facebook.com/prefeituradeveredinha/

Site: https://www.veredinha.mg.gov.br

Descrição:

O evento é realizado no dia 28 sendo apoiado pela Prefeitura Municipal de Veredinha, CODEMIG, Clube de Mães de Veredinha e a Banda
de Musica Manoel Alecrim. Normalmente tem-se a participação em média de 14 bandas de varias cidades mineiras, oferecendo aos
presentes um dia cheio de musica com lindas apresentações. O evento é um show de apresentação das Bandas de Musica. O evento já
tornou tradição na cidade.



ENCONTRO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO

Município: Belo Horizonte

Data: 25/05, 26/05

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Hotel Dayrell - Centro, Rua Espírito Santo, 901

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3568-3370

Facebook: https://www.facebook.com/Conexao-Educativa-2013833788876136//

Site: http://conexaoeducativa.com.br/

Descrição:

A Conexão Educativa é o evento educacional mais inovador do País. Com um formato que rompe o tradicionalismo do formato dos
congressos educacionais, o evento apresenta palestras dinâmicas e interativas com grandes especialistas da educação. Baseado em 3
pilares: Conhecimento, Networking e Compartilhamento, o Projeto Conexão Educativa atua de forma a estimular a formação de Grupos de
Aprendizagem dentro do evento possibilitando a Disseminação de Conhecimento, o Networking entre os Participantes e o
Compartilhamento de Experiências Educacionais. Além disso, participam palestrantes com experiências marcantes e palestrantes
renomados. Um novo formato, uma nova experiência e um grande evento.

I FESTIVAL DE PESCA ESPORTIVA DE PARACATU

Município: Paracatu

Data: 25/05, 26/05

Categoria: Esportivo

Endereço: Pousada Tuiuiú - Zona Rural, Rodovia BR 040, s/n

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (34) 99211-9696

Facebook: https://www.facebook.com/ranchotuiuiu.mg/

Descrição:

O turismo de pesca tem como seu principal produto a pesca amadora e dentro dela um destaque especial para a Pesca Esportiva. O
principal objetivo é a prática do esporte, num convívio sadio com a natureza conservada onde o “pesque e solte” é prioridade e dos peixes,
ficarão guardadas apenas as imagens do momento da breve captura. Visando divulgação da recente lei aprovada que versa sobre a
proibição, a captura, a comercialização, o embarque, do transporte, processamento e a industrialização do Dourado, Surubim Pintado e do
Surubim Cachara, será realizado o I FESTIVAL DE PESCA ESPORTIVA DE PARACATU - PESCATU. O festival será dividido em etapas
que vão desde a efetivação da inscrição até a premiação dos ganhadores do evento.

FESTIVAL GASTRONÔMICO DA ZONA DA MATA

Município: Carangola

Data: 25/05, 26/05

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Cel. Maxímiano - Centro, Praça Cel. Maxímiano, 88

Circuito: Circuito Turistico Pico da Bandeira

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3741-9600

Site: http://www.carangola.mg.gov.br/

Descrição:

Um evento gastronômico e cultural com o intuito de valorizar a gastronomia da região, através da elaboração e comercialização de pratos
típicos que resgatem a culinária raiz.



SAMBA PRIME 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 25/05

Categoria: Show

Endereço: Esplanada do Mineirão - Pampulha, Avenida Antônio Abrahão Caran, 1001

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99100-9095

Facebook: https://www.facebook.com/events/394246171321475/?active_tab=about

Site: https://www.centraldoseventos.com.br/events/show/samba-prime-2019

Descrição:

Os ingressos para o Samba Prime 2019 já estão disponíveis! O evento vai receber sete atrações em sua oitava edição. Os escolhidos pelo
público, em votação popular, foram: Sorriso Maroto, Thiaguinho, Ferrugem, Turma do Pagode, Belo, Dilsinho e Suel. A festa acontece no dia
25 de maio, sábado, a partir das 15h, na Esplanada do Mineirão. O evento conta com espaço Samba, espaço Prime e espaço Golden.

FESTIVAL DE TEATRO DE ITABIRITO

Município: Itabirito

Data: 25/05, 01/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Atelier de Artes Integradas - Centro, Rua Araújo Lima , 23, Entrada pela Alameda Wolmer Matos

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3561-1384

Facebook: https://pt-br.facebook.com/prefeituraitabirito/

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

O Festival de Teatro é um momento de encontro, trocas, aprendizado e lazer para os alunos do Atelier de Artes Integradas, interessados em
arte e população de um modo geral com uma grade de atrações diversificada que oferta ao público oficinas, espetáculos, palestras, dentre
outras possibilidades.

PAULA TOLLER - SHOW COMO EU QUERO

Município: Belo Horizonte

Data: 25/05

Categoria: Show

Endereço: Palácio das Artes - Centro, Av. Afonso Pena, 1537, Grande Teatro

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (19) 9 9126-4730

Descrição:

Em um show mais intimista construído pela cantora da banda Kid Abelha, que chegou ao fim ano passado, Paula Toller se reinventa em sua
nova turnê. O show promete um repertório completo com suas músicas da carreira solo, mas também com sucessos da antiga banda, como
"“Como eu Quero", “Fixação”, “Nada Sei” e “Grande Hotel”.



ARCA DE NOÉ

Município: Unaí

Data: 26/05

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque de Exposições Dr. Joaquim Brochado - Barroca, Rua Virgílio Justiniano Ribeiro , 1887

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3677-5556

Descrição:

Acontece no domingo, dia 26 de maio, um dos maiores eventos sociais dos Rotarys do Brasil, o Leilão Beneficente Arca de Noé. E para a
surpresa dos presentes, as expectativas foram superadas, mais de um milhão foi arrecadado, e o valor líquido será distribuído em junho às
entidades beneficentes de Unaí. Afinal, mais uma vez a solidariedade unaiense é demonstrada. O Leilão Arca de Noé é um projeto que
presta serviços a comunidade e que a mais de 10 anos mudou a realidade do Noroeste Mineiro. As arrecadações surpreendem a cada
edição, foram mais de um milhão de reais conquistados. Gratidão não faltou no sorriso de quem acredita na obra. O lema do Rotary Club
Unaí Centenário é “dar de si, antes de pensar em si”, por isso, por meio do companheirismo, mais de 4 mil pessoas são fiéis e comparecem.

CORREDOR CULTURAL

Município: Ouro Preto

Data: 26/05, 29/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Centro histórico - Centro, Rua São Jose, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: 3559-3201

Site: http://www.ouropreto.mg.gov.br

Descrição:

Durante os domingos dos meses de maio a setembro as ruas São José e Getúlio Vargas, no bairro Centro; e as ruas Bernardo de
Vasconcelos, Aleijadinho e Praça Antônio Dias, no bairro Antônio Dias, serão interditadas para trânsito e estacionamento, com o objetivo de
incentivar a prática de atividades de lazer, cultura, entretenimento e comércio. O Projeto “Corredor Cultural – entre Jacubas e Mocotós”
determina o fechamento dessas ruas a partir do dia 26 de maio até o dia 29 de setembro, de forma alternada entre os referidos bairros.

LEILÃO ARCA DE NOÉ

Município: Unaí

Data: 26/05

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque de Exposição - Barroca, Rua: Virgílio Justiniano Ribeiro , 1887

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3677-5556

Site: http://www.prefeituraunai.mg.gov.br

Descrição:

O Leilão Arca de Noé um dos maiores eventos sociais dos Rotarys do Brasil, demonstrando mais uma vez a solidariedade unaiense. O
projeto presta serviços a comunidade e há 10 anos mudou a realidade do Noroeste Mineiro. As arrecadações surpreendem a cada edição.
Gratidão não faltou no sorriso de quem acredita na obra. O lema do Rotary Club Unaí Centenário é “dar de si, antes de pensar em si”.



CAFÉ DE SÃO BENEDITO

Município: Divinópolis

Data: 26/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Praça Benedito Valadares - Centro, Avenida Vinte e Um de Abril, 657

Circuito: Circuito Turístico Campo das Vertentes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3229-6641

Site: http://www.divinopolis.mg.gov.br

Descrição:

O Café de São Benedito em Divinópolis acontece oficialmente desde 1977, sendo considerado uma das festas populares mais importante
do Centro Oeste mineiro, além de estar intimamente ligado à história da cidade. É um dia dedicado ao santo negro de devoção expresso
através de procissão, danças, cantos tradicionais, rezas, missas, pagamento de promessas e todos os rituais envolvendo as manifestações
das guardas e ternos de Divinópolis.

49ª MISSA SERTANEJA

Município: Divinópolis

Data: 26/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Religiosos, Show

Endereço: Parque de Exposições - São Judas Tadeu, Av. Paraná, 3560

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3212-2100

Site: http://divinaexpo.com.br

Descrição:

Missa sertaneja, mostrando a cultura das antigas tropas de cavaleiros, produtos rurais, fé e religiosidade em um evento tradicional com a
participação de tropeiros, produtores, montarias e grupos tradicionais do meio rural.

JUBILEU DO BOM JESUS DE MONTE ALVERNE

Município: Miradouro

Data: 26/05, 28/05

Categoria: Religiosos

Endereço: Comunidade Bom Jesus do Monte Alverne - Zona Rural, Monte Alverne, S/N, Monte Alverne

Circuito: Circuito Turístico da Serra do Brigadeiro

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3753-1160 / 3753-1905

Facebook: https://www.facebook.com/PrefsMiradouro/

Site: http://www.miradouro.mg.gov.br/

Descrição:

O Jubileu de Bom Jesus de Monte Alverne se tornou tradição graças a fé e devoção da comunidade local. A duração do Jubileu é de 3 dias
tendo como atração as missas, procissões, shows, valorizando sempre os artistas locais , encontros de jovens, cavalgadas, torneio de
futebol, gincanas valendo prendas, barracas com variadas opções de comidas, bingos, leilões e diversas atrações que acabaram caindo no
gosto popular não somente de quem vive naquela localidade, mas toda região, é uma data muito esperada pelos munícipes que além de
aproveitar uma maravilhosa festa, Monte Alverne está muito próxima a serra do brigadeiro, onde o município foi abençoado por fazer parte
desse meio natural lindo, atraindo então muitos turistas que alem de prestigiarem a festa, conhecem a serra, sua matas, caminhadas e o
povoado de Santa Cruz de Monte Alverne que por si já é encantador e acolhedor. Venham Participar conosco desse evento.



CAMPEONATO ESTADUAL DE MINAS GERAIS DE JIU JITSU

Município: Belo Horizonte

Data: 26/05

Categoria: Esportivo, Outros

Endereço: Ginásio Jornalista Felipe Drummond - Mineirinho - São Luiz, Avenida Antônio Abrahão Caram, 1000

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3224-8979

Site: https://jiujitsuminas.com.br

Descrição:

A federação mineira de jiu-jitsu (f.m.j-j), entidade regional de administração de desporto. reconhecida pelo ministério da educação e cultura
(mec) e conselho nacional de desporto (cnd); realiza a segunda etapa estadual do campeonato de jiu jitsu de minas gerais. o evento será no
dia 26 de maio, às 09h, no mineirinho. a taxa de participação é r$100,00, até o dia 15 de maio, para os competidores das categorias pré-
mirim, mirim, infanto e infanto juvenil e r$50,00 para absolutos (faixas azul, roxa, marrom e preta). a entrada para assistir o evento é gratuita.

CIRCUITO MOUNTAIN BIKE

Município: Aimorés

Data: 26/05

Categoria: Esportivo

Endereço: Ginásio Poliesportivo de Aimorés - Centro, Avenida Raul Soares , 800, ginásio poliesportivo

Organização/Informações:

Telefone: (33) 33267-1671

Site: http://www.aimores.mg.gov.br

Descrição:

Uma das atrações de Aimorés é o esporte de aventura e competição - Mountain Bike - esquenta as trilhas e estradas do município, ciclistas
de diversas regiões percorrerem trechos que formam um cenário de paisagens naturais. E, exige cuidados visando a aventura físico,
emocional, e o prazer da experiência do Mountain Bike. Além de desfrutar de todas as emoções e cenários que o esporte e a natureza
proporcionam, quem participar da competição de Mountain Bike ainda terá a oportunidade de conquistar prêmios.

28ª FESTA DE ISRAEL

Município: Belo Horizonte

Data: 26/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Estado de Israel - Mangabeiras, Rua José do Patrocínio Pontes, s/nº

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone:  (31) 3224-6673

Facebook: https://www.facebook.com/events/435519670328366

Site: http://www.fisemg.com.br/

Descrição:

A comunidade judaica de Belo Horizonte irá se reunir no dia 26 de maio, domingo, na Praça Estado de Israel, no bairro Mangabeiras, para
celebrar a 28ª edição da Festa de Israel, de 10:00h às 16:00h. Tradicional na capital mineira, a festa é marcada por um clima familiar e de
confraternização, e tem o objetivo de difundir a cultura judaica para os moradores da cidade, mostrando seus costumes, culinária, danças
folclóricas, músicas, turismo, brinquedos, oficinas, entre outros. Entre as atrações, haverá apresentações de alunos da Escola Theodor
Herzl, exibições de Krav Magá (sistema de defesa pessoal israelense), show de danças israelenses com os grupos CARMEL, HAKOTZRIM
E SHALOM da A HEBRAICA de São Paulo, além de músicas e danças judaicas/israelenses. E para as crianças haverá uma área reservada
com brinquedos e oficinas.



3ª EDIÇÃO CORRIDA DO TRABALHADOR TOUR BERÇO DO VERDE !

Município: Dona Euzébia

Data: 26/05

Categoria: Esportivo

Endereço: Centro Cultural Professora Adelina de Assis - Centro , Avenida Antônio Esteves Ribeiro , 00, Antiga Estação Ferroviária

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3453-1714

Facebook: http://https://www.facebook.com/Secretaria-de-Cultura-e-Turismo-Divis%C3%A3o-de-Esporte-1122838077904558/?
modal=admin_todo_tour

Site: http://donaeuzebia.mg.gov.br/donaeuzebia/vem-ai-a-3a-edicao-da-corrida-do-trabalhador/

Descrição:

O evento foi criado para comemorar o dia do Trabalhador, e no intuito de tornar o esporte mais conhecido e praticado pelos munícipes. A
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Divisão de Esporte já traz a 3ª Edição do evento proporcionando não só o esporte mas a prática
turística, recebendo familiares dos atletas e pessoas adeptas ao esporte que em todo evento vem visitar a cidade.

FESTA DO TROPEIRO

Município: Santana do Paraíso

Data: 26/05

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça de Eventos - Centro, Rua São Vicente, s/n

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 9853-44142

Site: http://santanadoparaíso.mec.gov.br

Descrição:

Festa Cultural para homenagear as pessoas que contribuíram com o surgimento e construção da nossa cidade.

ENCONTRO REGIONAL DE BANDAS

Município: Governador Valadares

Data: 26/05

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Mercado Municipal - Centro, Rua Israel Pinheiro, 3384

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3271-3881

Site: http://http://www.valadares.mg.gov.br/

Descrição:

O Encontro de Bandas tem como objetivo reunir bandas cívicas da região, no qual realizam um cortejo passando por pontos específicos da
cidade. Todas as bandas tocam o Hino Nacional, músicas individuais com ritmo de marcha e músicas livres.



ENCONTRO DE AUTOS ANTIGOS

Município: Cristiano Otoni

Data: 26/05

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça da Estação - centro, Rua Conselheiro Lafaiete, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3724-1765

Facebook: https://www.facebook.com/culturacristianootoni

Descrição:

Evento que expõe os carros com mais de 25 anos de fabricação em bom estado de conservação com 70% ou mais de originalidade de
fabrica, o evento acontece todos os anos no mês de maio, vem pessoas de varias cidades e estados para apreciar esse evento, nesse dia
também ha uma feira de artesanato onde os artesãos da cidade expõe seus trabalhos. O evento sempre começa as 8 da manhã e se
estende até a noite, neste dia tem vários shows de bandas locais e cantores da cidade e redondezas .

FESTIVIDADE DE CONGADO DE SAPÉ

Município: Brumadinho

Data: 26/05

Categoria: Religiosos

Endereço: Ao entorno da Igreja de São Vicente de Paula - Sapé, Povoado de Sapé, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3134-1740

Facebook: https://www.facebook.com/visitebrumadinhooficial

Site: http://www.visitebrumadinho.com.br

Descrição:

As Festas de Congado (Reinado) são realizadas anualmente em diversas comunidades do município. Durante a celebração são realizados
cortejos, visita a casa dos reis (alvorada), troca de coroa e outras tradições. Com muita dedicação, seriedade e compromisso, as Festas de
Congado são consideradas uma das celebrações religiosas mais tradicionais de Brumadinho. No mês de maio, as Festas de Congado são
realizadas nas comunidades de Rodrigues, Sapé e Progresso II.

MÚSICA NAS RUÍNAS

Município: Itabirito

Data: 26/05

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Sede do Coral Canarinhos - Matozinhos, Rua Matozinhos, 181, @-20.255365,-43.8112877,17z

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3561-3869 / (31) 98643-1242

Facebook: https://www.facebook.com/canarinhosdeitabirito/

Site: http://canarinhosdeitabirito.org.br/

Descrição:

O Evento Música nas Ruínas é promovido pelo Coral Canarinhos de Itabirito na Sede do Coral Canarinhos, em Itabirito. Os ingressos para o
evento podem ser comprados pelo sympla.com ou na sede do Coral - valor R$ 7,00 antecipado e R$ 10,00 no dia do evento. Este é um
evento imperdível para moradores e turistas que apreciam boas músicas. O Coral Canarinhos foi fundado na aconchegante cidade mineira
de Itabirito, no ano de 1973, pelo maestro e compositor Pe. Francisco Xavier. Hoje, a Associação Cultural Coral Os Canarinhos de Itabirito
está situada no berço histórico das Minas Gerais, em uma edificação tombada pelo patrimônio histórico, datada do ano de 1772. Os
Canarinhos já percorreram 10 estados brasileiros e o Chile, ocupando os mais diversos e importantes teatros e casas de espetáculo do
Brasil. Sua trajetória fonográfica inclui, um álbum com hinos e canções de autoria de Pe. Francisco Xavier, dois DVD’s, sendo o primeiro,
intitulado Viva Mozart e o outro, intitulado Paixão e Fé, ao vivo no Grande Teatro do Palácio das Artes de Belo Horizonte, em 2007.



DESAFIO DA SERRA TRAIL RUN

Município: Santana do Riacho

Data: 26/05

Categoria: Esportivo

Endereço: Parque Nacional da Serra do Cipó - Portaria Retiro - Serra do Cipó, Rua do Engenho, s/n

Circuito: Circuito Turístico Serra do Cipó

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3718-7458

Facebook: https://www.facebook.com/desafiodaserratrailrun

Descrição:

O Desafio da Serra foi pensado para atender a pessoas que procuram aventura e contato com a natureza. Os desafios envolvem belas
trilhas e paisagens da região e os percursos com dificuldade médio a alto (7 e 15km) dentro do Parque Nacional garantem uma experiência
incrível.

BH DESIGN FESTIVAL

Município: Belo Horizonte

Data: 28/05, 08/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Shopping Pátio Savassi - Savassi, Avenida do Contorno, 6061

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/BH-Design-Festival-317977795489204/

Site: http://www.dmaisdesign.com.br/

Descrição:

O BH Design Festival, é um evento que tem o objetivo de divulgar o potencial criativo de Belo Horizonte e levantar a bandeira do design na
capital mineira. O festival conta com uma série de atividades espalhadas por toda a cidade , como circuitos temáticos, feiras de arte, oficinas
e tour criativo, que apresentam o poder da inovação e da criatividade por meio da ótica do design e suas múltiplas manifestações. A
programação assim como inscrições devem ser acessadas na página oficial do evento e nas redes sociais.

EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E CONCURSO LEITEIRO DE VOLTA GRANDE

Município: Volta Grande

Data: 29/05, 02/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Show

Endereço: Parque de Exposições - Centro, Avenida Capitão Godoy, s/n

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3463-1232

Site: http://prefeituradevoltagrande.org

Descrição:

Acontece durante cinco dias, sempre na última semana de Maio e inicio de Junho, com atrações diversas, tanto locais quanto de renome
nacional, barracas com comidas variadas, leilão de elite do gado exposto, consurso leiteiro, parque de diversões , etc.



ALMIR SATER - CLÁSSICOS DA CARREIRA

Município: Belo Horizonte

Data: 30/05

Categoria: Show

Endereço: Sesc Palladium - Centro, Avenida Augusto de Lima, 420

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone:  (31) 99649-2968

Facebook: https://www.facebook.com/oalmirsater/

Site: http://www.eventoon.com.br/evento/almir-sater-em-belo-horizonte-30-05-2019

Descrição:

Com a viola na mão e os grandes clássicos da carreira, Almir Sater se apresenta no dia 30 de maio, às 21h, no Sesc Palladium. No
repertório, Almir relembra alguns clássicos de sua carreira como Tocando em Frente, Chalana, Trem do Pantanal, Um Violeiro Toca, seu
último CD solo 7 Sinais (No Rastro da Lua Cheia) e os projetos mais atuais em parceria com Renato Teixeira, como as músicas do álbum
AR (D De Destino, Bicho Feio e outras) e do + AR (Assim Os Dias Passarão, Venha Me Ver, Flor Do Vidigal, entre outras). Tudo ao toque de
viola que o tornou consagrado.

FESTA DE ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA CIDADE DE LAMIM

Município: Lamim

Data: 30/05, 02/06

Categoria: Cívicos, Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Estádio Municipal - Centro, Rua Professora Amália Paulina, S/N, Lamim

Circuito: Circuito Turístico Villas e Fazendas de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3754-1238

Facebook: https://www.facebook.com/mgLamim/

Site: http://www.lamim.mg.gov.br

Descrição:

A Festa de Aniversário de fundação de Lamim é um grande atrativo cultural no vale do Piranga. O evento conta com shows, homenagens
cívicas, competições off road. A cada edição a administração municipal busca trazer um show de impacto para movimentar a cidade com a
vinda de turistas que são descendentes de Lamim e moradores de cidades vizinhas.

FESTA DE MAIO

Município: Piedade do Rio Grande

Data: 30/05, 02/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Igreja Nossa Senhora do Rosário - Centro , Av. Sete de Setembro, S/Nº

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3335-1122

Site: http://www.piedadedoriogrande.mg.gov.br

Descrição:

Festejos com dança, música e rituais marcam exaltação da cultura afro-brasileira vinda pelos antigos escravos da região. A Festa de Maio
os vários grupos, através de cortejos, tomam as ruas da cidade para dançar e cantar em louvor aos seus santos e em proteção aos reis e às
rainhas. É uma maneira de valorização e resgate do que o povo africano trouxe ao Brasil.



RELOAD - SEMINÁRIO DE MARKETING DIGITAL 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 30/05, 01/06

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: SEBRAE Minas - Nova Granada, Av. Barão Homem de Melo, 329

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: 0800 570 0800

Facebook: https://www.facebook.com/sebraemg

Site: http://www.inovacaosebraeminas.com.br/reload/2019/evento/belo-horizonte/

Descrição:

Em 2019, o Reload chega a sua terceira edição. Ainda mais dinâmico, o seminário reúne diversos especialistas e temas do universo do
marketing digital. Um ambiente moderno e criativo totalmente pensado para facilitar a troca de experiências e a interação entre
empreendedores, empresários, potenciais empresários e profissionais de comunicação e marketing. O objetivo do Reload é atualizar e
motivar os pequenos negócios a usarem o marketing digital como aliado, seja para a comercialização de produtos e serviços, para a
promoção de marca ou para o relacionamento com os diversos públicos. A ideia é explorar o tema, mostrar boas práticas, cases de sucesso
e tendências, além de permitir espaço para networking.

FESTA DO IMPERADOR

Município: São Romão

Data: 30/05

Categoria: Religiosos

Endereço: Antiga Cadeia Pública - Centro, Praça dos Fróis, s/n

Circuito: Circuito Turístico Sertão Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99920-1672

Descrição:

A Festa do Divino é uma uma comemoração popular de rua, tipicamente folclórica. A celebração é uma manifestação espontânea de fé,
tendo sua aceitação coletiva. Trata-se de um evento cultuado pela Igreja Católica, a celebração de Pentecostes, que é a descida do Espírito
Santo na forma de línguas de fogo sobre os apóstolos. É uma linda festa realizada há muito tempo em nossa cidade, marcada pela tradição,
alegria e fé.

XI JORNADA BRASILEIRA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUEIMADURAS

Município: Belo Horizonte

Data: 30/05, 01/06

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Centro de Convenções e Eventos da Associação Médica de Minas Gerais - Centro, Avenida João Pinheiro, 161

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (48) 3365-4647

Facebook: http:/www.facebook.com/sbqueimaduras/

Site: http://jbqueimaduras.com.br

Descrição:

Minas foi o último palco de uma grande catástrofe brasileira: Janaúba. Isso motivou a SBQ trazer para debate todos os níveis de prevenção
da linha de cuidados das queimaduras: prevenção primária, secundária e terciária. No rol de discussões estamos incluindo desde os
motivos que levam aos “acidentes” e catástrofes a protocolos de tratamento das vítimas de queimaduras, com rica programação científica,
discutindo rotinas e boas práticas dos centros especializados e equipes multidisciplinares espalhados pelo Brasil.



BENITO DI PAULA - TOUR "FIM DE PAPO"

Município: Belo Horizonte

Data: 31/05

Categoria: Show

Endereço: Palácio das Artes - Centro, Avenida Afonso Pena, 1537

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (19) 9 9126-4730

Descrição:

Em sua última turnê, Benito de Paula faz uma releitura dos seus maiores sucessos como "Mulher Brasileira", "Retalhos de Cetim", "Do Jeito
Que A Vida Quer", "Ah, Como Eu Amei", entre outros, até seu último álbum “Essa Felicidade é Nossa”, lançado em 2016. O show contará
com a participação do filho de Benito, Rodrigo Vellozo, e acontecerá no Grande Teatro do Palácio das Artes, às 21h.

FESTA LITERÁRIA DE CARMO DO CAJURU

Município: Carmo do Cajuru

Data: 31/05, 02/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça 1° de Janeiro - Centro, Praça 1° de Janeiro, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3244-0700

Facebook: http://prefeituradecarmodocajuru

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

Literatura é a arte de compor escritos artísticos, em prosa ou em verso, de acordo com princípios teóricos e práticos, o exercício dessa arte
ou da eloquência e poesia. A palavra Literatura vem do latim "litteris" que significa "Letras". Primeiro Festival em Carmo do Cajuru, uma
promoção da secretaria da Cultura e Educação. o evento Será Realizado na Praça 1° de Janeiro. Entrada Franca

EXPOJANAÚBA

Município: Janaúba

Data: 31/05, 09/06

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque de Exposições - São Gonçalo, Rua São Pedro, 236

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3821-1033

Site: http://www.expojanauba.com.br

Descrição:

É uma festa de 10 dias. As pessoas vem divertir e fazer negócios, é o turismo de entretenimento e do agronegócio: Shows regionais e com
os melhores aristas do país, parque de diversão, rodeios, leilões de gado e cavalo, feira da agricultura familiar, artesanatos, palestras e
cursos, vendas de máquinas agrícolas e similares, julgamento de animais , torneio de apartamento de gado (Team Penning), concurso de
pratos típicos e barracas com bebidas, churrascos e petiscos regionais. Toda cidade investe neste evento. É a maior e tradicional festa da
cidade. Nessa época tudo gira em trono da exposição agropecuária, é a confraternização da agricultura e a pecuária, são 28 Exposições
Agropecuárias com mais de 40 anos de existência.



BAILE DOS NAMORADOS

Município: João Pinheiro

Data: 31/05

Categoria: Outros, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: ROTARY CLUBE DE JOÃO PINHEIRO - divinopolis, av.. Ulisses Guimarães , 846

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3561-5643

Facebook: https://pt-br.facebook.com/rotary.joaopinheiroparticipacao/

Descrição:

Sensacional noite romântica, Noite dos sonhos,baile dos namorados,você vai se surpreender. com show de Bandas ,muita bebida e gente
bonita.Um baile já tradicional em nossa cidade e que tem o objetivo de oferecer momentos inesquecíveis neste dia tão especial,onde todos
buscam por momentos marcantes em sua vidas.Venha fazer parte desse grande evento .

FESTA DO MILHO

Município: Borda da Mata

Data: 31/05, 02/06

Categoria: Gastronômicos e Produtos, Religiosos

Endereço: Praça Antônio Megale - Centro, Praça Antônio Megale, S/N

Circuito: Circuito Turístico das Malhas do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3445-1221

Site: http://bordadamata.mg.gov.br

Descrição:

Festa familiar promovida pela Paróquia Nossa Senhora do Carmo, conta com a ajuda de voluntários para produzir e vender os alimentos
feitos à base de milho. Acontece sempre no feriado de Corpus Christi.

FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO

Município: Grão Mogol

Data: 31/05, 13/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Praça da Igreja Matriz Santo Antônio de Grão Mogol - Centro, Praça da Matriz, s/n

Circuito: Circuito Turístico Lago de Irapé

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3468-0329

Descrição:

A Festa de Santo Antônio é um evento com características religiosas, onde os fieis celebram missa e rezam terços em homenagem ao
padroeiro local, buscando resgatar e manter as tradições religiosas e culturais da região. Na programação do evento, o público pode esperar
muitos momentos de fé e diversão: acontecem missas, procissões, barraquinhas, quadrilhas, shows musicais e som mecânico, tudo na
praça da Igreja Matriz de Santo Antônio. Os valores arrecadados durante os festejos do evento são direcionados para a comunidade católica
de Grão Mogol.



FESTA DE SANTO ANTÔNIO

Município: Igaratinga

Data: 31/05, 13/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Religiosos, Show

Endereço: PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO - CENTRO, Praça Santo Antônio, S/N

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3246-1134

Site: http://www.igaratinga.mg.gov.br

Descrição:

Evento religioso comemorativo da tradicional festa do padroeiro da cidade de Igaratinga, Santo Antônio. Venha conferir, shows, barracas
com diversas brincadeiras, espaço com brinquedos para a garotada e uma deliciosa variedade de doces e pratos salgados com a nossa
culinária especial. Ambiente totalmente familiar com muita segurança e diversão garantida para toda a família. Você é nosso convidado
especial para passar esses dias em nossa companhia, não deixe de vir.

FESTA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE RIO CASCA E CAVALGADA

Município: Rio Casca

Data: 31/05, 02/06

Categoria: Cívicos, Outros, Show

Endereço: Parque de Exposições José Piovezana - Sá Donana, BR 262, s/n

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3871-1545 / 3871-2164

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituramunicipalderiocasca/

Site: http://www.riocasca.mg.gov.br/

Descrição:

A Festa do Aniversário de Rio Casca-MG, é um evento em comemoração a emancipação politico administrativa do município que abrange
várias modalidades durante a semana do aniversário ( dia 1º de Junho), Esta festa é tradicional e conta com eventos culturais,
apresentações dos alunos da rede municipal de ensino, esportivas, shows musicais, atraindo turistas de várias cidades e região.

FESTA DE SANTO ANTONIO

Município: Santo Antônio do Retiro

Data: 31/05, 13/06

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça de Eventos - Centro, Praça da Matriz, s/n

Organização/Informações:

Telefone:  (38) 3824-8110

Descrição:

A festa de Santo Antonio é uma festa tradicional religiosa, que acontece no período de 31 de maio a 13 de junho, com varias atrações: como
leilões terços, missas, barracas com comidas tipicas, isso todos os dias, tem também a entrega da bandeira, levantada do mastro. folia de
Reis e forro, no final das festas tem atrações com Bandas de Renome nacional para o fechamento da festa.



6º FESTIVAL GASTRONÔMICO SABORES DE BONFIM

Município: Bonfim

Data: 31/05, 02/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Matriz - Centro, Praça Matriz, s/n, Em frente ao Santuário Senhor do Bonfim

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3576-1761

Facebook: https://www.facebook.com/prefeiturabonfimmg

Site: http://www.prefeiturabonfim.mg.gov.br/

Descrição:

Pensa em um lugar tranquilo? Agora adicione nesta tranquilidade delicias mineiras ? Pois é, o 6º Festival Gastronômico Sabores de Bonfim
promete reunir o melhor da gastronomia estimulando a criatividade dos estabelecimentos. Para esta edição receitas exclusivas e
inovadoras, sem perder o tão apreciado "jeitinho mineiro" . Em três dias de evento, o festival garante comida boa, música e diversão a todos.
Vai perder essa?

FESTA JUNINA DO LIONS CLUBE

Município: João Pinheiro

Data: 31/05

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Praça Redonda - João Pinheiro, Praça Luzia Mendes Romero, s/n

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3561-5437

Facebook: http://www.facebook.com/search/str/festa+junina+do+laions+joão+pinheiro+mg/keywords_search

Site: http:www.facebook.com/lionsclubejp/

Descrição:

Sensacional barraquinhas do Lions Clube na Praça Redonda, com comidas tipicas, bingos e muita musica para alegrar o ambiente.A festa
tem o objetivo de trazer as tradições juninas as quadrilhas e muita diversão .É um evento tradicional em nossa cidade que atrai um número
muito grande de participantes

FESTA DA TREZENA DE SANTO ANTÔNIO

Município: Peçanha

Data: 31/05, 13/06

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Central - Centro, Praça Getúlio Vargas, s/nº, nenhum

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3411-1657

Site: http://www.pecanha.mg.gov.br

Descrição:

Na festa do padroeiro a missa é celebrada os treze dias, todas as noites na Matriz e depois a população se reúne na Praça para a parte
social do evento: leilões, Praça de Alimentação, shows... Muito esperado por todos é véspera da festa quando acontece o cortejo dos
festeiros até a Matriz, acompanhados pelo Grupo de Caboclos e os Bonecos Gigantes. Após a missa acontece o levantamento do Mastro,
festejado pelos grupos folclóricos, a Banda de Música e fogos de artifício. Peçanhenses e visitantes se reúnem para arrematar os leilões,
degustar os sabores da terra, rever amigos e ouvir boa música. No dia treze, após a procissão é servido um almoço comunitário, e na
sobremesa o tradicional doce de pote (mamão com rapadura). Encerrando a festa, pecuaristas se reúnem no Parque de Exposições para o
leilão de bezerros.



FESTA DE SANTO ANTÔNIO EM OURO BRANCO

Município: Ouro Branco

Data: 31/05, 13/06

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Santa Cruz - Centro, Praça Santa Cruz, S/N

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3741-4849

Descrição:

Religiosa e cultura se encontram na festa mais tradicional da cidade. Composta pela trezena, celebrações eucarística e procissões. Além
das manifestações culturais que ocorrem durante a trezena e no grande dia, 13 de junho, como quadrilhas, shows, barracas com comidas
típicas, apresentações teatrais e outras.

SIMPÓSIO EM ONCOLOGIA DO TRATO DIGESTIVO SUPERIOR

Município: Belo Horizonte

Data: 31/05, 02/06

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Núcleo de Ciências do Hospital Felício Rocho - Prado, Rua Uberaba, 500

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3514-7000

Facebook: https://www.facebook.com/hospitalfeliciorocho

Site: https://www.feliciorocho.org.br

Descrição:

O Instituto de Oncologia do Hospital Felício Rocho realiza, no final de maio, o Simpósio em Oncologia de Trato Digestivo Superior. O evento
terá enfoque em estudos realizados no tratamento de doenças do esôfago, estômago e pâncreas e será realizado no Núcleo de Ciências do
Hospital Felício Rocho. As inscrições para residentes e profissionais da área estão abertas e serão realizadas pelo site do Sympla. Para
programação completa, acesse o site!

FEIRA GASTRONÔMICA GASTROARTE

Município: Campo Belo

Data: 31/05

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça do Museu - Centro, Praça Vereador Antonio Rodrigues de Mello, s/nº

Circuito: Circuito Turístico Grutas e Mar de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 98823-8295

Facebook: http://www.facebook.com/gastroarte.feirinha

Descrição:

Todas as sextas-feiras, de 18 às 23 horas, na Praça Vereador Antonio Rodrigues de Melo, Praça do Museu, acontece a Feira Gastroarte,
com comidas típicas da gastronomia local, música ao vivo, apresentações culturais, brinquedos para crianças . São 15 barracas que
oferecem comidas e bebidas preparadas pelos próprios feirantes, com produtos de qualidade da nossa região.



FESTA DO PADROEIRO

Município: Inimutaba

Data: 31/05, 13/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Paróquia de Santo Antônio - Centro, Praça Cel. Francisco Mascarenhas, s/n

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3723-1139

Descrição:

A Festa de Santo Antônio acontece do dia 31 de maio ao dia 13 de junho onde há a participação de grande parte da comunidade católica do
município. Na Igreja Matriz acontece a trezena, parte litúrgica da festa. Durante esses dias, acontece a barraquinha, com apresentações
culturais, leilões, comidas típicas, etc. Cada dia há apresentação de um show artístico de bandas e cantores regionais. Acontece também
apresentações culturais de escolas e grupos culturais tais como: Seresta, Grupo de Teatro e Dança, Capoeira, Banda de Música, etc.
Sempre no domingo, acontece a tradicional cavalgada e o Bolo de Santo Antônio que é vendido após benção do Pároco da cidade. Leilões
também acontecem no domingo. À tarde, procissão do Padroeiro e Missa encerrado a festa.

JUNHO

SHOW LULU SANTOS

Município: Belo Horizonte

Data: 01/06

Categoria: Show

Endereço: Km de Vantagens Hall - Savassi, Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/LuluSantosOficial/

Site: http://www.lulusantos.com.br/

Descrição:

Ele está de volta a BH! Lulu Santos desembarca no Km de Vantagens Hall, no dia 1º de junho, às 22h, para apresentar o seu novo disco Pra
Sempre. Apresentando a nova fase, a turnê inédita vai contar com músicas novas. Serão cinco canções novas, além das clássicas que todo
mundo ama, como O Último Romântico, Tempos Modernos, Toda Forma de Amor e Um Certo Alguém. Os ingressos podem ser adquiridos
na bilheteria do Km de Vantagens Hall ou no site do Tickets For Fun

WINE – FESTIVAL DE VINHOS, COMIDA E BOA MÚSICA – EDIÇÃO 02 ANOS

Município: Belo Horizonte

Data: 01/06

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Quintal do Chalé - Buritis, Avenida Professor Mário Werneck, 530

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3286-3155

Facebook: https://www.facebook.com/events/469553900517582/

Site: https://agendadovinho.com.br/event/wine-festival-de-vinhos-comida-e-boa-musica-edicao-02-anos/

Descrição:

O evento mais charmoso de vinhos completa 2 anos. Serão diversos rótulos especialmente escolhidos pela equipe de Verdemar,
gastronomia seleta e, claro, muita música boa! Para quem não desgruda do seu animal de estimação, o evento é Pet friendly! Para os
pequenos, espaço Kids gratuito de 12h as 18h (os pais devem acompanhar os filhos no espaço). Dentro da área gastronômica será possível
experimentar diversos tipos de massas e carnes. Tudo isso junto a uma programação musical que inclui DJs e bandas.



TREZENA DE SANTO ANTONIO

Município: Arcos

Data: 01/06, 13/06

Categoria: Cívicos, Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Religiosos, Show

Endereço: Salão Paroquial Santo Antônio - Santo Antônio, Av. José de Souza Borges Júnior, 80

Circuito: Circuito Turístico Grutas e Mar de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3351-1218

Descrição:

Evento que ocorre há anos, realizado pela Paróquia de Santo Antônio, já se tornou tradicional, não apenas em Arcos, mas em toda a região.
São 13 dias de festa, no salão de eventos da própria paróquia. Uma festa com artista, boa comida e boa bebida, quermesse, bingo e jogos,
que movimenta toda a população e turistas, com o objetivo de arrecadar fundos para melhoria da igreja. Os ingressos podem ser adquirido
na portaria.

JUNGLE NO PARQUE: HARMONIZAÇÕES DE OUTONO

Município: Belo Horizonte

Data: 01/06

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Parque Municipal de Belo Horizonte - Centro, Avenida Afonso Pena , 1377

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone:  (31) 99984-7300

Facebook: https://www.facebook.com/pg/junglebier/photos/?ref=page_internalp://

Descrição:

No dia 01 de Junho, o Festival Junglebier apresenta sua 14° Edição: Harmonizações de Outono. O evento será uma grande festa da cultura
cervejeira, gastronômica e musical de Minas Gerais. O Jungle no Parque acontecerá mais uma vez no famoso Parque Municipal de Belo
Horizonte, e contará com as melhores cervejarias e restaurantes tradicionais da capital mineira. E para ficar ainda melhor, estão previstos
passeios noturnos de barco com apresentações instrumentais dos grandes sucessos dos Beatles. Restaurantes renomados como Dona
Lucinha, Maria das Tranças ,Omilia, Bar da Lora, Agosto Butiquim e a cafeteria Café Magrí já confirmaram presença. As atrações musicais
serão compostas por; Lô Borges e bandas Radium Club Rock e Moving Magnet .

FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO

Município: Lamim

Data: 01/06, 09/06

Categoria: Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Igreja do Divino Espírito Santo - Centro, Praça Divino Espírito Santo, S/N

Circuito: Circuito Turístico Villas e Fazendas de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3754-1143

Facebook: https://www.facebook.com/paroquialamim/

Descrição:

A origem da Festa do Divino Espírito Santo remota a rituais religiosos realizados em Portugal a partir do século XIV, nos quais as
celebrações da Santíssima Trindade eram festejadas com banquetes coletivos em que eram distribuídas comida e esmola. Em Lamim essa
tradição chegou com os fundadores e é mantida com toda pompa nos atuais dias.



EXPOJANAÚBA

Município: Janaúba

Data: 01/06, 10/06

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque de exposições do sindicato dos produtores rurais de Janaúba - São Gonçalo, Rua São Pedro, 236

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3821-1033

Descrição:

É uma festa de 10 dias. As pessoas vem divertir e fazer negócios, é o turismo de entretenimento e do agronegócio: Shows regionais e com
os melhores aristas do país, parque de diversão, rodeios, leilões de gado e cavalo, feira da agricultura familiar, artesanatos, palestras e
cursos, vendas de máquinas agrícolas e similares, julgamento de animais , torneio de apartamento de gado (Team Penning), concurso de
pratos típicos e barracas com bebidas, churrascos e petiscos regionais. Toda cidade investe neste evento.

11ª FESTA DA QUEIMA DO ALHO

Município: Divinópolis

Data: 01/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Parque de Exposições - São Judas, Av. Paraná, 3560

Circuito: Circuito Turístico Campo das Vertentes

Organização/Informações:

Telefone:  (37) 3212-2100 / (37) 9 9941-5955

Site: http://www.divinaexpo.com.br

Descrição:

Evento que acontece durante a festa da DIVINAEXPÔ, onde a comida típica dos antigos tropeiros é a regra, confeccionada por Comitivas de
Rodeio de todo Brasil e depois servida ao público que escolherá o melhor sabor. Acontecem também shows musicais caipira e sertanejo de
raiz, desfile de carros de boi, concurso das melhores cachaças do Brasil, entidades filantrópicas e muita gente bonita.

FEAM - FESTIVAL DE ARTES MARCIAIS DE ITABIRITO

Município: Itabirito

Data: 01/06

Categoria: Esportivo

Endereço: Ginásio Poliesportivo Francisco Carlos Bernardes de Oliveira - Santa Rita, R. Seis de Junho, 250-338, @-20.2577931,-
43.8191243,15z

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3563-1956

Facebook: https://www.facebook.com/AAMI-Associa%C3%A7%C3%A3o-das-Artes-Marciais-de-Itabirito-1531340000411612/posts

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

O Festival de Artes Marciais de Itabirito reúne as academias da cidade, escolinhas municipais e escolas da região para comemorar a
Semana das Artes Marciais na cidade. O Ginásio Poliesportivo recebeu um grande tatame, onde aconteceram apresentações de karate, jiu-
jitsu, boxe chinês, judô e muay thai. As modalidades foram apresentadas por professores e alunos da cidade, como uma forma de divulgar
os esportes.



SÃO JOÃO DE BERTÓPOLIS

Município: Bertópolis

Data: 01/06, 30/06

Categoria: Gastronômicos e Produtos, Religiosos

Endereço: Quadra Poliesportiva - Centro, Praça São João Batista, s/n

Circuito: Circuito Turístico Vale do Jequitinhonha

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3626-1241

Site: http://www.bertopolis.mg.gov.br

Descrição:

O São João de Bertópolis é considerado um dos melhores destinos do Vale do Mucuri. A festa, preparada durante meses pela equipe da
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, acontece em circuito fechado. Tem Forró, barraquinhas de comidas típicas como
quentão, caldo de pinto e de feijão, além de deliciosos biscoitos. Exposição do artesanato quilombola e dos índios Maxakali, novenas em
honra ao padroeiro, leilão, levantamento do mastro e da bandeira e, apresentações de quadrilhas. Criatividade, marcação, tempo,
coreografia e figurino são os quesitos analisados pela comissão julgadora do Festival. As equipes de quadrilha arrecadam recursos,
preparam o figurino e ensaiam meses para que as apresentações superem as de anos anteriores. O São João de Bertópolis tem como
objetivo apoiar e divulgar as tradições populares expressas no Vale do Jequitinhonha, dentro dos ciclos dos festejos juninos.

EXPO FLOR DE HOLAMBRA

Município: Cataguases

Data: 01/06, 17/06

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Chácara Catarina - Centro, Praça Governador Valadares, 176, via pública

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3429-2580

Facebook: http://https://www.facebook.com/prefeituramunicipaldecataguasesmg/

Site: http://www.cataguases.mg.gov.br

Descrição:

Realizado pela iniciativa privada, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Cataguases, a Feira de Fores de Holambra
é uma realização que estará em seu terceiro ano de realização com venda de plantas ornamentais, flores e frutos.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Município: Pequi

Data: 01/06

Categoria: Cívicos

Endereço: Praça Tancredo Neves (Coreto) - Centro, Praça Tancredo Neves, s/n

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3278-1150 / 3278-1272

Site: http://www.pequi.mg.gov.br/sitenovo/

Descrição:

Todo dia 1° de junho, Pequi comemora seu aniversário. Em 2019 serão 107 anos de emancipação político administrativa. A programação é
composta por alvorada, logo ao amanhecer, onde é servido um café da manhã comunitário na porta da Prefeitura, ao som da Banda Musical
Pequiense. Em seguida, há hora cívica na Praça Tancredo Neves, com apresentações dos alunos das escolas do município. À noite o
público se diverte com shows em praça pública. A programação é completamente gratuita e livre a todos os públicos.



I FÓRUM CATÓLICO MINEIRO

Município: Belo Horizonte

Data: 01/06, 02/06

Categoria: Religiosos

Endereço: Centro Cultural Pio XII - Santo Agostinho, Rua Alvarenga Peixoto, 1679

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3275-3004

Site: http://www.ispabrasil.com/

Descrição:

O Instituto São Pedro de Alcântara (ISPA) - um grupo que têm o objetivo de estudar, difundir e aplicar a Doutrina Social da Igreja, em
conjunto com outros centros católicos de Minas Gerais, está realizando o primeiro Fórum Católico Mineiro. O evento surge da necessidade
do resgate da intelectualidade católica e da vivência da Doutrina da Igreja como iluminadora da realidade social e irá trazer as principais
figuras católicas do Brasil para palestrar sobre diversos temas. Será realizado no período de 01 a 02 de junho, no Centro Cultural Pio XII.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CORAÇÃO DE JESUS

Município: Coração de Jesus

Data: 01/06

Categoria: Cívicos, Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Parque de Exposições Júlio Antunes Prates - Sagrada Família, Avenida Herculano Rabelo Filho , s/n

Circuito: Circuito Turístico Lago de Irapé

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3228-2282

Site: http://www.coracaodejesus.mg.gov.br

Descrição:

O evento é realizado para comemorar o Aniversário da cidade. Neste evento os turistas vêm de toda a região e de outras partes do país. O
evento conta com shows regionais e de destaque nacional, comidas típicas, parque de diversões.

FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO

Município: Conceição do Mato Dentro

Data: 01/06, 10/06

Categoria: Religiosos

Endereço:  Festa do Divino - Matosinhos, Praça do Santuário Bom Jesus, s/n, Largo

Circuito: Circuito Turístico Serra do Cipó

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3868-1248

Site: http://www.paroquianossasenhoradaconceicao.com.br

Descrição:

Durante a festa acontece procissão, novena, missa. A festa do Divino é uma crença e expressão do sentimento de que as pessoas
componentes da Folia do Divino são portadoras de poderes, virtudes, e que, por onde passam, levam a benção, afugentam doenças dos
homens e dos animais, bem como pragas das plantações a festa se caracteriza pelo Cortejo do Império e Coroação do Imperador e da
Imperatriz do próximo ano. A novena encerra no dia do levantamento do mastro. Há muitas crenças em torno da bandeira do Divino:
segundo o povo, ela traz alegria, paz e fartura por onde passa. É reformada, geralmente, a cada ano pela família do Imperador e abre o
cortejo do Divino. A utilização da mesma bandeira ao longo dos anos, ainda que restaurada, faz parte da valorização da questão mística da
bandeira.



SIMPÓSIO DE ONCOLOGIA DO APARELHO DIGESTIVO ALTO

Município: Belo Horizonte

Data: 01/06, 02/06

Categoria: Congressos e Convenções, Outros

Endereço: Núcleo de Ciências da Saúde Felício Rocho - Barro Preto, Rua Uberaba , 500, 5° Andar

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3514-7000

Site: https://www.even3.com.br/simposiooncologia/

Descrição:

Evento realizado pelo núcleo de saudade do Felício Rocho para debater sobre o que existe de mais atual sobre Oncologia do aparelho
digestivo, reunindo grandes especialista da área. Simpósio com duração de dois dias para estudantes de medicina, médicos e residentes.

ANIVERSÁRIO DE PERDÕES

Município: Perdões

Data: 01/06

Categoria: Cívicos, Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Dr. Zoroastro Alvarenga - Praça da Matriz - Centro, Praça Dr. Zoroastro Alvarenga, s/n, Praça Dr. Zoroastro
Alvarenga

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3864-7219

Facebook: http://facebook.com/prefeituraperdoes

Site: http://perdoes.mg.gov.br

Descrição:

Todo dia 1° de junho, Perdões comemora seu aniversário. Em 2019 serão 107 anos de emancipação político administrativa. A programação
é composta por alvorada, logo ao amanhecer ao som da Corporação Musical Lira Perdoense. Em seguida, há hora cívica na Praça Dr.
Zoroastro Alvarenga, com apresentações dos alunos das escolas e das instituições do município. À noite o público se diverte com shows em
praça pública. A programação é completamente gratuita e livre a todos os públicos.

FESTA DE SANTO ANTÔNIO

Município: Piranguçu

Data: 01/06, 16/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Religiosos, Show

Endereço: Igreja Matriz de Santo Antonio - PIRANGUCU, Rua José Maria Silveira Campos , 10

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3643-1222

Facebook: https://www.facebook.com/PrefeituraMunicipalDePirangucu/?ref=br_rs

Site: http://www.pirangucu.mg.gov.br/

Descrição:

A festa do Padroeiro Santo Antonio de Pádua consta com parte festiva e com a parte religiosa onde a comunidade e visitantes participam
fervorosos de uma festa cheia de história e fé. Com vendas de comidas tipicas e de diversas guloseimas como cartuchos de doces, pastel
de milho, leitoa assada, quentão e vinho quente. A festa é realizada pela comunidade católica de nosso município que juntos fazem da
Festa de Santo Antonio uma tradição de nosso Município.



FORRÓ DO CAIÇARA

Município: Janaúba

Data: 01/06, 30/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Caiçara Praia Clube - Santa Cruz, Edilson Brandão, 500

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3821-2266

Site: http://www.caicarapraiaclube.com.br

Descrição:

O Forró do Caiçara acontece tradicionalmente há 17 anos e recebe turistas que movimentam a cidade pois várias bandas de forró do Brasil
se apresentam. Esse evento conta uma grande estrutura, montada em sua grande parte a caráter da festa junina. Outros ambientes
tradicionais aos tipicamente vivenciados são acrescentadas às grades e programações da festa, incentivando o maior interesse de novos
públicos. Assim sendo possível o público escolher o ambiente e ritmo musical que mais lhe agrade.

FESTAS JUNINAS

Município: Rio Paranaíba

Data: 01/06, 30/07

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Salão de Eventos Sebastião Vicente de Paulo - Progresso , Rua João Augusto Rocha , 16

Circuito: Circuito Turístico Caminhos do Cerrado

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3855-8146

Site: http://paranaibamaximus.com.br

Descrição:

Nos meses de junho e julho Rio Paranaíba se prepara para as festas em comemoração aos santos São João, Santo Antônio, São Pedro
com as tradicionais Festas Juninas, quadrilhas, danças e comidas típicas animando as noites da cidade. Ocorrendo nas comunidades
rurais, e no Salão de Festa "Sebastião Vicente de Paulo" sendo a quadrilha do encontro de casais e universitária a que possui maior
número de pessoas.

FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA

Município: Cachoeira de Minas

Data: 01/06, 24/06

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Cônego João Dias de Quadros Aranha - Centro, Praça Cônego João Dias de Quadros Aranha, 60

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3472-1308

Facebook: https://www.facebook.com/paroquiadecachoeirademinas

Site: http://www.paroquiacachoeirademinas.org.br

Descrição:

A Festa de São João Batista foi realizada pela primeira vez no ano de 1887. Desde então se perpetua até os dias de hoje, graças a devoção
e fé do povo cachoeirense que faz manter viva essa tradição secular. Segundo relato dos padres que passam pela paróquia e que fazem
registros dessa tradicional festa, o fato de não ter falhado nenhum ano, já são 130 anos completados em 2017, é que o povo cachoeirense é
muito unido e participativo, tanto na parte religiosa quanto na social. Todos os anos a festa que integra a novena na parte religiosa reúne
famílias das zonas urbana e rural, além de visitantes de outras cidades. Há participação de outras paróquias também, como por exemplo a
Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, de Conceição dos Ouros. A comunidade unida não mede esforços para realização deste grande
ato de fé e devoção a São João Batista.



FESTA JUNINA DA FAMILIA - IGREJA SANTA TERESINHA NA SERRA DO CIPÓ

Município: Santana do Riacho

Data: 01/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Igreja Santa Teresinha - Serra do Cipó, Rua Santa Teresinha, s/n

Circuito: Circuito Turístico Serra do Cipó

Organização/Informações:

Telefone:  (31) 3718-7458

Facebook: https://www.facebook.com/turismoserradocipo

Site: http://santanadoriacho.mg.gov.br

Descrição:

Tradicional festa da Serra do Cipó no período das festas juninas e julinas, a festa tem teatro que conta uma história do casamento na roça e,
para comemorar o casamento, o narrador convida os personagens para a famosa quadrilha, e todos dançam aos passos ditados pelo
narrador. Paralelo a quadrilha, há venda de comidas típicas da festa de São João, brincadeiras para as crianças, fogueira e shows, tudo
realizado no adro da Igreja de Santana Teresinha.

FESTIVAL DE QUADRILHA ARRAIAL DO BUSCA-PÉ

Município: Brumadinho

Data: 01/06

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Praça de Eventos Antônio Carmo Neto - Progresso, Avenida Inhotim, s/n

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99886-9550

Facebook: https://www.facebook.com/visitebrumadinhooficial

Site: http://www.visitebrumadinho.com.br

Descrição:

Considerado o mais tradicional festival junino do município, o festival de quadrilha Arraial da Busca-pé reúne vários grupos de quadrilhas
regionais e estaduais demonstrando suas tradições, valores e culturas peculiares. Além das diversas apresentações, o evento conta com
barracas de comidas típicas e shows musicais, proporcionando muita música, dança e diversão a todos os visitantes.

FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO

Município: Mar de Espanha

Data: 01/06, 02/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Religiosos, Show

Endereço: Distrito de Saudade - Distrito de Saudade , Praça , s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3276-1225

Facebook: https://www.facebook.com/prefeiturademardeespanha/

Site: http://www.mardeespanha.mg.gov.br

Descrição:

Festa em honra ao Divino Espírito Santo, Padroeiro do Distrito de Saudade, uma das mais ricas manifestações culturais e religiosas de Mar
de Espanha. Integram as comemorações: visita da Bandeira do Divino às casas dos devotos, escolha e coroação da Imperatriz do Divino,
hasteamento e descendimento da Bandeira do Divino, Procissão de Cavaleiros, bênção dos cavalos e dos cavaleiros, Celebração
Eucarística pelo homem do campo, com distribuição de sal bento. Além da programação religiosa, acontecem Apresentação de show
musical no Distrito, barraquinhas, leilão, forró e muita diversão!



ENCONTRO DE VIOLEIROS DE CRISTAIS

Município: Cristais

Data: 02/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça da Matriz N.S. da Ajuda - Centro, Praça Monsenhor Celso Pinheiro, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3835-2213

Site: http://www.cristais.mg.gov.br

Descrição:

O Encontro de Violeiros de Cristais se tornou festa obrigatória em nosso município. Aguardada por muitos durante todo o ano e caiu no
gosto do povo, em 2019 será realizada a 3ª edição do evento. O evento acontece no dia 02 de junho, dois dias antes do aniversário da
cidade, em praça pública e não há cobrança de ingressos. Projeto criado pela Secretaria de Cultura e Turismo, que teve adesão imediata de
mais de 30 violeiros, e a cada ano, esse número aumenta. Com músicas basicamente raiz, somente participa violeiros da cidade de Cristais
ou filhos de Cristais que moram fora participam tocando.

VIII MEIA MARATONA DE JUIZ DE FORA

Município: Juiz de Fora

Data: 02/06

Categoria: Esportivo

Endereço: Avenida Brasil - Mariano Procópio, Avenida Brasil, 245, Referencia de Percurso: Avenida Brasil- Ponte do b

Organização/Informações:

Site: https://www.facebook.com/meiamaratonajf/

Descrição:

Desde 2012, a Meia Maratona de Juiz de Fora, está no calendário oficial de eventos esportivos de Juiz de Fora e Região e tem como
objetivo estimular a prática da corrida atrelada à saúde e bem estar. A prova faz parte do 32º Ranking de Corridas Rústicas da Prefeitura de
Juiz de Fora. Provas: - 03Km Caminhada - 10km Corrida adulto - 21Km Meia Maratona

ENCONTRO DE CAVALEIROS

Município: Rio Doce

Data: 02/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça - zona rural, Sant'ana do Deserto, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3883-5151

Facebook: https://m.facebook.com/profile.php?id=100002931800398&ref=content_filter

Site: http://www.riodoce.mg.gov.br

Descrição:

O Encontro de Cavaleiros é um evento tradicional entre as comunidades rurais do município de Rio Doce. O intuito do evento é a
confraternização dos cavaleiros e a exposição de seus animais, sempre regado a um belo churrasco.



CANAA BIKE FEST

Município: Canaã

Data: 02/06

Categoria: Esportivo

Endereço: parque de exposição - novo horizonte, avenida pedro lopes dias, s/n

Circuito: Circuito turístico Serras de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98392-6958

Facebook: https://www.facebook.com/Sebastiaomacedoo

Site: http://www.canaa.mg.gov.br

Descrição:

Evento criado pela secretaria de Turismo com intenção de fomentar a modalidade no município e região além de belas paisagens naturais,
e lugares indescritíveis, o ciclista também terá o prazer de concorrer aos Desafios de Rei e Rainha da Montanha, Maior Equipe Presente,
Sorteio de Brindes, entre outros. “Canaã terra feliz, se tornando Canaã a terra da bike. Interação do homem com a natureza, contemplando o
que o município oferece de beleza natural

CAVALGADA

Município: Pequi

Data: 02/06

Categoria: Outros

Endereço: Coreto - Centro, Praça Santo Antônio , s/n°

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3278-1272 / 3278-1150

Descrição:

Manifestação cultural em forma de passeio, realizada por comitivas de cavaleiros e amazonas, entre crianças e idosos da região. É
realizada durante as comemorações do aniversário do município. Os cavaleiros se reúnem no Parque de Exposição "Marcos Melgaço" e
fazem um belo desfile na cidade. Após o desfile, há show na praça.

10ª MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE BELO HORIZONTE

Município: Belo Horizonte

Data: 02/06

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça Geralda Damata Pimentel - Pampulha, Rua Versília, s/n

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/TBHesportes

Site: http://www.meiamaratonadebh.com.br/

Descrição:

O percurso da MMIBH terá exatos 21.097 metros, com aferição e certificação FMA. A corrida será realizada na Pampulha e passará pelos
principais pontos turísticos da cidade: a Igrejinha de São Francisco de Assis, a Casa do Baile, o Mineirão, o Mineirinho e o Museu de Arte,
marcos arquitetônicos de Oscar Niemeyer. Desde 2011, a MMIBH tem o seu percurso passando pelo jardim Zoológico. Este é o resultado de
uma parceria com a Fundação Zoo-Botânica da Prefeitura de Belo Horizonte, que agora consolida a MMIBH como uma das provas de
percurso mais interessantes do mundo, pois além de plano, rápido e bonito, este trajeto proporciona aos corredores uma belíssima visita ao
riquíssimo acervo de animais e plantas do Zoológico de Belo Horizonte.



SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Município: Carmo do Cajuru

Data: 03/06, 08/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Secretaria de Meio ambiente - Centro, Praça Presidente Vargas, s/nº

Organização/Informações:

Telefone: 3244-0700

Facebook: http://prefeituradecarmodocajuru

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

A Semana do Meio Ambiente foi criada em 2017 e tem a coordenação direta da Secretaria Municipal de Meio ambiente e desenvolvimento
Sustentável, na qual realiza várias atividades junto a comunidade escolar, população em geral tendo como atividade especial despertar nos
cidadãos um olhar diferente na busca de um planeta mais equilibrado, social, econômico e ecologicamente sustentável. Durantes as
atividades são realizadas camapnas educacionais, desfiles cívicos (passeatas), palestras, seminários, plantio de mudas nas vias públicas,
Circuito Ecológico Vá de Bike, etc.

MARCHA PARA JESUS

Município: Cristais

Data: 03/06

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Praça José Ferreira Filho, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 9 9102-9484

Site: http://www.cristais.mg.gov.br

Descrição:

Um evento ecumênico dedicado a uma passeada pelas ruas de Cristais, com o intuito de divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. Durante o
Evento, várias pessoas fazem uso de folhetos e faixas divulgando o Evangelho e dando ensinamentos nas casas por onde passa a Marcha.
Todos podem participar, pois é um movimento ecumênico. Caravanas de diversas cidades vizinhas chegam a Cristal, e ajudam tanto na
caminhada como também nas pregações . Depois da passeada realiza-se pregações e shows em um palanque grande no largo da Matriz.

6ª PROVA DE MARCHA

Município: Extrema

Data: 03/06, 09/06

Categoria: Esportivo

Endereço: Parque Municipal de Eventos - Ponte Nova, Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, s/n

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 99923-8062

Facebook: http://pt-br.facebook.com/Prefeituradeextrema/

Site: http://www.extrema.mg.gov.br

Descrição:

Copa de Marcha do Cavalo Mangalarga Marchador de Extrema, etapa do circuito núcleo bandeirante realizado todos os anos com
participantes de Extrema e região, com entrada gratuita. O concurso é uma prova pública e ser realizada durante as exposições
oficializadas, visando preservar e valorizar a marcha característica da raça e dar ao público a oportunidade de focalizar e visualizar a
imagem do andamento característico, bem como defini-lo uniformemente entre criadores e técnicos.



DIA DA CIDADE

Município: Cristais

Data: 04/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Av. Joaquim Luis da Costa Maia, s/n, Espaço Publico

Organização/Informações:

Telefone: (35) 9 9102-9484

Site: http://www.cristais.mg.gov.br

Descrição:

Festa já muito tradicional em nossa cidade, conta com a participação de todas as escolas do município, tanto Municipais quanto Estaduais.
Há a participação também da APAE de Cristais, que sempre abrilhanta as apresentações com sua fanfarra. Além do tradicional desfile
cívicos, há também desfile com carros alegóricos, muitas apresentações artísticas pelas escolas, apresentações teatrais, bandas e shows,
atraindo a presença de munícipes, visitantes e autoridades civis e militares. O dia da cidade é realizado em local aberto, com acesso gratuito
e promete um dia de diversão a todos os públicos.

SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Município: Santos Dumont

Data: 04/06, 06/06

Categoria: Outros

Endereço: Escolas Municipais e Estaduais - Centro, Praça Cesário Alvim, 02

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3251-4207

Descrição:

Evento conta com a palestra "Lixo e Compostagem" ministrada aos alunos das Escolas Estaduais e Municipais pela funcionária da Divisão
de Meio Ambiente Edcléia Campos, sobre tipos de lixo, armazenamento, destinação final do lixo e sistema de Compostagem. Os alunos são
incentivados a compreender o processo e esclarecer dúvidas de como melhor separar, armazenar e destinar corretamente o lixo produzido
em suas residências, além orientar sobre as melhores formas de aproveitamento do lixo orgânico que pode ser utilizado na adubação de
hortas. No dia 05/06/2018 a ação realizada pela Secretaria foi o plantio de mudas de árvores de Ipês e murta na Praça do Bairro Santo
Antônio, na Rua Francisco de Assis. O evento foi realizado com a participação dos alunos do 7º Ano do Colégio Municipal Santo Antônio e
dos alunos da Educação Integral e do 1º Ano da Escola Estadual João Gomes Velho. A palestrante conscientiza sobre a importância do
plantio de árvores para arborização dos espaços públicos, trazendo além do embelezamento local a diminuição da poluição, formação de
barreiras contra a erosão e principalmente por está diretamente ligada ao ciclo hidrológico da água. Ambos eventos contam com a
participação dos professores das escolas, diretores, alunos e Policia de Meio Ambiente.

JUNHO VERDE

Município: Queluzito

Data: 05/06, 08/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo

Endereço: Escola Municipal Padre Claudionor Tavares, Escola Estadual Santo Amaro e Praça Santo Amaro - centro, Praça Santo
Amaro, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31)3722-1339

Descrição:

Evento destinado a conscientizar os alunos e a população sobre a preservação do meio ambiente de forma interativa e responsável, com
realização de visitas técnicas, caminhada ecológica, palestra de conscientização e peças teatrais.



XII CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

Município: Belo Horizonte

Data: 05/06, 07/06

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Expominas - Gameleira, Avenida Amazonas, 6200

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3269-8400

Facebook: https://www.facebook.com/fCRCMG

Site: http://convencao.crcmg.org.br/

Descrição:

A Convenção de Contabilidade de Minas Gerais é um evento organizado pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRCMG) anualmente.
Na sua décima segunda edição, o tema será “A Contabilidade diante da inovação disruptiva no mundo dos negócios: gestão, tecnologia,
ética e responsabilidade social”. O tema escolhido é um convite aos profissionais para refletir sobre o futuro da profissão, considerando os
impactos que os avanços tecnológicos vêm causando em todos os segmentos sociais e mercadológicos no mundo contemporâneo. Como
nas edições anteriores, o evento trará palestras de alto nível, com ênfase nas questões mais prementes ligadas ao tema da Convenção,
tendo como foco o desenvolvimento profissional da profissão contábil. Para programação completa, acesse o site do evento.

14ª CINEOP - MOSTRA DE CINEMA DE OURO PRETO

Município: Ouro Preto

Data: 05/06, 10/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Outros

Endereço: Centro Histórico - Centro, Local a definir, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3282-2366 / (31) 3559-3201

Site: http://cineop.com.br/

Descrição:

Mostra audiovisual nacional que tem uma proposta inédita no circuito de festivais do Brasil – foi idealizada para ser instrumento de
desenvolvimento da preservação, história e memória da cinematografia brasileira em intercâmbio com o mundo. Centra o foco no cinema
como patrimônio em diálogo com o cinema contemporâneo. A programação é gratuita inclui exibição de filmes brasileiros (longas, médias e
curtas) em pré-estreias e retrospectivas, oficinas, debates, seminários, mostrinha de cinema, sessões cine-escola e diversas atrações
artísticas. Anualmente realiza o Encontro Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais Brasileiros e o Encontro da Educação (Fórum Rede
Kino).

EXPO SALES

Município: São Francisco de Sales

Data: 05/06

Categoria: Outros

Endereço: Parque de Exposições - Parque Boa Vista, Avenida 12, 1244, Parque de Exposição

Circuito: Circuito Turístico Alta Mogiana

Organização/Informações:

Telefone: (34)3413-1221

Facebook: http://https://www.facebook.com/exposalesmg/

Descrição:

A Expo Sales é um evento anual que acontece no Parque de Exposições em São Francisco de Sales e tem sido realizado há mais de 36
anos. A cidade recebe um grande número de visitantes que vem em busca de uma festa tradicional e muita diversão. São realizadas as
tradicionais provas de tambor, prova de laço e com um excepcional rodeio em touros e cavalos. O evento conta também com parque de
diversão para todas as idades e uma ampla praça de alimentação. Toda noite há o encerramento da festa com uma grade de shows
musicais variadas que faz animar ainda mais a festividade.



XII CONGRESSO BRASILEIRO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR PARTICULAR (CBESP)

Município: Belo Horizonte

Data: 06/06, 08/06

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Ouro Minas Palace Hotel - Ipiranga, Avenida Cristiano Machado, 4001

Organização/Informações:

Telefone:  (61) 3322-3252

Facebook: https://www.facebook.com/RedeABMES

Site: http://www.abmes.org.br/eventos/detalhe/715/xii-congresso-brasileiro-da-educacao-superior-particular-cbesp-

Descrição:

O Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular (CBESP) é um evento realizado pela Linha Direta Digital e promovido pelo Fórum
das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular. Neste encontro, as principais lideranças de diversas regiões do país, do setor
da Educação Superior no Brasil, especialmente as oriundas da área particular; reitores, mantenedores, gestores, autoridades
governamentais e políticas com responsabilidade na área de educação – renomados educadores e formuladores de políticas públicas para
a educação no Brasil, se reunirão para trocas de experiências na área.

29ª EXPOCACHAÇA 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 06/06, 09/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Show

Endereço: Expominas - Gameleira, Avenida Amazonas, 6200

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99813-9731

Facebook: https://www.facebook.com/expocachaca

Site: https://www.expocachaca.com.br/

Descrição:

Em junho de 2019, acontecerá em Belo Horizonte, no Expominas, a 29ª Expochaça e a 13ª Brasilbier, a maior e mais importante e
conceituada vitrine mundial da cadeia produtiva e de valor da cachaça. A Feira será realizada em conjunto com a 13ª Brasilbier unindo as
duas cadeias produtivas de bebidas artesanais a cachaça e as cervejas artesanais. O evento propicia grande visibilidade e status de
destilado nobre retirando a cachaça do gueto a que esteve relegada por muitos anos, dando promoção e divulgação à bebida nos mercados
interno e externo. Algumas atividades previstas no local são; palestras e seminários, shows, e visitas aos estandes para apreciação dos
diversos produtos do segmento.

XVI CONGRESSO MINEIRO DE MEDICINA INTENSIVA

Município: Belo Horizonte

Data: 06/06, 08/06

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Hotel Dayrell - Centro, Rua Espírito Santo, 901

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3222-3172

Facebook: https://www.facebook.com/pg/SomitiTerapiaIntensiva/about/?ref=page_internal

Site: http://www.congressosomiti.com.br/

Descrição:

Entre 06 a 08 de junho de 2019, o XVI Congresso Mineiro de Medicina Intensiva será realizado no Hotel Dayrell, em Belo Horizonte e terá
como tema central “Equipe: O Pilar do Cuidado Centrado no Paciente’. O evento também contempla o IV Congresso Mineiro de Nutrição em
Terapia Intensiva, a III Olimpíada Mineira de Simulação ABRAMEDE-SOMITI, o II Congresso Mineiro de Psicologia Hospitalar, Emergência
e UTI e o I Congresso Mineiro de Enfermagem em Terapia Intensiva. A cada dois anos, a Somiti se prepara para oferecer a mais de mil
profissionais intensivistas, de várias especialidades (enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos intensivistas e emergencistas,
odontólogos e psicólogos) um espaço de discussão científica sobre os principais temas da especialidade, que envolvem o cuidado centrado
no paciente gravemente enfermo.



MOSTRA ARRAIAL GENTILEZA

Município: Belo Horizonte

Data: 06/06, 28/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Prefeitura de Belo Horizonte - Centro, Avenida Afonso Pena , 1212

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3277-9701

Site: http://www.arraialdebelohorizonte.com.br/

Descrição:

Mostra Arraial Gentileza 2019 Você sabia que Belo Horizonte tem um dos arraiais mais tradicionais do Brasil? Visite a exposição em
homenagem às quatro décadas do Arraial de Belo Horizonte. Figurinos de quadrilhas juninas, fotos e vídeos. O evento é gratuito

ANIVERSÁRIO DE FORMIGA

Município: Formiga

Data: 06/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro de Formiga - Centro, Formiga, 01

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3329-1823

Site: http://http://www.formiga.mg.gov.br/?

Descrição:

Formiga completa no dia 06 de junho, mais um ano de emancipação. A Prefeitura, por meio das secretarias municipais organiza o
tradicional desfile cívico do aniversário da cidade, com a participação das escolas, agremiações etc. As unidades de ensino do município se
dedicam ao máximo para que o aniversário de Formiga seja sempre inesquecível. A cidade é homenageada pelos estudantes da rede
municipal e alunos das redes estadual e particular, além de contar também com a participação dos atiradores do Tiro de Guerra que
marcham, fazendo a abertura do desfile cívico após o hasteamento das Bandeiras pelas autoridades municipais. É uma data especial para
cidade e seus habitantes. Por isso, oferece aos formiguenses uma grande festa que sempre reúne centenas de pessoas, pois é sempre
muito atrativo os desfiles e festejos.

3° CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE POÇOS DE CALDAS

Município: Poços de Caldas

Data: 06/06, 07/06

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Espaço Cultural da Urca - Centro, Poços de Caldas, S/N°

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3697-1551

Facebook: http://www.facebook.com/educacaoopocos

Site: http://www.educacaopocos.com.br

Descrição:

O Congresso tem o intuito de refletir sobre as implicações das políticas educacionais nas redes educacionais; reconhecer o educando como
sujeito de direitos, protagonistas em diferentes sentidos, experiências e horizontes; e analisar as problemáticas, desafios e oportunidades
que determinam os cenários da educação da infância e juventude, visando uma educação de qualidade.



56º EXPO GUIMA 2019

Município: Guimarânia

Data: 06/06, 09/06

Categoria: Feiras e Exposições, Show

Endereço: Parque de Exposição - Centro, Rua conselheiro Rufino , 70

Circuito: Circuito Turístico Caminhos do Cerrado

Organização/Informações:

Telefone: (34) 38342000

Facebook: https://www.facebook.com/events/313170112928743/

Descrição:

Tradicional festa em comemoração do aniversario de Guimarânia. Este ano de 2019 com varias atrações sendo shows de 06/06 -
Carvalho&Mariano 07/06 - Rio Negro&Solimões + Paqua 08/06 - Zé Felipe + Lorrayne Rodrigues 09/06 - Adilson Gonçalves e Convidados
+ Final do Rodeio Rodeio todos os dias.

III MOSTRA DE CINEMA DE FAMA

Município: Fama

Data: 06/06, 09/06

Categoria: Congressos e Convenções, Culturais e Artísticos

Endereço: Trampolim da Estátua de São Pedro - Centro, Praça da Matriz, s/n

Circuito: Circuito Turístico Lago de Furnas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 99974-0724

Facebook: https://www.facebook.com/pg/mostradecinemadefama

Site: http://www.mostrafama.com.br/

Descrição:

Mostra de curtas metragens, ao ar livre, num grande telão, com participação de artistas famosos, jurados de cinema, feira de artesanato,
Universidades de cinema, Praça de alimentação, com segurança e conforto e muito glamour dos cinemas para o Lago de Furnas como
moldura. O evento já completa seu terceiro ano. Inscrições de filmes e o tema devem ser informados pelo site oficial da Mostra. São exibidos
os melhores indicados e premiados. Ao longo do evento são oferecidas oficinas de teatro e cinema gratuitamente.

FESTA DA COLHEITA 2019

Município: Espera Feliz

Data: 07/06, 09/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Parque da Exposição - Centro, Rua da Mineração, S/Nº

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3746-1984

Site: http://www.esperafeliz.mg.gov.br

Descrição:

Em 2019 acontece a 4ª edição da Festa da Colheira de Espera Feliz, que tem por objetivo angariar fundos para melhorias no Hospital do
município. A Festa é composta por shows musicais de artistas populares, sorteios beneficentes de diversos prêmios tais como: automóvel,
sacas de café e televisão. Como atração da festa, também acontece a chamada Feira de Novos e Usados e a cavalgada que atravessa
parte da cidade.



FESTA DO CARRO DE BOI E AGRICULTOR DO TABOÃO 2019

Município: Espera Feliz

Data: 07/06, 09/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Estadio de Futebol do Taboão. - Zona rural, taboão, S/Nº

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3746-1984

Site: http://www.esperafeliz.mg.gov.br

Descrição:

Esta será a edição número 3 do evento.Que traz shows regionais e mostra a melhor música sertaneja.Durante a festa e realizada a Mostra
da Agricultura da Comunidade, dando enfase aos Cafés Especiais e também premiando as artesãs do Associação de Mulheres do Córrego
do Taboão. O Ponto máximo da festa acontece no domingo pela manhã com um desfile de Carros de Bois, saindo de uma fazenda a mais
de 3 Km do local da festa. Os carros são conduzidos por carreiros e seus familiares. A premiação e realizada ao termino do desfile seguida
de um grande almoço comunitário.

QUERMESSE DE SANTO ANTÔNIO

Município: Planura

Data: 07/06, 15/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Salão Paroquial - Centro, Rua: Monte Carmelo, 398

Organização/Informações:

Telefone: (34) 34277041

Site: http://planura.mg.gov

Descrição:

A fogueira em homenagem ao Santo Padroeiro da Cidade (Santo Antonio) é feita por José Roberto Januário Filho. As celebrações
religiosas ministradas pelo Padre Douglas são realizadas no Salão Paroquial, bem como o terço cantado e também as missas. Após as
missas acontecem as quadrilhas e apresentação de uma dupla sertaneja.

FESTA DA ASSOCIAÇÃO PASTOS DOS BOIS

Município: Uruana de Minas

Data: 07/06, 08/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Associação Pastos dos Bois - URUANA DE MINAS, Zona Rural, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3678-9090

Facebook: http://www.facebook.com/Prefeitura-Municipal-de-Uruana-de-Minas-ADM-2017-a-2020-1227001997415795/

Site: http://wwwuruanademinas.mg.gov.br

Descrição:

A Associação dos Pastos dos Bois realiza uma Festa " Pra Lá De Boa" que acontece a tradicionalmente 12 anos com o objetivo de
arrecadar recursos para a melhoria da infraestrutura da associação, e com varias atrações, como maior atrativo a Cavalgada que é uma das
maiores da região, que reunir centenas de cavaleiros a amazonas, leilões de bezerros, comidas típicas, sorteio de brindes e muito forró.



FESTA DE SANTO ANTÔNIO

Município: Santa Bárbara

Data: 07/06, 13/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Outros

Endereço: Centro Histórico de Santa Bárbara - Centro, Praça Cleves de Faria, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3832-1616 / 3832-2763

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituradesantabarbara/

Site: http://www.santabarbara.mg.gov.br

Descrição:

A Festa de Santo Antônio reúne durante oito dias muitas pessoas que chegam ao Centro Histórico de Santa Bárbara para prestigiar as
quadrilhas dos estudantes das escolas municipais e as barraquinhas de comidas e bebidas típicas. Desde 2017, o evento voltou a ser
realizado próximo à Igreja Matriz de Santo Antônio, resgatando sua tradição. Em 2012, a Festa de Santo Antônio foi reconhecida como Bem
Imaterial do Patrimônio Cultural de Santa Bárbara. A ornamentação do evento é feita no espaço compreendido entre as Igrejas de Nossa
Senhora do Rosário e Matriz de Santo Antônio, transformando o Centro Histórico em um grande espaço dedicado às festividades juninas.

FESTA DE SANTO ANTÔNIO

Município: Itutinga

Data: 07/06, 13/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Praça de Santo Antônio - Centro , Praça de Santo Antônio , S/Nº

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3825-1357

Site: http://www.itutinga.mg.gov.br

Descrição:

O maior festejo popular da cidade de Itutinga acontece no mês de junho e é alusivo ao padroeiro da cidade, Santo Antônio. A festa dura em
média 15 dias e é uma das maiores festas juninas do Brasil. Além da realização da tradicional trezena religiosa em homenagem ao santo
padroeiro, ocorrem os festejos sociais como a quermesse e shows de grande porte na praça. No dia 13 de Junho acontece a procissão de
Santo Antônio, que reúne milhares de pessoas vindas de todas as comunidades do município, além de cidades vizinhas.

1° ARRAIÁ DA SAÚDE

Município: Belo Horizonte

Data: 07/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Diretório Acadêmico Alfredo Balena - Centro, Avenida Prof. Alfredo Balena, 190

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3409-9743

Facebook: https://www.facebook.com/DAAB1911/

Site: https://site.medicina.ufmg.br/inicial/

Descrição:

O Diretório Acadêmico da Faculdade de Medicina da UFMG (DAAB), os Diretórios Acadêmicos da Escola de Enfermagem e a Associação
Atlética Acadêmica da Saúde prepararam uma programação especial para junho. No dia 7 de junho, a partir das 17h30, será realizado o 1º
Arraiá da Saúde, no campus Saúde da UFMG. A festa terá comidas típicas, muita música, dança e guloseimas. A venda de ingressos físicos
ocorre no DAAB, no campus Saúde. A venda online é pelo Sympla: http://bit.ly/symplaarraia. Ingressos para o público interno são no valor
de R$ 5,00 e para o externo são de R$10,00.



MISS E MISTER TEEN MINAS GERAIS INTERNACIONAL

Município: Ipatinga

Data: 07/06, 09/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro Cultural Usiminas - Industrial, Av. Pedro Linhares Gomes, 3.900 , A

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone:  (31) 3824-3633 / 99191-0110

Facebook: http://facebook.com/agenciaoz

Site: https://pt-br.facebook.com/concursoteenminasgerais/

Descrição:

O Miss Teen Vale do Aço é um concurso que acontece anualmente e é realizado pela Agência OZ. O evento movimenta o Centro Cultural
Usiminas sob os comandos de Solange Maria da Agencia OZ. Várias cidades mineiras marcaram presença no evento, que se caracteriza
como um concurso de beleza anual, com caráter social, para adolescentes de 14 a 18 anos.

FESTA DA ASSOCIAÇÃO OZIEL ALVES

Município: Uruana de Minas

Data: 07/06, 09/06

Categoria: Outros, Show

Endereço: Sede Associação Oziel Alves - Zona Rural, Zona Rural, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3678-9090

Facebook: http://www.facebook.com/Prefeitura-Municipal-de-Uruana-de-Minas-ADM-2017-a-2020-1227001997415795/

Site: http://wwwuruanademinas.mg.gov.br

Descrição:

Festa realizada pela Associação tendo varias atrações durante os dias de festividades, tendo como o principal objetivo gerar renda para a
própria associação.Onde centenas de cavaleiros e amazonas se reuniram no Posto Petromac, e saem em destino a Associação do PA Oziel
Alves, onde é servido um suculento almoço, com sorteio de vários brindes e muito forró durante o dia de sábado e todas as noites Show com
Artistas locais.

4ª JORNADA MINEIRA DE MASTOLOGIA

Município: Belo Horizonte

Data: 07/06, 08/06

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Centro de Eventos da Unimed BH - Funcionários, Rua dos Inconfidentes, 68

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3247-1613

Site: http://www.mastologiamg.org.br/sbmmg/

Descrição:

Nos dias 7 e 8 de junho, a Sociedade Brasileira de Mastologia - Regional Minas Gerais irá trazer grandes nomes da Mastologia e da
Oncologia nacionais, para a 4ª Jornada Mineira de Mastologia. O programa científico do evento, composto por conferências, mesas
redondas e workshops, dará destaque aos seguintes temas: A ONCOGENÉTICA NA ABORDAGEM DO CÂNCER DE MAMA; AVANÇOS
NO USO DA PROPEDÊUTICA MINIMAMENTE INVASIVA e PLANEJAMENTO TERAPÊUTICO BASEADO NA CLASSIFICAÇÃO
BIOLÓGICA. As inscrições poderão ser realizadas pelo site do evento e o pagamento poderá ser feito através de boleto bancário ou cartão
de débito ou crédito, inclusive parcelado.



III FESTIVAL SABORES COM VIOLA E XIX CAVALGADA DE CATAS ALTAS

Município: Catas Altas

Data: 07/06, 09/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Tratex - Área de eventos - Centro, Rua Maquiné, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituradecatasaltas/

Site: http://www.catasaltas.mg.gov.br

Descrição:

A programação apresenta diversas atrações, entre elas o rodeio profissional, o tradicional concurso de marcha com varias categorias e
premiações, rua de lazer, muita moda de viola e vários shows, Já a parte gastronômica também recebe atenção especial no III Festival
Sabores com Viola e XIX Cavalgada com comidas e quitandas mineira, vinhos, cerveja artesanal e cachaças.

17º ARRAIÁ DO BASTIÃO

Município: Coronel Fabriciano

Data: 07/06, 09/06

Categoria: Gastronômicos e Produtos, Religiosos

Endereço: Colégio Angélica - Centro , Rua Maria Matos, 128

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3842-1091

Site: http://www.saosebastiaofabricssr.com.br/

Descrição:

A mais tradicional festa junina do município completa 17 anos em 2019. A festividade é composta pela missa sertaneja, barraquinhas
típicas, shows, apresentações de dança, parquinho infantil e bingo. Todas as comunidades que formam a paróquia são convidadas a
participar, compondo as diversas equipes responsáveis pela festa.

VII ARRAIÁ NA PRAÇA

Município: Poços de Caldas

Data: 07/06, 09/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Parque José Affonso Junqueira - Centro, Parque José Affonso Junqueira, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3697-2300

Facebook: https://www.facebook.com/turismopocosdecaldas/

Site: http://pocosdecaldas.mg.gov.br/

Descrição:

Abrindo os festejos juninos na cidade, a festa conta com culinária tradicional, apresentação de quadrilhas, shows, pescaria e correio
elegante. Evento promovido pela Secretaria Municipal de Turismo e Secretaria Municipal de Educação.



ARRAIAL DE BELO HORIZONTE 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 07/06, 07/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça da Estação - Centro, Praça Rui Barbosa, 600

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3277-9987

Facebook: https://www.facebook.com/portalbelohorizonte

Site: http://www.arraialdebelohorizonte.com.br/

Descrição:

A valorização das raízes e a apresentação de agentes simbólicos da arte, cultura e tradições de Minas Gerais fazem do Arraial de Belo
Horizonte uma das festas mais representativas de Minas Gerais e da capital. Considerada uma das maiores festas juninas do Brasil, o
Arraial de Belo Horizonte contempla manifestações culturais unidas às tradições e valores das comunidades inseridas no grande evento.
São mais de 30 grupos de quadrilhas que representam todas as regiões da cidade no concurso municipal do Grupo de Acesso e Especial.
Durante o evento, vai ter quadrilha, gastronomia, cortejo e shows. A programação pode ser conferida na página oficial do evento.

FESTIVAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE TRÊS MARIAS - MÚSICA E GASTRONOMIA

Município: Três Marias

Data: 07/06, 08/06

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Castelo Branco - Centro, Rua Carlos Chagas, 07

Circuito: Circuito Turístico do Lago de Três Marias

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3754-5224

Site: http://www.tresmarias.mg.gov.br

Descrição:

A culinária Trimariense tem aroma do sertão, do fundo da cozinha, regada a muito amor e a uma boa prosa... É uma mistura de saberes e
tradições que encanta, porque é feita de pratos ricos em sabor e cheios de histórias. A etapa gastronômica do Festival do Patrimônio
Cultural de Três Marias é uma oportunidade para fomentar este fascinante mundo da gastronomia. Por meio do reconhecimento e
valorização do talento de quem sabe transformar comida em arte, busca valorizar o peixe como fator cultural a ser preservado e como
patrimônio imaterial do município de Três Marias.

42ª FEST MALHAS JACUTINGA

Município: Jacutinga

Data: 07/06, 23/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Outros, Show

Endereço: Palácio das Artes - Centro, Rua Professor Augusto Felipe Wolf, s/nº

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3443-2007

Facebook: https://www.facebook.com/Acija.Jacutinga

Site: https://www.jacutinga.org.br/

Descrição:

O maior evento de moda em malha retilínea do Brasil, com muitas opções de modelos e materiais que simplesmente encantarão você.
Jacutinga, uma passarela a céu aberto. Você não pode ficar fora dessa festa. Vem pra Jacutinga, aqui é moda o ano inteiro! Espaço fashion
com desfiles de moda, atrações musicais e culturais, mais de 100 estandes de malhas direto do produtor, ampla praça de alimentação,
segurança, espaço criança e muito mais. Jacutinga, aqui a moda acontece!!



FESTIVAL DE QUADRILHAS DE JEQUITINHONHA – FEQUAJE

Município: Jequitinhonha

Data: 07/06, 08/06

Categoria: Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos

Endereço: Praça de Eventos - Centro, Praça de Eventos, s/n

Circuito: Circuito Turístico Vale do Jequitinhonha

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3741-2777

Site: http://jequitinhonha.mg.gov.br

Descrição:

O Festival de Quadrilhas de Jequitinhonha – FEQUAJE tem como objetivo apoiar e divulgar as tradições populares expressas no Vale do
Jequitinhonha, dentro dos ciclos dos festejos juninos. O evento surgiu em 2005, quando a Prefeitura Municipal de Jequitinhonha percebeu a
necessidade de realizar o resgate da tradição da cidade. A festa, preparada durante meses pela equipe da Secretaria Municipal de Cultura,
Turismo, Esporte e Lazer, acontece em circuito fechado, na Praça Adelino Barbosa, a “Praça de Eventos”. Durante três dias, quadrilhas de
várias cidades do Vale do Jequitinhonha disputam o prêmio de melhor quadrilha da região. Criatividade, marcação, tempo, coreografia e
figurino são os quesitos analisados pela comissão julgadora do Festival. As equipes de quadrilha arrecadam recursos, preparam o figurino e
ensaiam meses para que as apresentações superem as de anos anteriores. Barracas com comidas típicas, danças e bandas de forró fazem
parte do Festival, que faz a alegria dos visitantes e habitantes há mais de 10 anos. O FEQUAJE é, sem sombra de dúvida, um dos eventos
mais importantes realizados no Jequitinhonha.

ARRAIÁ DO CHALÉ

Município: Belo Horizonte

Data: 07/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Clube Chalezinho - Buritis, Avenida Professor Mário Werneck, 530

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3286-3155

Facebook: https://www.facebook.com/events/333962007289753/?active_tab=about

Descrição:

Nada melhor que uma festa junina raiz para curtir a melhor época do ano. A festança vai ter comida liberada (OPEN FOOD), brincadeiras
para todo mundo se divertir e muita música boa. As apresentações musicais serão compostas por Matheus e Gabriel ( sertanejo), Marcelo
Coelho (Modão&Safadão) e os Djs Rond e André Mayrink. Durante o evento, estão previstas também diversas brincadeiras como; Touro
Mecânico, Pau de Sebo, Prisão, Pescaria, Correio Elegante, e tiro de rolha. Os ingressos devem ser adquiridos no Sympla.

ARRAIÁ DIVINA LUZ

Município: Belo Horizonte

Data: 07/06, 05/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Quintal do Divina Luz - São Marcos, R. Maria Aparecida, 375

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31)-99102-1610

Descrição:

DIA 07 DE JUNHO O QUINTAL DO DIVINA LUZ INICIA SUA PROGRAMAÇÃO DE FESTA JUNINA! TODAS AS SEXTAS FEIRAS DE
JUNHO E JULHO TEMOS OS ENSAIOS DE SÃO JOÃO COM TRIO CLASSE A E CONVIDADOS. EVENTO PARA DANÇAR O
FORROZINHO TRADICIONAL E DELICIAR QUENTÃO,CANJICA,CALDOS,GALINHADA,TROPEIRO E AQUELA CERVEJA GELADA
Programação: 07 DE JUNHO: TRIO CLASSE A convida: PIABA MENSAGEIROS - EX VOCALISTA DOS 4 MENSAGEIROS. - DJ FRED
BOI 14 DE JUNHO : TRIO CLASSE A convida: TAU BRASIL - DJ FLÁVIO 21 DE JUNHO: TRIO CLASSEA convidados especiais - DJ
VHINNY 28 DE JUNHO: ATRAÇÃO SURPRESA - DJ RODRIGO BH 05 DE JULHO: TRIO CLASSE A - convidados especiais - DJ YUGA
12 DE JULHO: TRIO CLASSE A - convidados especiais - DJ CONVIDADO 19 DE JULHO: TRIO CLASSE A - convidados especiais - DJ
CONVIDADO 26 DE JULHO: TRIO CLASSE A - convidados especiais - DJ CONVIDADO



CIPÓ BEER

Município: Santana do Riacho

Data: 08/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Espaço AgroSerra - Serra do Cipó, Rua Flor de Maio, s/n

Circuito: Circuito Turístico Serra do Cipó

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99658-8081

Descrição:

É o encontro de cervejarias artesanais locais, regionais e nacionais realizado em uma cidadezinha típica de Minas com vilarejos, ruas de
pedra e cachoeiras convidativas para um contato mais próximo com a natureza. Além disso, cervejeiros, especialistas e consumidores
degustam aproximadamente 100 rótulos de cervejas especiais e aproveitam uma rica programação cultural, como atrações musicais,
artísticas e ótima gastronomia. ✔ Atrações: - Tianastacia - Velotrol - e atração surpresa!

FESTA PORTUGUESA 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 08/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Entorno do Museu Histórico Abílio Barreto - Cidade Jardim, Avenida Prudente de Morais, 202

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3213-1557

Facebook: https://www.facebook.com/FestaPortuguesaBeloHorizonte/

Site: http://www.camaraportuguesamg.com.br/

Descrição:

A 9ª edição da Festa Portuguesa está chegando! No dia 8 de junho, o entorno do Museu Histórico Abílio Barreto, no Cidade Jardim, vai
receber a festa tradicional com um encontro daqueles entre Brasil e Portugal. A entrada é franca e o evento começa às 10h e terminas às
20h A programação conta com comida típica, artesanato, folclore, teatro e shows. Um dia inteiro com atrações culturais e gastronômicas
portuguesas.

ESPERA FELIZ ROCK FEST 2019

Município: Espera Feliz

Data: 08/06, 09/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Parque da Exposição - Centro, Rua da Mineração, S/Nº

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3746-1984

Site: http://www.esperafeliz.mg.gov.br

Descrição:

Evento musical beneficente de cultura rock. Tem como objetivos principais a arrecadação de alimentos e utensílios de higiene pessoal, Bem
como dar espaço e colaborar com a divulgação das bandas de rock da região do Caparaó, além de fomentar o comércio local e o turismo
regional e também,levar muito rock in roll para os que curtem esse ritmo que ganhou o mundo , tem mais de 60 anos e que mesmo assim
continua arrastando multidões.



FESTA DO DIVINO

Município: Carbonita

Data: 08/06, 09/06

Categoria: Religiosos

Endereço: PRAÇA PUBLICA - Centro , Praça Publica, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (38) 9933-2377

Site: http://www.carbonita.mg.gov.br

Descrição:

Uma das maiores expressões da devoção popular brasileira, comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Cristo e
acontece 50 dias após o Domingo de Páscoa, o que corresponde ao Pentecostes do calendário oficial católico. Em Carbonita não é
diferente de várias cidades do Brasil. Numa mistura de fé e cultura toda cidade se envolve no cortejo que sai pelas ruas da cidade
mostrando as belezas desta festa tradicional. Dias 08 e 09 de junho Festa do Divino de Carbonita. Festa tradicional religiosa Realizada
pelas famílias católicas da cidade. Dia 08 Celebração com procissão e levantamento do mastro. Dia 09/06 Cortejo dos quadros tradicionais
da festa, missa e transmissão da festa para o próximo festeiro, festa na praça com música ao vivo e almoço comunitário.

FESTA DO PINHÃO

Município: Aiuruoca

Data: 08/06

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Associação dos Quatro Óleos - Quatro Óleos, Estrada Aiuruoca x Quatro Óleos, Km 25, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3344-1924

Site: http://www.aiuruoca.mg.gov.br/turismo/portal/

Descrição:

A Festa do Pinhão é um evento comunitário onde são demonstradas várias receitas feitas de pinhão cozido ou cru, e novidades como a
Farinha do Pinhão. A festa é acompanhada de vários comes e bebes e musica tradicional mineira. A história desta festa começou com Dona
Ana Rezadeira, que, com seu espírito comunitário, mobilizou a comunidade para melhor beneficiar o pinhão colhido no mato.

ARRAIÁ DOS ENCANTOS 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 08/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Belvedere - Belvedere, Avenida Professor Cristóvam dos Santos, 444

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone:  (31) 3889-2003

Facebook: https://www.facebook.com/events/791598284557022/

Descrição:

O clima das festas juninas chega ao bairro Belvedere com a 1ª edição do Arraiá dos Encantos. A festa, na Avenida Professor Cristovam dos
Santos, traz decoração, comidas e bebidas típicas, muita música, além de um bar exclusivo de vinhos selecionados pela organização da
tradicional festa Love Wine. O som fica por conta do forró da cantora paulistana Mariana Aydar, do funk soul e MPB da banda Pipa e do
cantor sertanejo mineiro Du Monteiro. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla.



FESTA DE SANTO ANTÔNIO EM CRISTIANO OTONI

Município: Cristiano Otoni

Data: 08/06, 13/06

Categoria: Show

Endereço: Praça de Eventos - Centro, Praça Santo Antônio, 11, casa

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3724-1765

Descrição:

A Festa de Santo Antonio é muito desejada por toda a comunidade e visitantes de Cristiano Otoni, esse evento é registrado como Bem do
Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. A Festa de Santo Antonio é uma tradição consagrada na cidade, ela é realizada todos os anos nos
dias que antecedem o dia treze de junho no qual é comemorado o dia de Santo Antônio que é o Padroeiro da cidade. As festividades em
honra ao seu dia são comemoradas na Praça da Igreja Matriz de Santo Antônio todos os anos, no dia 13 de junho dia no qual é feriado na
cidade a festa conta com varias atividades dentre elas a tradicional Peloteca de Santo Antônio. Shows, barraquinhas e quadrilhas.

IV CAVALGADA DOS AMIGOS

Município: Cajuri

Data: 08/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: R. Capitao Joao Maffia - centro, Praça Capitão Arnaldo Dias de Andrade, 176, QUADRA POLI ESPORTIVA

Circuito: Circuito turístico Serras de Minas

Organização/Informações:

Telefone: 31 3898 1176

Facebook: https://www.facebook.com/circuito.serrasdeminas

Descrição:

Essa prática é considerada uma mistura de religião, esporte, aventura, mas principalmente um patrimônio histórico cultural, trazido com
orgulho no peito de quem pratica. Promove fé e amizade. Além disso, as cavalgadas pelo País afora, desempenham um papel importante no
comércio das localidades onde são realizadas. A cavalgada dos amigos é realizada pelo grupo de amigos e fazendeiros de cajuri e região.
Evento conta com shows, comidas tipicas, sorteios e muita diversão.

FESTIVAL DA QUITANDA

Município: Pimenta

Data: 08/06, 09/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Avenida JK - Centro, MG, SN, Olinto Fonseca 300

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3324-1057

Facebook: http:///www.facebook.com/casadoturistapimenta/

Site: http://www.casadoturistapimenta.com.br

Descrição:

O Festival da Quitanda é realizado anualmente, tendo por principal atributo a legítima comida caipira da Serra da Canastra. São quitandas
doces, salgadas, pratos típicos e novidades feitas com o que há de melhor da produção agropecuária local, sempre em parceria com varias
entidades sociais e apresentação de artistas locais e nacionais, tanto no sábado quanto no domingo. Em 2017, por exemplo, Saulo
Laranjeira foi a estrela do evento.



GIN/CANA FESTIVAL

Município: Belo Horizonte

Data: 08/06, 09/06

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Do Ar - Santa Lúcia, Rua Amoroso Costa, 32

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98491-3479

Facebook: http://https://www.facebook.com/events/354535148752676

Descrição:

Enquanto a cachac ̧a possui forte tradic ̧a ̃o em Minas Gerais (e consequentemente com BH) e representa uma cultura mais tradicional, o gin e ́
um destilado tambe ́m antigo e que atualmente vive seu a ́pice no Brasil e em BH. A gin / cana unira ́ produtores de gin e cachac ̧a durante um
fim de semana, em dois galpo ̃es em diferentes regionais, onde o pu ́blico experimentara ́ diferentes tipos das bebidas, drinks com esses
destilados e assistira ́ a shows. Toda programac ̧a ̃o sera ́ gratuita. * 8.6 / sábado / entre 12h e 18h * DO AR (Rua Amoroso Costa, 32, Santa
Lúcia) * 9.6 / domingo / entre 13h e 18h * GODARC (Avenida Guarapari, 89, Santa Amélia)

FESTIVAL GASTRONÔMICO DE SANTA BÁRBARA

Município: Santa Bárbara

Data: 08/06, 13/06

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Cleves de Faria - Centro, Praça Cleves de Faria, 122

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3832-1066

Site: http://www.santabarbara.mg.gov.br/Principal

Descrição:

Um evento gastronômico e cultural com o intuito de valorizar a gastronomia da região, através da elaboração e comercialização de pratos
típicos que resgatem a culinária raiz.

3º ARRAIÁ BENEFICENTE DA SANTA CASA BH

Município: Belo Horizonte

Data: 08/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte - Santa Efigênia, Avenida Francisco Sales, 1111

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3238-8280

Facebook: https://www.facebook.com/santacasabh/

Site: http://www.santacasabh.org.br

Descrição:

O maior hospital filantrópico de Minas Gerais realiza o 3º Arraiá Beneficente da Santa Casa de Belo Horizonte, em comemoração aos 120
anos da instituição. A festa busca levantar fundos para a instituição, além de ser um festejo para funcionários, médicos, parceiros,
voluntários e toda a sociedade. Nessa edição, o arraiá será realizado no dia 8 de junho, das 12h às 22h, na Avenida Brasil (quarteirão entre
as ruas Domingos Vieira e Grão Pará), no bairro Santa Efigênia. A entrada é gratuita e o evento contará com diversas atrações como: a
dupla Anderson e Rafael, Gustavo Maguá, banda Velotrol e DJ Filipe Ikis. Retire o seu ingresso gratuito no site da Sympla.



44ª FEIRA NACIONAL DO TRICÔ - FENAT

Município: Monte Sião

Data: 08/06, 30/06

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Centro de Exposições e Lazer - Parque Dona Antonieta, Rodovia MG-459, s/n

Circuito: Circuito Turístico das Malhas do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3465-1011

Facebook: https://www.facebook.com/fenat.feira.nacional.do.trico

Site: http://fenat.com.br/

Descrição:

A Fenat (Feira Nacional do Tricô), reúne expositores do melhor da moda tricô no início da estação outono/inverno de cada ano. Proporciona
aos visitantes : compras, espaços de diversão para todas as idades, gastronomia, desfiles de moda e promoções em prêmios. Recebe 100
mil visitantes e os principais veículos da mídia nacional vem para conhecer as novidades do setor retilinista. É realizada atualmente no mês
de junho, com entrada franca e estacionamento gratuito.

ROMARIA DE SANTO ANTÔNIO DO BOQUEIRÃO

Município: Unaí

Data: 08/06, 14/06

Categoria: Religiosos

Endereço: Distrito do Boqueirão - Zona Rural, Distrito do Boqueirão, s/n, 38610-000

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3677-5054

Site: http://www.prefeituraunai.mg.gov.br

Descrição:

Romaria de cunho espiritual, cultural e oportunidade de lazer e espaço para desfile de carro de boi, danças de forró, cavalgadas,
apresentações de violeiros, foliões, cantores regionais e comidas típicas e entregas de comendas de Santo Antônio do Boqueirão. A maior
festa do Noroeste de Minas recebe vários Romeiros vindos de cidades vizinhas, sempre buscando resgatar as origens dos antepassados. A
Romaria acontece ás margens do Rio Preto 42 km de Unaí.

FESTA JUNINA DA CUSTÓDIO

Município: Argirita

Data: 08/06, 08/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Catulino Vasconcelos - Argirita, Praça Catulino Vasconcelos, 0

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3445-1288

Descrição:

No dia 06 de junho, acontece a tradicional festa junina da Escola Municipal Dr. Custódio Junqueira, com barraquinhas , comidas típicas,
danças tradicionais, quadrilhas e grandes forrós com bandas regionais, sempre resgatando nossa cultura e tradição mineira.É uma
oportunidade de valorizar nossas raízes e alegrar toda a população e região.



ARRAIÁ DE POMPÉU

Município: Pompéu

Data: 08/06, 09/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Levi Campos - Centro, Praça Central Levi Campos, s/n, Praça Levi Campos

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (37)3523-1000

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradepompeu/

Site: http://pompeu.mg.gov.br

Descrição:

É no clima dos festejos juninos que o ARRAIÁ DE POMPÉU em sua 3ª edição, espera animar todos os presentes com muita alegria ao som
de variados shows sertanejos e de forró e muita dança com as tradicionais quadrilhas das escolas municipais e dos servidores, além de
muita comida e bebida típica! Esseano de 2019, Shows de Marcelinho de Lima, Samba Serrado e Amanda Roberta! Não perca, vai ser bão
dimais da conta uai!!

4ª ARRAIÁ BD

Município: Bom Despacho

Data: 08/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça da Estação - Centro, Av. Martinho Campos, 1796

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 99106-5309

Site: http://www.bomdespacho.mg.gov.br/

Descrição:

No Arraiá acontece apresentações musicais, concurso de quadrilhas e comidas típicas feitas por entidades de Bom Despacho. O evento
vem se tornando uma festa tradicional da cidade, alegrando os turistas e os cidadãos bomdespachenses.

ARRAIÁ DA PEDRA MOLE - FESTA JUNINA DO CARIRU

Município: Ipatinga

Data: 08/06, 09/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Cariru - Cariru, Rua Estados Unidos, s/n

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3829-8060

Site: http://turismo.ipatinga.mg.gov.br/detalhe-da-agenda/info/arraia-pedra-mole/21691

Descrição:

A Festa Junina do Cariru está de volta. É dia de danças e fogueiras, bandeirinhas e balões, paçoca, milho, canjica e quentão.Lembrança
boa de roça e folia até o sol raiar. Barraquinhas com comidas e bebidas típicas, espaço kids, música ao vivo e a tradicional quadrilha. A
festa mudou de nome mas continua com sua essência, agora carrega o nome da primeira Estação de Trem de Ipatinga, a Estação Pedra
Mole - inaugurada em 1922. As suas ruínas estão às margens do Rio Piracicaba, de frente para Mata do Parque entre os bairros Castelo e
Cariru.



JUNINA CHEVALS 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 08/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos

Endereço: Hípica Chevals - Vale do Sol, Rua Atlas, 464

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 2514-1531

Facebook: https://www.facebook.com/festajuninachevals/

Descrição:

Uma das festas juninas mais tradicionais esta de volta e cheia de novidades! A Junina Chevals, que está em sua décima terceira edição,
traz um novo formato e novas experiências para um arraiá totalmente diferente. Esse ano, a festa terá como convidada a banda mais
animada do Brasil: Samba de Santa Clara, diretamente do Rio de Janeiro. A banda, que acaba de completar 8 anos, irá homenagear a obra
do mestre Jorge Ben Jor. Além disso, a festa também irá trazer o cantor Breno Gontijo e a dupla de sertanejo Clayton e Romario. O evento
acontece no dia 08 de junho, a parir das 16h, na Hípica Chevals. Os ingressos já estão sendo vendidos pelo site da Sympla.

1º ARRAIÁ PITÁGORAS

Município: Belo Horizonte

Data: 08/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos

Endereço: Faculdade Pitágoras Antônio Carlos - São Francisco, Avenida Presidente Antônio Carlos, 4157

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3078-2511

Facebook: http://https://www.facebook.com/pitagorasfaculdade/

Site: http://pitagoras.com.br/

Descrição:

Evento produzido pelos alunos da Faculdade Pitágoras Antônio Carlos no desenvolvimento de Projeto Interdisciplinar dos cursos de Gestão
e Negócio. Terão venda de comidas típicas, como canjiquinha, caldo de mandioca, cachorro-quente, jogos e brincadeiras. Além disso,
haverá a apresentação da quadrilha Junina profissional. O ingresso será mediante a retirada do convite no site e também por doação de um
livro de literatura ou um quilo de alimento não perecível no dia do evento, na entrada na Faculdade.

FESTA JUNINA MIMULUS 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 08/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos

Endereço: Mimulus - Prado, Rua Ituiutaba, 325

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: 31 3295 5213

Facebook: https://www.facebook.com/mimulusdancadesalao/

Site: http://mimulus.com.br/principal/

Descrição:

Está chegando a época mais colorida, saborosa, cheirosa e divertida do ano! E a Mimulus Escola de Dança, Cia de Dança e Associação
Cultural está toda trabalhada nas bandeirinhas e nos ensaios de quadrilha! A Festa Junina Mimulus vai ser no dia 08 de junho, a partir das
20h, e vai ter o DJ Lampião, quadrilha com casório, cardápio especial, correio elegante, entre outras atrações. E na pista não vai ter só forró!
Pode vir preparado pra dançar todos os estilos de dança de salão. Os ingressos já estão a venda pelo site da Sympla, a partir de R$15,00.



FESTA JUNINA DA UNIPAZ-MG

Município: Belo Horizonte

Data: 08/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos

Endereço: Instituto de Estudo e Desenvolvimento da Espiritualidade - Carlos Prates, Rua Suassuí, 274

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 2511-1404

Facebook: https://www.facebook.com/Associa%C3%A7%C3%A3o-Universidade-da-Paz-de-Minas-Gerais-Unipaz-MG-
359537094069887/

Site: http://www.unipazmg.org.br/

Descrição:

A Associação Universidade da Paz de Minas Gerais (UNIPAZ-MG) é uma associação de fins não econômicos, que possui como objetivo
desenvolver uma ação educacional que dissemine uma nova consciência e uma cultura de paz e não-violência. Este ano, em parceria com
o Instituto de Estudo e Desenvolvimento da Espiritualidade, ela realiza a sua primeira Festa Junina no dia 08/06, das 15 às 21h, no INEDE.
Será um encontro com muita música, dança, prosa, coisas da roça e comidas típicas. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site da
Sympla.

ARRAIAL DO DISTRITAL

Município: Belo Horizonte

Data: 08/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: O Distrital - Cruzeiro, Rua Opala, s/n

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3284-0709

Facebook: https://www.facebook.com/events/910335639307288/?active_tab=about

Descrição:

Um arraial diferente! Junino sim, mas com clima de carnaval. As tradicionais comidas típicas; quentão , pipoca , canjica , caldos e pé de
moleque junto com uma vibrante programação musical; blocos baianas Ozadas e Quando come se lambuza. Haverá também decoração
temática e brincadeiras de São João: pescaria, correio elegante e concurso de fantasia. Os ingressos podem ser adquiridos no sympla.

FEIRA BAÇÃO CULTURAL - EDIÇÃO DE ANIVERSÁRIO

Município: Itabirito

Data: 08/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos

Endereço: Espaço do Grupo de Teatro de São Gonçalo do Bação - Distrito de São Gonçalo do Bação, R. Nova, 403-587, @-
20.3434748,-43.8256359,15z

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99731.7935/ (31) 98727.4758/ (31) 35621177

Facebook: https://www.facebook.com/teatrobacao.teatrobacao/

Descrição:

A Edição de 8 de junho de 2019 comemora os três anos da Feira Bação Cultural. Das 15h às 21h o charmoso distrito de Itabirito recebe
Show com a Banda Soul Pop, apresentação dos palhaços Chulé e Pamonha. A Feira contará com a venda de produtos artesanais e
gastronômicos locais além de cerveja artesanal, pipoca, temperos, doces e salgados variados. A entrada de pets é permitida.



4ª CORRIDA E CAMINHADA MERCADO CENTRAL

Município: Belo Horizonte

Data: 09/06

Categoria: Esportivo

Endereço:  Av. Augusto de Lima – Em frente ao Mercado Central - Centro, Av. Augusto de Lima, 744

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/pg/TBHesportes/events/?ref=page_internal

Site: http://www.tbhesportes.com.br/site/4a-corrida-e-caminhada-do-mercado-central/#1482491334429-672e733d-87ca76f2-
5c8a318b-f9b9

Descrição:

Acontecera a 4ª Corrida e Caminhada Mercado Central que ocorrerá no dia 09/06/19. Local: Av. Augusto de Lima – Em frente ao Mercado
Central Você poderá participar nas seguintes modalidades: Corridas de 10km e 5km e Caminhada de 2km Inscrições já estão abertas no
site oficial da corrida.

BAILE DO DIA DAS MÃES

Município: Simão Pereira

Data: 09/06

Categoria: Outros

Endereço: Praça Nossa Senhora da Glória - Centro, Praça da Nossa Senhora da Glória, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3272-0502

Site: http://www.simaopereira.mg.gov.br/site/

Descrição:

O Baile do Dia das Mães ocorre há mais de 20 anos. Nasceu por iniciativa do ex vereador Conhecido como Zezinho Piruada na década de
1990 e atrai tanto os familiares da cidade como famílias da região. Trata-se de um evento Aberto e recebe caravanas de outros lugares,
desde confirmado com antecedência de 30 dias por conta dos preparativos e estrutura. O município oferece bolo e refrigerante para todos os
presentes como forma de comemorar o dia das mães com shows de bandas regionais, num animado forró. Geralmente começa às 16h e
termina às 23h30,

ARRAIÁ DOS NAMORADOS

Município: Belo Horizonte

Data: 09/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos

Endereço: Mercado Distrital de Santa Tereza - Santa Tereza, Rua São Gotardo, 273

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99640-4016

Descrição:

Dia 09 de junho , o Mercado Distrital de Santa Tereza recebe, mais uma edição da Feira do Mercado, com o melhor da Gastronomia do Arrai
dos namorados, Um espaço com feira de brechó, artesanato, bebidas e comidas e shows para toda família. O evento é uma forma de
ocupação do espaço , que está fechado há vários anos e acontecerá de 10h às 17h. Além de atividades culturais, como música,
gastronomia e brincadeiras para a garotada, haverá um espaço onde os responsáveis poderão deixar suas crianças (por um preço
acessível) para poderem curtir a festa.



CAMINHADA DA FÉ

Município: Leandro Ferreira

Data: 09/06

Categoria: Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Praça São Sebastião - CENTRO, Praça São Sebastião , S/N

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3277-1313

Facebook: https://www.facebook.com/turismolefer/

Descrição:

Caminhada de Peregrinação em honra a Padre Libério l que atrai milhares de todo a região e algumas partes do País. A cidade recebe
muitos romeiros e turistas em uma demonstração de carinho, amor e fé ao Santo Padre.A caminhada tem um percurso de 3 quilômetros até
o centro da cidade, em frente ao túmulo de do Saudoso Padre Libério, ao longo desse percurso acontecem três paradas, onde são feitas
reflexões sobre a vida de padre Libério.

3º MIRAHY CYCLE TOUR

Município: Miraí

Data: 09/06

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Praça Doutor Miguel Pereira, 87

Organização/Informações:

Telefone: (32) 98854-6585 / 98831-9935

Facebook: http://www.facebook.com/mirahycycletour/

Descrição:

Terceiro Passeio Ciclístico de Miraí. O passeio ciclístico irá percorrer belas paisagens pelo município de Miraí, na Zona da Mata mineira. O
percurso de 2019 será passando próximo a fazendas centenárias, algumas delas com mais de 200 anos. Ciclistas de diversos municípios
da região estarão participando. O evento irá fazer parte do calendário de eventos turísticos da cidade, trazendo pessoas de pelo menos dois
estados, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Existe neste ano a opção de 3 percursos disponíveis: um intermediário com cerca de 26 Km, o Elite
com cerca de 37 Km, e o super elite, que terá aproximadamente 45 km. Ao realizar a inscrição. o participante terá direito a café da manhã e
almoço, além de toda infraestrutura de apoio ao longo do percurso. Durante o trajeto o ciclista contempla com várias paisagens naturais que
proporcionam belíssimas fotos. Venha fazer parte desta história!

CAVALGADA BENEFICENTE "COMITIVA GUENTA NOIS"

Município: Fronteira

Data: 09/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Clube dos Fortes - Eduardo Geraldon, Avenida Abdo Jaud Feres , s/n

Circuito: Circuito Turístico Alta Mogiana

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3428-2187/ 99939-6939

Facebook: http://@guentanois

Descrição:

Uma cavalgada pode ser realizada por motivos religiosos, cívicos, diversão, esporte, ou associação de duas ou mais dessas atividades.
Esse hábito é realizado por pessoas em todo o Brasil. A Comitiva foi criada em Março 2016 por um grupo de amigos, com intenção de juntar
os companheiro para trazer de volta essa manifestação cultural, incentivando aos jovens a não deixar acabar a tradição de um cavaleiro,
aquele que cuida e zela da sua traía e do seu cavalo, desde então a "Família Comitiva Guenta Nois" vem crescendo bastante. Logo na 1º
Cavalgada Beneficente de Fronteira/MG a arrecadação foi em Pro Hospital do Câncer de Barretos onde arrecadaram quase 30 caixas de
leite.



5º FESTIVAL BB SEGUROS DE BLUES E JAZZ - BELO HORIZONTE

Município: Belo Horizonte

Data: 09/06

Categoria: Show

Endereço: Praça JK - Sion, Avenida Bandeirantes , 240

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (11) 3624-4366

Facebook: https://www.facebook.com/events/563691600788657/permalink/574975466326937/

Site: https://www.maroloproducoes.com

Descrição:

Belo Horizonte é uma das cidades contempladas no roteiro do 5º Festival BB Seguros de Blues e Jazz, um dos mais importantes do gênero
no país. As atrações ainda não foram divulgadas, mas tradicionalmente o evento conta com artistas de peso e renome da música nacional e
internacional. A programação acontece no dia 9 de junho durante à tarde de sábado estendendo até à noite e poder ser acompanhada pelas
redes sociais ( facebook e Instagram) O festival acontece na praça JK e tem entrada franca.

ARRAIÁ DO QUEBRA

Município: Belo Horizonte

Data: 09/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos

Endereço: Espaço Quebra - Floresta, Rua Januária, 411

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3879-6401

Facebook: https://www.facebook.com/espacoquebra/

Descrição:

O Espaço Quebra é um co-working para empreendedores e iniciativas criatividade e galeria de arte. No dia 09 de junho, domingo, vai
acontecer o 1º arraial da Quebra, das 14 às 19h no bairro Floresta. Vai ter a comida tradicional, quentão, quadrilha e diversas atrações! O
espaço vai aproveitar a ocasião para comemorar o aniversário de três colaboradores. Tem que ir a caráter, portanto, pega aquela blusa
xadrez que você tem ai no armário, pega o lápis creon e faz um bigodinho. A entrada é gratuita e as comidas e bebidas serão vendidas a
preços populares!

BRAVUS RACE 2019

Município: Santa Luzia

Data: 09/06

Categoria: Esportivo

Endereço: Mega Space - Bicas, Avenida das Indústrias, 3000

Organização/Informações:

Telefone: (31) 2102-4848

Facebook: https://www.facebook.com/bravusrace/

Site: https://www.bravusrace.ativo.com/

Descrição:

A Bravus Race é uma das maiores corridas com obstáculos do país e terá em 2019 sua versão "Speed" em Belo Horizonte. Nessa edição,
são 5km com 15 obstáculos ao longo do percurso, que devem ser feitos com muita técnica, resistência, superação e trabalho em equipe! As
inscrições podem ser feitas no site do evento: https://bravusrace.ativo.com/



MAIS DIA, MENOS NOITE - EXPOSIÇÃO INDIVIDUAL TATIANA BLASS

Município: Belo Horizonte

Data: 09/06, 01/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Museu de Arte da Pampulha - Pampulha, Avenida Otacílio Negrão de Lima, 16585

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: 31 3277-7946

Facebook: https://pt-br.facebook.com/map.fmc/

Site: http://www.bhfazcultura.pbh.gov.br/map_painel

Descrição:

O Museu de Arte da Pampulha (MAP) receberá a exposição “Mais dia, menos noite”, da artista Tatiana Blass. Na porta de entrada, um longo
tapete vermelho recebe o visitante e se estende até um tear manual onde sua urdidura está presa. Do outro lado do tear, o tapete se desfaz
pelo espaço e avança para o jardim do espaço. O trabalho resultou de uma primeira montagem, chamada de "Penélope", realizada em 2011
na Capela do Morumbi em São Paulo. Agora o trabalho ganha nova configuração, novo contexto e novas simbologias. A exposição será
aberta no dia 09 de junho, às 16 horas, e a entrada é gratuita.

CAMINHADAS NA NATUREZA - EDIÇÃO DE JUNHO

Município: Itabirito

Data: 09/06

Categoria: Esportivo

Endereço: Distritos - Diversos, Diversos, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3561-4000

Facebook: https://pt-br.facebook.com/prefeituraitabirito/

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

As caminhadas acontecem em propriedades e empreendimentos rurais de Itabirito. Em 2019, serão 9 edições. O projeto é filiado à
Confederação Brasileira de Caminhadas, Atividades Esportivas e Inclusão Social (Anda Brasil), que proporciona lazer aos participantes na
modalidade de esportes populares. Além de práticas físicas o projeto destaca os locais de interesse natural, cultural e turístico de Itabirito.
Convidem seus familiares e amigos e venham contemplar as belezas naturais, históricas, gastronômicas e culturais de Itabirito!

10º ENDURO A PÉ DE MOLEQUE DE PIRANGUINHO

Município: Piranguinho

Data: 09/06

Categoria: Esportivo

Endereço: Piranguinho - Centro, Praça Coronel Braz, S/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 99127-5900

Facebook: https://www.facebook.com/events/311709629759512/

Site: http://www.caminhosdamantiqueira.tur.br/2019/05/21/10o-enduro-a-pe-de-moleque-piranguinho-mg/

Descrição:

O Enduro a Pé de Moleque é um evento esportivo de regularidade realizado anualmente na cidade de Piranguinho - MG, reúne diversas
equipes que disputam por premiações em meio a cidade e a natureza. Neste ano será realizada a sua 10° edição. E aí, vai encarar?



FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Município: Janaúba

Data: 10/06, 19/06

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça da Catedral Sagrado Coração de Jesus - Centro, Praça Mauricio Augusto de Azevedo, 66 A

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3821-5812

Site: http://www.cnbb.com.br

Descrição:

A semana que antecede a festa tem novenas missas, barracas, leilões e alguns Shows. No dia do Padroeiro o povo sai em procissão pelas
ruas da cidade com duração média de 3 horas e logo após tem missa leilões e levantamento da bandeira.

FESTA DE SANTO ANTÔNIO EM CHAPADA GAÚCHA

Município: Chapada Gaúcha

Data: 10/06, 13/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Religiosos, Show

Endereço: Quadra de esportes de Serra das Araras - Distrito Serra das Araras, Quadra, s/n

Circuito: Circuito Turístico Urucuia Grande Sertão

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3634-1112

Facebook: https://www.facebook.com/FestaDeSantoAntonioNaSerraDasAraras/://

Descrição:

A festa de Santo Antônio de Serra das Araras surgiu em decorrência do achado da imagem de Santo Antônio em uma gruta denominada
gruta do coração. Surgindo assim a Romaria de Santo Antônio do distrito de Serra das Araras. A aproximadamente 200 anos acontecem as
romarias oriundas de diversas cidades que vêem, a pé, a cavalo, ônibus, carro e moto, com a intenção de participar dos festejos. Realizada
no dia do seu padroeiro em 13 de junho, feriado municipal, uma festa e romaria religiosa, no período de 09 a 14 de junho, reunindo
aproximadamente mais de 20 mil pessoas. A povoação do distrito de Serra das Araras teve início no final do século XVIII e princípio do
século XIX, por moradores da família “Bito”, descendentes de escravos vindos da região de Tremedal (hoje Monte Azul/MG). A romaria por
ser considerada a maior festa religiosa da região, foi registrada como patrimônio cultural imaterial pelo conselho municipal de patrimônio
cultural de Chapada Gaúcha. Durante a festa, após a cerimonia religiosa, é organizado pela administração shows com cantores renomados
e regionais na quadra de eventos, sendo a maior festa do município, recebendo diversos turistas.

IV REFOREST - SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE RESTAURAÇÃO FLORESTAL

Município: Belo Horizonte

Data: 10/06, 12/06

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: San Francisco Flat - Lourdes, Avenida Álvares Cabral, 967

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3899-1185

Facebook: https://www.facebook.com/LARF-Laborat%C3%B3rio-de-Restaura%C3%A7%C3%A3o-Florestal-da-UFV-
181888191952212/

Site: http://www.sif.org.br/@reforest2019/index.html

Descrição:

O evento representa uma oportunidade de troca de experiências entre os diferentes representantes de entidades públicas e privadas,
possibilitando assim, mostrar as novidades das novas pesquisas, sobre modelos, técnicas, produtos e equipamentos empregados na
restauração de áreas degradadas. Além disto, busca contribuir para a conscientização da sociedade sobre a problemática da degradação
ambiental e da urgente necessidade de frear e reverter este processo. A programação, a ser divulgada em breve, deve ser acompanhada no
site do evento.



FOLIA DO DIVINO ESPIRITO SANTO

Município: Cabeceira Grande

Data: 10/06

Categoria: Religiosos

Endereço: Fazendas e casas selecionadas - Centro, Avenida Central, S/N

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3677-8093

Facebook: http://https://www.facebook.com/cabepalmmg/

Site: http://www.pmcg.mg.gov.br

Descrição:

A Folia contempla o sagrado e o profano, implorando a proteção divina. A folia do Divino conta com Peregrinação dos foliões pelas
fazendas para angariar esmolas e levar as bençãos do Divino Espírito Santo, além das famosas cantigas acompanhadas pelos instrumentos
e bandeiras do Divino, além da famosíssima catira que encanta aos olhos de quem vê. Além das bençãos do Divino, e a beleza da tradição
da folia, a comida oferecida aos participantes é outro fator a ser enaltecido, com uma gastronomia regional incrível. Não fique de fora, a
tradição continua no nosso município, venha conferir!

FESTA DE SANTO ANTÔNIO

Município: Bocaina de Minas

Data: 11/06, 13/06

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça do Rosário - Praça da Matriz - Centro, Rua Joaquim Domingos Maciel, s/n

Circuito: Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3294 -1160

Site: http://bocainademinas.mg.gov.br

Descrição:

Entre os dias 11, 12 e 13 de junho, acontece a festa de Santo Antônio, promovida pela prefeitura municipal e pela Paróquia Nossa Senhora
do Rosário. Artistas locais cantam e dançam durante os três dias de festa levando animação e diversão para o público presente. O evento
ainda conta com a presença de diversas barracas com comidas e bebidas típicas, ideais para esquentar o público presente, e há também
parque de diversão para as crianças durante todos os dias do evento.

BALLET ESTATAL DE SÃO PETERSBURGO NO GELO

Município: Belo Horizonte

Data: 11/06, 12/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Palácio das Artes - Centro, Avenida Afonso Pena , 1537

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3236-7400

Facebook: https://www.facebook.com/events/1827529487348554/

Descrição:

O Ballet Estatal de São Petersburgo no Gelo, companhia de prestígio internacional, chega ao Brasil no mês de junho com todo o esplendor
da dança clássica, aliada ao profissionalismo da patinação artística no gelo. Nos dias 11 e 12 de junho (terça e quarta-feira), às 21h, a
companhia russa Ballet Estatal de São Petersburgo no Gelo irá apresentar o espetáculo clássico O Lago Dos Cisnes; o ineditismo destas
apresentações em BH, é que os virtuosos bailarinos dançarão usando patins, pois o palco do Palácio das Artes irá se transformar numa
pista de gelo.



VI SEMINÁRIO AMBIENTAL - MUDANÇAS CLIMÁTICAS E FORMAS ALTERNATIVAS DE ENERGIA

Município: Belo Horizonte

Data: 11/06

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Sede antiga do SISTEMA FAEMG (Edifício Louis Ensch) - Funcionários, Avenida Carandaí, 1115

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3074-3000

Site: http://bit.ly/2wuI7zS

Descrição:

Para apresentar oportunidade para lidar com os desafios que o tema apresenta, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de
junho, o Sistema FAEMG promoverá no dia 11 do mesmo mês, terça-feira, o VI Seminário Ambiental do Programa Nosso Ambiente, com o
tema Mudanças Climáticas e Formas Alternativas de Energia. Vai ocorrer diversas palestras e mesas redondas para discutir a relação das
mudanças climáticas. Evento gratuito basta retirar ingresso antecipado no site sympla http://bit.ly/2wuI7zS .

I SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE CULTURA ESCRITA DIGITAL

Município: Belo Horizonte

Data: 11/06, 12/06

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: CEP 31270-901 - Pampulha, Av. Antônio Carlos, 6627

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3409-6357

Site: http://www.fae.ufmg.br/nepced/simposio/inscricoes/?fbclid=IwAR25j-UeLlgBAtQQBw7-
DOiXSeSmNjAMd0GTh6tzHQM7nThhCF-G67iZQAo

Descrição:

O I Simpósio Nacional sobre Cultura Escrita Digital é um evento promovido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Cultura Escrita
Digital (NEPCED), vinculado ao Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE), da Faculdade de Educação da Universidade Federal
de Minas Gerais. Nesta primeira edição, o evento tem como tema Conectando Redes de Conhecimento sobre Leitura e Escrita Digital e
objetiva reunir pesquisadores, estudantes, professores da Educação Básica e desenvolvedores de materiais digitais de leitura e de escrita,
a fim de fomentar o debate teórico e metodológico para o ensino da leitura e da escrita na cultura digital.

FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA

Município: Campo do Meio

Data: 11/06, 15/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Praça Nossa Senhora Aparecida, s/n

Circuito: Circuito Turístico Lago de Furnas

Organização/Informações:

Telefone: 35 3857-1458 \ 35 999240389

Facebook: http://http://www.facebook.com/pages/Paroquia-Nossa-Senhora-Aparecida-Campo-do-Meio-Minas-Gerais

Site: http://www.diocesedacampanha.org.br

Descrição:

A Festa de Nossa Senhora da Aparecida foi registrada pela Prefeitura Municipal de Campo do Meio-MG por sua importância cultural para a
cidade.Decreto n° 1106/2009. Nossa Senhora Aparecida, a famosa Festa de Agosto, é a de maior destaque.É realizada com intuito
religioso e também festivo: Barracas de feiras: roupas, calçados, utensílios diversos, parques, comidas e bebidas e grandes shows de
reconhecimento regional.



SALÃO DO LIVRO VALE DO AÇO

Município: Ipatinga

Data: 11/06, 16/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço: Centro Cultural Usiminas - Industrial, Av. Pedro Linhares Gomes, 3.900 , A

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98324 4860

Facebook: https://www.facebook.com/salaodolivroipatinga/

Site: http://salaodolivrovaledoaco.com.br/

Descrição:

Maior evento literário do Leste de Minas Gerais, o Salão do Livro Vale do Aço que completa 12 anos de realização este ano. Além da
programação cultural voltada para visitação escolar, a programação geral conta com exposições, lançamentos de livros, intervenções
artísticas, oficinas, shows e a tradicional Feira de Livros. A novidade deste ano é que a Feira do Livro será dividida em 2 ambientes: na
Galeria Hideo Kobayashi e no Jardim Literário, Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas. Em dois espaços amplos, estarão 24 estandes
com as principais editoras e distribuidoras do estado de Minas Gerais e do país, com diversidade de títulos literários. E vale-livro, tem? >>
Sim, teremos vales-livros sorteados durante a grade de programação cultural a todos os participantes. >> Os vales-livros deverão ser
trocados entre os dias 12 e 15 de junho (de quarta-feira a sábado), somente na Feira do Livro. >> Lembrete importante: a venda ou troca por
terceiros dos vales-livros é proibida, sujeita a penalidades.

2º CONGRESSO BRASILEIRO MAME BEM

Município: Belo Horizonte

Data: 12/06, 15/06

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Hotel Ouro Minas Palace Hotel - Ipiranga, Avenida Cristiano Machado, 4001

Organização/Informações:

Telefone: (31) 2514- 3267

Facebook: https://www.facebook.com/mamebem/

Site: http://www.mamebem.com.br

Descrição:

O evento busca reunir profissionais do Brasil todo que trabalham com um novo conceito de cuidado materno infantil. Profissionais que
consideram a mulher a protagonista no cenário que se estende do parto ao puerpério e cuidado na primeira infância. É o acolhimento de
maneira individualizada e humanizada, sempre embasado nas mais recentes evidências científicas. Alguns temas abordados serão; parto,
nascimento, problemas mais comuns relacionados ao aleitamento materno, do processo nada fácil que é o desmame, sobre o sono infantil,
introdução alimentar e cuidado na primeira infância.

ANIVERSÁRIO PALMITAL DE MINAS

Município: Cabeceira Grande

Data: 12/06

Categoria: Outros

Endereço: Palmital de Minas - Centro, Avenida Juvêncio Corrêa, S/N

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3677-8093

Facebook: http://https://www.facebook.com/cabepalmmg/

Site: http://www.pmcg.mg.gov.br

Descrição:

Comemoração da elevação de povoado a Distrito de Palmital de Minas, feita por meio da Lei n.° 59, de 12 de junho de 1999, que conta com
uma ótima estrutura para levar à população municipal e vizinhança um momento de comemoração e lazer. O evento conta com shows
regionais, barraquinhas de alimentação e bebidas, atrativos para a criançada, além da hospitalidade magnifica de cidades interioranas,
venha participar conosco, não fique de fora!



FESTA DE SÃO JOÃO

Município: Vargem Grande do Rio Pardo

Data: 12/06, 27/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Cidade De Vargem Grande Do Rio PARDO - Centro, Praça Francisco Martins, s/n

Circuito: Circuito Turístico Lago de Irapé

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3824-7101

Site: http://vargemgrandedoriopardo.mg.gov.br

Descrição:

E uma festa onde se comemora os dias de São João, Santo Antônio, Santo Reis uma e festa de muito respeito e tradição em nossa cidade
com muita pipoca,quentão, foguetes , quadrilha, forró e muita comida tipica e geral.

FESTA DAS LAGES

Município: Bonfinópolis de Minas

Data: 13/06, 15/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Salão Comunitário Municipal - Bonfinópolis de Minas, Comunidade de Lages, 00, Zona Rural

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99917-2118

Site: http://www.bonfinopolismg.gov.br

Descrição:

A Festa das Lages é uma comemoração religiosa realizada no Município de Bonfinópolis de Minas, no Povoado de Lages. Em louvor a
devoção: Santo Antônio, a Imaculada Conceição e o Divino Espírito Santo. Resgate da Cultura bonfinopolitana com atrações de folia de
reis, santa missa, levantamento de mastro, forró, e leiloes alem de uma animada calgada.

XIV FESTA DO MAIOR PÉ DE MOLEQUE DO MUNDO

Município: Piranguinho

Data: 13/06

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Festa do Maior Pé de Moleque do Mundo - Centro, Praça Coronel Braz, S/n, Praça da Matriz

Circuito: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3644-1843

Facebook: https://pt-br.facebook.com/prefeituradepiranguinho/

Site: http://www.piranguinho.mg.gov.br/

Descrição:

Em Piranguinho, a Capital Nacional do Pé de Moleque, a pessoas podem durante os dias de festa desfrutar de shows, desfiles, comidas
típicas e degustação do doce pé de moleque. Além de visualizarem a confecção e a quebra do recorde do maior pé de moleque no mundo.



FESTA DE SANTO ANTÔNIO EM SANTO ANTÔNIO DA SERRA

Município: Carmo do Cajuru

Data: 13/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Comunidade Santo Antônio da Serra - Praça da comunidade, Praça da comunidade, s/n

Organização/Informações:

Facebook: http://prefeituradecarmodocajuru

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

Santo António ou Antônio de Lisboa, também conhecido como Santo António ou Antônio de Pádua, batizado como Fernando, foi um Doutor
da Igreja que viveu na viragem dos séculos XII e XIII. O evento conta com a participação de toda a comunidade, onde ocorre missa e
homenagem ao Santo, também conta com shows, musicas, barraquinhas realizado na comunidade rural de Santo Antônio da Serra
(popularmente conhecida como Jacuba). Entrada franca.

FESTA DE SANTO ANTÔNIO

Município: Goianá

Data: 13/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Largo da Matriz de Santo Antônio - Centro, Rua Santo Antônio do Limoeiro, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3274-5216

Site: http://www.goiana.mg.gov.br

Descrição:

Evento que mantém viva a tradição local e um dos principais eventos do calendário cultural da cidade, a Festa de Santo Antônio é um bem
imaterial registrado como Patrimônio Cultural de Goianá. A programação da Festa inclui uma extensa lista de atividades religiosas a cargo
da Paróquia de Santo Antônio. Destaque para os tradicionais cafés da manhã comunitários, as quadrilhas, a carreata e a procissão no Dia
do Padroeiro. Já as atrações musicais terão como palco o pátio do Refeitório Paroquial.

VIRADA CULTURAL " CIRCUITO CULTURAL REGIONAL"

Município: Pimenta

Data: 13/06, 14/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Central - centro, MG, SN, avenida JK

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3324-1057

Facebook: http:///www.facebook.com/casadoturistapimenta/

Site: http://www.casadoturistapimenta.com.br

Descrição:

A Virada cultural e uma mostra anual que conta com apresentações de artistas (músicos, poetas, performers) de Pimenta e das cidades
vizinhas durante 24 horas ininterruptas. Trata-se de um evento plural, abrangente e democrático, que estimula a apropriação do espaço
urbano e promove a arte e a cultura na nossa cidade. É uma atividade inspirada em evento semelhante na capital mineira, com a
possibilidade de oferecer à comunidade e ao turista, cultura, entretenimento e possibilidade de trocas de saberes durante um dia inteiro.



29ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE ARINOS

Município: Arinos

Data: 13/06, 16/06

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque de Exposição - Trevo Joaquina de Pompéu, Rodovia MG 202 , s/n, Trevo

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3635-2297

Facebook: http://facebook.com/prefeituraarinosmg

Site: http://arinos.mg.gov.br

Descrição:

O evento acontece durante 04 (quatro) dias no Parque de Exposição de Arinos em parceria com o Sindicato de Produtores Rurais de Arinos
com realização de eventos simultâneos. Dentre as atividades estão: Moto Cross; Encontro da Mulher Rural; Encontro dos Produtores de
Leite; Leilões; Feira da Economia Solidária; Exposição e Comercialização de Artesanatos e Produtos Gastronômicos; Parque de Diversões
e Shows com Artistas Regionais e Nacional.

FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO

Município: Canaã

Data: 13/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Outros

Endereço: Quadra Poliesportiva - NOVO HORIZONTE, AVENIDA;PEDRO LOPES DIAS, S/N

Circuito: Circuito turístico Serras de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3892-1154

Facebook: http://www.facebook.com/santoantoniocanaa/

Site: http://www.canaa.mg.gov.br

Descrição:

Festa do padroeiro de Santo Antonio e feito uma trezena onde nos ajudou a meditar sobre as virtudes de nosso Padroeiro e os passos que
devemos dar para sermos seus fieis seguidores. Falar de Santo Antônio é falar de alguém que proclamou o Evangelho de Jesus com
autenticidade, pois o que pregava sentia no coração, por isso, devemos reverenciá-lo, sendo com Ele uma igreja missionária, mas para isso
temos que acolher Jesus primeiro em nosso coração. Devemos que ser uma igreja em saída, mas presente primeiramente dentro da própria
comunidade, para depois ir além das fronteiras, convidando cada batizado a ser alguém que evangeliza, sobretudo com o próprio
testemunho, e para sermos missionários como nosso padroeiro, devemos ser pobres em espírito e não pobres de espírito. Queremos ser
uma igreja profética e ser profeta é ser justo, anunciar o evangelho e denunciar o pecado.

JUBILEU DO BOM JESUS DE MATOSINHOS

Município: Conceição do Mato Dentro

Data: 13/06, 24/06

Categoria: Religiosos, Show

Endereço: Largo da igreja Bom Jesus de Matosinhos - Matosinhos, Praça do Santuário Bom Jesus, s/n, Largo

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3868-1248

Site: http://www.paroquianossasenhoradaconceicao.com.br

Descrição:

Festa em devoção ao Senhor Bom Jesus do Matozinhos se deu a partir de um milagre atribuído à imagem encontrada por um escravo na
área onde é o santuário. Em época de seca forte, durante uma procissão com a imagem choveu satisfazendo a necessidade dos moradores.
Durante a festa chegam à cidade romeiros do Brasil inteiro. Acontece de 13 a 24 de junho. Depois da missa, acontecem bailes de forró.
Celebração de missas, bailes de forró, barracas com produtos variados e alimentação.



16ª EXPÔ VERDE FLORES E PLANTAS

Município: Divinópolis

Data: 13/06, 23/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Show

Endereço: Praça Benedito Valadares - Centro, Av Vinte e Um de Abril, 657

Organização/Informações:

Telefone: (37) 99949-0596

Facebook: http://facebook.com/festivaldefloresdeholambra

Descrição:

Evento gratuito que desde o ano de 2003, sempre no mês de junho, reúne cerca de 20.000 pessoas, durante dez dias, com a intenção de
divulgar, expor e comercializar plantas e flores. Na programação da Expô Verde Flores e Plantas ainda acontecem apresentações culturais
diversas como: show com cantores locais, grupos de contadores de histórias, grupos de dança e folclóricos, palestras, programação infantil,
área de alimentação e comercialização de produtos e plantas. Evento para todas as idades.

FESTA DE SANTO ANTÔNIO

Município: Pequi

Data: 13/06

Categoria: Religiosos

Endereço: Barraquinha de Santo Antônio - Centro, Praça do Rosário, s/n

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3278-1545

Site: http://www.pequi.mg.gov.br/sitenovo/

Descrição:

Festividade cultural e religiosa tradicional, promovida pela Igreja Católica de Pequi, com o apoio da comunidade, em homenagem ao santo
padroeiro do município. Desde o dia 1° de junho de cada ano, há a reza da trezena de Santo Antônio, meninos ofertam lírios a Santo
Antônio, após a celebração da Santa Missa, há quermesses após as missas, até o dia 13 de junho. No dia 13 de junho ou no final de
semana próximo ao dia do Santo Padroeiro há shows, leilões, fogueira e muita comida, na barraquinha de Santo Antônio.

FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA

Município: Arapuá

Data: 13/06, 23/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça São João Batista - centro, Praça São João Batista , 0

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3856-1234

Site: http://www.arapua.mg.gov.br

Descrição:

A Festa é promovida tradicionalmente a décadas em Arapuá, em devoção ao padroeiro São João Batista. As ruas se transformam em core ,
acontecem bingos, quadrinhas, queima da fogueira de São João, shows musicais, trazendo para a cidade um grande público de cidades
vizinhas, município e de outros estados. O evento, que tem classificação livre e é totalmente gratuito, é promovido pela Secretária de
Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Arapuá.



FESTA DE SANTO ANTÔNIO EM VARGEM GRANDE DO RIO PARDO

Município: Vargem Grande do Rio Pardo

Data: 13/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Rua Antônio José da Cruz - Alta Floresta, Rua Antônio José Da Cruz, s/n, ESCOLA

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3824-7101

Descrição:

É uma festa religiosa onde se comemora, o dia de Santo Antônio o santo casamenteiro que já e uma tradição cultural na cidade.Onde tem o
apoio da Escola Estadual João Dias De Amorim que mobiliza juntamente com seus alunos professores, para ajudar a brilhantar esse
evento, com seus alunos abrilhantando com o casamento caipira e muita comida tipica e muito forro para os seus visitantes.

NEY MATOGROSSO - TURNÊ BLOCO NA RUA

Município: Belo Horizonte

Data: 14/06, 16/06

Categoria: Show

Endereço: Palácio das Artes - Centro, Avenida Afonso Pena , 1537

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3236-7400

Facebook: https://www.facebook.com/events/311529956146534/?active_tab=about//

Descrição:

Ney Matogrosso chega com o show Bloco na Rua, nos dias 14, 15 e 16 de junho. A apresentação será no Palácio das Artes. Sucesso de
crítica e de público, o novo trabalho do cantor vai trazer um repertório cheio de diversidade, com músicas como: Eu quero é botar meu bloco
na rua (Sergio Sampaio), de onde saiu o título da turnê; A Maçã (Raul Seixas); Álcool (Bolero Filosófico), da trilha original do filme Tatuagem
(DJ Dolores); O Beco, gravada por Ney nos final dos anos 80 (Herbert Vianna/Bi Ribeiro) e Mulher Barriguda, do primeiro álbum do Secos e
Molhados, de 1973 (Solano Trindade/João Ricardo). Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Palácio das Artes e no site do
ingresso rápido.

FESTA DO ITAVERAVENSE

Município: Itaverava

Data: 14/06, 16/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo

Endereço: Praça Monsenhor Izidro - Centro, Praça Monsenhor Izidro, s/n

Circuito: Circuito Turístico Villas e Fazendas de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3757-1375

Descrição:

A Festa do Itaveravense acontece em três dias de festa. É o maior evento que o município realiza, sendo normalmente a sexta, o sábado e o
domingo mais próximos do feriado do padroeiro Santo Antônio. A festa do Itaveravense ainda conta com a programação da realização do
Trilhão e uma cavalgada, junto ao evento de shows musicais realizados no palco principal do evento.



FESTA DE SÃO JOÃO EM CATUTI

Município: Catuti

Data: 14/06, 16/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Central - Centro, Praça Bom Jesus, s/n, Ao lado da Igreja Matriz

Circuito: Circuito Turístico da Serra Geral do Norte de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3813-8197

Facebook: http://Prefeitura Municipal de Catuti

Site: http://www.catuti.mg.gov.br

Descrição:

Esse evento acontece a 15 anos. O município de Catuti tem como principal atrativo turístico a sua Cultura local, dentre elas as
comemorações da Festa de São João. O município criou um final de semana antes do dia de São João a Melhor Festa de São João da
região , sendo 03 dias de festa. A cada ano o público aumenta, é um dos eventos mais esperado na região, participam desse evento
aproximadamente 4.000 pessoas. Tem uma programação bastante diversificada com bandas regionais, decoração e comidas típicas, além
da tradicional cavalgada que acontece no domingo. É o evento mais esperado na região.

ARRAIÁ DO MAJOR

Município: Belo Horizonte

Data: 14/06, 15/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Outros

Endereço: MajorLock - São Pedro, R. Maj. Lopes, 729

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99957-3757

Facebook: https://www.facebook.com/majorlock/

Site: http://www.majorlock.com.br/

Descrição:

Oiá o Arraiá do Major aí genteee O mió mês de todos chegou e num podia fartá uma festa junina na Major Lock. Cê tá doidooo!! O trem lá vai
cê bom demais, sô! Vai ter open pipoca, barraca do beijo com uns brinde bão... Me fala um lugá que além de fazê ocê beijá ainda te dá
brinde?! Fora o correio elegante que vai rolar também. Já pensa no bilhetin que vai mandar pra esse tal de crush Dia 14 de junho, todo
mundo vestido de caipira, hein?! O mió traje da noite vai ser premiado!

COPA AMÉRICA BRASIL 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 14/06, 07/07

Categoria: Esportivo

Endereço: Mineirão - Pampulha, Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (51) 3056-8100

Facebook: https://www.facebook.com/CopaAmerica/

Site: https://copaamerica.com/pt/noticias/

Descrição:

A edição de 2019 será mais do que especial com o retorno da CONMEBOL Copa América ao Brasil depois de 30 anos. As 26 partidas
estarão distribuídas em seis estádios de cidades-sede: Estádio Mineirão (Belo Horizonte), Arena do Grêmio (Porto Alegre), Estádio do
Maracanã (Rio de Janeiro), Arena Fonte Nova (Salvador), Arena Corinthians e Estádio Morumbi (os dois em São Paulo). O Mineirão vai
receber 5 jogos incluindo a semifinal ( caso a seleção brasileira se classifique como primeiro de seu grupo). Serão 12 seleções neste
grande evento. Além dos 10 países sul-americanos membros da Conmebol( Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru,
Uruguai e Venezuela), Japão e Catar participarão como convidados. Os ingressos podem ser adquiridos no site do evento.



20º FESTIVAL DE VIOLEIROS DE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA

Município: Santo Antônio do Grama

Data: 14/06, 16/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça da Rodoviária - Centro, Praça Francisco Luís Pinto Moreira, s/n

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3872-5005

Facebook: https://www.facebook.com/events/1778342465551621/

Site: http://www.festivaldevioleiros.com.br

Descrição:

O Festival de Violeiros é um evento cultural registrado como Patrimônio Cultural Imaterial de Santo Antônio do Grama. Realizado
anualmente, o objetivo do festival é o congraçamento, divulgação e socialização entre os intérpretes da música sertaneja do município e da
região, estimular a produção musical no Município, agir como fator de cultura, lazer e entretenimento no Município, promover o resgate, a
manutenção e a salvaguarda da tradição musical de Santo Antônio do Grama e a valorização da cultura do município e servir como fator de
congregação dos admiradores da música sertaneja. Contando com a participação de violeiros e músicos de várias regiões do estado e do
país, o Festival de Violeiros acontece em duas etapas realizadas em três dias, sendo duas eliminatórias e a final, quando os participantes
concorrem à premiação nas duas categorias: Geral e Melhor da Terra. Todas os dias, um show artístico encerra a noite após as
apresentações do festival e na tarde de domingo acontece o Festival de Cantores Mirins.

FESTA DO LEITE DE BARBOSA

Município: Sem-Peixe

Data: 14/06, 15/06

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Comunidade do Barbosa - Barbosa, Distrito de Barbosa, s/n

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98287-4254

Facebook: https://www.facebook.com/Conhe%C3%A7a-Desfrute-e-Proteja-o-Patrim%C3%B4nio-Cultural-de-Sem-Peixe-
1696296540670871/

Site: http://sempeixe.mg.gov.br

Descrição:

A Festa do Leite de Barbosa reúne os produtores locais de leite de vaca em um animado evento. Durante os três dias de festa, o público
pode conhecer e experimentar os derivados de leite locais e vivenciar o torneio leiteiro, em que o proprietário da vaca mais produtiva é
premiado. As atrações musicais e as atividades de lazer para as crianças garantem a alegria do evento.



7°FESTA DO CAFÉ DE MARTINS SOARES

Município: Martins Soares

Data: 14/06, 16/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Show

Endereço: Parque Municipal de Eventos - Centro, Rua Cota Emerick, s/n

Circuito: Circuito Turistico Pico da Bandeira

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3342-2000

Site: http://www.martinssoares.mg.gov.br

Descrição:

A Festa do Café de Martins Soares, tem como objetivo primário, festejar a colheita do café, principal cultura de nossa região, bem como
valorizar o homem do campo, trazendo além da diversão, a promoção do conhecimento a cerca do cultivo do café. A festa objetiva ainda
fomentar o turismo, gerando fluxo turístico e reforçando a cultura local, através das atividades auxiliares que ocorrem durante os três dias de
evento. Em 2019, a festa será iniciada com o Concurso Rainha doa café, tradicional concurso de beleza local, seguido pela apresentação
do show do músico Marcelo Lima. No sábado a primeira atração fica por conta da III Feira do Café, importante encontro do produtor com
especialistas. Durante a noite, acontece a apresentação do grupo Trio Parada Dura. Domingo, ultimo dia do evento, se inicia com a
Cavalgada do Café, que se encerra no parque de exposições com o Tradicional Boi no Rolete, e encerrando o evento à noite, a
apresentação da dupla regional Gargantas de Ouro.

ARRAIÁ BENEFICENTE DE INCONFIDENTES

Município: Inconfidentes

Data: 14/06, 16/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça Tiradentes - Centro, Praça Tiradentes, s/n

Circuito: Circuito Turístico das Malhas do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3464-1015

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituramunicipalde.inconfidentes

Site: http://www.inconfidentes.mg.gov.br

Descrição:

O Arraiá de Inconfidentes é uma festa que une o sabor da gastronomia local e solidariedade. Todos os anos, organizações filantrópicas do
Município montam suas barraquinhas para comercializar comidinhas típicas mineiras, que são características aqui da cidade. A festa conta
com apoio da Prefeitura Municipal, que contribui com a estrutura e com os shows de renome para atrair público. Este evento movimenta,
além da população da região, também os turistas que vem curtir o inverno no sul de Minas.



GRAMPÉR - CIRCUITO DAS ÁGUAS

Município: São Lourenço

Data: 14/06, 16/06

Categoria: Esportivo

Endereço: Avenida Comendador Costa - Parque das Águas - Centro, Avenida, Frente ao Parque das Águas

Circuito: Circuito Turístico das Águas

Organização/Informações:

Telefone: (21) 98368-4805

Facebook: https://www.facebook.com/grampercircuito/

Site: https://www.gramper.com.br/

Descrição:

Um projeto de ciclismo amador de grande porte genuinamente brasileiro, o Grampér – Circuito das Águas é uma prova de ciclismo de
estrada, com percurso caracterizado por muitas subidas, poucos trechos planos e que levará os ciclistas a colocarem em teste todo seu
treinamento e condicionamento! A prova será disputada em uma região muito arborizada, com lindas paisagens e um ótimo asfalto. Serão
duas opções de trajeto: o primeiro deles com 154 km de extensão e 2 mil metros de altimetria e o segundo com 88 km e 1.170 metros de
altimetria. Todo percurso será fechado ao trânsito para que os ciclistas possam pedalar em segurança. A prova acontece no dia 16 de junho
de 2019 nas cidades de São Lourenço, Caxambu e Pouso Alto, no sul de Minas Gerais. A região conta com uma ótima estrutura hoteleira e
é caracterizada pelo turismo.

FEPPISHOW

Município: Felixlândia

Data: 14/06, 15/06

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Clube Recreativo - Vila de Fátima, Avenida Tancredo Neves, 801

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3753-1311 / 3753-1131

Descrição:

Encontro de psicultores de todo o Estado, durante o dia no clube Vale do Sol, haverá palestras, exposição de maquinário da psicultura,
exposição de peixes em aquários, chefes de cozinha ensinarão receitas de pratos feitos com tilápia e à noite na praça central sensacional
forró, musica ao vivo com artistas da região, barracas servindo comidas típicas da região.

ARRAIÁ DE MARISTELA DE MINAS

Município: Curral de Dentro

Data: 14/06, 16/06

Categoria: Show

Endereço: Praça Celso Saraiva - Centro, Distrito de Maristela de Minas, S/N

Circuito: Circuito Turístico Lago de Irapé

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3845-9419

Site: http://curraldedentro.mg.gov.com.br

Descrição:

O Arraiá de Maristela de Minas é uma festa cultural junina que tem shows diversificados para divertir o público. A programação do evento é
marcada de shows de artistas regionais com um animado forró. No local da festa são montadas barraquinhas com comidas e bebidas típicas
do mês de Junho como canjica, quentão, caldos variados e saborosos pasteis.



GAYZADA JUNINA

Município: Belo Horizonte

Data: 14/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Outros

Endereço: Bar Latino - Prado, Avenida Tereza Cristina, 537

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3295-0716

Facebook: http://https://pt-br.facebook.com/pg/vempragayzada/posts/?ref=page_internal

Site: http://https://www.facebook.com/vempragayzada/

Descrição:

Após 2 anos de trabalhos, e agora com a sensação de dever cumprido, a Gayzada irá comemorar mais uma edição de sua festa
junina,sendo esta a última. O espaço possui 2 pistas e o evento trará Touro Mecânico, barraca do beijo, pipoca, pescaria, correio elegante,
quadrilha drag, e todas as características tradicionais de uma festa junina. A Gayzada é uma festa dedicada à todas as pessoas que
semeiam o amor, sem qualquer discriminação.

FESTA DE SANTO ANTÔNIO E SÃO SABASTIÃO

Município: Mateus Leme

Data: 14/06, 16/06

Categoria: Religiosos

Endereço: Espaço Público Praça da Matriz - Centro, Praça Benedito Valadares, s/n

Organização/Informações:

Telefone:  (31) 3535-1023

Facebook: https://www.facebook.com/pg/paroquiasantoantonioml/about/?ref=page_internal

Site: https://www.diocesedivinopolis.org.br

Descrição:

Festa religiosa em homenagem a Santo Antônio Padroeiro, e a São Sebastião, co-padroeiro, do município. São realizadas missas,
procissão com a imagem de Santo Antônio e São Sebastião, Alvorada com a Banda Municipal de Mateus Leme e fogos de artifícios. A
Prefeitura de Mateus Leme promove Shows de músicas para diversos gostos durante todos os dias da festa. A festa conta com uma grande
estrutura. Comidas típicas são vendidas em barracas, assim como, artesanato, plantas e produtos diversos.

CALDOS, CAUSOS E VIOLAS

Município: Belo Horizonte

Data: 14/06, 15/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Suricato - Floresta, Rua Souza Bastos, 175

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone:  (31) 99950-4942

Facebook: https://www.facebook.com/Abrapalavra

Descrição:

Caldos, Causos e Violas é um evento que une a gastronomia mineira e os encontros por meio de duas artes que são singulares ao mineiro
– as histórias e a música de viola. No dia 15 de junho, o quintal da Suricato será palco de histórias de assombração, lendas, narrativas
folclóricas, histórias, além da música de viola que embala as narrativas populares. O evento terá duração de 05 horas e contará com
diversas atrações artísticas da área da música, da literatura e da cultura popular. O evento é gratuito. A proposta é fazer um encontro em que
haja uma sinergia entre o alimento, a cultura popular e a terra.



SABORES DO MERCADO

Município: Poços de Caldas

Data: 14/06, 14/07

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Mercado Municipal - Centro, R. Pernambuco, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (35) 99750-0084

Facebook: http://www.facebook.com/saboresdomercadopc/

Site: https://saboresdomercadopc.com.br

Descrição:

Primeira edição do festival ‘Sabores do Mercado’, uma erupção de cores, aromas e sons. Durante um mês, 17 estabelecimentos criam
pratos exclusivos com ingredientes do Mercado Municipal de Poços de Caldas, com intuito de valorizar a cultura gastronômica no município.
Os preços variam entre R$17 e R$29,90. Além dos pratos, o festival promove shows, oficinas de gastronomias e concurso de fotografia.

JUBILEU SERRA DA PIEDADE

Município: Caeté

Data: 15/06

Categoria: Religiosos

Endereço: Alto da Serra da Piedade/ Penedia - Distrito Penedia, Alto da Serra da Piedade/ Penedia, s/n°, Caixa Postal nº 60

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3651-6335 / 3651-6784

Facebook: https://www.facebook.com/pg/SantuarioNSPiedade

Site: http://www.santuarionsdapiedade.org.br

Descrição:

Instituído em 1875 pelo Monsenhor Domingos Evangelista Pinheiro, o evento em homenagem à padroeira de Minas Gerais. Nesta época,
milhares de romeiros sobem a Serra em peregrinação, a fim de agradecer as graças alcançadas

ARRAIÁ DO QUINTAL

Município: Belo Horizonte

Data: 15/06

Categoria: Congressos e Convenções, Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos

Endereço: Quintal do Chalé - Estoril, Av. Professor Mário Werneck, 530

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3286-3155

Descrição:

E quem aí ama Festa Junina? Comidas típicas! O melhor mês do ano chegou e, claro o Arraiá do Quintal vem pra ganhar seu coração! Para
os pequenos, espaço kids gratuito de 14h as 19h!!! E, claro não poderia faltar: pescaria, jogo de argolas e boca do palhaço!!!



FESTA JUNINA ACM

Município: Belo Horizonte

Data: 15/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: ACM/YMCA Minas Gerais - Caiçaras, Rua Tietê, 292

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3412-7818

Facebook: https://www.facebook.com/acmmg/

Site: http://acmmg.com.br/

Descrição:

A Associação Cristã de Moços de Minas Gerais (ACM-MG) é uma instituição filantrópica, que presta serviços sócio-assistenciais, atividades
educacionais e esportivas sem fins lucrativos. Ela atende crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e famílias em situação
de vulnerabilidade e risco social. No dia 15 de junho, das 18h às 22h, a ACM-MG realizará mais uma edição da Festa Junina ACM com
petiscos, música ao vivo, espetinhos, quadrilha, brincadeiras e muita comida típica! Os ingressos estão a venda na recepção da unidade do
bairro Caiçaras por apenas R$ 10,00.

SHOW DA ANA CAROLINA

Município: Belo Horizonte

Data: 15/06

Categoria: Show

Endereço: Km de Vantagens Hall - Savassi, Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone:  (41) 99947-4000

Facebook: https://www.facebook.com/anacarolinaoficial/

Site: http://ana-carolina.com/ac/

Descrição:

Ana Carolina estreia sua nova turnê nacional no dia 15 de junho, às 22h, no palco do KM de Vantagens Hall, em Belo Horizonte. O novo
projeto é realizado em comemoração às duas décadas de carreira da cantora que, após seis anos, lança “Fogueira em Alto Mar”. A
produção terá 12 canções inéditas e o primeiro EP com seis músicas – incluindo o primeiro single “Não tem no Mapa” -, será lançado em
maio pela Sony Music. No novo show, são esperadas surpresas e um repertório mesclando suas novas músicas e os sucessos que
embalaram seus 20 anos de estrada. Os ingressos podem ser adquiridos pelo tickets for fun



FESTA DE SANTO ANTONIO DE MERCADINHO

Município: Carbonita

Data: 15/06, 16/06

Categoria: Religiosos

Endereço: Mercadinho - Zona Rural , Zona Rural , s/n

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3526-1933

Site: http://www.carbonita.mg.gov.br

Descrição:

Festa de Santo Antônio de Mercadinho tradicional há mais de 50 anos. Mercadinho é um lugarejo com pouco mais de 300 habitantes, onde
a paz e a tranquilidade andam pelas ruas, seus moradores é um povo simples mas um um coração gigante que está sempre de portas e
janelas abertas para acolher os visitantes todos os anos na festa de santo Antonio, Evento que movimenta a comunidade local e atrai
turistas de várias regiões. Nesse distrito, além da religiosidade ainda são mantidas as tradições culturais como as mesadas de leilões e a
dança da quadrilha com casamento na roça e a apresentação da Roda de Trespassar atração cultural local, apresentações teatrais, rodas
de viola e a Ciranda de Mercadinho, um espetáculo a mais! Esta é a programação para 2019: de 7 a 15 novena de Santo Antônio com
animadas mesada de leilões todos os dias. Dia 15/06 Missa com procissão e levantamento mastro, mesada de leilões, apresentação do
casamento na roça e dança da quadrilha, apresentação da Roda de Trespassar e Ciranda. Dia 16/06 na manhã. Missa e procissão
acompanhada da banda de música do município e distribuição do pão de santo Antonio. Apresentação teatral e oficina de brinquedos da
natureza para crianças. Todos os dias os turistas podem deliciar de comidas típicas nas barraquinhas. Você é nosso convidado!

4° ARRAIÁ DO FOGO

Município: Belo Horizonte

Data: 15/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR - COMPLEXO PAMPULHA - Pampulha, Avenida Santa Rosa, 10

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99721-3181

Facebook: https://www.facebook.com/arraiadofogo.bm/

Descrição:

No dia 15 de junho, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) realizada a quarta edição do Arraiá do Fogo. O evento contará
com comidas típicas; shows; tirolesa; arvorismo; touro mecânico; bingo; passeio de charrete e diversas brincadeiras e outras atrações. A
festa acontece na Academia de Bombeiros Militar (Pampulha), das 15h às 23h, e os ingressos estão sendo vendidos, através do site da
Sympla, por R$25,00 (crianças de até 12 anos não pagam). A festa possui um ambiente familiar e é a opção perfeita para levar as crianças
para se divertir.

2ª FESTA JUNINA DA NORKA

Município: Belo Horizonte

Data: 15/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos

Endereço: NORKA Cervejas Especiais - Jardim Canadá, Rua Katarina, 25

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98612-0596

Facebook: https://www.facebook.com/norkacervejas/

Site: http://www.norka.com.br

Descrição:

Vem aí a 2ª edição da Festa Junina da cervejaria NØRKA! Serão cinco rótulos em chopp da casa com preços especiais (Pilsen, Lagoon
Session IPA, Hilltop IPA, Sabotage New England Double IPA e Nautilus Imperial Porter), espetinhos de boi e frango, batata frita,
hambúrguer, espaço kids, canudinho de doce de leite, cocada, cajuzinho e muito mais! Vai ter muita cerveja a preços especiais e chopes
com preço a partir de R$ 6! O evento será realizado no bairro Jardim Canadá, de 12h às 20h, e a entrada é gratuita. Vem, chama todo
mundo, que vai ser demais!



CHAPEU DE PAIA

Município: Paulistas

Data: 15/06, 16/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Bias Fortes - Centro, Praça Bias Fortes , s/n

Organização/Informações:

Telefone: (33) 98826-2040

Site: https://paulistas.mg.gov.br/

Descrição:

O Festival de Quadrilhas CHAPÉU DE PAIA tem por finalidade valorizar, difundir e incentivar uma das mais populares manifestações
culturais da época junina: A QUADRILHA. Ressaltando a cultura, os hábitos e os costumes regionais, a festa começa na quinta-feira, às
20h, com a abertura oficial e fala das autoridades locais. No decorrer do evento acontecem concursos de quadrilhas, seguidos de shows
artísticos e barraquinhas com comidas típicas.

RODA DE VIOLA -SOB AS BÊNÇÃOS DA LUA CHEIA - EDIÇÃO JUNHO

Município: Itabira

Data: 15/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Praça de Ipoema - Centro, Praça Central, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3839-2991

Site: http://www.itabira.mg.gov.br

Descrição:

A Roda de Viola - Sob as Bênçãos da Lua Cheia, acontece no sábado mais próximo à lua cheia. É uma festa ao ar livre, com shows de
viola, barraquinhas de comida e bebida e muita alegria a arrasta pé.

ARRAIÁ DO JARA

Município: Belo Horizonte

Data: 15/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Jaraguá Country Club - Jaraguá, Rua Amável Costa, 7

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3490-9109

Facebook: https://www.facebook.com/clubejaragua/

Site: https://www.jaraguaclub.com.br/

Descrição:

O Arraiá do Jara acontece no dia 15 de junho, das 18 às 4h, em vários ambientes do Clube Jaraguá. Nesta edição, pela primeira vez, haverá
apresentação de quadrilha, com o Grupo Folclórico Arraial do Milho Verde. O evento também contará com barraquinhas de comidas típicas
e bebidas e espaço especial para crianças e boate teen. A atração musical principal é o cantor sertanejo Daniel. Também vão se apresentar
o grupo Sambô, Everton Calazans e Banda, Leo de Lima e Rayan Carlo. A venda de convites acontece na secretaria do Clube Jaraguá.



FESTIVAL JUNINO E 4º ARRAIÁ DA CULTURA

Município: Belo Vale

Data: 15/06

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos

Endereço: PRAÇA PREFEITO JOSÉ VITARELLI (PRAÇA DA PREFEITURA) - Centro, PRAÇA, S/N

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3734-1649 / (31) 3734-1349

Site: http://www.belovale.mg.gov.br

Descrição:

O Festival Junino e 4º Arraiá da Cultura, é um festival onde buscamos resgatar aquelas comidas típicas de festas juninas, e junto a isso
preparamos um evento cheio de sabores e um verdadeiro resgate da nossa cultura. As comidas e quitandas, serão preparadas por mestres
e mestras da nossa terra, e tudo isso será acompanhado de boas músicas e ótimas companhias.

FESTA JUNINA ARRAIÁ DO POVO

Município: Ibiaí

Data: 15/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Área de Eventos - Centro, praça 31 de março, 555, predio

Circuito: Circuito Turístico Lago de Irapé

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99927-1748

Site: http://www.ibiai.mg.gov.br

Descrição:

A tradicional Festa Arraiá possui entrada totalmente gratuita, possibilita o acesso de toda a população e turistas, em que são preservados os
costumes culturais juninos e repleto de várias atrações. Durante a programação do evento, ocorre a apresentação de artistas da terra,
artistas regionais e nacionais com suas danças culturais e músicas . É diversão garantida com segurança total. Área ampla, coberta por
tendas, oferecendo variadas comidas típicas e bebidas em geral.

MOTOCROSS ITURAMA

Município: Iturama

Data: 15/06

Categoria: Esportivo

Endereço: Pista Motocross - Viva Mais, às margens da BR-497, na saída para o distrito de Honorópolis, s/n, Rodovia

Circuito: Circuito Turístico Alta Mogiana

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3411-9500

Site: http://www.iturama.mg.gov.br/

Descrição:

O evento conta com a disputa de provas em categorias, com a participação de pilotos da cidade, região e de todo país. Em cada
modalidade, os primeiros colocados recebem premiação, A competição acontecerá às margens da BR-497, na saída para o distrito de
Honorópolis. O motocross volta ao calendário de eventos esportivos e turístico do município. Temos grandes atletas e outros competidores
de todo o Brasil também chegarão para brigar pelas primeiras colocações.



32º TORNEIO ABERTO DE GOLFE DE POÇOS DE CALDAS

Município: Poços de Caldas

Data: 15/06, 16/06

Categoria: Esportivo

Endereço: Serras Altas Golfe Estate - Bortolan, Av. Celanese, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3714-3644

Facebook: https://www.facebook.com/serrasaltas/

Descrição:

O Torneio Aberto de Golfe de Poços de Caldas é válido para o Ranking Paulista por Handicap Index. Tem como modalidade o Stroke Play
36 Buracos e é regido pelas regras do R&A e regras locais, dentro dos critérios aprovados pela Federação Paulista de Golfe. As categorias
se dividem entre feminino, masculino e mista. O campeonato é organizado pelo Poços de Caldas Serras Altas Golf State e conta ainda com
a programação social.

CAVALHADA DE SANTO ANTÔNIO

Município: Mateus Leme

Data: 15/06, 16/06

Categoria: Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Campo do Guarani - Centro, Rua do Campo, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98484-9376

Facebook: https://www.facebook.com/cavalhada.mateusleme

Site: http://www.cavalhadamateusleme.com.br

Descrição:

A cavalhada é uma representação de batalhas que se passam no século VI, entre mouros e cristãos - época em que viveu o imperador
Carlos Magno, rei dos francos – o qual tinha como religião o Cristianismo. É uma tradição centenária da cidade, a festa, organizada pela
Prefeitura Municipal de Mateus Leme junto a Associação Cavalhada de Santo Antônio, acontece sempre na primeira quinzena de junho e
ajuda a movimentar a cultura local, atraindo também centenas de pessoas de todo o estado. O ritual, que simula uma batalha, se inicia com
a benção do sacerdote aos cavalheiros e a entrega ao imperador das lanças usadas nos treinamentos. Na cidade, a Cavalhada é uma
tradição passada de pai para filho, geração a geração. No Brasil, as cavalhadas acontecem desde o século XVII nas regiões Sul, Sudeste e
Centro-Oeste. Os cavalos usados são enfeitados com flores e portam instrumentos que produzem um barulho que os identifica. O
espetáculo é formado por vinte e quatro cavalheiros: os mouros usam a cor vermelha, enquanto os cristãos se vestem da cor azul, cada
equipe composta por doze cavalheiros. Concomitantemente acontece a Festa de Santo Antônio e São Sebastião.

FEIRA CULTURAL, GASTRONÔMICA E ARTESANAL DE TUMIRITINGA

Município: Tumiritinga

Data: 15/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça Sebastião Ribeiro de Amorim - Centro, Avenida Amazonas, 864, Prédio

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3235-1166

Facebook: http://https://www.facebook.com/Prefeitura-Municipal-De-Tumiritinga-1856954837908458/

Site: http://www.tumiritinga.mg.gov.br

Descrição:

A Feira cultural, gastronômica e Artesanal de Tumiritinga é realizada mensalmente pela Prefeitura Municipal com a parceria das secretarias
municipais, nas feiras são apresentados diversos cardápios da Culinária da nossa cidade, dentre eles o tradicional Feijão tropeiro, caldo de
mandioca com frango, feijoada, fígado com Jiló e outros mais. O artesanato tem seu local de destaque, sempre temos os bordados, bonecas
de pano, pinturas em tecido e laços para amarrar cabelo. Esta festividade vem crescendo a cada dia e transformando a vida dos cidadãos
Tumiritinguenses.



FESTIVAL DE INVERNO ACAIACA

Município: Acaiaca

Data: 15/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Miguel Rabelo Alvim - centro, Praça Miguel Rabelo Alvim, s/n

Circuito: Circuito turístico Serras de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3887-1122

Facebook: http://www.facebook.com/acaiacamg/

Site: http://www.acaiaca.mg.gov.br

Descrição:

Evento de caráter cultural onde temos varias apresentações artísticas dos mais variados estilos e gostos, tanto na parte musical quanto na
parte do lazer. O Festival de Inverno é caracterizado por divulgar, promover e incentivar os artistas da terra. É a festa maior que temos hoje
na cidade de Acaiaca realizada pela Prefeitura e que também se comemora a emancipação política municipal.

ARRAGAY

Município: Belo Horizonte

Data: 15/06, 16/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos

Endereço: A Fábrica - Prado, Av. Tereza Cristina, 295

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99238-7499

Descrição:

Junho chegou e São João deu a louca, " VAI TER ARRAGAY SIIIIIIM!!!!! " Vocês pediram uma festa junina da diversidade... Pronto! O
Arragay chegou pra realizar seus desejos e nem precisa colocar a gente de cabeça pra baixo no copo d'água igual Santo António hein. Não
tem nada de cai cai balão, afinal só pode cair se for de tanto beber no OPEN BAR. Vai ter muita pipoca e vários docinhos sendo distribuídos
pelos nossos cowboys e cowgirls. Vá nesse xenhenhém gostosinho, na malemolencia da dança da manivela e preparado pra pular a
fogueira.

FESTA JUNINA MEDIEVAL

Município: Belo Horizonte

Data: 15/06, 16/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Quintal Verde - Jardim Atlântico, Avenida Otacílio Negrão de Lima, 15190

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98442-1562

Facebook: https://www.facebook.com/events/2292562857469854/

Descrição:

A festa acontecerá nos dias 15 e 16 de Junho no Quintal Verde. O evento contará com a presença de expositores, mercadores e artesãos,
com produtos e artigos diversos, além de vivências e jogos típicos mesclados à temática , fundindo os dois mundos! Também estão
previstas barracas com comidas inspiradas na temática do evento, com o chef Renato Lobato e churrasco de chão com o chef Dudu Jáber.
Não pode faltar cerveja em uma festa medieval, tampouco em uma Junina, por isso, a Krug Bier estará lá servindo cerveja de qualidade!
Também haverá hidroméis, quentão, além de doces e comidinhas típicas da época. Durante a festa será possível contar com atrações
diversas e shows com bandas ao vivo. A programação deve ser conferida nas redes sociais.



ARRAIÁ DO OLYMPICO CLUB

Município: Belo Horizonte

Data: 15/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Olympico Club - Serra, Rua Professor Estêvão Pinto, 783

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3073-9111

Facebook: https://www.facebook.com/olympicoclubbh/

Site: https://olympico.com.br/2019/03/25/festa-junina-2019/

Descrição:

No dia 15 de junho, a partir das 18h, o Olympico Club abre as portas para receber os apaixonados por milho, pipoca, pé de moleque, entre
tantas outras delícias que vão alegrar a festa. A trilha sonora, como não poderia ser diferente, será de primeira qualidade. A banda Titãs é a
atração principal da tradicional festança, que contará também com o sucesso de Dú Monteiro, DJ Thiago Matos e no Louge Jovem DJ
Chiquinho. O evento não poderia ficar sem a típica dança da quadrilha.

ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTAS

Município: Pompéu

Data: 15/06, 16/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Barzinho - Volta do Brejo, Bar Tribus, 1071, Bar Tribus

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (37)99914-7299 / (37) 99966-0614

Facebook: http://https://www.facebook.com/motoclubefalcoesdeminas/

Descrição:

Promovido pelo Moto Clube "Falcões de Minas ", o Encontro Nacional de Motociclistas em Pompéu em sua 11º edição, atrai diversas
pessoas integrantes ou não de Moto Clubes de todo o país. São dois dias de muito lazer, que se transforma em uma grande
confraternização que conta com várias atrações musicais, com destaque para os shows de rock. O evento possui estrutura de área para
camping, praça de alimentação e troféu para todos os moto clubes presentes. Na oportunidade, ha a exposição de veículos automotivos no
segmento de motocicletas, para negociações de compra e venda, movimentando assim o setor automotivo local, além de setores como
hotelaria e comercio geral. Em outras edições, o evento contou com um publico aproximado de mais de 6.000 pessoas, e mais de 400 Moto
Clubes agraciados pelo Troféu de participação. Estima-se em 2019, um publico com mais de 2.000 pessoas prestigiando o melhor do Rock
e da aventura sobre duas rodas!

MARCHA NICO LOPES

Município: Viçosa

Data: 15/06

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Av. PH Rolfs - Centro, Campus UFV, s/n

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/MarchaNicoLopes/

Site: http://www.dce.ufv.br/

Descrição:

A Marcha é uma festa em que os calouros se fantasiam e saem às ruas para fazer críticas irreverentes à universidade, à comunidade e à
política regional e nacional. A Nico Lopes conta com um trio elétrico, atividades artísticas e culturais. Mobiliza pessoas de vários cidades
com temas abordados com mais expressão ao decorrer do ano.



FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Município: Coração de Jesus

Data: 16/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Praça Ferreira Leal, 1

Circuito: Circuito Turístico Lago de Irapé

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3228-1074 / 99862-1064

Facebook: http://www.facebook.com/pscj.net/

Descrição:

O Sagrado Coração de Jesus é o padroeiro do Município de Coração de Jesus, sendo assim, todos os anos a data é comemorada com
muitas festividades, durante nove dias são feitas celebrações religiosas na Igreja Matriz, na praça da Matriz acontecem apresentações
musicais e os participantes do evento podem saborear as comidas típicas em barraquinhas no mesmo local. Há também proçissão, acolhida
das comunidades, entre outras atrações.

32 ANOS DA IGREJA BATISTA NACIONAL EM ONÇA DE PITANGUI

Município: Onça de Pitangui

Data: 16/06

Categoria: Congressos e Convenções, Religiosos

Endereço: Igreja Batista Nacional em Onça de Pitangui - Centro, rua, 46

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 99917-3651

Facebook: https://www.facebook.com/IBNOncadePitangui/

Descrição:

O aniversário da Igreja Batista Nacional em Onça de Pitangui será comemorado pela 1ª vez em sua história no ano de 2019, estando em
seu 32º aniversário. O templo da Igreja Batista Nacional foi fundado em 1987 em um dia 16 de junho pela Junta Missionária Aquiles
Barbosa Júnior, pertencente a uma família tradicional oncense. O evento contará com a presença de pessoas que estiveram presentes na
inauguração do templo, bem como de seus líderes em 1987. Espera-se que seja um momento de reconhecimento histórico, social e
religioso que permeia a história da Igreja Batista nesta cidade, viabilizando para a comunidade um espaço de memórias de alegrias e
grandes conquistas.

CIRCULA SOM

Município: Poços de Caldas

Data: 16/06

Categoria: Show

Endereço: Rampa de Voo Livre - Serra de São Domingos, Serra de São Domingos, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3697-2300

Facebook: https://www.facebook.com/turismopocosdecaldas/

Site: http://www. pocosdecaldas.mg.gov.br

Descrição:

O Circula Som leva a Banda Sinfônica do Conservatório Musical para apresentações em diversos pontos da cidade. Nessa edição, a
apresentação acontece na Rampa de Voo livre, em um lindo cenário.



3º DESFILE DE TRATORES E INCONFIDENTES

Município: Inconfidentes

Data: 16/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Praça Tiradentes - Centro, Praça Tiradentes , s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3464-1000

Facebook: https://www.facebook.com/visiteinconfidentes/

Site: http://www.inconfidentes.mg.gov.br

Descrição:

Para valorizar o trabalho dos produtores rurais e reforçar a importância da Agricultura, em Inconfidentes, todo domingo do Arraiá Beneficente
de Inconfidentes é organizado o desfile de tratores. Em 2019, o evento completa 3 anos de participação da população local, produtores da
zona rural do Município e até de outras cidades circunvizinhas. A ação é realizada pela Prefeitura Municipal, em parceria com a EMATER.

3º SARAU LIBERTÁRIO – NOVOS OLHARES SOBRE A ARTE

Município: Belo Horizonte

Data: 16/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Casa Kubitschek - Bandeirantes, Avenida Otacílio Negrão de Lima, 4188

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3277-1586

Facebook: https://pt-br.facebook.com/CasaKubitschek/

Site: https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/museus/casakubitschek

Descrição:

No dia 16 de junho, na Casa Kubitschek, acontece o terceiro sarau literário com o tema “Novos Olhares Sobre a Arte”. O evento contará com
a participação de Deh Mussulini (Sonora – Ciclo de Compositoras), Kdu dos Anjos (Lá da Favelinha), Thales Silva (Sarau Tranquilo) e
Danilo Mata (Trupe Estrela). O projeto, realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, tem como um dos
objetivos a descentralização da cultura em BH e acontece mensalmente, durante todo ano, em quatro diferentes aparelhos culturais da
Pampulha. O evento é gratuito e acontece a partir das 10h, entrecortando conversas e apresentações artísticas.

46º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Município: Belo Horizonte

Data: 16/06, 19/06

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Expominas - Gameleira, Avenida Amazonas, 6200

Organização/Informações:

Telefone: (21) 2187-0800

Facebook: http://www.facebook.com/SBACorg

Site: http://www.sbac.org.br/cbac

Descrição:

A 46ª edição do Congresso Brasileiro de Análises Clínicas acontece de 16 a 19 de junho de 2019 na cidade de Belo Horizonte. Durante o
evento, estão previstas algumas atividades como; curso trans-congresso, minicursos, palestras e workshops, apresentação de trabalhos
científicos e programação social. O Congresso terá em sua programação também o 5º Fórum de Proprietários de Laboratórios e o 7º Núcleo
de Gestão e Qualidade. Sera uma oportunidade única para o compartilhamento de conteúdo de diversos profissionais de diferentes regiões
brasileiras.



2º COPA DE MARCHA DE CAVALO

Município: Olhos-d`Água

Data: 16/06

Categoria: Esportivo

Endereço: Cachoeira de Olhos D'Água - Cachoeira Labatu, Cachoeira Labatu, sem nº, Fazenda Pedra Negra

Circuito: Circuito Turístico Sertão Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3251-7102

Facebook: https://www.facebook.com/pg/prefeituradeolhosdagua

Descrição:

os visitantes tem uma ótima opção de Lazer que o evento oferece, curtindo este maravilhoso esporte que além de avaliar o desempenho do
animal, ainda chama a atenção pelo alto nível entre os competidores que apresentam a beleza e o estilo próprio de cada um; Podendo
ainda apreciar a boa culinária local, e desfrutar das mais belas paisagens naturais oferecida pelo local do evento.

30ª EXPOAGRO DE BURITIS-MG

Município: Buritis

Data: 18/06, 22/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço: Parque de Exposição vitalino fonseca melo - TABOQUINHA, AVENIDA SEBASTIÃO ALVES SOBRINHO, 1112, MG 400
km 01

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 9.9988-7803 (38) 9.9966-6170

Facebook: http://marcileifariasdasilva

Descrição:

A 30ª EXPOAGRO DE BURITIS ACONTECERÁ ESSE ANO NOS DIAS 18/06 Á 22/06/2019 NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO VITALINO
FONSECA MELO, ESSE EVENTO REUNI MAIS DE 20 MIL PESSOAS, TEREMOS MEGA SHOWS COM NAIARA AZEVEDO,
HUMBERTO E RONALDO, CÍNTIA MORAES E ZÉ RICARDO E THIAGO. HAVERÁ MEGA LEILÃO DE ANIMAIS CARGA FECHADA,
CONCURSO DE MARCHA DO CAVALO MANGA LARGA MARCHADOR, CONCURSO LEITEIRO, PARQUE DE DIVERSÕES, RODEIO
PROFISSIONAL, BOATE, CAMAROTE, ELEIÇÃO DA RAINHA, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO, SEGURANÇA,
BRIGADA E MUITA GENTE BONITA.

VIII FESTIVAL LITERÁRIO DE ARAXÁ - FLIARAXÁ 2019

Município: Araxá

Data: 19/06, 23/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço: Tauá Grande Hotel de Araxá - Barreiro, Rua Águas do Araxá , s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3261-1501

Site: http://www.fliaraxa.com.br

Descrição:

Com o já tradicional ‘Prêmio de Redação Maria Amália Dumont’, o evento em sua 7ª edição contou com 3.789 estudantes de escolas
araxaenses. A grande sensação do VII FLIARAXÁ foi o ‘Mastigando Autores’, pois o projeto promoveu encontros mais intimistas entre
autores e leitores. O Pré-FLIARAXÁ foi uma iniciativa inédita que possibilitou momentos únicos como: palestras, lançamentos de livros,
oficinas, contação de histórias, peças de teatro, troca de livros e exibição de filmes com debates. O VIII FLIARAXÁ promete seguir o sucesso
das outras edições do evento. Pois, os convidados serão muito especiais. Evento cultural e gratuito.



QUADRILHA DDUCK NO BAR LATINO

Município: Belo Horizonte

Data: 19/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Bar Latino - Prado, Av. Tereza Cristina, 537

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3267-8472 / (31) 3295-0716 / (31) 99771-6669

Facebook: http://https://www.facebook.com/barlatinobh / https://pt-br.facebook.com/pg/dduckclub/about/?ref=page_internal

Site: http://www.dduck.com.br

Descrição:

A DDuck é o club underground mais moderno e divertido de Belo Horizonte. Pop, indie e dance music se revezam. E, para não deixar a
festa junina passar em branco, teremos um evento no Bar Latino, que é um espaço dedicado a cultura latina em alto nível, com foco no
entretenimento com conceito cultural. O espaço é um galpão despojado e simples, no bairro Prado e a festa será no dia 19 de junho de
2019, com início às 22h, terminando às 06h do dia 20 de junho de 2019, Os ingressos serão vendidos pelo Sympla.

CAXAMBU ROCK & BLUES

Município: Caxambu

Data: 19/06, 22/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Calçadão de Caxambu - Centro, Rua João Pinheiro, s/n

Circuito: Circuito Turístico das Águas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3341-7378

Facebook: http://www.facebook.com/turismoculturacaxambu

Site: http://www.caxambu.mg.gov.br

Descrição:

Essa semana tem Festival Caxambu Rock & Blues. São 8 bandas de toda a região que irão se apresentar no Calçadão de Caxambu que é
uma área estruturada com pizzarias, bares, cafés, restaurantes e lanchonetes prontos para atender ao público. Cerveja gelada, chope
artesanal, beertrucks, petiscos diversos, gente bonita, segurança e ambiente familiar. No feriado Corpus Christi, Vem viver Caxambu!

BHZOUK 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 19/06, 23/06

Categoria: Congressos e Convenções, Culturais e Artísticos

Endereço: Universidade de Dança de Salão Rodrigo Delano - Prado, Rua João Lúcio Brandão, 207

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3292-7976

Facebook: https://www.facebook.com/congressobhzouk

Site: http://blogbhzouk.wixsite.com/bhzouk/promoo

Descrição:

O BHZOUK é um movimento cultural que surgiu para homenagear BH e para promover a integração social e qualidade de vida das pessoas
através da dança. “O congresso é voltado para quem já dançou e para quem nunca dançou. Além disso, reúne pessoas do mundo inteiro.” -
Rodrigo Delano Em 2019 acontece a versão comemorativa da 15° edição e será uma das melhores edições apresentadas até hoje!



XXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICANÁLISE

Município: Belo Horizonte

Data: 19/06, 22/06

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Ouro Minas Palace Hotel - Ipiranga, Avenida Cristiano machado, 4001

Organização/Informações:

Telefone: (21) 2235-5922

Facebook: https://www.facebook.com/febrapsi.org/

Site: http://congressofebrapsi2019.com.br/

Descrição:

O evento procura planejar e preparar um encontro que seja rico em trocas e experiências científicas, e prazeroso no reencontro com amigos
que a psicanálise construiu. O Congresso oferecerá vários cursos ministrados por psicanalistas e mais de 110 mesas redondas, compostas
por colegas de diferentes regiões brasileiras, com o intuito de trocar experiência e mostrar como psicanalistas de cada região do país estão
trabalhando e pensando a psicanálise no Brasil. Diálogos, uma das atividades em destaque, propiciam encontros nos quais colegas irão
expor convergências e divergências de pensamentos.

EXPAI

Município: São Vicente de Minas

Data: 19/06, 23/06

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque de Exposições Osvaldo de Andrade Reis - Centro, Rodovia MG 383 km 1, S/Nº

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3323-1350

Site: http://www.saovicente.mg.gov.br

Descrição:

Exposição que ocorre sempre no feriado de Corpus Christi, realizando em suas edições, shows, torneios leiteiros e rodeios. Um evento de
cultura e lazer, que estimula o desenvolvimento da economia e o turismo da cidade. Tradicional evento com exposição e concurso de gado
leiteiro, com barracas de gastronomia, comércio varejista e parque de diversão. Extensa programação de shows com artistas de renomes
nacional e atrações local, para diversão de todo o público!

SEMANA INTERNACIONAL DO LEITE - SILEITE 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 19/06, 22/06

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Expominas BH - Gameleira, Avenida Amazonas, 6200

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3331-6000

Facebook: https://www.facebook.com/girolando.associacao?fref=ts

Site: http://www.girolando.com.br/index.php

Descrição:

A Semana Internacional do Leite (Sileite), organizada pela Associação Brasileira dos Criadores de Girolando (Girolando), Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg) e Integral Conteúdos, é uma das atrações da Megaleite 2019. O evento mostrará
as inovações e conquistas da indústria processadora de leite e derivados, incluindo a artesanal, e será voltada para o mercado consumidor
e tem como objetivo valorizar o produtor e a indústria do leite. O evento contará com uma feira de lácteos industriais e artesanais, além de
rica programação técnico-cultural com palestras, aulas-show, cursos, concursos de lácteos e atrações musicais.



CONGRESSO MUNDIAL DE ENDODONTIA - CANAL 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 19/06, 22/06

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Cine Theatro Brasil Vallourec - Centro, Avenida Amazonas, 315

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3234-6494

Site: http://www.dentalcanal.com.br/canal2019.aspx

Descrição:

Durante o período de de 19 a 22 de Junho, no Cine Theatro Brasil Vallourec, ocorre um grande encontro da Endodontia. São esperados
profissionais nacionais e internacionais, que abordarão temas como: O papel do Endodontista no plano de tratamento, materiais
bicerâmicos na Endodontia, entre outros diversos temas correlacionados. Durante o evento, vai ocorrer também a feira de materiais de
Endodontia e a entrega do prêmio Ápice de Endodontia.

FESTIVAL CAFÉ COM MÚSICA

Município: Cristina

Data: 19/06, 23/06

Categoria: Congressos e Convenções, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça Santo Antônio - Centro, Praça Santo Antõnio, 28

Circuito: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3281-1100

Facebook: https://www.facebook.com/search/top/?q=cristina%20mg%2C%20turismo%20e%20cultura.

Site: http://www.cristina.mg.gov.br

Descrição:

O Festival Café com Música está completando 10 anos de existência. Aqui você pode degustar os melhores cafés do mundo ao som de
jazz, baião e MPB. O festival é assim, simplesmente envolvente, pois além da parte gastronômica, funciona através de oficinas musicais
com apresentação no final do festival. Nele, também acontece a "serenoite" que, tradicionalmente, envolve a cidade inteira em cantigas ao
luar, fazendo um convite para celebrar a vida através da música sendo uma ótima oportunidade de reencontrar amigos e o espírito
seresteiro.

HAKA RACE

Município: Itanhandu

Data: 20/06

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Praça Amador Guedes, S/N

Circuito: Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (11) 2305-0828

Facebook: http://www.facebook.com/pg/hakarace/about/?ref=page_internal

Site: http://www.hakarace.com

Descrição:

Haka Race é uma prova de aventura de curta e média distância. Corrida de Aventura é uma competição multi esportiva, que envolve várias
modalidades de esportes de aventura. Os principais são mountain bike, trekking, canoagem, técnicas verticais e orientação. As provas do
Haka são classificadas e tem suas distância da seguinte forma:. Haka Mini Race (15 km), Haka Race (35 e 50 km), Haka Expedition (150 a
300 km). O Mini Race como o próprio nome diz é uma mini prova com todas as modalidades, porém sem o mapa e navegação desenvolvida
e pensada especialmente as pessoas que desejam iniciar no mundo das corridas de aventura. Não existe um percurso demarcado e nem
uma ordem determinada para as modalidades, é necessário se utilizar de conhecimentos de orientação e navegação para poder passar
pelos postos de controle, os PCs, marcados no mapa (carta topográfica), tomando os caminhos mais curtos ou mais rápidos e registrando a
passagem da equipe no local definido pela organização em ordem cronológica. Vence a equipe que completar primeiro.



CORPUS CHRISTI EM DONA EUZÉBIA

Município: Dona Euzébia

Data: 20/06, 20/06

Categoria: Religiosos

Endereço: Paróquia Nossa Senhora das Dores - Centro , Avenida Antônio Esteves Ribeiro , 00, Avenida

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3453 - 1660

Site: https://www.facebook.com/paroquiadedonaeuzebia/

Descrição:

O Corpus Christi, é uma comemoração litúrgica católica que ocorre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, em Dona
Euzébia a celebração é comemorada com uma Missa e são confeccionados várias imagens que formam os tapetes por onde a procissão
passa levando os fieis em seu momento de oração.

10ª FESTA DO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PASSA TRÊS

Município: Buritis

Data: 20/06, 29/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos, Show

Endereço: Praça Pedro Bertoldo - centro, praça, 60, MG 400 km 38

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99966-5353 / 99966-6170

Facebook: http://albertino.barbosasilva

Descrição:

Esse evento acontece em Praça Pública há mais de 10 anos no Distrito de São Pedro do Passa Três município de Buritis-MG, público
estimado que passara pelo evento é de 5 mil pessoas, o objetivo desse evento é de cunho religioso, reunir fieis para celebrar as novenas e
procissão Teremos varias atrações durante o período de festas, se você quer conhecer um lugar calmo é só vir nos fazer uma visita.

CORPUS CHRISTI

Município: Monte Santo de Minas

Data: 20/06

Categoria: Religiosos

Endereço: Rua Dr. Pedro Paulino da Costa - Centro, Rua Dr. Pedro Paulino da Costa, s/n, Centro da cidade

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3591-5195

Site: http://montesantodeminas.mg.gov.br/

Descrição:

É uma festa religiosa da Igreja Católica que tem por objetivo celebrar o mistério da eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus
Cristo. A festa de Corpus Christi acontece sempre 60 dias depois do Domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da
Santíssima Trindade, em alusão à quinta-feira santa, quando Jesus instituiu o sacramento da eucaristia. No dia da celebração, os fiéis
decoram a Rua com serragens, sementes, flores e objetos, formando um belíssimo tapete decorado com símbolos cristãos. O percurso da
procissão se inicia em frente à Praça Joaquim Bernardes e termina na Praça Silvério de Mello, em frente a Igreja Matriz, onde acontece a
missa.



53° JORNADA DE ANESTESIOLOGIA DO SUDESTE BRASILEIRO

Município: Belo Horizonte

Data: 20/06, 22/06

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Mercure Belo Horizonte Lourdes Hotel - Lourdes, Avenida do Contorno, 7315

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3291-0901

Facebook: https://www.facebook.com/SociedadedeAnestesiologiadeMinasGerais

Site: http://samg.org.br/samgp/

Descrição:

A Sociedade de Anestesiologia de Minas Gerais (SAMG) realiza em Belo Horizonte, no período de 20/06 a 22/06, a 53º Jornada de
Anestesiologia do Sudeste Brasileiro. O evento contará com diversos profissionais da área debatendo temas importantes da anestesiologia.
Para os sócios da SAMG que quiserem realizar o curso SAVA, ele será realizado como parte da programação pré-congresso da 53ª
Jornada de Anestesiologia do Sudeste Brasileiro, dias 19 e 20 de junho próximo, no Centro de Convenções do Hotel Mercure BH Lourdes.
A carga horária é de 16 horas-aula. As aulas terão início pontualmente às 08:00 horas, nos dois dias. Para ver a programação completa do
evento e realizar sua inscrição, acesse o site.

CORPUS CHRISTI

Município: Passa Quatro

Data: 20/06

Categoria: Religiosos

Endereço: Ruas do Centro Históricos de Passa Quatro - Centro, Ruas do Centro Históricos de Passa Quatro, s/n

Circuito: Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3371-5000

Descrição:

Celebração religiosa em que o saber comunitário funde arte criativa e demonstração de fé nos traçados das pedras claras e escuras das
ruas, que cobertas por materiais simples ( borra de café, areia e serragem coloridas) apresentam um resultado admirável com um belo e
sagrado tapete tombado pelo patrimônio para o cerimonial da Procissão de Corpus Christi. Bem Imaterial registrado pelo Decreto n° 6.174
de 04 de dezembro de 2009, que tem por objetivo celebrar o mistério da eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo.

CORPUS CHRISTI

Município: Coronel Fabriciano

Data: 20/06

Categoria: Religiosos

Endereço: Catedral de São Sebastião - Centro, Rua São Sebastião, 604

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3842-1091

Site: http://www.saosebastiaofabricssr.com.br/

Descrição:

A festividade religiosa é Patrimônio Cultural Imaterial do município que tem como objetivo celebrar o mistério da eucaristia, o sacramento do
corpo e do sangue de Jesus Cristo. Durante a festa são celebradas missas festivas e as ruas são enfeitadas para a passagem da procissão.
Para aqueles que têm interesse em participar da confecção dos tapetes, é só entrar em contato com a Paróquia de São Sebastião. Venha
conhecer o Corpus Christi de Coronel Fabriciano, a terra mãe do Vale do Aço!



TAPETE DE CORPUS CHRISTI

Município: Pequi

Data: 20/06

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Santo Antônio até a Praça do Rosário - Centro, Praça Santo Antônio até a Praça do Rosário, s/n°

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3278-1272 / 3278-1150

Descrição:

Os tapetes de Corpus Christi são uma tradição católica popular, confeccionados durante a celebração de mesmo nome, em junho de todo
ano. Os famosos tapetes são confeccionados de serragem e areia coloridas e representam cenas bíblicas, objetos devocionais ou simples
temas ornamentais sobre as ruas em que a procissão da Eucaristia passa. Normalmente os desenhos mais comuns, são aqueles que fazem
alusão à figura de Cristo, do pão e do cálice. Em Pequi, os tapetes ligam duas igrejas (Matriz de Santo Antônio à Igreja de Nossa Sra. do
Rosário) decorando o caminho por onde será transladado o Sacramento.

CORPUS CHRISTI

Município: Gonçalves

Data: 20/06

Categoria: Religiosos

Endereço: Principais ruas - Centro, Praça Monsenhor Dutra, 247

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3654-1248

Site: http://www.g15.org.br

Descrição:

Por volta das 9h, as ruas principais da pequena Gonçalves são tomadas por seus moradores – crianças, adolescentes, jovens, adultos e
idosos – prontos para traçarem e decorarem com serragem natural e colorida, flores, panos e objetos, as vias por onde a procissão de
Corpus Christi passarão mais tarde. Aos poucos os tapetes coloridos tomam forma, cada pedaço feito à mão e sob responsabilidade de um
grupo que esmerava por deixar sua parte a mais bela possível. Em seguida a procissão, pisando no tapete macio, o padre carrega o cálice
com a hóstia consagrada, simbolizando o corpo de Jesus. Ao longo do caminho, algumas paradas para oração em pontos pré-
determinados.

ENCONTRO DOS MOTOCICLISTAS

Município: Pirapora

Data: 20/06, 23/06

Categoria: Esportivo, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Orla Fluvial - Centro, Avenida Salmeron, s/n, Toca Kalangos do Sertão

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99919-0143

Facebook: https://pt-br.facebook.com/cassiuspopeye

Site: http://www.kalangosdosertão.com.br

Descrição:

Acontece as margens do Rio São Francisco com shows musicais de rock, praça de alimentação, barracas de souveniers, camping gratuito,
entrada franca, shows wheeling, sendo que o atrativo principal são as grandes motocicletas importadas de grande porte e triciclos que
tomam conta de toda a orla. O Encontro dos Motociclistas é sem dúvida um dos maiores eventos públicos da cidade de Pirapora e o que
mais gera divisas para o município.



14º NEPOPÓ FESTIVAO

Município: São João Nepomuceno

Data: 20/06, 23/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro Cultural Gabriel Procópio Loures - Centro, Rua Governador valadares, 54

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3261-1285

Facebook: https://www.facebook.com/festivalnepopo/

Site: http://sjnepomuceno.mg.gov.br

Descrição:

Grupos e Companhias teatrais de todo o país apresentam espetáculos teatrais de diversas categorias (infantil, rua, drama, comédia,
alternativo) em quatro dias de evento e entrada franca em todos os espetáculos.

PRADENSE AUSENTE

Município: Prados

Data: 20/06

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Vitoriano Veloso - Centro , Praça Vitoriano Veloso , S/Nº

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3353-6388

Site: http://www.prados.mg.gov.br

Descrição:

O evento é marcado pela diversidade de atrações culturais, voltadas a agradar todos os públicos. A programação promete agitar os
moradores, visitantes e filhos ausentes de Prados, com atrações culturais, caminhada fotográfica, música nos casarões, exposição de leões
de madeira, orquestra de violeiros, shows e DJ com som mecânico.

MOSTRA DE ARTESANATO E CULTURA DE RESENDE COSTA

Município: Resende Costa

Data: 20/06, 23/06

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Avenida Alfredo Penido - Nossa Senhora da Penha, Avenida Alfredo Penido, S/Nº

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3354-1366

Site: http://www.resendecosta.mg.gov.br

Descrição:

O evento visa à divulgação e à valorização do nosso artesanato e empreendedores. Aconteceu pela primeira vez em 2013 e, de lá pra cá,
tem sido um grande sucesso. A proposta é fazer um evento que abrange atividades culturais, intelectuais e artísticas. Nele também acontece
a celebração cívica e comemoração do aniversário de emancipação política de Resende Costa. A programação variada abrange, além das
atividades culturais e artísticas, feiras, exposições e oficinas diversas, como de gastronomia.



CAVALGADA E RODEIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO

Município: Itambé do Mato Dentro

Data: 20/06, 23/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Ginásio Poliesportivo Guido Isidoro/Quadra Poliesportiva - Centro, Praça 1° de Março, 22

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3836-5120 ramal 26

Facebook: https://www.facebook.com/events/641124619396011

Site: http://www.itambedomatodentro.mg.gov.br

Descrição:

A cavalgada e rodeio de Itambé do Mato Dentro, é um evento que se inicia no feriado de Corpus Christi, sendo geralmente realizada em
torno de 3 a 4 dias de festa. Envolve rodeio de cavalos e touros, desfile de animais, concurso de marcha, premiações e shows com artistas
da região.

CORPUS CHRISTI

Município: Teófilo Otoni

Data: 20/06

Categoria: Religiosos

Endereço: Catedral Imaculada Conceição - Cenrto, R. Antônio Alves Benjamin, 000

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3522-3278

Site: http://diocedeteofilootoni.com.br

Descrição:

O Feriado de Corpus Christi é celebrado em nosso município assim como no resto do país, dia em que celebra o Sacramento do Corpo e do
Sangue de Jesus Cristo, um dos sacramentos da Eucaristia. Desde a madrugada fiéis ocupam várias ruas no entorno das igrejas para
confeccionarem belíssimos tapetes alusivos ao dia santo. Devotos ansiosos aguardam o final das celebrações para em procissão seguirem
sobre os tapetes coloridos. em todas as paróquias do município são esperados um número de mais de 20 mil fiéis nesse dia.

FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA EM INGAÍ

Município: Ingaí

Data: 20/06, 30/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Religiosos

Endereço: Praça de eventos - Centro, Rua Joaquim Ribeiro de Lima, 295

Circuito: Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D'Água

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3824-1220

Site: http://www.ingai.mg.gov.br

Descrição:

Festa em homenagem ao Santo Padroeiro da cidade , com missa, procissões, barracas de comidas típicas e bebidas, jogos e leilão de
prenda e gado. Show populares, sorteio de brindes, leilão de gado, jogo de bingo e show pirotécnico. A festa da fogueira tradicional, reúne
pessoas de todo território nacional, atraí muitas pessoas pelos grandes shows e praça de alimentação que trabalha a culinária regional e
também as comidas típicas de junho.



CARMO DE MINAS RODEIO FESTIVAL

Município: Carmo de Minas

Data: 20/06

Categoria: Show

Endereço: Parque de Exposições Virgílio Pereira - Carmo de Minas, Praça Guedes Fernandes, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 98467-5782

Descrição:

O Rodeio Festival de Carmo de Minas é um dos mais tradicionais da região, contando com provas de montarias em touros e cavalos, shows
artísticos todas as noites, desfile das rainhas do rodeio e muita diversão e gastronomia mineira para os visitantes.

FESTA DA LAVOURA DE MORRO DA GARÇA

Município: Morro da Garça

Data: 20/06, 23/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço: Praça São Sebastiao - Centro, Praça São Sebastião, s/n

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3725-1110

Site: http://www.morrodagarca.mg.gov.br/

Descrição:

Criada em 1966 com os objetivos de homenagear o homem do campo, mostrar a riqueza agrícola do município e incentivar o trabalho da
família rural, a Festa da Lavoura mantém a tradição que veio perpetuando até os dias atuais. Com uma programação variada, a Festa conta
com missa de Corpus Christi em homenagem ao homem do campo, show valores da terra, exposição agrícola, desfile de cavalgadas, shows
artísticos todas as noites, e tem como pontos principais o desfile de carro de bois e a Folclórica Guaiana, que encerram as atividades e a
consolida como um evento de maior relevância cultural do município e de grande destaque na região. Pelo seu conjunto de expressões
culturais, sociais e artísticas que muito contribuem para a formação do patrimônio e a identidade cultural de Morro da Garça, a Festa da
Lavoura é hoje registrada como Patrimônio Cultural Imaterial do Município.

CORPUS CHRISTI DE OURO PRETO

Município: Ouro Preto

Data: 20/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Centro Histórico - Centro, Praça Tiradentes, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3559-3201

Facebook: http://facebook.com/turismoouropretooficial

Site: http://www.ouropreto.mg.gov.br

Descrição:

Tradicional comemoração católica. Há a confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi pela população, com serragens coloridas
formando desenhos de figuras relacionadas à Igreja; Celebrações Religiosas e Procissão do Santíssimo Sacramento pelas ruas da cidade.



FESTA DO PRODUTOR RURAL DE DESTERRO DE ENTRE RIOS

Município: Desterro de Entre Rios

Data: 20/06, 23/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Parquê de Exposições Arena Vereador Alípio Aarão - Fila Formosa, Rua Sagrado Coração de Jesus, 568

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (031) 3736-1528

Site: http://www.desterrodeentrerios.mg.gov.br

Descrição:

O evento proporciona, Torneio Leiteiro, Concurso Morfológico, Desfile de Carros de Bois Concurso de Marchas, Rodeio e Diversos Shows .
O objetivo é a integração dos produtores rurais da região e estimula à produção de leite. É uma festa para toda a Família com diversidades
de atividades.

XXXIII CAVALGADA DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL

Município: São José do Goiabal

Data: 20/06, 23/06

Categoria: Outros, Show

Endereço: Estádio Municipal Valeriano da Silva Correa - Padre Ermelindo, Rua Dr. Mateus , s/n

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3858-5121

Facebook: https://www.facebook.com/pmsjg/

Site: http://www.saojosedogoiabal.mg.gov.br

Descrição:

A cavalgada de São José do Goiabal é uma festa tradicional, que acontece há 32 anos. Durante os quatro dias de festa, acontecem diversos
shows artísticos de sexta feira a domingo. Na tarde do domingo, acontece o Concurso de Marcha, que conta com a presença de vários haras
da região, e premia os três primeiros colocados de cada categoria.

XXI JORNADA MINEIRA DE PSIQUIATRIA

Município: Belo Horizonte

Data: 20/06, 22/06

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Associação Médica de Minas Gerais - Centro, Avenida João Pinheiro, 161

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone:  (31) 3213-7457

Facebook: https://www.facebook.com/AMPsiquiatria/

Site: https://www.ampmg.org.br/amp

Descrição:

Muitas atividades estão sendo preparadas para a XXI Jornada Mineira de Psiquiatria que vai acontecer entre os dias 20 e 22 de Junho de
2019. Esse que será o mais inovador de todos os eventos, já produzidos pela Associação Mineira de Psiquiatria, terá como tema principal; a
conexão e a psiquiatria. A jornada terá uma interação ainda maior com os associados e com a sociedade com o objetivo de envolver
psiquiatras e outros profissionais em torno de assuntos correlacionados com a especialidade. Além das conferências, mesas redondas,
cursos de especialização e apresentações de trabalhos científicos, uma programação social e cultural inédita: concurso AMP de Jornalismo,
Poesias, Contos e Fotografia que visa premiar os respectivos sócios da AMP.



IV SIMPÓSIO LATINO-AMERICANO DE PREVENÇÃO DO SUICÍDIO

Município: Belo Horizonte

Data: 20/06, 22/06

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Centro de Convenções e Eventos da Associação Médica de Minas Gerais - Centro, Avenida João Pinheiro, 161

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3291-9899

Site: http://psiquiatria2019.com.br/simposio_suicidio.html

Descrição:

O IV Simpósio Latino-americano de Prevenção do Suicídio será realizado, de 20 a 22 de junho de 2019, no Centro de Convenções da
Associação Médica de Minas Gerais. O evento contará com palestrantes de diversas nacionalidades para debater temas ligados a saúde
mental, entre eles: Abraham Saldías Muñoz (Chile), Brian Mishara (Canadá), Freddy Vasquez (Peru), José Vicente Caballero Quinonez
(Paraguai), Leonardo Dorony (México), Lorena Campo (Equador), Marly Johana Bahamón (Colômbia), Sílvia Pelaez (Uruguai), entre outros.
As mesas de debate contarão com os seguintes temas nesta edição: SUICÍDIO NAS ESCOLAS; PREVENÇÃO DO SUICÍDIO; SUICÍDIO
EM MILITARES; SUICÍDIO NAS ARTES, entre outros.

EXPOSIÇÃO 129 ANOS DE CISNEIROS

Município: Palma

Data: 20/06, 23/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Show

Endereço: CASEMG - centro, Rua Jamil Jorge salum, s/nº

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3446-1004

Descrição:

O evento que aconteceu de 20 a 23 de junho de 2019, como vem acontecendo há alguns anos, com o objetivo de promover o reencontro de
Cisneirenses ausentes e receber turistas da região, reuniu uma verdadeira multidão no Distrito/Palma-MG, que comemorou na
oportunidade, 129 anos de existência. Os cantores Glauco Zulo e Igor Mendes, e a dupla Hálvaro e Rodriguez, foram as atrações principais
da festa. Shows fantásticos! Não menos importante foi o XI Torneio Leiteiro, competição que tem como finalidade principal, a valorização
dos produtores locais. Não perca!

VIII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE FLEBOLOGIA

Município: Belo Horizonte

Data: 20/06, 22/06

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Renaissance Work Center - Funcionários, Rua Paraíba, 550

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3213-0572

Facebook: https://www.facebook.com/SBACVMG/

Site: http://sbacvmg.com.br/site/

Descrição:

O Simpósio Internacional de Flebologia (SIF), organizado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV-MG), já se
firmou como um dos mais importantes eventos da flebologia do país. O evento este ano será realizado nos dias 20, 21 e 22 de junho de
2019, no Renaissance Work Center, em Belo Horizonte. Especialistas renomados, a nível nacional e internacional, foram convidados para
palestrar sobre tópicos importantes da flebologia que serão discutidos em alto nível. Sua presença é fundamental para o sucesso do SIF
2019, que marcará novamente Minas no cenário nacional da angiologia. Faça a sua inscrição pelo site do evento.



FESTA JUNINA SÃO JOÃO DO PICU

Município: Itamonte

Data: 20/06, 23/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Central - Centro, Praça Pe. Francisco Mira, 20, Praça Pe. Francisco Mira

Circuito: Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3363-3010

Facebook: http://https://www.facebook.com/prefeituradeitamonte/

Site: http://itamonte.mg.gov.br

Descrição:

A festa junina "São João do Picu", mantém as tradições mineiras e valoriza a cultura local, que desde os primórdios, realiza suas festas no
centro do arraial, onde está localizada a Praça Central. É a festa da alegria ...com muito forró e sanfoneiros animados, a descontração toma
conta dos participantes e ninguém fica parado . O vinho quente, a canjica e tanta comida boa aquecem os dançarinos de quadrilha que se
soltam em volta da fogueira e a festa vai até o sol raiar.

ARRAIÁ DU SÔ JOÃO

Município: Itanhandu

Data: 20/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Praça Amador Guedes, S/N

Circuito: Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3361-2000

Facebook: http:// www.facebook.com/prefeituramunicipaldeitanhandu/

Site: http://www.itanhandu.mg.gov.br/portal/index.php

Descrição:

Tradicional e grandiosa Festa Junina, acontece na Praça Amador Guedes, decoração artesanal, organizada em conjunto com as escolas do
município, com atrações musicais, quadrilhas e comidas típicas.

III ARRAIAL DE SÃO SEBASTIÃO

Município: Itabirito

Data: 20/06, 23/06

Categoria: Religiosos

Endereço: Lateral da Igreja Matriz de São Sebastião - Rua Rosalino Gonçalves Magalhães - Centro, Rua Rosalino Gonçalves
Magalhães, 60, @-20.2542689,-43.8036781,17z

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3561-1936 / 98519-4975

Facebook: https://www.facebook.com/pg/psaosebastiaoitabirito/posts/

Descrição:

O “Arrariá” de São Sebastião acontece ao lado da igreja, no Centro de Itabirito. A festa, sob a tutela da paróquia, é sucesso absoluto de
público. Segundo a organização, cerca de 400 pessoas (por dia) prestigiam os shows. A Festa conta com shows animados e uma grande
quadrilha junina. Nesse evento não há bebida alcoólica, mas muitos quitutes tradicionais das festas juninas estão presentes. O evento
acontece sempre depois da missa. A arrecadação da festa custeia as obras da paróquia.



FESTA DO ARRAIAL

Município: Caldas

Data: 20/06, 23/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Largo do Rosário - Centro, Praça do Rosário, 0, Igreja do Rosário Caldas

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3735-1578

Site: http://www.caldas.mg.gov.br

Descrição:

A festa do Arraial é realizada durante o feriado de Corpus Christi e conta com a difusão de toda a cultura gastronômica artesanal local.
Durante as festividades ocorrem shows, dança de quadrilha e promovem através da história o resgate da Cultura Caipira. Os visitantes
podem desfrutar de bons momentos nas barracas organizadas por instituições sociais da região que comercializam artesanato, quitutes
típicos e apresentam o trabalho de inclusão social da instituição na região.

LED ZEPAGAIN NO DISTRITAL

Município: Belo Horizonte

Data: 20/06

Categoria: Show

Endereço: O Distrital - Cruzeiro, Rua Opala, s/n

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3284-0709

Facebook: https://www.facebook.com/LedZepagain/

Descrição:

A banda Led Zepagain (USA) faz show em Belo Horizonte-MG. O grupo é a mais impressionante e realista banda tributo ao Led Zeppelin,
tendo o reconhecimento do próprio Jimmy Page. Eles capturam a magia, o misticismo, a improvisação, a loucura, a teatralidade e a
ferocidade musical do lendário grupo. Os músicos inclusive já se apresentaram no renomado House of Blues. A apresentação acontece dia
20 de Junho, no Distrital às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla

3º DOCES MINAS - FESTIVAL MINEIRO DE DOCES

Município: São Lourenço

Data: 20/06, 22/06

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Calçadão 2 - Centro, Av. Comendado Costa, S/N

Circuito: Circuito Turístico das Águas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3332-8579

Facebook: https://www.facebook.com/VisiteSaoLourenco/

Site: http://www.saolourencocvb.com.br

Descrição:

São Lourenço é reconhecida nacionalmente como local de origem de deliciosos doces tradicionais mineiros. Valorizando esse
reconhecimento e aproveitando uma indústria atenta aos novos nichos do mercado de alimentos, o São Lourenço Convention & Visitors
Bureau realiza, de 20 a 22 de junho de 2019, o III DocesMinas – Festival Mineiro de Doces. O evento contará com expositores locais e
regionais, fabricantes de doces, dos mais tradicionais - como doces de leite, compotas, goiabadas e afins - até os que atendem às novas
tendências, como os orgânicos, zero açúcar, isentos de glúten, sem lactose e produtos direcionados ao público fitness, como paçocas com
Whey Protein.



EXPOAL

Município: Lajinha

Data: 20/06

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço:  Centro Municipal de Eventos Adeildo Vieira Heringer - Areado , Corrego do Areado , s/n, Armazém Coocafe de lajinha

Circuito: Circuito Turistico Pico da Bandeira

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3344-2006 / 3344-2796

Facebook: https://www.facebook.com/secretariadeculturaeturismodelajinha/

Site: http://www.lajinha.mg.gov.br/

Descrição:

Na EXPOAL além de shows durante os 4 dias de festa tem o rodeio, que é o grande destaque. Instalado em uma área privilegiada do
parque com visão ampla para todas as outras áreas, o concurso leiteiro e os leilões também é um sucesso de exposição e de expressão
comercial, a festa atrai muito aos empresários do agronegócio.E conta com a presença de lajinhenses e visitantes vizinhos das cidades
mineiras e capixabas.

COPA DAS ATLÉTICAS DO VALE - CAV 2019

Município: Governador Valadares

Data: 20/06, 23/06

Categoria: Esportivo

Endereço: Área da Feira Da Paz - Centro, Rua Marechal Floriano, 905

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3271-3881

Site: http://www.valadares.mg.gov.br

Descrição:

Com uma proposta universitária, o campeonato tem 3 dias de arena com jogos + DJs e bandas, e ao final dos dias, festas com os shows. Em
sua 3ª Edição, a CAV 2019 busca reunir mais de 40 Atléticas Universitárias, com participação média de 4.000 universitários. O evento
também traz grandes nomes para shows, além de contar com uma Arena de convivência o tempo todo à disposição dos participantes.

SÃO JOÃO DE CAIANA

Município: Caiana

Data: 21/06, 24/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Avenida Pedro de Oliveira - Centro, Avenida Pedro de Oliveira, 11, Avenida Principal da cidade

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3745-1049

Site: http://www.caiana.mg.gov.br/

Descrição:

Conhecida como a mais tradicional festa da cidade, a festa teve início há mais de 100 anos. Sendo iniciada como uma pequena
comemoração em homenagem ao padroeiro da cidade, São João Batista, e com o passar do tempo foi crescendo e recebendo cada vez
mais público. A Festa de São João reforça as tradições regionais com a dança de quadrilha, fitas, exposição de produtos artesanais,
motocross, cavalgada e shows de músicas com artistas nacionais e regionais. O principal objetivo é apresentar a cultura local a todos os
visitante, além de movimentar o comércio da cidade. Os moradores se enchem de orgulho quando chega o mês de junho, que acontece a
festa, e quem vem participar não se arrepende. Venha e traga seus amigos e familiares e desfrute do melhor São João da região!



FESTA JUNINA

Município: Pouso Alto

Data: 21/06, 23/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Central - Centro, Praça Desembargador Ribeiro da Luz, s/n

Circuito: Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3364-1140

Facebook: https://www.facebook.com/Turismo-e-Cultura-Pouso-Alto-1447613142177868/

Descrição:

Festa caipira com decoração de bandeirinhas coloridas e chitão, fogueira, barraquinhas servindo comidinhas quentes tipicas da região,
inclusive a tradicional e peculiar Ficazzela, muitas danças como quadrilhas, forrós; haverá também leilões, bingos e casamentos caipiras.

SÃO JOÃO EM MAMONAS

Município: Mamonas

Data: 22/06, 24/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro Comunitário de Mamonas - Centro, Rua Prof. Valdemar Gomes Pereira , s/n

Circuito: Circuito Turístico da Serra Geral do Norte de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (41) 3814-1203

Facebook: https://www.facebook.com/MamonasMG/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARA_HLJ9om-
iqcNKo4uTdrg7nSVdNnUkgghqUqWnca8uwuM5hEZmC-A3jDMPkmuSRBq8A3f7xFBKSMqm

Site: http://mamonas.mg.gov.br/

Descrição:

Mamonas é uma cidade marcada por uma grande manifestação cultural, as Festas Juninas de São João é um grande exemplo da riqueza
cultural da cidade, também considerada a Capital Mineira do Forró, que atrai todos os anos visitantes de cidades vizinhas que prestigiam a
famosa festa de São João. Para tanto com a realização do evento é esperado cerca de 2000 pessoas/dia, das quais se acredita que 50%
sejam turistas. Tendo como público alvo seus compatriotas e moradores das cidades circunvizinhas.

BRUTIQUIM

Município: Brumadinho

Data: 22/06, 22/07

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Bares e Botecos do município - Centro, Rua Maria Maia, 157

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3571-4602

Facebook: https://www.facebook.com/brutiquim.brumadinho

Site: http://www.visitebrumadinho.com.br

Descrição:

Considerado nosso Festival de Comida de Boteco, o Brutiquim caracteriza-se como um evento itinerante que reúne diversos bares e
restaurantes do município, de modo a valorizar a gastronomia local estimulando-os a aperfeiçoarem na qualidade da apresentação dos
pratos, no ambiente, atendimento e interação com o público. Os estabelecimentos participantes têm a oportunidade de apresentar pratos
que vão desde petiscos tradicionais até outros mais elaborados, como massas, carnes e peixes. No final do festival, é eleito o bar ou
restaurante vencedor.



JUNHO GOSPEL

Município: Mateus Leme

Data: 22/06

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça de Eventos - Centro, Travessa Agente José Ferreira, 00

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 991505039

Descrição:

Evento Evangélico criado pela Prefeitura em 2009 chega ao décimo ano valorizando a cultura evangélica com atrações locais e regionais.
Shows Gospel com participação de bandas do município e também com apresentação principal, com a dupla, André e Felipe, pregação com
o pastor e barraquinhas com comidas típicas. Realização da prefeitura de Mateus Leme com apoio da Associação Amem.

ENCONTRO DE BANDAS

Município: Carmo do Cajuru

Data: 22/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça 1° de Janeiro - Centro, Praça 1° de Janeiro, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3244-0700

Facebook: http://prefeituradecarmodocajuru

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

Além de competente naquilo que se propõe a fazer tem dado o maior exemplo de valorização da memória cajuruense. Enquanto a memória,
o idoso, o antigo são descartados em Carmo do Cajuru, a nossa tradicional banda é talvez a única instituição que valoriza a tradição e
cultura. Que essa instituição sirva de exemplo para que possamos valorizar nossa riqueza imaterial. o evento é realizado no espaço cultural
na praça 1° de Janeiro, conta com a participação de bandas da região e da banda cajuruense. entrada franca

COPA DE MARCHA DO C.M.M. DE CRISTINA

Município: Cristina

Data: 22/06

Categoria: Esportivo, Outros

Endereço: Parque de Exposições - Centro, rodovia 381, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 99136-6470 / 99191-1300

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Haras-Traswal

Site: http://www.abccmm.com.br

Descrição:

É um evento imperdível que trabalha com parceria do NÚCLEO DO SUL DE MINAS DOS C.C.M.M., para amantes de equinos e envolvidos
na área pode proporcionar um final de semana cheio de alegrias e desafios, dessa forma todos são envolvidos em uma atmosfera de romper
com seus limites e torcer pelos envolvidos nas competições.



FESTA JUNINA DE BERIZAL

Município: Berizal

Data: 22/06, 23/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Religiosos, Show

Endereço: Praça João Ferreira Souto - Centro, Praça João Ferreira Souto, S/N, Centro

Circuito: Circuito Turístico da Cachaça

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3845-8122

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituradeberizal/

Site: http://www.berizal.mg.gov.br

Descrição:

Celebração cultural realizada em todos os anos no primeiro final de semana próximo ao dia 23 de junho. A grade da festa é composta por
danças de quadrilhas, levantamento de bandeira, comercialização de quitutes e guloseimas próprios da região e da época, shows artísticos,
realização de compadrios na fogueira de São João, não podendo faltar ao cardápio o "Quentão", feito com cachaça e gengibre.

FESTA JUNINA - SÃO JOÃO DO SÍTIO ESTRELA DO CÉU AZUL

Município: Buritizeiro

Data: 22/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos, Show

Endereço: Sitio Estrela do Céu Azul - Zona Rural, Povoado de Xupé, s/n

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3742-2495

Site: http://www.buritizeiro.mg.gov.br/

Descrição:

O evento começou com uma promessa feita a São João, iniciando o evento com uma cavalgada partindo da cidade de Buritizeiro com
destino à festa na comunidade do Xupé, há 40 km de distancia. A cavalgada é um dos destaques do evento, que é finalizado com muito
forró, e boa gastronomia no Sitio Estrela do Céu Azul. Nas primeiras edições, era uma festa de abrangência local. A qualidade das atrações,
a variedade gastronômica típica apresentada e a hospitalidade do povo elevou o nível da festa, que passou fazer parte do calendário de
eventos do município e a cada edição vem atraindo um número maior de participantes e turistas de outras localidades, interessados em
vivenciar as tradições juninas.

FESTA DO CLUBE DO CAVALO

Município: Guarani

Data: 22/06, 23/06

Categoria: Esportivo, Populares e Folclóricos

Endereço: Parque da Exposição - 36160000, Travessa Paula Miranda, s/n, fundos

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: 32 3575 1622

Site: http://www. guarani.mg.gov.br

Descrição:

A Festa do Clube do Cavalo em Guarana é famosa por suas provas de Hipismo e concursos de marcha envolvendo toda região. Ótima
oportunidade para amantes da raça se divertir e fazer negócio, confraternizacao, troca de experiencias, musica.



III FEIRA DE GASTRONOMIA E II ARRAIÁ JUNINO

Município: Pedra do Anta

Data: 22/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Avenida Principal - Centro, R. Maj. José Luís da Silva Viana, S/N

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3896-1130

Facebook: https://www.facebook.com/Prefeitura-Municipal-de-Pedra-do-Anta-1412948458746556/

Site: http://www.pedradoanta.mg.gov.br/portal/

Descrição:

Cultura, lazer, diversão e o melhor da gastronomia da região você encontra na Feira de Gastronomia e Arraiá Junino de Pedra do Anta!
Durante o evento são realizadas apresentações de quadrilha, shows musicais com bandas da região e ainda barraquinhas servindo pratos
típicos da culinária mineira.

ARRAIA DE VILA PEREIRA

Município: Nanuque

Data: 22/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: PRAÇA DA MATRIZ - centro, centro, s/n

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3621-2462

Site: http://www.nanuque.mg.gov.br

Descrição:

O tradicional Arraiá do Distrito de Vila Pereira, enquanto seja uma festa popular, que visa manter fortalecidas as tradições culturais do povo
nanuquense, tem por escopo principal o aquecimento do comércio local no mês junho, nacionalmente consagrado às comemorações
alusivas aos festejos juninos, com forte apelo caipira. Várias são as caracterizações dessa festividade: músicas, quadrilhas, folguedos,
lendas, contos, estórias, enfim, tudo isso ao sabor de comidas típicas locais ou regionais.

ARRAIÁ DA VILA

Município: Água Boa

Data: 22/06, 23/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Vila dos Operários - Vila dos Operários, Rua dos Operários, 00

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3515-1554

Site: http://www.aguaboa.mg.gov.br/

Descrição:

O Arraiá da Vila é um evento tradicional da cidade, com muitas danças, comidas e prosas que envolve todas comunidade local e regional.
Composto de muita diversão, o arraiá atrai pessoas de toda região e uma grande festança. Há apresentação arriá estilo festa junina, muitas
musicas, danças e diversão durante todos os dias.



FESTA DE SÃO JOÃO DE SERRA DOS AIMORÉS!

Município: Serra dos Aimorés

Data: 22/06, 24/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Péricles Gonçalves - Centro, Praça Péricles Gonçalves , SN

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3625-1360

Site: http://pmsa.mg.gov.br

Descrição:

A Festa de São João é uma tradição entre o povo Serrense, tem como objetivo, resgatar a Cultural local. Comemorado nos dias 22,23 e 24
de Junho de 2019, o evento tem como atrações, bandas de Forró pé de Serra, apresentação de Danças Culturais, barracas com comidas
típicas e artesanato local. O Forrozão da Serra como é conhecido, tem a fama de proporcionar para os visitantes muita animação, alegrias e
interatividade. Venha participar conosco, você é nosso Convidado!

FESTA DO DOCE - SÃO JOÃO BATISTA

Município: Piranguçu

Data: 22/06, 23/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Religiosos, Show

Endereço: Casa de festa Bairro dos Pitos - PIRANGUCU, Zona Rural , Bairro dos Pintos , S/N

Circuito: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3643-1222

Facebook: https://www.facebook.com/Conselho-de-turismo-de-Pirangu%C3%A7u-Comtur-133107707284278/

Site: http://www.pirangucu.mg.gov.br/

Descrição:

A festa do doce é centenária. E iniciou através de uma promessa feita por um morador local que se o seu pedido fosse realizado que ele
distribuiria de forma gratuita doces as crianças da comunidade. O tempo passou e a festa foi criando maiores proporções. Hoje a
comunidade juntamente com os festeiros se juntam para confeccionarem doces caseiros para que seja entregue aos participantes, visitantes
e para a comunidade. Os doces são: Batata doce, Abóbora, Laranja, Sidra e doces de caldas. A festa inicia com a procissão do São joão da
casa do festeiro (do ano anterior) para a casa do festeiro do ano atual. Após é realizada a passagem da bandeira e dos serviços ao festeiro
do próximo ano. Grande queima de fogos, terço cantado e após ocorre a distribuição de doces a todos os presentes.

FESTA DE SÃO JOÃO EM ESTIVAS

Município: Carmo do Cajuru

Data: 23/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Comunidade Rural de Estiva - não informado, Praça da comunidade, s/n

Organização/Informações:

Facebook: http://prefeituradecarmodocajuru

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

É celebrado no dia 24 de junho . Na cultura popular brasileira, as festas juninas têm lugar especial, pois, além de valorizarem as tradições
locais, também revelam muitos elementos históricos, religiosos e mitológicos curiosos, que passam despercebidos. Também muito
conhecida pela tradicional passagem a meia noite sobre as brasas ainda em chama, onde devotos de São João passam descalço sobre a
brasa quente. No dia do evento acontece barraquinhas, missa e um maravilhoso forro. O evento é realizado na Comunidade de Estiva
município de Carmo do Cajuru. Entrada franca



TRIBUTO AO REI DO POP 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 23/06

Categoria: Show

Endereço: Km de Vantagens Hall - Centro, Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (11) 94131-6581

Facebook: https://www.facebook.com/events/303371983693837/

Descrição:

O espetáculo Tributo ao Rei do Pop retorna ao Km de Vantagens Hall, em única apresentação, no dia 23 de junho de 2019. Para esta
edição Rodrigo Teaser promete fazer um show diferenciado no ano em que se completa dez anos sem Michael Jackson. Canções inéditas e
participação especial de membros da equipe original do astro americano, como o coreógrafo LaVelle Smith e o guitarrista Jennifer Batten
estão entre as surpresas. Os ingressos poderão ser adquiridos pela internet (www.ticketsforfun.com.br), e na bilheteria do Km de Vantagens
Hall BH.

FESTA DE SÃO JOAO

Município: Jaboticatubas

Data: 23/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Comunidade Quilombola do Mato do Tição - Zona Rural, Rua Benjamim José Siqueira, s/n, Comunidade Quilombola do
Mato do Tição

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99648-8889

Descrição:

A festa de São João ocorre na comunidade há mais de 100 anos no dia 23 para 24 de junho, fazendo parte do calendário das tradicionais
festas juninas. O palco para a festa é o terreiro da casa de dona Divina de Siqueira que é preparado por toda a comunidade durante a
semana que antecede os festejos. Todos os anos é tradicional a construção de uma enorme fogueira que é acesa às 20 horas, neste
momento se inicia o candombe. A meia noite a bandeira de de São João é hasteada e a fogueira derrubada, sendo que as brasas
espalhadas tornam-se um grande tapete por onde os devotos de São João caminham pagando promessas. Segundo a tradição, todos que
possuem muita fé podem caminhar sobre as brasas sem risco de se queimar. Todos que vem participar da festa são servidos com canjica
confeccionada a partir de doações de toda a comunidade e distribuída gratuitamente.

FESTA DE SÃO JOÃO

Município: Rio Doce

Data: 23/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Silveira Lobo - Centro, Rua Silveira Lobo, s/n

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3883-5151

Facebook: https://m.facebook.com/profile.php?id=100002931800398&ref=content_filter

Site: http://www.riodoce.mg.gov.br

Descrição:

A tradicional Festa de São João, vinda de várias gerações, organizada pelos familiares de Joana Matias e de seu filho João Matias
juntamente com a comunidade, se tornou um marco na cidade de Rio Doce. As pessoas caminham com os pés descalços sobre as brasas
incandescentes. Aqueles que têm fé não se queimam. E no decorrer da festa com muita alegria são servidas várias guloseimas como
pipocas, pães, roscas, leite, café, quentão etc. Tem também o concurso da quadrilha com premiação para melhor dança e caracterização,
finalizando com um grande e animado forró.



REACENDENDO A FOGUEIRA

Município: Salinas

Data: 23/06, 30/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Passarela da Alegria - Centro, Rua Hum, S/N

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3841-3200

Site: http://www.salinas.mg.gov.br

Descrição:

O evento é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Salinas e Fundação de Cultura para garantir a municipalidade a cultura de reacender a
tradição da fogueira de São João e São Pedro além de relembrar a culinária típica da estação junina. O foco do projeto é o resgate dos
festejos juninos, bem como a promoção e valorização das tradições culturais mais genuínas. Costumes como rituais religiosos juninos,
danças, música e culinária são reativados fazendo registrar a história dos antepassados às novas gerações.

4ª CAVALGADA DE ALBERTINA

Município: Albertina

Data: 23/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Cavalgada - Centro, Albertina, s/n, Lago Municipal

Circuito: Circuito Turístico das Malhas do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3446-1333

Descrição:

O evento acontece geralmente de domingo, onde cavaleiros e carros de bois do município e região desfilam pelas ruas da cidade. No final
do desfile acontece um show em um espaço do Lago Municipal. São distribuídos lenços e trofeus para os participantes. O Padre da cidade
joga água benta em todos os animais. Um momento bonito de confraternização. Uma grande manifestação cultural em forma de passeio,
realizada por grupos de cavaleiros e amazonas, entre crianças e idosos. Contamos na Cavalgada com aproximadamente un 30 Carros de
Boi e uns 400 cavaleiros.

3ª PASSEIO CICLÍSTICO DE TUMIRITINGA

Município: Tumiritinga

Data: 23/06

Categoria: Esportivo

Endereço: Prainha do Jaó - Nova Tumiritinga, Rua 5, 30, Praça

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 32351166

Descrição:

O passeio ciclístico foi criado para fomentar o turismo esportivo, este evento atrai público de diversas idades para prestigiar e pedalar em
conjunto com todos. O evento sempre é feito dentro da cidade e percorre ruas e avenidas.



FESTA DO SENHOR SÃO JOÃO

Município: São João da Ponte

Data: 24/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Religiosos, Show

Endereço: Praça Governador Valadares - CENTRO, Praça Governador Valadares, 49

Circuito: Circuito Turístico Sertão Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3234-1162 / 3234-1243

Descrição:

A tradicional celebração religiosa dos Festejos do Senhor São João Batista de São João da Ponte já é uma realidade consagrada no Norte
de Minas. Sempre com barraquinhas e muita animação a festa da inicio 15 de junho e encerra no dia 24/06 de cada ano.

TRIBUTO AO PADRE JOÃO

Município: Carmo do Cajuru

Data: 24/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Praça Nossa Senhora Aparecida - Adelino Mano, Av Padre Guilherme Nunes, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3244-1001

Facebook: http://prefeituradecarmodocajuru

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

Comemora-se no dia 24 de junho uma celebração em memoria ao falecimento do nosso querido Padre João Parreira Villaça, que durantes
anos servil e evangelizou vários fieis em Carmo do Cajuru, onde é rezado o terço ou missa e homenagem ao Padre. O terço ou missa é
realizado na Praça nossa Senhora Aparecida (popularmente conhecido Como Cruzeiro), Bairro Adelino Mano em Carmo Do Cajuru.
entrada franca

FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA NA COMUNIDADE DE JACARANDA

Município: Carmo do Cajuru

Data: 24/06

Categoria: Religiosos

Endereço: Comunidade de Jacaranda Município de Carmo do Cajuru - Praça da comunidade, Praça da comunidade, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3244-1001

Facebook: http://prefeituradecarmodocajuru

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

É celebrado no dia 24 de junho . Na cultura popular brasileira, as festas juninas têm lugar especial, pois, além de valorizarem as tradições
locais, também revelam muitos elementos históricos, religiosos e mitológicos curiosos, que passam despercebidos. No dia do evento
acontece barraquinhas, missa e um maravilhoso forro. Evento realizado na comunidade de jacaranda município de Carmo do Cajuru.
Entrada franca.



FESTA DE SÃO JOÃO

Município: Cristiano Otoni

Data: 24/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Antiga Estação Ferroviária Chistiano Ottoni - cetro, Praça José Abrahão, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3724-1765

Descrição:

Evento que reúne cristianenses e visitantes que gostam de uma boa festa junina, a festividade conta com muitas atrações tipicas, tais como
a tradicional quadrilha, comidas tipicas do evento, músicas tradicionais de quadrilha e a famosa passagem na fogueira. A Secretaria de
Cultura e Lazer de Cristiano Otoni traz essa festividade ao Calendário de Eventos com intuito de resgatar as tradições mais populares da
cidade e manter-la vigente. É um evento muito esperado pela população cristianense, pois nele se reúne toda a comunidade e muitos
visitantes de cidades vizinhas. Os frequentantes de mais idade tem muita fé e ainda passam sobre a fogueira a meia-noite

FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA

Município: Padre Paraíso

Data: 24/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos, Show

Endereço: PRAÇA ÁGUAS MARINHAS, 100 - CENTRO, RUA PREFEITO ORLANDO TAVARES, 14 CENTRO, 100

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3534-1229

Facebook: http://pt-br.facebook.com/PadreParaisoMG/

Site: http://www.padreparaiso.mg.gov.br

Descrição:

Festa católica celebrando o Nascimento de João Batista. Na nossa cidade esta festa é comemorada há mais de 40 anos, nos dia 24 de
Junho, pela igreja católica com cultos e procissões. Nestes dias a cidade se enfeita com o colorido de balões e bandeirolas e muitas
fogueiras; apresentando na Praça Águas Marinhas um festival de quadrilhas que envolvem participantes de todas as idades, Shows com
bandas de forró, barracas com comidas típicas, muitos fogos e muita alegria atraindo visitantes e os paraisenses ausentes que aproveitam a
data para a visita familiar e participar da festa.

CONGRESSO MINEIRO DE ESPORTES

Município: Itabirito

Data: 26/06, 28/06

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Salão dos Ferroviários - Complexo Turístico da Estação - Centro, Praça Dr. Guilherme, s/n, -20.254959,-43.8020323,17z

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3561-1956

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

Congresso Mineiro de Esporte trará diversos pesquisadores da área da saúde e esportes para Itabirito. O objetivo do congresso é envolver a
sociedade na prática esportiva ressaltando os aspectos positivos da prática de esportes. O congresso é direcionado para todos os
profissionais da área da saúde, atletas, esportistas e profissionais ligados ao esporte, além de contar com atividades para o esportista
amador. As vagas são limitadas.



CAMBOR 2019

Município: Bom Despacho

Data: 26/06, 30/06

Categoria: Esportivo

Endereço: Ipê Campestre Clube - Zona Rural , BR 262, s/n, Km 02

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3521-2527

Site: http://www.cambor.cbo.org.br

Descrição:

A Confederação Brasileira de Orientação (CBO), a Federação Mineira de Orientação (FMO) e o Clube de Orientação de Divinópolis
(CODIV), convidam toda a “família orientista” nacional e internacional para participar do XXI Campeonato Brasileiro de Orientação, que será
realizado em Bom Despacho - MG, no período de 27 a 30 de junho de 2019. Orientação é um desporto individual ou de duplas que tem
como objetivo percorrer uma determinada distância em terreno variado e desconhecido, obrigando os atletas a passar por determinados
pontos no terreno (postos de controle) e descritos num mapa distribuído a cada concorrente, desenvolvendo a consciência ecológica e
cultural nos atletas. Evento válido pelo WRE–World Ranking Event.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE MONTE SANTO DE MINAS

Município: Monte Santo de Minas

Data: 26/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Praça Sebastião Antônio da Silva - Centro, Av. Vital Paulino da Costa, s/n

Circuito: Circuito Turístico Montanhas Cafeeiras de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3591-5100

Site: http://www.montesantodeminas.mg.gov.br

Descrição:

Comemoração do aniversário da cidade na data de 26 de junho com apresentação de desfile cívico, shows com artistas locais e regionais.
O evento conta com a participação de teatro, dança, bandas, músicas, folia de reis, congadas, futebol entre outras atrações. Durante a
manifestação do aniversário, que acontece durante 1 a 3 dias, a comunidade está envolvida pois é uma festa que conta com cooperação de
escolas municipais, estaduais e particulares, envolvendo todos os setores da prefeitura.

FESTA DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO

Município: Bocaina de Minas

Data: 27/06, 29/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Praça Caçula - Praça da Matriz - Centro, Praça Caçula, s/n

Circuito: Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3294-1160

Site: http://bocainademinas.mg.gov.br

Descrição:

Entre os dias 27 e 29 de junho, a cidade de Bocaina de Minas esquenta as noites frias da Serra Mantiqueira com a tradicional festa de São
Pedro e São Paulo, promovida pela prefeitura do município, recebendo bocainenses e visitantes de diversas regiões e consolidando o
evento como um dos mais conhecidos e aguardados da região. Artistas locais e do cenário nacional cantam e dançam durante os três dias
de festa levando animação e diversão para o público presente que, apesar do frio intenso não deixa de prestigiar. O evento ainda conta com
a presença de diversas barracas com comidas e bebidas típicas, ideais para esquentar o público presente, e há também parque de diversão
para as crianças durante todos os dias do evento.



ARRAIÁ DA ESTAÇÃO

Município: São Sebastião do Rio Verde

Data: 27/06

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Parque de Exposições Seo Leleco - Centro, Parque de exposições Seo Leleco , S/n

Circuito: Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3364-1144

Descrição:

O Arraiá da Estação é uma das festas populares de São Sebastião do Rio Verde que reúne o maior número de turistas. Com a participação
das escolas do município esta festa tradicional oferece diversas atrações tais como: desfile de casais de caipiras, desfile para escolher a
Rainha do Arraiá, roda de violeiros, quadrilha, casamento caipira, discoteca, forró, shows além das barracas de comidas típicas.

ARRAIÔPATRÔ 2019

Município: Patrocínio

Data: 27/06, 29/06

Categoria: Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Praça Santa Luzia - Centro, Praça Santa Luzia, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos do Cerrado

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3831-5192

Facebook: https://www.facebook.com/secretariamunicipaldeculturadepatrociniomg/

Site: http://www.casadaculturapatrocinio.org/fcp/

Descrição:

Patrocínio realizará a 3ª Edição do Arraiôpatrô, para esquentar o inverno em nossa cidade. Na programação do evento, concurso de
quadrilhas com participação das escolas da cidade, shows musicais e barraquinhas irão agitar moradores e turistas. No mesmo fim de
semana, no sábado, 22 de junho, será realizada, a 69º Corrida Nacional da Fogueira. Para saber mais detalhes, confira o site!

LAGOA GASTRÔ

Município: Lagoa Santa

Data: 27/06, 14/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Ella Eventos - Joana Darc, Rua Acdo. Nilo Figueiredo, 1456

Circuito: Circuito Turístico das Grutas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99292-8446

Facebook: https://www.facebook.com/lagoagastro/

Site: http://lagoagastro.com.br/

Descrição:

O Lagoa Gastrô é um festival de cultura e gastronomia de Lagoa Santa que traz para a cidade uma programação intensa de muito sabor e
entretenimento. O evento acontece de 27 de junho a 14 de julho, nos finais de semana, em estabelecimentos da cidade que proporcionarão
experiências únicas para os amantes da boa gastronomia, cultura e bem receber. De quinta-feira a domingo será possível saborear, em
cada estabelecimento participante, um menu especial com preços que variam entre R$54,90 a R$69,00 por pessoa (com entrada, prato
principal e sobremesa). E para completar, a cidade contará com atrações artístico-culturais e condições de hospedagem com preços
acessíveis.



3ª FESTA JUNINA DO MERCADO CENTRAL

Município: Belo Horizonte

Data: 28/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Mercado Central - Centro, Avenida Augusto de Lima, 744

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3274-9434

Facebook: https://pt-br.facebook.com/mercadocentralbhz/

Site: http://mercadocentral.com.br/

Descrição:

Há nove décadas, o Mercado Central é ponto turístico para quem vem de fora e ponto de encontro para quem vive na cidade. Ele reúne
temperos, aromas, sabores, crenças e todas as características mais marcantes da cultura mineira. No dia 28 de junho, será realizada a 3ª
Festa Junina do Mercado Central. Após o sucesso da edição passada, o arraial do Mercado entrou para o calendário de eventos da
associação. O evento será realizado no Estacionamento do Mercado, aberto ao público, e o espaço vai receber uma decoração especial
com o tema junino. Não perca essa festança com muita dança, alegria e a saborosa culinária tipica dos mineiros.

MOSTRA EDITAL DE OCUPAÇÃO DE ARTES VISUAIS

Município: Belo Horizonte

Data: 28/06, 08/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço: Palácio das Artes - Centro, Avenida Afonso Pena, 1537

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3236-7400

Site: http://fcs.mg.gov.br

Descrição:

De 28 de junho a 08 de setembro, o Edital de Ocupação de Artes Visuais da Fundação Clóvis Salgado traz, para as galerias do Palácio das
Artes, as exposições dos artistas selecionados Lorena D’arc (Leite Derramado), Renata Cruz (Para sempre e um dia) e Rodrigo Arruda
(Ecos). Criados a partir de diferentes suportes, os trabalhos têm, em comum, a arte em processo, seja pela pesquisa artística, pelo resgate
de técnicas quase obsoletas ou pela essência questionadora da contemporaneidade. Os artistas vão ocupar as galerias Mari’Stella Tristão,
Arlinda Corrêa Lima e Genesco Murta, respectivamente. O Edital de Ocupação de Artes Visuais FCS é uma iniciativa já consolidada como
evento de destaque no cenário artístico nacional. Sua realização visa fomentar a produção artística contemporânea e a divulgação de novos
talentos. Como premiação, os artistas recebem R$4.000,00 (cada), para a montagem das exposições, além de apoio da FCS na divulgação
das mostras.

FESTA DE SAO PEDRENSE AUSENTE

Município: São Pedro do Suaçuí

Data: 28/06, 30/06

Categoria: Show

Endereço: Rua do Comércio - Centro, Rua do Comercio, s/n

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3434-1141

Facebook: https://www.facebook.com/Bloco-Os-Pedrocas-III-Ressaca-de-Carnaval-647666672086997/

Site: http://www.saopedrodosuacui.mg.gov.br

Descrição:

A festa de São Pedrense Ausente já é uma grande tradição na cidade, contando com participação da população de toda a região. O evento
acontece no centro da cidade, com acesso gratuito para população local e visitantes. No local, é montado uma grande estrutura para receber
shows artísticos, atividades de lazer, interação, oferecendo ainda segurança e conforto a todos.



ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Município: Senhora de Oliveira

Data: 28/06, 30/06

Categoria: Esportivo, Feiras e Exposições, Show

Endereço: Parque de Exposições Municipal - Volta Seca, Amantino Honório Bitencourt , s/n

Circuito: Circuito Turístico Villas e Fazendas de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3755-1224

Facebook: http://culturadesenhoradeoliveira

Site: http://www.senhoradeoliveira.mg.gov.br

Descrição:

É uma festa tradicional com entrada gratuita, onde se comemora o aniversário da cidade , com os melhores shows da região , barracas de
comidas, bebidas e artesanato, motocross, concurso de marcha, torneio leiteiro e muita curtição. Local agradável e tranquilo para se divertir
entre família e amigos, com parque de diversões para as crianças.

FESTA DE SÃO PEDRO

Município: Indaiabira

Data: 28/06, 29/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo, Feiras e Exposições, Religiosos, Show

Endereço: Praça da Liberdade - Centro, Praça da Liberdade, s/n

Circuito: Circuito Turístico da Cachaça

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3824-9118

Site: http://www.indaiabira.mg.gov.br

Descrição:

A Festa de São Pedro acontece todos os anos no período de 27 de Junho á 01 de Julho. A Festa contém artistas Nacionais, Regionais e
Municipais, folia de Reis, levantamento de Bandeira. Barracas culturais, estandes. Barracas de comidas tipicas e bebidas. Cavalgadas,
Motos Shows, passeios ciclísticos, trilhas de moto.

FESTIVAL DE QUADRILHAS

Município: Teófilo Otoni

Data: 28/06, 30/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Tiradentes - Centro, Praça Tiradentes, s/n

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 9 8820-3868

Facebook: https://www.facebook.com/prefeiturato

Site: http://www.teofilootoni.mg.gov.br

Descrição:

Cenário rico em enfeites de festa junina dé um toque especial a mais uma edição do tradicional Festival Regional de Danças de Quadrilhas
de Teófilo Otoni. Honrando a tradição, o Festival arrasta, a todo ano, uma grande multidão para Praça Tiradentes. Além das apresentações
do Arraiá e do Festival, shows de forró animam mais ainda a plateia ao final de cada noite. Uma grande estrutura é montada para outro item
indispensável em festa junina: barraquinhas com comidas típicas.



ARRAIAL DE CAJURU

Município: Carmo do Cajuru

Data: 28/06, 29/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Nossa Senhora Aparecida - Adelino Mano, Av Padre Guilherme Nunes, s/n

Circuito: Circuito Turístico Campo das Vertentes

Organização/Informações:

Telefone: .

Facebook: http://prefeituradecarmodocajuru

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

As festas juninas no Brasil são, em sua essência, multiculturais, embora o formato com que hoje as conhecemos tenha se originado nas
festas dos santos populares em Portugal: a Festa de Santo Antônio, a Festa de São João e a Festa de São Pedro e São Paulo
principalmente. O evento baseado nas festa juninas, com participação de cantores do município, com muito forro, dança, barraquinhas,
doces e guloseimas de festa juninas. uma promoção da secretaria da cultura junto a prefeitura de Carmo Do cajuru, O evento é Realizado
na Praça Nossa Senhora Aparecida (CRUZEIRO), Entrada Franca

ARRAIÁ MUNICIPÁ

Município: Nanuque

Data: 28/06, 29/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: AVENIDA GERALDO ROMANO - centro, centro, s/n

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: .

Site: http://www.nanuque.mg.gov.br

Descrição:

escopo principal o aquecimento do comércio local no mês junho, nacionalmente consagrado às comemorações alusivas aos festejos
juninos, com forte apelo caipira. Várias são as caracterizações dessa festividade: músicas, quadrilhas, folguedos, lendas, contos, estórias,
enfim, tudo isso ao sabor de comidas típicas locais ou regionais. Manter vivas as tradições e a cultura popular nos remete ao desafio de, a
cada ano, buscarmos a superação, fazendo sempre com que o “Arraiá Municipá” fique gravado de forma indelével na memória do nosso
povo.

ARRAIÁ NA PRAÇA DE LAGOA GRANDE - MG

Município: Lagoa Grande

Data: 28/06, 30/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos

Endereço: Praça Adalto Araújo - Centro, Praça Adalto Araújo, S/N

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3816-2900

Facebook: https://www.facebook.com/Prefeitura-Municipal-de-Lagoa-Grande-195818307619988/?
hc_ref=ARQb89sgF1thQ7OgZm0HQVTDgik3RurpEfLsxnvz_KJg_cDSdste2WQQ5UuKcFIT1eA&fref=nf

Site: http://www.lagoagrande.mg.gov.br

Descrição:

Tradicionais festas juninas realizadas pela Administração Municipal, escolas, entidades e grande participação de toda comunidade. As
festividades encantam e atraem a população e visitantes que podem assistir as apresentações das quadrilhas e deliciarem as maravilhosas
comidas típicas, além de dançar muito forró.



ARRAIAL DOS BURITIS

Município: Buritizeiro

Data: 28/06, 30/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: área de eventos da estação ferroviária - centro, Av. Manoel Joaquim de Melo, s/n

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3742-2495

Descrição:

As manifestações que ocorrem no município possuem grande importância para a população local, pois representam recortes da
historicidade do povo buritizeirense. Assim durante a realização do evento, nota-se uma maior movimentação turística, que traz benefícios
econômicos para a cidade de Buritizeiro. O arraial dos Buritis acontecem sempre no mês de junho, durante o evento acontecem disputas de
vários grupos de quadrilhas, shows com atrações musicais locais e regionais e nacionais. É a festa que abre os festejos juninos na região e
é a maior e mais importante festa do município.

VIVA SÃO JOÃO! VIVA SÃO PEDRO!

Município: São João Nepomuceno

Data: 28/06, 29/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça da Estação - Centro, Praça da Estação, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3261-1285

Facebook: https://www.facebook.com/prefeiturasjnepomuceno/

Site: http://www.sjnepomuceno.mg.gov.br

Descrição:

Nos dias 28 e 29 de junho de 2019, a festa reúne as quadrilhas das escolas públicas e privadas do município, com barracas e comidas
típicas da festa. Shows musicais no tema da festa com forró, sertanejo, entre outros. Um concurso de quadrilha com os diversos temas
caipiras, contação de histórias do nordeste brasileiro, pedra da sorte, bilhetinho premiado, pescaria, canjicão, quentão, angu baiano, pastéis,
paçoca, milho verde, canjiquinha, pipocas doces e salgadas, leite de onça, pé de moleque, amendoim torrado, doce de leite com queijo,
entre outras delícias desta festa são preparadas pelas escolas. Antes da realização do evento, as escolas municipais promovem pesquisas
junto aos alunos dentro das especialidades da gastronomia e trabalhos de danças e quadrilhas para levar ao público uma verdadeira
identidade do baião. A Praça da Estação é especialmente preparada com bandeiras penduradas, pau de sebo, fogueira e palco de madeira
para a realização das apresentações musicais.

GREEN 28.06 - BANDA PIPA, ZOOI DE LULA (CHARLIE BROWN JR), BIFFAUM & JAKA

Município: Belo Horizonte

Data: 28/06, 29/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Outros, Show

Endereço: Mercado Distrital do Cruzeiro - Cruzeiro, R. Ouro Fino, 452

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99266-9258

Facebook: http://www.facebook.com/greenbyjaygreen/

Site: https://www.sympla.com.br/green-2806---banda-pipa-zooi-de-lula-charlie-brown-jr-biffaum--jaka__553445

Descrição:

Guiado por uma pegada do rap/hip-hop, com aquele rockzinho nacional bacana de se ouvir, um evento novo que promete uma experiência
única. JAKA - com o melhor cenário do hip-hop!! BIFFAUM - o melhor DJ de funk de BH não poderia faltar!!!! ZOOI DE LULA - chancelada
pelo CBJR, essa galera acumula em seu currículo participações com Jota Quest, CPM22, CBJR e muito mais! BANDA PIPA - com o novo
sucesso "Nêga", a banda mais animada de Belo Horizonte vem pra fazer história!



TORNEIO E CAMPEONATO ESTADUAL DE GINÁSTICA ACROBÁTICA

Município: Itabirito

Data: 28/06, 29/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo

Endereço: Ginásio Francisco Bernardes de Oliveira - Centro, R. Seis de Junho, 250-338, @-20.2577931,-43.8191243,15z

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3563-1956

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

O torneio Municipal de Ginástica Acrobática de Itabirito promove a prática deste esporte na cidade. Crianças que praticam o esporte em
escolas municipais e no Núcleo de Ginástica competem entre si, de forma saudável. Itabirito se tornou a sede estadual da ginástica
acrobática. Pelo terceiro consecutivo, a cidade é palco do torneio estadual da modalidade, que reunirá 80 atletas de Itabirito, Betim e
Uberlândia, municípios referências do esporte em Minas Gerais. A entrada é gratuita.

8ª FEIRA GASTRONÔMICA & ARRAIÁ CAJURU

Município: Carmo do Cajuru

Data: 28/06

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça de Eventos - Adelino Mano, Rua Geraldo Mano da Silva, s/n, Praça do Cruzeiro

Circuito: Circuito Turístico Campo das Vertentes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3244-0731

Site: https://carmodocajuru.mg.gov.br

Descrição:

A expectativa de toda população se volta agora, para a 2ª edição do Arraiá Cajuru que será realizado este ano junto com a Feira
Gastronômica na Praça do Cruzeiro, nos dias 28 e 29 de junho. O Arraiá Cajuru, bem como a Feira Gastronômica envolvem as escolas do
município e a população de um modo geral que se unem em prol da realização de uma festa cultural e que celebra ainda a religiosidade
local. Em um cenário marcado pela decoração junina, quem estiver no evento vai prestigiar um verdadeiro show onde vários casais vestidos
a caráter dançarão quadrilha. Além disso, o evento contará com a apresentação do grupo Alma de Fulô, Ismael Silva & Banda e outras
apresentações artísticas. Várias barracas serão montadas e nelas serão servidas 14 variedades de cardápio como caldos, tropeiro, canjica,
doces, pipoca e muito mais. Os pratos e alimentos vendidos no local serão preparados pelas equipes das escolas e entidades culturais
participantes do evento. São aguardas cerca de 3.000 pessoas nos dois dias de festa. Dia 28 de junho, a partir das 18h – Apresentações
culturais das escolas e show com Ismael Silva & Banda. Dia 29 de junho, a partir das 17h – Apresentações culturais das escolas e show
com Alma de Fulô.



TOUR GASTRONÔMICO

Município: Bueno Brandão

Data: 28/06, 06/08

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Estabelecimentos comerciais - Centro, Toda a cidade, 000

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: 11983818395

Facebook: https://www.facebook.com/TurismoBuenoBrandaoOficial/

Site: http://www.buenobrandao.com.br

Descrição:

“ Como um dos aspectos mais singulares da cultura, a nossa culinária revela elementos da simbologia social cotidiana que constitui as
tradições de nosso povo e forma um patrimônio que traduz o que não é dito, mas sentido. Além disso, a alimentação aguça todos os
sentidos, com aromas, apresentação visual de pratos, exibição da atmosfera local, sabores, saberes e sons emitidos no manuseio, na
preparação e na degustação, que provocam lembranças e sensações. ” Tudo isso será explorado neste 9º tour gastronômico de Bueno
Brandão – Minas Gerais.

ENCONTRO ESPÍRITA DE INVERNO

Município: Poços de Caldas

Data: 28/06, 30/06

Categoria: Congressos e Convenções, Religiosos

Endereço: CENACON - HOTEL VILAGE INN - Jardim Del Rey, Av. Ver. Edmundo Cardilo, 3500

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (35) 99194-4923

Facebook: https://www.facebook.com/encontroespiritadeinverno/

Site: https://www.encontroespiritadeinverno.com/

Descrição:

Promovida pela União Fraternal Raul Cury, o Encontro Espirita de Inverno de Poços de Caldas traz para este ano o tema: “O Livro dos
Médiuns: os aspectos científicos da doutrina espírita." O evento conta com palestras, pinturas mediúnicas, música espírita, teatro e
psicografia. Presença confirmada do Lítero Musical com portal Ser.

FESTIVAL GOSPEL

Município: Coronel Fabriciano

Data: 28/06, 29/06

Categoria: Show

Endereço: Praça da Estação - Centro, Av. Dr. Rubens Siqueira Maia, 680-794

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3846-7793

Site: http://www.fabriciano.mg.gov.br/principal

Descrição:

O Festival Gospel, realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Governança do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura,
entrou para o calendário oficial de eventos da cidade. Em sua primeira edição, 2018, milhares de pessoas compareceram à Praça da
Estação e uma competição acirrada envolveu 27 artistas que foram avaliados nos quesitos exigidos pelo regulamento: melodia, letra,
interpretação, arranjo e ritmo. Como prêmio os 10 primeiros colocados gravaram um CD e receberam 250 cópias para divulgarem seu
trabalho. O objetivo do evento é possibilitar entretenimento e geração de renda aos fabricianenses, além disto, tem o intuito de incentivar e
proporcionar visibilidade aos artistas locais, por meio de concurso de música gospel.



KTR (KAILASH TRAIL RUN)

Município: Passa Quatro

Data: 29/06

Categoria: Esportivo

Endereço: Pousada Pedra da Mina - Estrada do Ibama, Rua Dona Ana da Mota Paes, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (11) 99221-0080

Facebook: http://www.facebook.com/pg/ktrseries/about/?ref=page_internal

Site: http://http://www.kailash.com.br

Descrição:

A proposta da KTR - Serra Fina é proporcionar aos atletas uma experiência diferente nas montanhas da região da Serra Fina com quatro
opções de percurso: longo (de 50 km), médio (21 km), curto (12 km) e o novo percurso, light (6 km). Os percursos longo e médio são
recomendados para atletas experientes em provas de trail, enquanto os percursos curto e light prometem muita aventura e um gostinho de
quero mais montanha.

FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO

Município: Felício dos Santos

Data: 29/06, 01/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo

Endereço: Parque da Exposição - Centro , praça , s/n

Circuito: Circuito Turístico dos Diamantes

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3523-1265

Facebook: http://feliciodossantos.mg.gov.br/turismo/

Site: http://feliciodossantos.mg.gov.br/turismo/

Descrição:

A Festa do peão de boiadeiro de Felício dos Santos tem tradição de 17 anos e é o maior evento do município. A festa conta com montarias
que acontecem todos os dias do evento, shows com artistas regionais e nacionais, copa de marcha e demais atrações que agradam ao
público de todas as idades.

ARRAIÁ ROCK & BEER

Município: Belo Horizonte

Data: 29/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Escola Santo Tomás de Aquino - São Bento, Avenida Bento Simão, 128

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99245-0993

Facebook: https://www.facebook.com/projetobhcult/

Site: https://www.facebook.com/projetobhcult/

Descrição:

Em junho, para comemorar os dois anos de Projeto BH Cult - uma feira de cervejas artesanais e gastronomia que promove o mercado de
cervejas artesanais ao som das melhores bandas de rock e blues de BH; será realizado uma verdadeira festa na rua, o Arraiá Rock & Beer.
O BH Cult irá trazer o melhor do pop rock retrô com bandas ao vivo e sucessos dos anos 60 a 90 com o DJ Anonymous. E não vai faltar
muita cerveja artesanal, gastronomia variada, o espaço kids para os pais curtirem o evento a vontade, mostra de produtos gastronômicos
artesanais e souvenires. Serão 8 horas de música, com um set list preparado como uma verdadeira viagem no tempo, trazendo sucessos
dos anos 60 aos 90, que certamente fazem parte de sua memória. Com quatro cervejarias confirmadas: Backer, Falke, Walross e Verace.



CORRIDA JUNINA

Município: Belo Horizonte

Data: 29/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo

Endereço: PRAÇA DA PAMPULHA - Pampulha, R. Versília, S/N

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3246-0263

Facebook: https://www.facebook.com/TBHesportes/

Site: http://www.tbhesportes.com.br/site/corrida-junina-2019/#1521218747473-a01670be-aa62/

Descrição:

Venha participar de mais uma corrida junina que vai acontecer no dia 29 de Junho de 2019. Uma corrida imperdível para toda família.
MODALIDADE: CORRIDA 14KM :: CORRIDA 10 KM :: CORRIDA 5 KM :: CAMINHADA 2KM :: CORRIDA KIDS LOCAL: PRAÇA NOVA –
PAMPULHA CRONOGRAMA: 17h30 – Abertura da Arena 18h50 – Alongamentos 19h00 – Largada Corrida de 5 km, 10km e 14km 19h30
ás 20:30 – Show 20h00 – Largada Caminhada de 2 km 20h30 as 21:00 – Quadrilha 21h00 as 21:40 – Show 21h00 – Início das baterias
infantis

2° ARRAIÁ BENEFICENTE DE URUANA DE MINAS.

Município: Uruana de Minas

Data: 29/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Quadra Astor Ferreira - centro, Rua: Buritis, s/n

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38)3678 9090

Facebook: https://www.facebook.com/Prefeitura-Municipal-de-Uruana-de-Minas-ADM-2017-a-2020-1227001997415795/

Site: http://uruana.mg.gov.br/

Descrição:

Este é o segundo ano que acontece o Arraiá Beneficente, onde a entrada é um quilo de alimento perecível, que será destinado a famílias
mais necessitadas, durante o evento acontece apresentação da quadrilha, barraquinhas com comidas típicas e muito forró.

CAMARIM NUTREAL JUNINA

Município: Belo Horizonte

Data: 29/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Nutreal - Retiro dos Sabiás, Rua Projetada, 285

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3568-8362

Facebook: https://www.facebook.com/produtoraprime/

Site: http://www.produtoraprime.com.br/

Descrição:

A Festa Camarim e o Nutreal, em parceria com a Produtora Prime, apresentam a festa CAMARIM NUTREAL JUNINA: de todos os santos! O
tema da festa foi baseado na chegada dos portugueses ao Brasil, que trouxeram Santo Antônio, São Pedro e São João para nossa cultura, e
desencadeou na junção de nossas celebrações - já que os índios já celebravam junho como o mês da colheita (milho, trigo, mandioca,
palmito, abóbora, mexirica ou carambola). O evento acontece no dia 29 de junho, às 16h, no Nutreal. E é OPEN BAR E OPEN FOOD! Além
disso, as atrações ficam por conta de Du Monteiro; Bernardo Souza; DJ Delega; DJ Vavá.



CITY TOUR GRATUITO OFERECIDO PELA BELOTUR

Município: Belo Horizonte

Data: 29/06

Categoria: Congressos e Convenções, Outros

Endereço: Belo Horizonte - Centro, Praça Afonso Arinos, 50

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3277 - 9701

Site: http://www.belohorizonte.mg.gov.br/

Descrição:

Cercada pela Serra do Curral e repleta de atrações culturais, Belo Horizonte reserva surpresas e encantos para quem a visita. Pensando
nisso, criamos um city tour especialmente para você. Pela manhã, percorreremos o roteiro “Museus e Espaços de Cultura”, que inclui visitas
guiadas à Praça da Liberdade, ao Museu de Artes e Ofícios e ao Museu Histórico Abílio Barreto. Também faremos um Tour panorâmico pela
Praça da Estação (onde você terá a oportunidade de conhecer o Arraial de Belo Horizonte). À tarde, seguiremos para a Pampulha,
Patrimônio Cultural da Humanidade e principal cartão-postal da cidade. Na ocasião, conheceremos um pouco mais sobre a Casa do Baile,
o Iate Tênis Clube, a Igrejinha, a Casa Kubitschek, o Museu de Arte, que será fechado no segundo semestre para reformas, o Mineirão e o
Mineirinho. Confira, a seguir, os roteiros completos do nosso City Tour!

ARRAIÁ DO PORCÃO 2019!

Município: Belo Horizonte

Data: 29/06

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos

Endereço: Porcão BH - São Bento, Av. Raja Gabáglia, 2671

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3293-8787

Facebook: https://www.facebook.com/PorcaoBH

Site: https://porcaobh.com.br/pt-br

Descrição:

Seguuuura meu povo, que o Arraiá do Porcão 2019 tá chegando cheio de novidade procêis! Muita comida e bebida típica, barraquinhas com
prêmios que são chique no urtimo e muito mais! E que tal ir naquela boa e velha barraquinha de pescaria matar a saudade da infância e
como prêmio, pescar um chopp, um ticket para o correio elegante ou até mesmo um combo de vodka!? Vai ter algodão doce, vai ter pipoca,
caldos e tudo o que há de bom na querida festança de São João!! Ocêis prepara, por que o São João do Porcão vai ser bão demais!

FESTA DE SÃO PEDRO NA COMUNIDADE DE PINDAÍBA

Município: Veredinha

Data: 29/06, 02/07

Categoria: Religiosos, Show

Endereço: Veredinha - Zona Rural, Pindaíba, s/n

Circuito: Circuito Turístico Lago de Irapé

Organização/Informações:

Telefone: (38) 35279121

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradeveredinha/

Site: http://www.veredinha.mg.gov.br

Descrição:

A tradicional Festa de São Pedro na comunidade de Pindaíba ocorre no dia 29 de julho, dia de São Pedro. É realizada uma novena durante
nove dias, além de missas, levantamento de mastro, leilões e show musical para entreter e divertir os participantes. O evento conta com o
apoio da comunidade de Pindaíba, da Prefeitura Municipal de Veredinha, da Secretaria de Cultura, da Policia Militar e Paróquia de
Veredinha.



ARRAIÁ DE SÃO PEDRINHO - COLÉGIO ARNALDO ANCHIETA

Município: Belo Horizonte

Data: 29/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos

Endereço: Colégio Arnaldo Anchieta - Anchieta, Rua Vitório Marçola, 360

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3524-5000

Site: http://www.colegioarnaldo.com.br/servicos/portal-ensino/

Descrição:

Chegou o tão esperado mês de junho e vai ser uma festança danada no "Arraiá de São Pedrinho" show com Swing de Palha!!!! Anota aí,
procê não ficar de fora: a festança vai ser dia 29 de Junho, das 10h às 17h, no Colégio Arnaldo Anchieta Vai ter quadrilha dos alunos e
também dos pais! Nas barraquinhas as delícias não param, vai ter feijão tropeiro, caldos, churrasquinho, macarrão na chapa, milho, cachorro
quente e muito mais!! Para adoçar a boca vai ter brigadeiro, canjica, maçã do amor, pé de moleque, cajuzinho, algodão doce. E para todo
mundo se divertir, vamos ter muitos jogos! E vai ter boca do palhaço? Vai sim, Senhor! E vai ter também: pescaria, pula pula, cama elástica,
e claro!!, touro mecânico e muito mais!

27° ENCONTRO DE FORROZEIROS CCN BH

Município: Belo Horizonte

Data: 29/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Centro Cultural Padre Eustáquio - Padre Eustáquio, Rua Jacutinga, 821

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99179-8628

Facebook: https://www.facebook.com/forroluardosertao/

Site: https://www.facebook.com/forroluardosertao/

Descrição:

As festas juninas são o palco predileto dos sanfoneiros e para comemorar o Projeto Forró Luar do Sertão vai realizar o 27° Encontro de
forrozeiros CCN BH. A edição desse ano leva o tema: Viva ao Forró, viva a São Pedro e Viva a São João; afinal é mês de muito forró e de
festa de São João e o dia 29 de Junho é o dia de São Pedro. Aos que puderem e quiserem colaborar, o projeto pede que tragam a doação
de 1 kg de alimentos não perecíveis ou roupas para OngBh Ibirité A Casa do Professor que atua em Belo Horizonte e Ibirité. As doações não
são obrigatórias e não implicam de nenhuma forma na entrada do evento, que é totalmente gratuito, mas são muito bem vindas. As atrações
ficarão por conta dos Dj's: Santana DC; DJ Fernandinho "Gravidade"; DJ Gui e das Bandas & Músicos: Trio Bodocó Trio Bodocó; Wendell
Carneiro "Poeta"; Gianet Ramalho e Robson de Paula.

TEAM PENNING - LIGA MINAS

Município: Aimorés

Data: 29/06

Categoria: Esportivo

Endereço: Parque de exposições João Luis Frizera - Bairro Igrejinha, Avenida das Crianças , 100, parque

Organização/Informações:

Site: http://www.aimores.mg.gov.br

Descrição:

Team Penning é um esporte onde pode ser praticado, tanto por homens, mulheres e até mesmo crianças. O esporte cronometrado, hoje
ganhou muito espaço no meio de esportes equestres, onde se enquadra nas modalidades esportivas da ABQM. É o esporte que mais
cresce no Brasil e vem com prêmios atrativos. O parque de exposição fica tomada por cavaleiros e amazonas e o público que se aglomera
para assistir a mais uma edição da principal atração do dia, a etapa do team penning. A “festa” começa. com o famoso café com broas e
frutas tropicais tudo gratuito. E termina com show sertanejo regional.



X FESTIVAL DE INVERNO DE EXTREMA

Município: Extrema

Data: 29/06, 18/08

Categoria: Show

Endereço: Diversos locais - Ponte Nova, Diversos locais, s/n

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3435-6066

Facebook: https://www.facebook.com/Prefeituradeextrema/

Site: https://www.extrema.mg.gov.br/agendas/x-festival-de-inverno/

Descrição:

A 10 edição do famoso Festival de Inverno de Extrema acontece durante os meses de junho a agosto. A festa mais esperada do ano conta
com diversas atrações para todos os tipos de gosto, unindo cultura, diversão, música boa, gastronomia e muita hospitalidade! Na
programação do evento o público irá contar show de rock com a banda Sepultura, show sertanejo raiz com Sérgio Reis, blues, jazz, além de
dança, teatro, artes plásticas, o festival de Food Trucks e muito mais! Os shows e apresentações acontecem em diferentes datas e diversos
lugares na cidade. Fique de olho na programação no site! Não perca!

FESTA DA FOGUEIRA DE SÃO PEDRO

Município: Cachoeira de Minas

Data: 29/06

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço:  Pátio da Fogueira - vista Alegre, Rua Salusitano Almeida, s/n

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3472-1333

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituracachoeirademinas/

Site: https://www.cachoeirademinas.mg.gov.br/historia-da-fogueira

Descrição:

A Festa da Fogueira de São Pedro, segundo aponta a versão mais difundida na cidade, teve origem por volta do ano de 1958. Com o tempo,
a fogueira foi se moldando e adquirindo novo formato. Surgiram tradições, como o desfile de carros-de-boi levando lenha para a confecção
da fogueira e o famoso "aviãozinho" que sobe e dá inicio à queima de fogos e ao acender da fogueira. A Festa da Fogueira de São Pedro
acontece todos os anos no mês de junho, geralmente no dia 29, que é o dia comemorativo de São Pedro. O evento reúne comida típica,
como broa de pau-a-pique, quentão, canjiquinha doce, quadrilha, show pirotécnico e sertanejo, e um público, muito familiar, que ultrapassa
5 mil pessoas!

ARRAIÁ 2019 - CLUBE DA CAIXA - PAMPULHA

Município: Belo Horizonte

Data: 29/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Clube do Pessoal da Caixa - APCEF/MG - Pampulha, Rua Expedicionário Celso Racioppi, 185

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone:  (31) 3439-5000

Facebook: https://www.facebook.com/pg/apcefmg/about/?ref=page_internal

Descrição:

O melhor ARRAIÁ de Belo Horizonte é no Clube do Pessoal da Caixa! A edição 2019 será realizada no dia 29 de junho, a partir das 18h, no
clube situado na orla da Lagoa da Pampulha. Sócios da APCEF/MG devem adquirir ingressos pela área do associado no
www.apcefmg.org.br. Os não sócios podem acessar e adquiri-los no site Central dos Eventos. Diversas atrações musicais como; Fernando e
Sorocaba, Diego e Victor Hugo e Chama Chuva estarão presentes na festa. O público vai poder contar com open bar e open food que
incluirão caldos, canjicas, Pé de Moleque, churros, Milho Verde entre outras delicias.



JEQUISABOR

Município: Capelinha

Data: 29/06, 13/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Outros, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça Santo Antonio - Acacias, PRAÇA DO POVO, S/N

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 99121-4269

Facebook: https://www.facebook.com/pg/jequisabor/photos/?ref=page_internal

Descrição:

No Jequisabor a participação popular, gastronomia típica e diversidade cultural são os ingredientes que movimentam a região. O Jequisabor
está presente nas cidades de Capelinha, Minas Novas e Turmalina. Apresenta cozinha ao vivo com Chefs de cozinha, palestras, oficinas,
gastronomia temática, homenagens, ações nas feiras dos produtores, praças de gastronomia e cultura, além do turismo rural, entrega de
prêmios e certificados. Em Capelinha os bares, restaurantes e similares são palco para concurso de gastronomia típica, cantor de boteco e
encantador de causos do Jequitinhonha. Outras atrações como Café Quitandas e Quitutes para 3° idade. O evento realiza também uma
Ação Social, pedindo doações de livros para crianças e adolescentes de escolas da região.

CONCURSO GAROTA E GAROTO FORRÓ

Município: Inimutaba

Data: 29/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Centro Esportivo Municipal - Centro, Av. Geraldo Magalhães Mascarenhas, 429

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3723-1268

Site: http://www.inimutaba.mg.gov.br/

Descrição:

No mês de junho será realizado o concurso Garota e Garoto Forró 2019, cuja tradição acompanha a celebração FORRÓ DE INIMUTABA,
desde sua primeira edição. O evento será realizado no Centro Esportivo Municipal de Inimutaba e conta com a participação de dez
candidatos e dez candidatas. É cobrada uma taxa de R$ 15,00 de entrada para aquelas pessoas que não são sócias do Centro Esportivo.
Os vencedores do concurso GAROTA E GAROTO FORRÓ têm a responsabilidade de recepcionar e representar o município durante a
realização do 36º Forró de Inimutaba. Os candidatos são avaliados por um corpo de jurados com capacidade técnica e artística. São
produtores de desfiles, estilistas, fotógrafos e empresários do ramo. Este evento vem se tornando a cada ano, um marco na história da festa
Forró de Inimutaba, e agrega toda a juventude que vem torcer pelo seu candidato(a), os pais que acompanham seus filhos, a sociedade
inimutabense engajada nesta celebração e moradores da região que gostam de apoiar o evento e prestigiar o desfile que a cada ano se
supera em ornamentação, beleza e arte. São contratados shows regionais para animar a festa.

2º FESTA JUNINA DO CAFÉ - FEJUCAFÉ

Município: Cabo Verde

Data: 29/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Avenida Oscar Ornelas - Centro , Avenida Oscar Ornelas, 152

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3736-1220

Site: http://www.caboverde.mg.gov.br

Descrição:

Fejucafé e uma festa que busca valorizar uma das maiores riquezas do município o "Café", alem de muita comida tipica, a programação da
festa e bem diversificada para atender os visitantes com feira de artesanato durante a dia todo, apresentações de grupo de dança e a noite
shows com bandas regionais.



ARRAIÁ CULTURAL DE RUBELITA

Município: Rubelita

Data: 29/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça Central - Centro, Praça Central, s/n

Circuito: Circuito Turístico da Cachaça

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3843-1102

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituramunicipalderubelitamg

Site: http://www.rubelita.mg.gov.br

Descrição:

Comemoração anual do Arraiá Cultural de Rubelita/MG, acontece na praça Central da cidade e proporciona à população e aos visitantes a
exibição das manifestações culturais típicas do município. Entre as manifestações apresentadas durante o evento são expostos artesanatos,
levantamento de mastro, quadrilhas, fogueira, folia de reis, etc. Tudo isso regada a bebidas e comidas típicas. No encerramento apresenta-
se bandas de forró locais e regionais.

69ª CORRIDA NACIONAL DA FOGUEIRA

Município: Patrocínio

Data: 29/06, 30/06

Categoria: Esportivo, Show

Endereço: Praça Santa Luzia - Centro, Praça Santa Luzia, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos do Cerrado

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3839-1800

Site: https://www.aquiinscricao.com.br/eventos/984fEtXJ/69-corrida-nacional-da-fogueira/

Descrição:

Com 69 anos de tradição, a Corrida Nacional da Fogueira contará com dois percursos de 5Km e 10Km, a competição costuma atrair atletas
de todo Brasil e também estrangeiros. Serão distribuídos mais de R$20 mil, divididos entre o 1º ao 5º lugar das categorias Local e Geral,
feminino e masculino. As inscrições serão realizadas até o dia 27/06 e serão limitadas a 300 atletas. Haverá troféus para as categorias por
idade. Todos os participantes receberão medalha e a camiseta da corrida. Após as premiações, acontece o show com a banda Chakalaka.
No domingo, dia 30 de junho, ás 8h acontece também na Praça Santa Luzia a Corrida da Fogueirinha, para crianças de 7 a 14 anos, as
inscrições são limitadas a 200 atletas e poderão ser realizadas a partir do dia 10/06.

FESTA DA CAVALGADA SERRANA

Município: Berizal

Data: 29/06, 30/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Povoado de Barreiros - Zona Rural, Praça João Machado, 11

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3845-8122

Facebook: https://www.facebook.com/comitivaserrana/

Site: https://berizal.mg.gov.br/

Descrição:

Um encontro tradicional de cavaleiros e amazonas de Berizal e Região que aproxima pessoas e fortalece a integração social. Acontecem
todo ano ao fim do mês de junho, com apoio da Administração Municipal, coordenação e realização da Comitiva Serrana. A cavalgada
ocorre no domingo de manhã mas tanto no sábado como no domingo à noite há barracas com comidas típicas rurais, promovendo a
gastronomia local e shows no palco montado para apresentações de bandas de forró pé de serra.



5º ARRAIAL DA SOLIDARIEDADE CLUBE DO IPÊ

Município: Belo Horizonte

Data: 29/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos

Endereço: Clube Ipê - São Luís, Alameda do Ipê Amarelo, 1040

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3224-9600

Site: http://www.clubedoipe.com.br/noticias/integra/n/292

Descrição:

Junho chegou e só conseguimos pensar em uma coisa: festa junina! Preparem os trajes típicos e separem os casacos de inverno, pois a
noite pode ser fria. Mas as danças, as comidas e as bebidas típicas e as delícias da culinária como quentão, pipoca, milho e caldos ajudam
a esquentar! Anote na agenda! O 5º Arraial da Solidariedade Clube do Ipê será realizado no dia 29 de junho, sábado, de 18h às 00h. A
tradicional quadrilha improvisada e a Banda AP50 prometem repetir o sucesso do ano passado e não deixar ninguém parado. Outro
sucesso que se repete neste ano, é o Espaço Play KIDS. Onde estão disponíveis brinquedos infláveis, monitores e brincadeiras. Programe-
se! Os ingressos já estão à venda na secretaria, nas empresas do Grupo ArcelorMittal e nas instituições apoiadoras. Não deixe para a última
hora! Aproveite os preços diferenciados: sócios pagam R$ 15,00, não sócios R$ 20,00 e crianças até 12 anos não pagam.

1ª FESTA DO CAMINHONEIRO

Município: Laranjal

Data: 29/06

Categoria: Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: CASA DE CULT. MONS. GERALDO MENDES MONTEIRO - Centro, Rua Coronel Barroca, 33, br116 km740

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3424-1387

Site: http://laranjal.mg.gov.br/

Descrição:

Acontecerá em Laranjal - MG, um evento especial para homenagear os gigantes da estrada, "os caminhoneiros". Em Laranjal existe um
número grande de caminhoneiros e esse será o momento para homenageá-los, acontecerá na abertura da festa uma grandiosa carreata e
em seguida missa, logo em seguida três grandes shows,barracas com diversos tipos e bebidas e comida sem contar com sorteio de
diversos brindes para os presentes

CORRIDA MEDIDA EXATA

Município: Itabirito

Data: 30/06

Categoria: Esportivo

Endereço: Complexo Turístico da Estação - Centro, Praça Dr. Guilherme, s/nº, @-20.254959,-43.8020323,17z

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3563-1956

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br

Descrição:

A Corrida Medida Exata reúne atletas e amadores que praticam o esporte em Itabirito. Cercada de muita adrenalina, festa e um lanche pós-
corrida com alimentação equilibrada; a corrida agrega os grupos de corrida de Itabirito para celebrar a alegria de viver.



TURNÊ OSWALDO MONTENEGRO & RENATO TEIXEIRA - A EMOÇÃO DE UM ENCONTRO

Município: Belo Horizonte

Data: 30/06

Categoria: Show

Endereço: Palácio das Artes - Centro, Avenida Afonso Pena, 1537

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3236-7400

Facebook: https://www.facebook.com/events/344415416376156/

Site: http://fcs.mg.gov.br/

Descrição:

A Fundação Clóvis Salgado e o Armazém Cultural trazem para Belo Horizonte a nova turnê "Oswaldo Montenegro e Renato Teixeira - A
emoção de um encontro". Essa união pode soar estranha de início, mas musicalmente tem tudo a ver. Afinal, Oswaldo Montenegro e Renato
Teixeira são essencialmente trovadores da música brasileira. Em uma única apresentação, no Palácio das Artes, o show acontece no dia 30
de junho às 21 horas. Os valores dos ingressos e a data do início das vendas ainda não foram divulgados pela produção do evento.

31ª CAVALGADA DA FÉ EM HOMENAGEM AO PADRE LIBÉRIO

Município: Bom Despacho

Data: 30/06, 30/06

Categoria: Religiosos

Endereço: Ponte da Amizade - Zona Rural, Estrada para Leandro Ferreira, 0000

Organização/Informações:

Telefone: (37) 99106-5309

Site: http://www.bomdespacho.mg.gov.br/

Descrição:

As Prefeituras de Bom Despacho e Leandro Ferreira promoverão a 31ª Cavalgada da Fé. O objetivo é reunir devotos de Padre Libério, o
qual está em processo de beatificação, para uma cavalgada até a Ponte da Amizade, que liga os dois municípios. Haverá shows musicais,
barracas de bebidas e comidas típicas da região. A ponte é de grande importância para ligação entre os municípios e a cavalgada já é uma
tradição de longas datas para homenagear o Padre Libério. Essa ação entre os dois municípios é importante para valorização dessa
manifestação de fé.

CAVALGADA DA FÉ

Município: Leandro Ferreira

Data: 30/06

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça São Sebastião - CENTRO, Praça São Sebastião , S/N

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: 03732771313

Facebook: https://www.facebook.com/turismolefer/

Descrição:

A Cavalgada de Padre Libério reúne centenas de Cavaleiros da região Centro Oeste à beira do Rio Lambari na divisa de Leandro Ferreira e
Bom Despacho onde os Prefeitos das 2 cidades fazem a troca de bandeiras e seguem em Cavalgada de Peregrinação até Leandro Ferreira
onde acontece a Missa Cowntry em honra a Padre Libério.



SEMANA CULTURAL FESTA DE MANUELZÃO

Município: Três Marias

Data: 30/06, 07/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Uma história de amor - DISTRITO DE ANDREQUICÉ, Praça Uma história de amor, S/N

Circuito: Circuito Turístico do Lago de Três Marias

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3754-5224

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradetresmarias

Site: http://www.tresmarias.mg.gov.br/

Descrição:

Todos os anos é escolhido um tema para a Semana Cultural, dentro da literatura de Guimarães Rosa, que é o mote norteador do evento. A
Semana Cultural acontece no distrito de Andrequicé, onde acontecem apresentações de: rodas de leitura, teatro, danças, celebrações
religiosas, rodeios, shows com artistas locais de artistas nacionais, desfiles de carro de boi, bicicletas, cavalos, motos. Movimento de
barraquinhas e forró.

V ARRAIAL DO CLUBE OPALA BH

Município: Belo Horizonte

Data: 30/06

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Parque Municipal Jacques Cousteau - Betânia, Rua Augusto José dos Santos, 366

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3277-5972

Facebook: https://pt-br.facebook.com/events/parque-municipal-jacques-cousteau/v-arraial-clube-opala-bh/383995258862677/

Descrição:

Vem ai, no dia 30 de Junho, à partir das 09:00, no Parque Municipal Jacques Cousteau, no bairro Betânia, o evento mais esperado e
tradicional para quem gosta de Opala: Arraial Clube Opala BH! O Clube Opala BH é o pioneiro nesse tipo de evento, e realizará a 5ª edição
de sua festa junina, que é um evento cultural e beneficente, contribuindo com o Mesa Brasil SESC, que é uma rede nacional de bancos de
alimentos contra a fome e o desperdício. Seu objetivo é contribuir para a promoção da cidadania e a melhoria da qualidade de vida de
pessoas em situação de pobreza, em uma perspectiva de inclusão social. Também terão shows das Bandas Rotta in Rock e Gordini. Leve
sua família e chame seus amigos nesse evento gratuito!

COPA VALE DO AÇO DE KART 2019 - 3ª ETAPA

Município: Ipatinga

Data: 30/06

Categoria: Esportivo

Endereço: Kart Clube de Ipatinga - Centro, R. João Napoleão da Cruz, 255

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3822-2170

Facebook: https://pt-br.facebook.com/Kartipatinga

Descrição:

A Copa Vale do Aço de Kart segue a todo vapor em Ipatinga. A terceira etapa do campeonato será realizada no kartódromo Emerson
Fittipaldi, com entrada gratuita para o público. Além da corrida, a população poderá também acompanhar ao show de acrobacias em
motocicletas da equipe MaviWheeling. Ao todo serão disputadas seis etapas na Copa Vale do Aço. No fim da sexta etapa, o piloto que
possuir mais pontos na classificação geral leva o título para casa.



JUBILEU DE 175 ANOS APOSTOLADO DA ORAÇÃO

Município: Laranjal

Data: 30/06

Categoria: Religiosos

Endereço: Parque de Exposição - Centro, Rua Coronel Barroca, 33, Parque

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32)34241387

Facebook: http://laranjal.mg.gov.br/

Site: http://laranjal.mg.gov.br/

Descrição:

No dia 30 de junho Laranjal receberá a Diocese de Leopoldina para comemorar o Jubileu de 175 anos, será um momento de muita fé onde
se fará presença de diversas cidades.

JULHO

PROJETO "PRATO DA CASA"

Município: Divinópolis

Data: 01/07, 01/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Parque de Exposições - São Judas Tadeu, Av. Paraná, 3560

Circuito: Circuito Turístico Campo das Vertentes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 99844-4243 / 98825-0654

Facebook: http://pratodacasa

Site: http://pratodacasa.com.br

Descrição:

Evento com participação de bares e restaurantes convidados da cidade, com shows, degustação e Circuito de bares durante 30 dias com
premiação aos melhores pratos, cerveja gelada, atendimento e destaques numa festa final no Parque de Exposições.

CAMPEONATO DE FUTSAL DE CENTRALINA

Município: Centralina

Data: 01/07, 01/08

Categoria: Esportivo

Endereço: Ginasio Poliesportivo Dr. Eli de Oliveira - Centro, Rua dos Machados, 327

Circuito: Circuito Turístico Alta Mogiana

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3284-9500

Site: http://arapora.mg.gov.br

Descrição:

Contando com a participação de equipes de mais de 10 cidades, o Torneio reúne um público diário de cerca de 800 pessoas, passando
para 2.300 os jogos finais (capacidade máxima do ginásio). Muitos visitantes de cidades vizinhas participam, como atletas e também como
torcedores, e reúnem-se no local do evento para a prática esportiva, além de desfrutarem de lanchonetes e barzinhos que servem alimentos
e bebidas. Os jogos são realizados todos os dias, exceto nos Domingos e iniciam-se sempre às 18h00 com jogos infantis e juvenis e logo
mais, às 20h00, são realizados, normalmente, três jogos adultos. O evento tem início na primeira semana de Julho e dura todo o mês, tendo
a sua final na última semana do mês ou, conforme o número de equipes, na primeira semana de Agosto. São distribuídos troféus para as
equipes campeãs, vice e terceiro lugar, além de quantia em dinheiro. Artilheiros, goleiros e atletas revelação também são premiados. O
evento é realizado pela Prefeitura Municipal de Centralina.



FESTIVAL DE INVERNO DE SABARÁ

Município: Sabará

Data: 01/07, 31/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Show

Endereço: Praça de Eventos - Centro, Rua Dom Pedro II, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3671-1403

Facebook: https://www.facebook.com/prefeiturasabara/

Site: http://sabara.mg.gov.br

Descrição:

O Festival de Inverno de Sabará acontece no mês de julho, data que se comemora o aniversário da cidade. Atividades culturais são
promovidas durante todo o mês, o evento acontece no centro histórico e o visitante pode participar das atividades de forma gratuita. No dia
17 de julho, aniversário da cidade, acontece a atração principal do festival, show com algum artista renomado. A programação também
conta com apresentações de dança, teatro, fanfarra, congado, celebrações religiosas, oficinas e show dos artistas locais. A estrutura do
evento é composta por barracas com a gastronomia local, artesanato, quitandas e palcos para as apresentações culturais. Por ser um
período de férias escolares, o festival de inverno proporciona a população e aos visitantes, atividades culturais gratuitas neste período.

7º FESTIVAL CANTO ABERTO

Município: Três Pontas

Data: 02/07, 06/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Cônego Vitor - Três Pontas, Praça Cônego Vitor, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3266-6246

Site: http://www.trespontas.mg.gov.br

Descrição:

Três Pontas é conhecida como uma cidade cultural, onde a música vai muito além de um simples som. Ela é quase uma religião, onde no
jardim da infância as crianças já começam a ter contato com instrumentos musicais e crescem querendo ser artistas, e não é que tornam-se
artistas? Exemplos temos muitos, anônimos e famosos, todos fazendo música de qualidade, emanando os seus sons e tons pelo ar e nos
permitindo respirar melodias, cifras e belas canções. E em uma cidade com essa cultura espalhada pelo ar, brotam festivais como o Festival
Música do Mundo e o Festival Canto Aberto, que teve seu início lá no passado e hoje é revitalizado para reviver momentos marcantes,
fomentando a arte local e levando a cultura da cidade para o cenário nacional. O Festival Canto aberto acontecerá entre os dias 02 e 06 de
julho. O Festival Canto Aberto é realizado pelo Governo Municipal de Três Pontas, através da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e
Turismo.

FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE/MODA INFANTO JUVENIL

Município: Belo Horizonte

Data: 02/07, 07/07

Categoria: Congressos e Convenções, Feiras e Exposições

Endereço: Expominas - Centro de Feiras de Minas Gerais George Norman Kutova - Gameleira , Av. Amazonas, 6200

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3226-6500

Facebook: https://www.facebook.com/feiradobebeegestantebh/

Site: http://www.feirabebeegestante.com.br/

Descrição:

Enxoval completo, móveis e decoração infantil, moda para gestantes, bebês e crianças, moda lingerie para gestantes, brinquedos
fotografias, drogarias, livrarias, maternidades, artigos de puericultura, moda infantil, infanto juvenil e serviços. Palestras gratuitas para
gestantes. Serviços para o visitante: fraldario, espaço amamentação, guarda volumes gratuito, locação de carrinhos para bebê, praça de
alimentação.



II SIMPOSIO DO PATRIMONIO CULTURAL DE TABULEIRO

Município: Tabuleiro

Data: 03/07

Categoria: Congressos e Convenções, Culturais e Artísticos, Outros

Endereço: Salao Paroquial de Tabuleiro - centro, Praça Coronel João Floriano, 01, -21,3587530

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3253-1235

Site: http://http://www.tabuleiro.mg.gov.br

Descrição:

O evento, que busca valorizar a identidade cultural de nossa cidade e região, com palestras , mesas de debate e confraternização. As
inscrições são gratuitas e pode ser feitas através dos telefones ,é aberto a toda população tabuleirense e demais interessados. O evento
conta como atividade oficial do Estado , valendo ponto junto ao ICMS cultural dos municipios participantes.

6º FESTIVAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE PARACATU

Município: Paracatu

Data: 03/07, 07/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Largo do Rosário - Centro, Rua Largo do Rosário, s/n

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone:  (38) 3671-6888

Facebook: http://www.facebook.com/FestivalCulturalDeParacatu/

Descrição:

O maior evento cultural do noroeste de Minas Gerais chega à sua 6ª edição com uma série de novidades. Realizado entre os dias 3 e 7 de
julho, no Largo do Rosário, o Festival do Patrimônio Cultural de Paracatu engloba o 14º Festival de Música Brasileira, com premiação que
soma R$ 15 mil reais, o Festival Gastronômico com a participação de diversos restaurantes da cidade com premiações que somam R$
9.500,00. O evento contará ainda com shows de abrangência regional e nacional, bem como mostra de dança, teatro, artesanato e muito
mais. Realizado pela Agência de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu – ADESP, Prefeitura Municipal de Paracatu, por meio da
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e pelo Sebrae Minas, o Festival reuniu, em 2018, mais de 18 mil pessoas durante todo o evento.

EXPÔPIMENTA

Município: Pimenta

Data: 04/07, 07/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Parque da Exposição - Centro, MG, s/n, Parque Valdez Garcia

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/events/exp%C3%B4-pimenta-2018/1879341725410351/

Site: http://www.casadoturistapimenta.com.br/index.php/esportes-radicais

Descrição:

Parceria da Gestão Pública, através da SECTUR e Sindicato dos Produtores Rurais, a Expo Pimenta se consolidou como uma das
melhores festas da região, sempre atraindo grande público com artistas de renome nacional, rodeios em touros e cavalos e DJs. A festa
ocorre de quinta a domingo. Serão 4 dias de festa, como na ultima edição, que aconteceu no decorrer dos dias 28, 29, 30 e 1 de julho no
Parque de Exposição Valdez Garcia. Um local de fácil localização que conta com um amplo espaço e preparação para receber muito bem
todas as pessoas que irão apreciar cada momento desse evento. A Expo Pimenta 2019 já tem seus shows definidos, e em breve será
divulgado dados sobre venda de ingressos, camarote, boates e atrações da Exposição



29º CONGRESSO DA SOCIEDADE MINEIRA DE CARDIOLOGIA

Município: Belo Horizonte

Data: 04/07, 06/07

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Ouro Minas Palace Hotel - Ipiranga, Avenida Cristiano Machado, 4001

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3274-6839

Facebook: https://www.facebook.com/Sociedade-Mineira-de-Cardiologia-363368554150996

Site: http://smc.org.br/site/

Descrição:

No período de 04 a 07 de Julho de 2019, acontece em Belo Horizonte o 29º Congresso da Sociedade Mineira de Cardiologia. O evento
busca incentivar as pesquisas, publicações de trabalhos científicos e o intercâmbio de informações específicas em nível nacional e
internacional, com ênfase à interdisciplinaridade. Palestrantes de diversas regiões de Minas Gerais estarão presentes no intuito de
compartilhar experiências e ampliar as diversas esferas de conhecimento do tema.

SEMANA DA GASTRONOMIA MINEIRA

Município: Belo Horizonte

Data: 04/07, 31/07

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: MERCADO CENTRAL E DEMAIS LOCAIS DA CIDADE - Centro, Av. Augusto de Lima, 744

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3249-4949

Site: https://institutoeduardofrieiro.com.br/

Descrição:

Para celebrar o Dia da Gastronomia Mineira, o Instituto Eduardo Frieiro organizou uma intensa e saborosa programação, com atividades de
1º de junho a 1º de julho. Entre as ações previstas estão a realização de feiras agroecológicas, gastronomia temática em restaurantes, aulas
e palestras de capacitação, demonstrações culinárias com intervenções culturais e a entrega de premiações. A cozinha mineira encanta não
somente por ser a mais característica do Brasil, mas, sobretudo porque é feita de pratos ricos em sabor e cheios de cultura, histórias e
costumes próprios. Investir em gastronomia, em seu estudo e aprimoramento é uma vocação natural dos mineiros, dos chefs mineiros, que
sempre buscam o retorno às origens para seus pratos.O objetivo do evento é valorizar e resgatar a história e os valores da gastronomia
mineira, contribuindo para explorar o potencial turístico e a geração de renda, fortalecendo também sua identidade.

2º FESTIVAL BH DE TEATRO

Município: Belo Horizonte

Data: 04/07, 28/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Belo Horizonte - Centro, Av. Afonso Pena, 1537

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 9 8258-9443

Site: http://www.vaaoteatromg.com.br

Descrição:

A 2ª edição do Festival BH de Teatro promete movimentar a capital mineira de 4 a 28 de julho, em diversos palcos da cidade, com mais de
50 atrações, entre espetáculos adultos e infantis a preços acessíveis, além de oficinas gratuitas. A iniciativa é uma promoção do Sindicato
dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais (SINPARC). Neste ano, integram a programação 32 espetáculos adultos e 17 infantis,
com montagens para agradar todos os gostos e idades. Além dos espetáculos, haverão duas oficinas gratuitas para os artistas da cidade.
São elas: ‘Perspectivas – treinamento técnico para atores’ que será ministrada por Rita Clemente, atriz e diretora teatral; e ‘O exercício do
ator’ que será conduzido pelo Júlio Maciel, ator e diretor teatral. O Festival BH de Artes Cênicas é realizado pelo Sinparc, com patrocínio de
Unimed BH, Olé Consignado, Usiminas e Cimentos Nacional.



18º FESTA DA CAPELA DE SÃO PEDRO E CONCURSO LEITEIRO

Município: Laranjal

Data: 04/07, 07/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Religiosos, Show

Endereço: Capela São Pedro - Comunidade São Pedro, Rua Projetada, 1, Comunidade

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3424-1387

Site: http://laranjal.mg.gov.br/

Descrição:

Acontecerá, entre os dia 04 a 07 de julho, a 18ª Festa e Concurso Leiteiro na Comunidade de São Pedro, em Laranjal! Ocorrerá shows
regionais, com barracas de diversas comidas e bebidas, leilão de bezerros e um grandioso concurso leiteiro. O evento contará, ainda, com a
presença de diversos produtores rurais da região.

IV FESTA BENNE DETTA ITÁLIA

Município: Andradas

Data: 04/07, 07/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça da Igreja São Benedito - Alto Alegre, Praça da Igreja São Benedito, 100

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3739-2000

Facebook: http://www.facebook.com/circoloitalinodiandradas

Descrição:

A festa é um convite ao público para conhecer a produção local de vinho e a cultura italiana. Para o evento, cardápios típicos da cozinha
italiana são elaborados para serem harmonizados com o vinho produzido na cidade. Para acompanhar a deliciosa experiência
gastronômica, o evento também oferece atrações de dança e música.

FOLIA DO DIVINO

Município: Unaí

Data: 04/07, 07/07

Categoria: Religiosos

Endereço: PA São Miguel - Zona Rural, Zona Rural, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99931-5776

Site: http://www.prefeituraunai.mg.gov.br

Descrição:

Festa do Divino é uma comemoração popular, tipicamente folclórica, é um culto ao Espirito Santo. Em suas diversas manifestações é uma
das mais antigas e difundidas práticas do catolicismo popular. A mesma festeja um evento cultuado pela Igreja católica, o pentecoste que é
a descida do Espirito Santo na forma de linguás de fogo sobre os apóstolos. Que circulam nas comunidades no período de 04 meses em
datas diferentes.



FESTA DO PEÃO DE BONFIM

Município: Bonfim

Data: 04/07, 06/07

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque de Exposições João do Juca - Bonfim, Parque João do Juca, s/n, Entrada de Bonfim

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3576-1761

Facebook: https://www.facebook.com/Portal-do-Cidad%C3%A3o-Bonfim-MG-687194828149758/?ref=aymt_homepage_panel

Site: http://www.prefeiturabonfim.mg.gov.br/

Descrição:

Em três dias, a Festa do Peão promete música boa, gente bonita e muita animação que ultrapassam os 8 segundos da arena do rodeio. Nas
edições anteriores, nomes como Michel Teló, Zé Neto e Crisitiano fizeram a alegria da região. Esse ano a festa promete grandes artistas em
uma mega estrutura afim de atrair turistas e fãs de rodeio de todas as regiões.

1º FESTIVAL DE INVERNO DE DONA EUZÉBIA

Município: Dona Euzébia

Data: 05/07, 07/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Avenida Antônio Esteves Ribeiro - Centro , Avenida Antônio Esteves Ribeiro , s/n

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 9990-9049

Descrição:

O Festival de Inverno, vai proporcionar uma variedade de apresentações de artistas locais e regionais, incluindo ritmos variados passando
pelo pop samba, pop Rock, sertanejo e muito mais. Praça de alimentação terá comida típicas de inverno e bebidas. A estrutura também
contará com o espaço Kids e barraquinhas de artesanatos. O Festival de Inverno levará a cultural local e regional e gastronômica, para
turistas e munícipes, divulgando nossa gastronomia e artesanato além da musicalidade local e regional.

2º ARRAIÁ CAJURU SÃO JOSÉ DOS SALGADOS

Município: Carmo do Cajuru

Data: 05/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro de Eventos - Distrito São José dos Salgados, Rua Melquiades Gomes, S/N, Praça Igreja Matriz

Circuito: Circuito Turístico Campo das Vertentes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3244-0731

Site: https://carmodocajuru.mg.gov.br

Descrição:

O evento acontecerá na Praça São José, na sexta a partir das 20h e no sábado a partir de 19h. Várias barracas serão montadas e nelas
serão servidas comidas típicas como caldos, tropeiro, canjica, doces, pipoca e muito mais. Os pratos e alimentos vendidos no local serão
preparados pelas equipes das escolas e entidades culturais participantes do evento. Na Sexta-feira (5), a programação começa às 19h com
participação especial da Escola Municipal São José e Projeto Viver a Vida da Secretaria Municipal de Saúde. Haverá dança circular e
dança de quadrilha, além do show com Pedro Paulo e Palmerim. Já no sábado (6), a festa começa às 20h com apresentação cultural da
Escola Municipal São José e em seguida, show com Rhuam & Renato.



CAVALGADA DO AGRICULTOR DE SERRANIA

Município: Miradouro

Data: 05/07, 06/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: SERRANIA - Zona Rural, SERRANIA, S/N, SERRANIA

Circuito: Circuito Turístico da Serra do Brigadeiro

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3753-1905 / 99946-0157

Descrição:

A festa já virou tradição e marca o calendário de eventos de Miradouro e a cada ano conquista um publico maior. O evento começa sempre
no sábado a noite com a entrega da Faixa da Rainha da Cavalgada e logo em seguida tem como atração principal um animado show de
forró. No domingo as atividades começam pela manhã com concentração dos cavaleiros na Praça do Distrito onde tem início a cavalgada
pelas principais Ruas do Povoado, tomando rumo à estrada principal sentido a comunidade Nossa Senhora das Dores que fica em frente ao
Parque Estadual Serra do Brigadeiro, chegando a estrada principal no sitio do Zé Ribeiro, retornando a Serrania, totalizando um percurso de
9 KM

CAVALHADA DE BRUMAL

Município: Santa Bárbara

Data: 05/07, 07/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Praça Santo Amaro - Brumal, Praça Santo Amaro, s/nº

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3832-1616 / 3832-2763

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituradesantabarbara/

Site: http://www.santabarbara.mg.gov.br

Descrição:

Em 2017, a Cavalhada de Brumal completou 80 anos de existência. Inspirada na Cavalhada tricentenária de Morro Vermelho, a Cavalhada
de Brumal faz referência às batalhas travadas entre mouros e cristãos durante as cruzadas. Nela, os cavaleiros realizam coreografias
montados em seus cavalos e vão entrelaçando suas fitas no grande mastro que tem no alto o estandarte de Santo Amaro, santo que dá
nome à igreja situada no Centro Histórico de Brumal. O evento também conta com a apresentação de artistas de renome nacional. A Praça
de Santo Amaro se transforma em uma grande praça de eventos, reunindo milhares de visitantes que vem ao distrito de Brumal prestigiar a
Cavalhada. Em 2017, foi inaugurado no distrito, o Memorial da Cavalhada, espaço de visitação dedicado aos 80 anos da Cavalhada de
Brumal.



BALONA BEM BOLADO NO MIS

Município: Belo Horizonte

Data: 05/07

Categoria: Show

Endereço: Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte - MIS BH - Lourdes, Avenida Álvares Cabral, 560

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3277-4131

Facebook: https://pt-br.facebook.com/museudaimagemedosombh/

Site: http://www.bhfazcultura.pbh.gov.br/mis_painel

Descrição:

A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, apresenta, no dia 5 de
julho, sexta-feira, às 20h, no Museu da Imagem e do Som (Avenida Álvares Cabral, 560, Centro), o show “Balona Bem Bolado no MIS”. Na
ocasião, o público terá a oportunidade de apreciar a apresentação ao vivo de Célio Balona, que comemora 80 anos de vida e 65 de carreira,
e também de viajar no tempo desde a década de 1950 até 2019, vendo registros do músico mineiro na TV Itacolomi, exibidos na exposição
sobre a emissora. A exposição pode ser visitada gratuitamente durante o Noturno nos Museus, no dia 5 de julho, das 18h às 23h, e fica em
cartaz até dezembro de 2019, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; e terças-feiras, das 9h às 21h.

CHAMA! MOSTRA DE ARTES VISUAIS – A RESSIGNIFICAÇÃO DOS SENTIDOS

Município: Belo Horizonte

Data: 05/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Palácio das Artes - Centro, Avenida Afonso Pena, 1537

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3236-7400

Facebook: https://www.facebook.com/fundacaoclovissalgado/

Site: http://fcs.mg.gov.br/

Descrição:

A Escola de Artes Visuais, do Centro de Formação Artística e Tecnológica – CEFART, apresenta a quarta edição de sua mostra no Noturno
dos Museus, e traz como tema a Ressignificação dos Sentidos. As atividades que integram a Mostra são produzidas exclusivamente pelos
estudantes do CEFART e seu corpo docente e partem de uma reflexão da experiência estética enquanto uma percepção do mundo através
dos sentidos. Durante o evento, o público poderá experimentar ferramentas que visam a ampliação da vivência nos espaços expositivos do
Palácio das Artes através audição, olfato, paladar, tato e visão. Entrada gratuita.



MADONAS BRASILEIRAS

Município: Belo Horizonte

Data: 05/07, 28/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Museu Inimá de Paula - Centro, Rua da Bahia, 1201

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3213-4320

Facebook: https://www.facebook.com/museuinimadepaula

Site: http://www.museuinimadepaula.org.br/

Descrição:

A exposição Madonas Brasileiras, da artista Leonora Weissmann, com curadoria da Manu Grossi abriga quase uma centena de trabalhos,
que são realizados em variadas técnicas, formatos e suportes. A exibição é da mais recente e inédita produção da artista, composta e
agrupada por três trabalhos – duas grandes séries de pinturas, têmperas (técnica de pintura), vídeo e uma obra realizada especialmente
para o espaço do museu. Revelam os principais assuntos e interesses de pesquisa da artista em toda sua carreira, são eles: a maternidade,
a família, o retrato, a apropriação da imagem fotográfica, o lugar da mulher branca e negra na sociedade e sua representação.

FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Município: Jaguaraçu

Data: 05/07, 14/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Centro de Eventos - CENTRO, RUA 19 DE MARÇO, 000, ÁREA DE EVENTOS PITANGUEIRA

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3845-1172

Site: http://www.diocesedeitabira.com.br

Descrição:

Formalizada na década de 1960, estima-se que a Festa do Rosário é realizada em Jaguaraçu desde início do século XX. Desde então a
comunidade de ex-escravos celebra a efeméride religiosa em questão. Com o passar do tempo, mesmo tendo sido formalizada tardiamente
em relação ao seu início, a Festa do Rosário alcançou maior tradição que a festa do próprio padroeiro da cidade, São José, comemorado no
dia 19 de Março. Atualmente a Festa do Rosário é realizada sempre no último final de semana do mês de Julho. Nesta época os filhos
ausentes da terra e visitantes encontram um motivo a mais para visitar a cidade, participar dos momentos festivos em agradecimentos e
visitar os familiares.

ARRAIÁ DO CAMPESTRE

Município: Belo Horizonte

Data: 05/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Clube Campestre - Serra Del Rey, Alameda Ayrton Senna, 542

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3581-1100 / (31) 98455-2709

Site: http://ccbh.com.br

Descrição:

Dia 5 de julho, a partir das 19 horas, tem mais uma edição da melhor festa junina de Belo Horizonte. O Arraiá do Campestre 2019 mantém a
tradição com muita música, gastronomia, conforto, diversão e um ambiente especialmente preparado para ficar para sempre na memória!
Além de muita música, o Arraiá do Campestre também vai oferecer uma seleção de maravilhas da gastronomia, com pratos típicos,
tradicionais e opções para todos os gostos. Tudo isso fica ainda melhor com um bom vinho e um abraço apertado no calor da fogueira.
Aproveite! Evento aberto para não sócios.



BANHO DE SOL

Município: Belo Horizonte

Data: 05/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro Cultural São Geraldo - São Geraldo, Rua Silva Alvarenga, 548

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3277-5648

Facebook: https://www.facebook.com/zulateatro/

Site: http://www.zulaciadeteatro.com.br/

Descrição:

A prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria de Cultura, apresenta a peça ‘Banho de Sol’, da Zula Cia. de Teatro. A peça pretende
mostrar como a arte pode ajudar a recuperar o que se perde nos piores momentos da vida. O projeto nasceu da mente de mulheres artistas
que também são professoras e ofereceram aulas de teatro para mulheres privadas de liberdade em Belo Horizonte. Desde que foi criada, a
Zula Cia de Teatro, se interessa em levar para o palco temas que se relacionam com a vivência das mulheres em uma abordagem
documental. As artistas são: Talita Braga, Gláucia Vandeveld, Kelly Crifer e Mariana Maioline. A partir das 19h no Centro Cultural São
Geraldo.

EXPOSIÇÃO CORPOS

Município: Belo Horizonte

Data: 05/07, 18/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Museu da Moda - MUMO - Centro, Rua da Bahia, 1149

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3277-9248

Facebook: https://www.facebook.com/MUMOBH/

Site: http://www.bhfazcultura.pbh.gov.br/mumo

Descrição:

A exposição CORPOS é composta por manequins produzidos pela Escola de Design da UEMG – Universidade do Estado de Minas Gerais
– através da técnica de papercraft ou pepakura e roupas modeladas no origami tradicional. O conjunto de manequins da exposição exibe a
transição do balé tradicional até o balé brasileiro, onde são colocados em movimento para representar a passagem na história da dança. A
abertura da exposição será essa sexta, dia 05/07, durante a 6ª edição do Noturno nos Museus no Museu da Moda. Entrada gratuita.

SABORES DO CIPÓ

Município: Santana do Riacho

Data: 05/07, 13/07

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Serra do Cipó - Serra do Cipó, Rodovia MG 010, s/n

Circuito: Circuito Turístico Serra do Cipó

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3718-7458

Site: https://vemprocipo.com.br/

Descrição:

O Festival Gastronômico Sabores do Cipó, acontecerá nos dias 05, 06, 12 e 13 de julho de 2019, na Serra do Cipó (a 90 km de Belo
Horizonte) e vai celebrar a boa culinária, o turismo e a cultura local. Cada um dos restaurantes participantes vai oferecer uma opção de
prato, além de uma atividade artístico-cultural. Evento promete o aconchego do clima de montanha, acompanhado de uma boa gastronomia
e vinhos de primeira. Saiba mais no site



EXPOSIÇÃO CRIA

Município: Belo Horizonte

Data: 05/07, 07/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro Cultural Minas Tênis Clube - Lourdes, Rua da Bahia, 2244

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3516-1028

Facebook: https://www.facebook.com/mtccultura/

Site: http://centroculturalminastc.com.br/

Descrição:

Com curadoria de Marconi Drummond, a exposição Cria tem o propósito de revelar possibilidades de apreciação e de mostrar que tudo
pode ser Arte. Fazem parte da exposição obras dos artistas Stela Barbieri, Guto Lacaz, O Grivo, Guilherme Mansur, Regina Silveira, Eder
Santos, Cao Guimarães, Warja Lavater, entre outros. Por meio de imagens e objetos do universo da criança, a exposição leva o público
adulto a experimentar o olhar curioso próprio da infância. A exposição CRIA está na galeria do Centro Cultural Minas Tênis Clube até o dia
7 de julho. Entrada gratuita.

FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE ARICANDUVA

Município: Aricanduva

Data: 05/07, 07/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Parque de Exposição Jose de Carvalho - centro, Avenida Água Boa, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3515-9000

Site: http://aricanduva.mg.gov.br

Descrição:

Em Aricanduva o rodeio é mais que uma competição. Há dança, música, barraquinhas, comes e bebes, feira de artesanato, palhaço, tudo
em clima de quermesse. É uma festa. A abertura oficial acontece sempre na sexta-feira às 21 horas com a presença de autoridades locais. A
dança também esta presente é comum a apresentação de grupos de jovens da cidade apresentarem números de dança country. Os rodeios
acontecem durante os três dias, sempre após as 21 horas. O grande final e as premiações ficam para o domingo. Após os show dos peões
acontecem os shows de música. Normalmente ocorrem duas apresentações: uma primeira com um artista de certo renome e em seguida um
DJ. As principais atrações ficam para o sábado, dia de maior público. No domingo as atividades começam mais cedo, por volta das 12
horas. A programação segue com a “Corrida de Argolinha”, “Concurso de Marcha“, “A Cavalgada” e bingos.

SABARÁ ROCK BIER

Município: Sabará

Data: 05/07, 07/07

Categoria: Gastronômicos e Produtos, Outros, Show

Endereço: Praça Melo Viana - Centro, Praça Melo Viana, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3671-1403

Facebook: https://www.facebook.com/prefeiturasabara/

Site: http://site.sabara.mg.gov.br/programacao-6o-sabara-rock-bier/

Descrição:

Em 2019 acontece a 6ª edição do Festival Sabará Rock Bier nos dias 05, 06 e 07 de julho, na praça Melo Viana, no Centro Histórico da
cidade. Durante os três dias, o público pode esperar muita descontração, alegria e gastronomia: serão com 15 bandas, 11 cervejarias
artesanais da cidade, encontro de motoclubes e diversas barracas de comidas e bebidas. A novidade deste ano será o 1º Concurso de
Cerveja Artesanal, com as categorias Pilsen e Livre, onde as cervejarias irão disputar os três melhores lugares. O concurso acontecerá
antes do festival e, no domingo, dia 07, será divulgado o resultado. Confira o site para ficar por dentro da programação completa e venha se
divertir conosco!



ESTRANHA FRUTA

Município: Belo Horizonte

Data: 05/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Museu Histórico Abílio Barreto - Cidade Jardim, Avenida Prudente de Morais, 202

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3277-8572

Site: http://www.bhfazcultura.pbh.gov.br/mhab_painel

Descrição:

Construída a partir da famosa canção Strange Fruit, interpretada por Billie Holiday, Estranha Fruta, almeja dialogar, poeticamente, com e
sobre o delicado momento político e social que vivemos. Assim como Elza Soares com sua voz poderosa brada “a carne mais barata do
mercado é a carne negra”, os corpos das performers denunciam que árvores do sul, do norte, do leste, do oeste continuam produzindo
estranhas frutas. A atração artística do Grupo Morro Encena acontece hoje (05/07), no Museu Histórico Abílio Barreto, das 20:00 às 20:40.
Entrada gratuita.

FEMPOPI - FESTIVAL DE MUSICA POPULAR DE IPABA

Município: Ipaba

Data: 05/07, 06/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Padre José Lanzellotti. - Centro, Praça Padre José Lanzillotti, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3320-1390

Site: http://www.ipaba.mg.gov.br/

Descrição:

O “FEMPOPI” é um festival de composições inéditas, voltado ao gênero e estilo da música popular brasileira e tem como objetivo fazer o
intercâmbio e troca de experiências entre músicos, compositores, intérpretes, poetas e artistas que venham valorizar a produção musical e
cultural da cidade de Ipaba e de toda região.

ARRAIÁ DE VILA GABRIEL PASSOS

Município: Nanuque

Data: 05/07, 06/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça Central - Centro, Distrito de Vila Gabriel Passos, s/n

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3621-2462

Site: http://www.nanuque.mg.gov.br

Descrição:

O tradicional Arraiá de Vila Gabriel Passos é uma festa popular, que visa manter fortalecidas as tradições culturais do povo nanuquense.
Tem por escopo principal o aquecimento do comércio local no mês Junho, nacionalmente consagrado às comemorações alusivas aos
festejos juninos, com forte apelo caipira. Várias são as caracterizações dessa festividade: músicas, quadrilhas, folguedos, lendas, contos,
estórias, tudo isso ao sabor de comidas típicas locais e regionais.



NOTURNO NOS MUSEUS 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 05/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça da Liberdade - Funcionários, Praça da Liberdade, S/N

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3277-4298

Facebook: https://www.facebook.com/events/1118775954973099/

Site: http://www.noturnonosmuseus.pbh.gov.br/

Descrição:

Em sua 6ª edição , a ser realizada na noite de 05 de julho de 2019, das 18h às 23h , serão 26 instituições participantes entre museus,
centros de referência e centros culturais. Os espaços vinculados à Fundação Municipal de Cultura permanecem abertos até às 23h e
oferecem ao público ações alinhadas com sua vocação e capacidade. Outros museus da cidade também estenderão seu horário de
funcionamento, desenvolvendo uma programação especial para o evento. Para promover a mobilidade da população entre as instituições,
serão disponibilizadas gratuitamente vans que irão circular das 18h até 23h. Os veículos estão sujeitos a lotação. A novidade deste ano é o
trajeto de bicicletas que vai contar com um percurso entre três dos museus participantes e será coordenado pelos grupos: Giro Rua, Bloco
da Bicicletinha e BH em Ciclo. A programação e informação dos espaços participantes devem ser conferidas na página oficial do evento.

ARRAIÁ DO ZÉ BAGUNÇA

Município: Bueno Brandão

Data: 05/07, 07/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Religiosos, Show

Endereço: Praça Virgílio de Melo Franco - Centro, Praça Virgílio de Melo Franco, s/n

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3463-1068

Site: http://www.buenobrandao.com.br

Descrição:

Uma das maiores festas de Bueno Brandão, é uma típica festa Junina, que leva este nome em homenagem a um senhor apelidado de Zé
Bagunça que, por promessa a São João, realizava todos os anos festas Juninas com a ajuda de amigos e vizinhos na rua de sua casa.
Nada era comprado, cada participante doava algum produto típico. A festa foi tomando proporções maiores até que foi incluída no calendário
oficial do município, sendo então realizada pela Prefeitura Municipal. Em seu molde atual, o evento é realizado na Praça Virgílio de Melo
Franco e valoriza nossas tradições e a cultura popular, buscando o resgate cultural com apresentações de dança de São Gonçalo, Catira,
Quadrilhas e show musicais, sempre de acordo com a temática da festa. Há também barracas com pratos típicos da cidade, como o virado
de frango, a canjiquinha, o caldo de feijão, a broa em folha de bananeira, etc. As entidades assistenciais locais participam do evento, sendo
responsáveis pelas barracas de alimentação, cuja renda é revertida às próprias entidades.



FESTIVAL DE INVERNO

Município: Ipatinga

Data: 05/07, 21/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro Cultural Usiminas - Industrial, Av. Pedro Linhares Gomes - Shopping do Vale do Aço , 3900

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3822-3031

Facebook: https://pt-br.facebook.com/institutousiminas/

Site: https://www.institutousiminas.com/

Descrição:

O Festival de Inverno é realizado pelo Instituto Usiminas, com patrocínio da Usiminas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O
evento tem o objetivo de oferecer uma programação de qualidade movimentando a agenda cultural de julho. O Instituto Usiminas realiza no
mês de julho a primeira edição do Festival de Inverno. A programação vai reunir atrações de teatro, dança e música, de renome nacional,
com ingresso a preço popular.

25º ARRAIÁ PÚBLICO DE BURITIS-MG

Município: Buritis

Data: 05/07, 06/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: *praça dom elizeu - centro, praça, 131, praça dom elizeu

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99952-1617 / 99966-6170

Facebook: http://facebook.com/buritismg

Descrição:

Esse evento acontece desde a década de 90, foi criado pelo saudoso Professor Derival Reis de Almeida, este evento reuni mais de 15 mil
pessoas, teremos quadrilhas com as Escolas municipais, estaduais e particulares, Barraquinhas de comidas típicas, Equipe de seguranças,
forró com os artistas regionais e mega shows com a Banda Pancanejo e Banda Bonde Sertanejo, realização Prefeitura de Buritis-MG e
Secretaria de Educação, apoio Câmara municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Circuito Turístico.

X FESTIVAL DE INVERNO DE EXTREMA – 19º EXTREMAMENTE CAIPIRA E 12º FESTIVAL SABORES DA ROÇA

Município: Extrema

Data: 05/07, 07/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça Presidente Vargas - Centro, Praça Presidente Vargas , s/nº

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3435-6066

Facebook: http://pt-br.facebook.com/Prefeituradeextrema/

Site: http://www.extrematur.com.br/noticias/extremamente-caipira-se-prepara-para-receber-turistas/

Descrição:

O “Extremamente Caipira”, tradicional festa junina consolidada no Calendário de Eventos do município de Extrema e do Circuito Turístico
Serras Verdes do Sul de Minas é realizado na primeira semana de Julho, fazendo parte do Festival de Inverno de Extrema. O evento conta
ainda com o Festival “Sabores da Roça”, concurso gastronômico voltado à manutenção e à divulgação das características da cozinha do
campo, promovido pela Secretaria Municipal de Turismo.



PASSA QUATRO GASTRONOMIA 2019

Município: Passa Quatro

Data: 05/07, 14/07

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Érica Ferreira - Passa Quatro, Av Cel. Ribeiro Pereira, s/n

Circuito: Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3371-4312

Facebook: https://www.facebook.com/SeturPassaQuatroMG/

Site: http://www.passaquatro.mg.gov.br/turismo/index.php

Descrição:

Produtores e comerciantes locais se instalam na Cidade Gastronômica Passa Quatro, onde o degustar é embalado pelo agradável som de
diversos grupos musicais. Nas oficinas gastronômicas, produtos típicos de Passa Quatro são usados em preparações culinárias. O
artesanato ganha lugar no Empório, valorizando a cultura e o fazer do povo passaquatrense. O evento visa, ainda, fomentar a indústria
criativa de Passa Quatro.

JOY B-DAY WEEKEND BH| 4 ANOS

Município: Belo Horizonte

Data: 05/07, 07/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Mineirão - São José, Av. Antônio Abrahão Caran, 1001

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31)3277 - 6295

Facebook: https://www.facebook.com/events/1011282132394361/

Site: https://joypartybrasil.com.br/

Descrição:

Em JULHO a JOY vai completar 4 ANOS e fará uma mega WEEKEND para comemorar toda essa alegria!! Três dias de festas em 3
famosos locais de BH. A Festa vai invadir o Mineirão!!!!⠀⠀⠀⠀⠀ E é na terra do pão de queijo que teremos o maior arraiá eletrônico do
MUNDO!! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ô TREM BÃO SÔ! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ De 05 a 07 de JULHO Belo Horizonte, MG ► SEX 05/07 - 23:00h | ESQUENTA
JOY Local: FACTORY CLUBE LINE UP EM BREVE. ► SAB 06/07 - 23:59h/09:00h | JOY 4 ANOS Local: ESTÁDIO DO MINEIRÃO Av.
Antônio Abrahão Caran, 1001 - São José ♫ ANNE LOUISE ♫ TOMMY LOVE ♫ LUCEIRO ♫ ENRRY SENNA ♫ JUNYO ♫ MARA
BORGES ♫ NAT VALVERDE ♫ MARCINHA EGGERS ► DOM 07/07 - 12:00h/23:00h | JOY POOL PARTY Local: RANCHO BILL R.
Sindicalista Lúcio Guterres, 20 ♫ MAURO MOZART ♫ ALLAN ♫ ADY SABACK ♫ GUI GUERRERO ♫ DI CARVALHO ♫ IELLAMO ♫
BAEZ



FESTA E DANÇA DE SÃO GONÇALO

Município: Albertina

Data: 05/07, 06/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça do Senhor Bom Jesus - Centro, centro, s/n

Circuito: Circuito Turístico das Malhas do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3446-1333

Facebook: http://https://www.facebook.com/pg/Paróquia-do-Senhor-Bom-Jesus-Albertina-MG-1491371794481074/photos/?
ref=page_internal

Site: http://www.albertina.mg.gov.br

Descrição:

A dança é realizada em frente do altar. Violeiros ficam entre duas filas, uma dos homens e outra das mulheres, lado a lado. Sempre há o
sapateado. No final das voltas ofertam as fitas ao Santo. As fitas são amarradas no lugar que você sente dor (perna,braco,cabeça...) a
tradição diz que quando oferta a fita, você se livra da dor. A festa sempre acontece no mês de julho.Os festejos em comemoração ao São
Gonçalo, movimenta a cidade. A tradicional Dança de São Gonçalo (religiosa) é uma manifestação cultural e popular que permanece viva
na memória do povo albertinense.

FORRÓ DE JABÓ

Município: Jaboticatubas

Data: 05/07, 07/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Praça Nossa Senhora da Conceição - Centro, Praça Nossa Senhora da Conceição, 38

Circuito: Circuito Turístico Serra do Cipó

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3683-1206

Site: http://jaboticatubas.mg.gob.br

Descrição:

O tradicional Forró de Jabó mantém viva as autênticas manifestações juninas como o levantamento de bandeira, fogueira, quadrilha,
barraquinhas com comidas e bebidas típicas e shows com artistas variados. Dentro do evento acontece também o Encontro dos Grupos de
Folias de Reis, onde são apresentados os grupos de folias de Jaboticatubas e cidades vizinhas. O forró da Praça acontece no final do mês
junho, na Praça Nossa Senhora da Conceição. Vale a pena conferir!

FESTA DO BISCOITO

Município: Caldas

Data: 05/07, 28/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Parque Balneário Dr. Reinaldo Pimenta de Oliveira - Pocinhos do Rio Verde, Balneário de Pocinhos do Rio Verde , 1187,
Avenida Rio Verde

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3735-1578

Facebook: https://www.facebook.com/FestaDoBiscoitoCaldas/

Site: https://caldas.mg.gov.br/festa-do-biscoito-em-pocinhos-do-rio-verde/

Descrição:

Tradição há mais de duas décadas. Realizada no mês de julho no Parque Balneário Dr. Reinaldo Pimenta de Oliveira em Pocinhos do Rio
Verde, é uma festa cultural que atrai turistas de vários estados e cidades do país e do mundo. A Festa que acontece aos finais de semana
tem na programação shows, ações culturais, oficinas de culinária, espetáculos de dança, feira de artesanato, além de dezenas dos famosos
doces, queijos e Vinhos produzidos em Caldas. Destaque para o delicioso biscoito assado no forno à lenha recheado com pernil.A festa já
teve a presença de artistas de cultura popular como Pedro Bento e Zé da Estrada, Fernando Deluqui, Fernando Guimarães e muitos outros.
No ano de 2013, a Festa foi tombada como Patrimônio Imaterial Cultural de Caldas.



50ª EDIÇÃO- EXPOAGRO GV 2019

Município: Governador Valadares

Data: 05/07, 14/07

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque de Exposições - São Paulo, Rua João Dias Duarte, 1450

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3275-6500

Site: http://www.expoagrogv.com.br/

Descrição:

A maior festa do interior contará com mega shows e grandes atrações passarão pelo palco central e boite Vila Prime do Parque de
Exposições José Tavares Pereira prometendo boa música e noites inesquecíveis a Valadares e região. O evento é uma realização da União
Ruralista Rio Doce com e outros parceiros, terá também concursos Leiteiro e de marcha, e um belo exemplar de animais Bovinos e diversas
raças.

ARRAIÁ DO COMPESTRE

Município: Belo Horizonte

Data: 05/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos

Endereço:  Clube Campestre Belo Horizonte - Nova Lima, Alameda Ayrton Senna, S/N

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone:  (31) 3581-1100

Facebook: https://www.facebook.com/events/356343428419170/

Site: http://http://ccbh.com.br/?fbclid=IwAR3XWkiW5TQb2XeUVdIzIxfuQ1FmZX9FNgE_qERn_0GXCAs3_d1wrtyVaIs

Descrição:

Dia 5 de julho, a partir das 19 horas, tem mais uma edição da melhor festa junina de Belo Horizonte. O Arraiá do Campestre 2019 mantém a
tradição com muita música, gastronomia, conforto, diversão e um ambiente especialmente preparado para ficar para sempre na memória!
Em mais uma grande noite, vamos receber a banda Pacato Cidadão, com a participação especial do Maurinho Nastácia, em um show super
dançante com versões de grandes sucessos da música pop e rock de Minas Gerais em ritmo de carnaval. De volta ao palco do Arraiá, o Trio
Lampião também vem para marcar o compasso do forró pé de serra e colorir a noite, colocando todo mundo pra dançar com a voz de Elisa
Paraíso, convidada da banda para este show. Por fim, o som fica por conta do DJ Jaka e um set recheado de soul music, funk, house e afins.
Além de muita música, o Arraiá do Campestre também vai oferecer uma seleção de maravilhas da gastronomia, com pratos típicos,
tradicionais e opções para todos os gostos. Tudo isso fica ainda melhor com um bom vinho e um abraço apertado no calor da fogueira.
Aproveite! Evento aberto para não sócios. O Arraiá do Campestre 2019 mantém a tradição com muita música, gastronomia, conforto,
diversão e um ambiente especialmente preparado para ficar para sempre na memória!



FESTÃO DA ROÇA

Município: Capelinha

Data: 06/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Outros, Religiosos, Show

Endereço: Próximo à Igreja Vida Nova - Maria Lúcia, Rua Belo Horizonte, 618

Organização/Informações:

Telefone: (33) 9 9108-7940

Facebook: http://www.facebook.com/festaodaroca

Site: http://www.vidanova.org/

Descrição:

Momento cultural aguardado por toda a população do município, o Festão da Roça é sucesso garantido, visto que a divertida noite caipira
consegue agregar valores culturais ao lazer e à solidariedade. Durante a programação da festa, o público pode esperar muita diversão:
Show musicais (sertanejo gospel e outros ritmos), barraquinhas de comidas típicas (farofa de andu, caldos, canjica e muito mais),
apresentações culturais, em um ambiente agradável para toda a família. A cada ano, o Festão ganha mais público e além de entreter,
funciona como uma grande janela artística para talentos de toda a região, valorizando a música, os costumes e as comidas que caracterizam
o interior mineiro. Além de nunca se esquecer do seu objetivo maior: o cuidado com próximo (arrecadação voltada para projetos sociais).

FESTA DO CARRO DE BOI

Município: São Francisco

Data: 06/07, 08/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Distrito do Morro - Zona Rural, Fazenda do Cizinho, s/n

Circuito: Circuito Turístico Velho Chico

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3631-1046

Facebook: https://www.facebook.com/prefeiturasfco

Site: http://www.prefeituradesaofrancisco.mg.gov.br

Descrição:

O produtores rurais participam reunindo com seus carros de boi na Fazenda de Cizinho, a 6km de Vila do Morro e seguem em carreata
passando na vila e seguindo até a Fazenda do Sr. Mendes, onde é servido o almoço em gamelas. Durante a tarde há apresentações de
canto e danças típicas da região, e a noite o público se diverte com shows artísticos. A festa tem crescido muito, e a cada ano recebe um
maior número de carros de bois vindos de diversas cidades da região. É comum nestes dias encontrar vários carros de bois pelas rodovias
em direção a Vila. Há tradições do uso do carro de boi na zona rural, e a festa tem incentivado a fabricação de carros mesmo para aqueles
que não fazem uso dele. No cortejo, alem da beleza dos carros, o canto provocado pelo atrito das rodas de madeira é outro atrativo. O trajeto
dura aproximadamente 06 horas, pela lentidão do próprio veiculo. Como costume na zona rural, toda a comida é servida de graça para
quem chegar para a festa, paga-se somente a bebida.

3°ARRAIÁ POINT DA SERRA

Município: Belo Horizonte

Data: 06/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos

Endereço: Point da Serra - Serra, Rua do Ouro, 413

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3654-2780

Site: https://www.facebook.com/events/2248387268574698/

Descrição:

Vem ai a 3° Edição do Arraia do Point da Serra, e claro com muita comida tipica, cerveja gelada, chopp, espetos e muito mais. Já pode
marcar os amigos que vai ser lindo! A festa acontecerá à partir das 15h, no espaço aberto na frente do bar, e trará espetinhos, cervejas 600
ml e artesanais, açaí, creme de frutas, panquecas, sucos naturais, caldos: feijão, mandioca, canjiquinha, abóbora e canjica doce, além de
música ao vivo!



4° EXPO BH DE CACTOS E SUCULENTAS

Município: Belo Horizonte

Data: 06/07, 07/07

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Villa Albertini - Santa Tereza, Rua Cristal, 137

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99547-2800

Facebook: https://www.facebook.com/events/680787132338098/

Descrição:

Vem aí a quarta edição da mais linda e maior feira de cactos e Suculentas do Brasil! A feira é exclusiva de cactos e suculentas! -Vendas de
mudas, arranjos, vasos, produtos de jardinagem, insumos para cultivo, produtos temáticos de decoração e papelaria! -Exposição de
espécies raras -Espaço para crianças -Adoção consciente de cães e gatos -Comes & bebes

FESTA JUNINA DO CAIXOTE BAR

Município: Belo Horizonte

Data: 06/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos

Endereço: Bar do Caixote - Serra, Rua Ivaí, 100

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3324-8588

Facebook: https://www.facebook.com/pg/CaixoteBarERestaurante/about/?ref=page_internal

Descrição:

No dia 6 de julho, a partir das 14h, o Bar do Caixote fechará a rua com barraquinhas de bebidas e comidas, música ao vivo, forró e rock e
muitas danças para comemorar o 5º arraiá do Caixote! O evento é totalmente gratuito, com exceção da reserva de mesas. Leve a sua família
e convide seus amigos para se divertir em mais uma festa junina pelas ruas de BH, com muitas brincadeiras e diversão!

ARRAIASP

Município: Belo Horizonte

Data: 06/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos

Endereço: Clube dos Oficiais da PMMG - Prado, Rua Diabase, 320

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3071-2540

Site: https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/apm/principal.action

Descrição:

VEM AÍ O ARRAIASP 2019, O MELHOR ARRAIAL DA CAPITAL! NO DIA 06 DE JULHO, A PARTIR DAS 18 HORAS, SEPARE SEU
INGRESSO E SUA ANIMAÇÃO E VÁ PARA A FESTA JUNINA MAIS AJEITADA DA REGIÃO! A FESTANÇA SERÁ NA PISTA DE
ATLETISMO DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR E COM GARANTIA DE MÚSICA BOA, DELICIOSAS COMIDAS TÍPICAS E MUITA
DIVERSÃO! ATRAÇÕES CONFIRMADAS: JOÃO NETO E FREDERICO, MATHEUS LUCATTO.



FESTA JUNINA NASALA E LAND SPIRIT

Município: Belo Horizonte

Data: 06/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos

Endereço: Olhos D'Água - Belvedere , Rodovia Br 040, s/nº

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3889-2003

Facebook: http://www.facebook.com/mirantebeaga

Descrição:

Junina é história e tradição. É cultura e muita festa... Se tem festa, naSala & Land Spirit sabem do que vocês gostam! Para mais uma edição
celebrando a parceria, Land Spirit & naSala se unem em mais uma edição da Junina que todo mundo aguarda. Dia 06 de Julho é a data da
comemoração. O Cordel é o tema escolhido, a festa vocês já conhecem. Como de costume, a JUNINA mais irreverente da cidade que alia a
tradição com uma festa que deixa marca registrada! OPEN FOOD - Churrasco, Caldos, canjica, doces, churros, milho, pipoca, cachorro
quente e muito mais!

ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Município: Ouro Preto

Data: 06/07, 08/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Tiradentes - Centro, Praça Tiradentes, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3559-3201

Facebook: http://facebook.com/turismoouropretooficial

Site: http://www.ouropreto.mg.gov.br/noticia/1219

Descrição:

Em 2019, os festejos já começam no dia 24 de junho com uma missa solene na Capela de São João Batista comemorando os 321 anos da
chegada da bandeira chefiada por Antônio Dias, fundador da cidade. No dia 08 de julho, com show na Praça Tiradentes e abertura do
Festival de Inverno, comemora-se também os 308 anos de sua elevação à categoria de Vila, a chamada Vila Rica. Só mais tarde, com a
Independência, a cidade recebeu o nome de Ouro Preto, e sustentou-se como a capital de Minas até 1897.

FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Município: Jenipapo de Minas

Data: 06/07, 08/09

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Manoel Rodrigues - Centro, Rua Costa, s/n

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 9 8842-6206

Site: http://jenipapodeminas.mg.gov.br/festa-de-nossa-senhora-da-conceicao-de-jenipapo-de-minas/

Descrição:

A Festa de Nossa Senhora da Conceição é o principal evento do município, e é realizada no mês de setembro. Uma festa religiosa que já
acontece há muitos anos e atrai visitantes de toda a região. Em sua programação, acontecem shows musicais com artistas de nome em
Praça pública no centro da cidade, e é comemorado dentro dessa programação o dia da Independência do Brasil, com o tradicional Desfile
Cívico da Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima. A festa de Nossa Senhora da Conceição é um grande momento para Jenipapo de
Minas, todos aguardam ansiosos a chegada dessa festa que fortalece a fé e proporciona alegria, diversão e confraternização.



3º ARTE E SABORES DE BELO ORIENTE

Município: Belo Oriente

Data: 06/07

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Avenida Brasil - Centro, Avenida Brasil, s/n

Organização/Informações:

Telefone: 3258-2800

Descrição:

Evento reúne centenas de turistas para conhecer o melhor da gastronomia de Belo Oriente com muito lazer. Durante toda programação
acontece shows diversos, oficinas gastronômica, espaço da agricultura familiar e espaço do artesão. Venha se divertir com seus amigos e
família no mais completo e saboroso evento gastronômico da regiãa do Rio Doce.

TONINHO HORTA CELEBRA 50 ANOS DE CARREIRA NO FESTIVAL COLD HOT

Município: Belo Horizonte

Data: 06/07, 07/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco (Sala Minas Gerais) - Barro Preto, Rua Tenente Brito Melo, 1090,
Sala Minas Gerais

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: 312511-4016

Facebook: http://https://www.facebook.com/events/2321092384604382/

Site: http://https://www.eventosgofree.com/cold-hot-4-edicao-jazz-e-blues-na-filarmonica_1506?
fbclid=IwAR1zK20CxTTHN4q1SQVEvAfooDOU_r4-rsVCunSM35TnNgHtCjOSR9H2yG4

Descrição:

O Festival Cold Hot chega em sua quarta edição com uma celebração especial, os 50 anos de carreira de Toninho Horta. Nos dias 6 e 7 de
julho, a Praça de Eventos da Filarmônica, Sala Minas Gerais, no Barro Preto, será o palco de muito jazz & blues, boa gastronomia,
exposição fotográfica de Sérgio Poroger e diversas outras atrações.No dia 6, acompanhado de sua banda, Orquestra Fantasma, Horta fará
um show exclusivo e lançará seu novo álbum, Belo Horizonte. No dia 7, a Minas Soul Company faz sua estreia acompanhada do guitarrista
e co-fundador do grupo 14 Bis, Flávio Venturini. O evento conta também com as apresentações de: Happy Feet Jazz Band; Berimbrown;
Audergang; Enéias Xavier Trio com a presença do saxofonista e letrista da banda Skank, Chico Amaral; Shello & Lobo Blues Band e
Thunder Blues. Música, Fotografia e Arte Não só de música se faz um festival. De mãos dadas com a programação, a exposição do fotógrafo
Sérgio Poroger, Cine Mu(n)do, vai revelar os bastidores das salas de cinema ao redor do Brasil e do mundo, dando luz aos profissionais,
como bilheteiros e projecionistas, que atuam para que a sétima arte seja exibida com qualidade e precisão. “Passei por cenários diversos –
dos grandes centros a pequenas localidades, ao redor do mundo. Os cinemas de rua não falam apenas sobre a história da indústria
cinematográfica, mas, cada qual à sua maneira, ilustram dinâmicas sociais das cidades que os hospedam. Transformar esses encontros em
imagem foi – e tem sido - o maior desafio”, enfatiza o fotógrafo. Com curadoria de Bob Wolfenson, Cine Mu(n)do dá sequência ao livro
fotográfico Cold Hot, de Poroger, que inspirou o nome e o conceito do evento. A exposição é composta por 20 imagens que ilustram o
trabalho em salas de cinema que fogem do circuito tradicional nos Estados Unidos, Holanda e Brasil (interior de São Paulo e
Ceará/Fortaleza). Além da exposição fotográfica, intervenções de arte visual vão ser feitas pelo artista Leandro Caram, especialista em
ilustração e pintura com técnicas que vão do pontilhismo ao abstrato. Para o festival, ele vai levar a exposição Minha Cidade Natal, na qual
ele apresenta o seu olhar artístico e cheio de cores sobre pontos famosos da cidade como o pirulito da Praça Sete, Viaduto Santa Tereza e
outros monumentos. Gastronomia Como atração à parte, a gastronomia do festival será pautada na diversidade e pluralidade de Belo
Horizonte. Restaurantes renomados e também os denominados de ‘baixa gastronomia’, vão assinar o menu do evento. A curadoria ficará a
cargo do produtor cultural Marcelo Wanderley Alves. O objetivo é promover um intercâmbio gastronômico e o reforçar o apoio à candidatura
de Belo Horizonte como Cidade Criativa da Unesco por sua gastronomia.



14º ARRAIÁ DO IPANEMINHA

Município: Ipatinga

Data: 06/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça do Ipaneminha - Barra Alegre, Estrada do Ipaneminha, s/n

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3829-8067

Site: http://turismo.ipatinga.mg.gov.br/detalhe-da-agenda/info/14o-arraia-do-ipaneminha/21706

Descrição:

O Arraiá é festa tradicional Julina realizada pela Comunidade do Ipaneminha, na zona rural de Ipatinga. A comunidade do Ipaneminha
promete muita diversão com as barraquinhas com comidas e bebidas típicas, quadrilhas, show com o Forró dos Feras e Jocélya Freitas,
concurso de Dança, concurso para Rei e Rainha Caipira, alem de barraquinhas com comidas e bebidas típicas. Para abrilhantar mais este
evento contará com a participação do Congado do Ipaneminha (Patrimônio Imaterial do Município).

PAN NIGHT RUN

Município: Ipatinga

Data: 06/07

Categoria: Esportivo

Endereço: Parque Ipanema - Jd Panorama, Av. Roberto Burle Marx, s/n

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99392-3203 - 3656-3103

Facebook: https://www.facebook.com/fenderproducoes

Site: http://www.fenderproducoes.com.br

Descrição:

A PAN NIGHT RUN, foi criada pela rádio Jovem Pan do Vale do Aço, um evento de corrida e caminhada de rua com várias atrações e com
intuito de promover qualidade de vida através da prática esportiva a camunidade do Vale do Aço, já que a rádio tem uma gigantesca força
de comunicação.

FOGUEIRÃO

Município: Volta Grande

Data: 06/07

Categoria: Populares e Folclóricos, Religiosos, Show

Endereço: Largo da Igreja Matriz de São Sebastião - Centro, Praça Dr. Neyton Eiras Cavalcanti, s/n

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3463-1165

Site: http://www.voltagrande.mg.gov.br

Descrição:

O FOGUEIRÃO acontece em nossa cidade anualmente, no mês de Junho ou Julho, tendo como objetivo resgatar a tradição dos festejos
típicos, onde são homenageados três Santos Católicos: Santo Antônio, São João e São Pedro. No espaço onde acontece o evento, são
montadas barraquinhas com comidas típicas, pescaria, barraca de doces, correio do amor, barraca de caldos, fogueira com danças de
quadrilhas e música ao vivo. A diversão é garantida, proporcionando momentos de alegria e diversão para moradores e turistas.



ROTEIRO RADICAL: TRILHA, RAPEL E ACQUA TREKKING - MUNHOZ/MG

Município: Munhoz

Data: 06/07

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça Central - Centro, Praça Teodoro Serafim, 0

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (11) 95473-4258

Facebook: https://www.facebook.com/guaru.radical/

Descrição:

Munhoz no extremo sul de Minas Gerais a 148 km da Capital Paulista, localizado estrategicamente na Serra da Mantiqueira, por isso seu
clima é considerado um dos melhores. Os recursos naturais, com muitas cachoeiras, serras, matas preservadas, rica gastronomia,
artesanato, o agronegócio e produtos derivados do leite são fortíssimos.A Guarujá Radical chegou nesta Cidade para oferecer atividades
esportivas, ecoturismo e ecopedagógica, e leva você para conhecer esta natureza rica e preservada. Venha conosco desfrutar das terras
Mineiras.

FEIRA DOS PRODUTOS DA ROÇA DE CARMO DO PARANAIBA

Município: Carmo do Paranaíba

Data: 06/07

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Nossa Senhora da Abadia - Centro, Praça Nossa Senhora da Abadia, S/N, Praça Nossa Senhora da Abadia

Circuito: Circuito Turístico Caminhos do Cerrado

Organização/Informações:

Telefone: 34-38512636

Facebook: http://carmodoparanaiba.mg.gov.br

Descrição:

A feira acontece na Praça Nossa Senhora da Abadia, popularmente conhecida como "Praça do Pé de Estribo", evidenciando a cultura e
tradição mineira, facilitando assim conhecer melhor os produtos produzidos como geleias, pamonhas, pães, doces, mel, frangos, queijos,
requeijões, cachaça, açafrão, produtos orgânicos dentre outros. Todos os produtos oferecidos são produzidos pelos produtores da
agricultura familiar local. A feira acontece uma vez ao mês, aos sábados, na Praça Pé de Estribo de 8h às 12h.

FESTA DO PRODUTOR RURAL E ENCONTRO DE AGROECOLOGIA

Município: Rio Novo

Data: 06/07

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Outros

Endereço: praça prefeito ronaldo dutra borges - centro, praça prefeito ronaldo dutra borges, 01, largo da matriz

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32)99974-5734

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituramunicipalderionovomg/

Site: http://http://www.rionovo.mg.gov.br

Descrição:

Rio Novo realiza no dia 06 de julho o Encontro de Agroecologia. Em parceria com a EMATER/MG. A programação é ainda comemoração do
Dia do Trabalhador Rural e Dia do Produtor Rural. Programe-se e venha para praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, a partir de 15h: • Troca
e doação de Mudas e Sementes, Mostra de Serviços Municipais disponíveis aos produtores,• Troca de saberes referente a Agroecologia e
questões Ambientais - Palestra com: Vania Neves, Pesquisadora da EPAMIG – Viçosa • Música ao vivo com artistas locais. Grupo de
Trocas e Doações de Mudas e Sementes de Juiz de Fora (Traga sementes e/ou mudas para troca), Grupo Coletivo Cultivar de São João
Nepomuceno Associação Agroecologica Écoletivo de Rio Pomba, • Feira de Produtos Agroecológicos,•



LEILÃO BENEFICENTE DO CLUBE DOS TRINTA 2019

Município: Espera Feliz

Data: 06/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Clube dos Trinta - Zona rural, Vila clabin, S/Nº

Circuito: Circuito Turistico Pico da Bandeira

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3746-1984

Descrição:

Esta será a oitava edição do evento.Que começa com uma cavalgada que passa pela estrada Espera Feliz -Caiana,até terminar no Clube
dos Trinta.O evento é beneficente.O caráter solidário se manifesta da seguinte forma:há um leilão de objetos e bezerros.E o dinheiro
arrecadado é distribuído para instituições de caridade.É importante que se diga que para participar da cavalgada não paga-se nenhuma
taxa.Basta levar o seu cavalo e participar desse momento feito para ajudar quem precisa.

3º ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE CORINTO - MG

Município: Corinto

Data: 06/07

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Praça da Bandeira - Centro, Rua Coronel Ricardo, s/n

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99308-7371

Facebook: http://www.facebook.com/ClubeDoCarroAntigoDeCorinto/

Descrição:

O encontro de carros antigos de Corinto chega a sua terceira edição em 2019. Ponto central do Estado de Minas Gerais, a cidade recebe
apreciadores e expositores de veículos antigos de diferentes marcas e modelos. Com um acervo de veículos comuns e também de alguns
pouco conhecidos e curiosos, Corinto hoje abriga mais de cem veículos dignos de exposição. Os encontros contam com a participação do
público que comparecem caracterizados trazendo de volta um pouco do charme e romantismo das décadas anteriores. Além de carros
exclusivos, o evento promove ainda o encontro entre gerações diferentes que possuem o mesmo gosto por máquinas e carros. Este ano, em
comemoração aos sessenta anos do WV-Fusca no Brasil, o encontro contará com a participação especial de clubes da região bem como da
capital. Com um ambiente descontraído, ao som de música boa e muita gente bonita, o terceiro encontro de carros antigos de Corinto
promete ser um espetáculo assim como em suas edições anteriores.

FESTA DE SÃO JOÃO DA POUSADA KALEVALA

Município: Gonçalves

Data: 06/07

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Espaço Kalevala - Campestre, bairro, 00

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3654-1271

Site: http://www.kalevalabrasil.com.br

Descrição:

A celebração tem início as 14h com as orações homenageando o padroeiro São João Batista. Em seguida, acontece a Dança das fitas: um
mastro com várias fitas coloridas presas no alto, onde cada pessoa segura uma ponta e dança entrelaçando as fitas. No final da dança o
mastro está todo coberto pelas fitas. Acontece também a elevação do mastro com a bandeira de São João e ao longo da festa tem
apresentações artísticas e uma quadrilha organizada pelos próprios moradores do bairro além do ritual do labirinto que consiste em um local
todo cercado por uma lona preta para o centro não ser visto, cada pessoa entra com uma pedra trazida de casa ou adquirida no local que é
colocada na parede do labirinto, num ponto escolhido por ela.ao colocar a pedra, a pessoa faz um pedido , não pra si ,e sim para outra
pessoa. Depois vai e pega uma vela no centro do labirinto fica um personagem vestido de sol. É ele que entrega a vela a pessoa que sai
iluminando o caminho por onde passa.



25º JULHOFEST - FESTIVAL DE INVERNO DE ARTE E CULTURA

Município: Poços de Caldas

Data: 06/07, 21/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Vários pontos da cidade - Centro, Praça Doutor Pedro Sanches e Espaços Culturais, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3697-2389

Facebook: https://www.facebook.com/culturadepocos/

Site: http://pocosdecaldas.mg.gov.br/evento/julhofest/

Descrição:

Em sua 25ª edição, o festival de inverno de Poços de Caldas acontecerá de 6 a 21 de julho. Serão 16 dias de programação com atrações
culturais por toda a cidade, contemplando as mais diversas linguagens, como música, teatro, dança, circo e artesanato. Destaque para a
programação infantil. Mais de 90% da programação é composta por artistas locais, atingindo o objetivo de valorização da cultura local.

FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO

Município: Carmo do Cajuru

Data: 07/07, 16/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Praça Vigário José Alexandre - Centro, Praça Vigário José Alexandre, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3244-1001

Facebook: http://prefeituradecarmodocajuru

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

Nossa Senhora do Monte Carmelo ou Nossa Senhora do Carmo é o título dado à Maria, mãe de Jesus, em honra de sua função como
padroeira da Ordem Carmelita. Os primeiros carmelitas eram eremitas que viviam no Monte Carmelo, na Terra Santa, entre o final do século
XII e meados do século XII. Realizada na matriz de Nossa Senhora do Carmo e dado como a Padroeira de Carmo do Cajuru, o evento cinta
com barraquinhas e apresentações de artista da região. Entrada franca

FUSQUEATA

Município: Guarani

Data: 07/07

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça Central - Centro, Praça Antônio Carlos, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 99902-6200

Site: http://www.guarani.mg.gov.br

Descrição:

O evento trás os amantes do carro mais famoso do Brasil, o Fusca, para uma Fusqueata que visa divulgar belezas de nossa cidade,
trazendo alegria e encanto. A Fusqueata sai da Praça Central de Guarani (Praça Antônio Carlos) vai em Piraúba (cidade vizinha há 10 km)
e retorna para praça central onde acontece shows musicais e um momento de encontro e descontração.



FESTA DA PADROEIRA DE AIMORÉS

Município: Aimorés

Data: 07/07, 16/07

Categoria: Religiosos, Show

Endereço: Praça Matriz Nossa Senhora do Carmo - Centro, Rua Pedro Nolasco, 100, praça

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3267-1671

Site: http://www.aimores.mg.gov.br

Descrição:

A Igreja Católica deu início no município de Aimorés, através da Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Não foram poucas as dificuldades
encontradas e vividas por seus Padres durante o povoamento em meio aos índios. São tantas histórias vividas e contadas que a igreja se
tornou um símbolo e tradição no município. Foi a fundação da Paróquia, quem deu origem a Padroeira e ao feriado municipal de 16 de julho.
E a segunda festa mais popular do município, suas principais atrações está na novena, quermesse e a procissão que antecede o evento
principal gospel com show de artista nacional e regional.

CACHOEIRA, TIROLESA E BOIA CROSS - MUNHOZ/MG

Município: Munhoz

Data: 07/07

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça Central - Centro, Rua José Teodoro Serafim, 0

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (11) 95473-4258 / 99614-8129

Facebook: http://www.facebook.com/guaru.radical

Descrição:

Munhoz no extremo sul de Minas Gerais a 148 km da Capital Paulista, localizado estrategicamente na Serra da Mantiqueira, por isso seu
clima é considerado um dos melhores. Os recursos naturais, com muitas cachoeiras, serras, matas preservadas, rica gastronomia,
artesanato, o agronegócio e produtos derivados do leite são fortíssimos. A Guarujá Radical chegou nesta Cidade para oferecer atividades
esportivas, ecoturismo e ecopedagógica, e leva você para conhecer esta natureza rica e preservada. Venha conosco desfrutar das terras
Mineiras.

MARATHON CUP

Município: Mar de Espanha

Data: 07/07

Categoria: Esportivo

Endereço: Mar de Espanha - Área Rural, Estradas, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 98859-6759

Facebook: http://www.facebook.com/marathoncupoficial

Site: http://www.bikelight.com.br

Descrição:

A competição entre ciclistas promete exibir elevado nível técnico de mountain bike. O Marathon Cup completa dez anos nesta temporada e
tem a quarta e última etapa realizada em Mar de Espanha. O evento conta com organização da Bike Light, chancela da Federação Mineira
de Ciclismo (FMC), e recebe inscrições até o dia da prova. Ao todo, a organização abriu inscrições para 19 categorias diferentes somando
as provas femininas, masculinas e de duplas livres ou mistas. As crianças terão provas específicas na “race kids”, de nascidos entre 2007 e
2017. Há ainda a faixa infanto-juvenil (nascidos em 2005 e 2006), juvenil (2003 a 2004) e júnior (2001 a 2002). A largada, percurso e
chegada serão em área rural. O percurso terá estradão, trilhas, cachoeiras, riachos e muitas descidas que os ciclistas vão gostar. Ainda terá
premiação para os dez primeiros colocados no geral. A expectativa é de mais de 300 participantes com a presença de alguns dos melhores
atletas do Brasil



32º LOUVAI AO SENHOR

Município: Ipatinga

Data: 07/07

Categoria: Religiosos

Endereço: Estádio Municipal João Lamego Netto - Novo Cruzeiro, Avenida Roberto Burle Marx, s/n, Estadio

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3822-2425

Site: http://dioceseitabira.org.br/31o-louvai-ao-senhor/

Descrição:

A Renovação Carismática Católica (RCC) realiza o 32º Louvai ao Senhor, em Ipatinga. A edição do evento é uma comemoração dos 50
anos do movimento. Esse evento já faz parte do calendário municipal do departamento de esporte e cultura, conta ainda com terço nas
alturas, apresentação de esportes, Ministério de Música e Artes, Ministério para as Crianças, pregação, oração, louvor e animação,
encerrando com a Santa Missa. Este evento tem entrada franca e censura livre, sendo que no último ano (2018), houve campanha para doar
alimentos perecíveis de forma voluntária, sendo que os alimentos arrecadados foram passados para os necessitados.

CORRIDA DO SAGRADO

Município: Belo Horizonte

Data: 07/07

Categoria: Esportivo

Endereço: Colégio Sagrado Coração de Jesus - Funcionários, Rua Professor Moraes, 363

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99712-0019 / (31) 99142-3097

Site: https://www.minhasinscricoes.com.br/Evento/CorridadoSagrado

Descrição:

Como uma forma de apropriação do espaços públicos, explorar a cidade e viver bons momentos em ruas, o Colégio Sagrado Coração de
Jesus vai realizar uma corrida de rua na região centro-sul de Belo Horizonte. O evento faz parte do projeto "Escola viva, cidade viva" e tem
como objetivo celebrar a cidade e, principalmente, as pessoas que vivem nela. Serão três categorias: corrida (de 5 e 10 km), caminhada
(percurso de 2 km) e a corrida kids, para crianças de 3 a 12 anos (1,1 km). As corridas de 5 e 10 km terão largada às 8 horas e a corrida kids
às 9:30h. As inscrições já estão aberta no site do evento.

PROFESSIONAL FAIR

Município: Belo Horizonte

Data: 07/07, 09/07

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Expominas - Gameleira, Avenida Amazonas, 6200

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3565-8682

Site: http://www.professionalfair.com.br/

Descrição:

É a grande oportunidade de conhecer lançamentos e tendências das melhores marcas do segmento de Beleza Profissional, e seus
equipamentos e produtos, reunidos em um só lugar! Confira também Workshops ao longo dos 03 dias de evento, e aproveite para se
relacionar com fornecedores, fazer contatos profissionais, firmar parcerias e concretizar negócios. Durante o evento, estão previstos
congressos para: Cabeleireiros, Esteticistas, Manicures, Maquiadores, Micropigmentadores, Barbeiros, Podólogos, Gestores e profissionais
de todo o segmento de Beleza.



BIKECAJU

Município: Cajuri

Data: 07/07

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça Capitão Arnaldo Dias de Andrade - Centro, Praça Capitão Arnaldo Dias de Andrade, 90, PRAÇA DA ESTAÇÃO

Circuito: Circuito turístico Serras de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3898 1176

Facebook: https://www.facebook.com/circuito.serrasdeminas

Descrição:

Uma maratona de Mountain Bike que acontece em Cajuri, com opções de trajetos em estradas rurais para ciclistas profissionais, amadores
e amantes do esporte que queiram participar de um evento organizado com muita paixão pela bicicleta!o evento tem se consolidado como a
principal maratona de bike da região, atraindo centenas de participantes de diferentes municípios e da região em torno

QUEIMA DO ALHO DE MONTE SANTO DE MINAS

Município: Monte Santo de Minas

Data: 08/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Praça Sebastião Antônio da Silva - Centro, Av. Vital Paulino da Costa , s/n

Circuito: Circuito Turístico Montanhas Cafeeiras de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3591-5195

Site: http://www.montesantodeminas.mg.gov.br

Descrição:

Encontro do Circuito da Queima do Alho, traz diversos artistas, deliciosa comida típica da Região, sendo um evento solidário. A festa ocorre
em comemoração aos tropeiros que passaram pela região no século XIX.

FEIRA DO MEL

Município: Teófilo Otoni

Data: 08/07

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Praça Tiradentes - Cenrto, Avenida Getúlio Vargas, 000

Organização/Informações:

Telefone: (33) 98867-7379

Site: http://www.teofilootoni.mg.gov.br

Descrição:

A Feira do Mel foi criada devido a grande demanda do produto na região. Um grupo de produtores se reuniu e com poucos recursos e o
apoio da Prefeitura local, realizaram a primeira Feira, que contou com apenas 5 produtores. Hoje, já em sua XXIV edição, reuni um número
muito maior de produtores apícolas da cidade. Em sua última edição recebeu um público de 5 mil pessoas, entre moradores de Teófilo Otoni
e região. A Feira tem sido realizada ao longo dos anos como forma de incentivo e buscando incrementar, ainda mais, a produção de mel na
cidade. O turista tem a oportunidade de saborear e adquirir os produtos oriundos do mel como o próprio mel, própolis, doces, bolos, xaropes
etc. Diante do sucesso de sua realização a feira vem abrindo espaço para novas parcerias com empreendimentos que trabalhem produtos a
base de mel além dos oferecidos pelos pioneiros produtores de mel.



FESTA CULTURAL DO LADAINHENSE AUSENTE

Município: Ladainha

Data: 08/07, 15/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça da Alegria - centro, 39825000, s/n

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3524-1738

Facebook: http://facebook.com.br/turismoladainha

Site: http://ladainha.mg.gov.br

Descrição:

Festa com shows abertos em praça pública, com feiras culturais e gastronômicas, a programação da festa começa um fim de semana
anterior com a cavalgada, na quarta tem apresentação dos valores da terra e na quinta o esperado e histórico show de calouros seguindo o
fim de semana e no ultimo domingo um motocross.

ARRAIÁ DA CIDADE

Município: Taiobeiras

Data: 08/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Central - Centro, Av .da Liberdade, S/N, Praça Principal

Circuito: Circuito Turístico da Cachaça

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99110-3345

Site: http://www.taiobeiras.mg.gov.br/sis2009/

Descrição:

Retomando a tradição de realizar arraiá na rua, ao ar livre, e com o objetivo de movimentar o período junino, o Arraiá a cidade chega com
mais uma edição, abrindo mais uma vez o São João da Prefeitura Municipal de Taiobeiras.O Arraiá da cidade, é realizado em praça pública,
recebeu o fenômeno do sertanejo do Brasil em 2018, Eduardo Costa, e grandes atrações locais preparado com muito carinho para
taiobeirenses e visitantes. E no ano de 2019 não será diferente o evento arrasta uma população de toda idade, desde os mais novos até os
mais velhos curtindo e lembrando dos velhos tempos, O evento ocupa todo a praça da Matriz com a Av. da Liberdade com inicio das 20h até
aproximadamente as 4h e oferece atrações musicais de todo os gostos.



FESTIVAL DE INVERNO DE OURO PRETO E MARIANA

Município: Ouro Preto

Data: 08/07, 28/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Show

Endereço: Ouro Preto - Centro, Praça Tiradentes, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3559-1222 / 3559-1223

Facebook: https://pt-br.facebook.com/festinverno

Site: http://festivaldeinverno.feop.com.br/

Descrição:

Há 51 anos, o Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana - Fórum das Artes configura-se como um dos mais importantes do calendário
cultural brasileiro. Isso se dá por meio da democratização de suas atividades, com forte inclusão de comunidades locais no processo. Ruas,
praças e prédios históricos, entre outros espaços, são abraçados por artistas, grupos e instituições com trabalhos em diferentes linguagens.
O Festival estabelece também uma relação com a comunidade acadêmica, mobilizando professores, estudantes e outros profissionais da
área na produção e nas discussões teóricas. As curadorias são estruturadas com o envolvimento de cada eixo, dividindo-se em
apresentações, exposições, intervenções, exibições e mesas de debate. Este ano, o Festival vai relembrar o Tropicalismo, movimento de
ruptura que sacudiu o ambiente da música popular e da cultura brasileira entre 1967 e 1968. Os tropicalistas deram um histórico passo à
frente no meio musical do país. A música brasileira pós-bossa nova e a definição da “qualidade musical” no país estavam cada vez mais
dominadas pelas posições tradicionais ou nacionalistas. Contra essas tendências, o grupo baiano e seus colaboradores procuraram
universalizar a linguagem da MPB, incorporando elementos da cultura jovem mundial, como o rock, a psicodelia e a guitarra elétrica.

BAR, BOTECO & CIA

Município: Ponte Nova

Data: 09/07, 09/08

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Getúlio Vargas - Centro, Praça Getúlio Vargas, 19

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3817-2492

Facebook: https://www.facebook.com/BarBotecoeCia/

Site: http://www.barbotecoecia.com.br/

Descrição:

O Festival Gastronômico é um concurso entre bares, botecos e restaurantes de Ponte Nova, que formam um circuito de estabelecimentos
concorrendo com pratos inscritos especialmente para o evento. Para a festa de "Saideira" , são montadas tendas que oferecem os pratos
participantes e há, ainda, uma programação musical.



MUNDO DA BOLA CENTERMINAS

Município: Belo Horizonte

Data: 09/07, 13/07

Categoria: Esportivo

Endereço: Power Shopping Centerminas - União, Avenida Pastor Anselmo Silvestre, 1495

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3140-4195

Facebook: https://pt-br.facebook.com/centerminas/

Site: https://centerminas.com/

Descrição:

Power Shopping Centerminas realiza campeonato de futebol virtual O Power Shopping Centerminas preparou uma ação especial para
agitar as férias de julho. O mall vai realizar o “Mundo da Bola Centerminas”, um campeonato virtual de futebol, no primeiro piso, próximo às
Lojas Rede. Além da arena de jogos, nos demais horários, o evento será livre para os clientes brincarem gratuitamente no cenário que será
composto por grama sintética, trave de gol, videogames, TVs e mobiliário. Podem participar crianças a partir de 10 anos. O evento
acontecerá entre os dias 09 a 13 de julho, com competições de terça à sexta-feira, das 12h às 22h, sendo que das 19h às 20h o evento
funcionará exclusivamente para os inscritos no campeonato. No sábado, o evento será das 9h às 18h, sendo que das 10h às 11h haverá a
final do campeonato. Para participar da competição, os interessados devem fazer a inscrição, gratuita, pelo site do evento
(www.centerminas.com). As inscrições vão até 08 de julho. O vento é uma realização do Power Shopping Centerminas, com o patrocínio da
Decathlon e apoio da SAGA Games. Mundo da Bola Centerminas O jogo escolhido para o “Mundo da Bola Centerminas” é o FIFA 2018 e o
videogame usado será o Xbox. O campeonato funciona no modelo de mata-mata. Cada dia será realizada uma etapa eliminatória. No último
dia, os campeões dos dias anteriores vão se enfrentar até que seja consagrado o grande campeão do torneio. O vencedor do “Mundo da
Bola Centerminas” receberá um prêmio no valor de R$250,00, em vale-compras da Decathlon. O segundo colocado ganhará R$150,00, em
vale-compras na loja, e o terceiro R$100,00 também em vale-compras da Decathlon. De acordo com o gerente de marketing da GSA EPO,
administradora do Power Shopping Centerminas, João Victor Saliba, o evento reafirma o objetivo do mall de proporcionar uma experiência
de lazer para os clientes. “A ação é voltada para esta paixão que poderá ser aproveitada em família de diversas maneiras, seja jogando
futebol virtual, fazendo chutes a gol ou participando de atividades físicas inerentes ao esporte”, destaca.

II SIMPÓSIO DE INTERCONSULTA PSIQUIÁTRICA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PSIQUIATRIA

Município: Belo Horizonte

Data: 10/07, 09/08

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Centro de Convenções e Estudos do Hospital Mater Dei - Santo agostinho, Rua Gonçalves Dias, 2700

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3213-7457

Site: http://www.ampmg.org.br/eventos/ii-simposio-de-interconsulta-psiquiatrica-da-associacao-mineira-de-psiquiatria

Descrição:

O evento visa trazer conhecimentos e debates sobre as áreas de interseção da psiquiatria com as outras clínicas, e trará nomes da
psiquiatria nacional como do psiquiatra Neury Botega, professor da Unicamp e maior estudioso brasileiro em psiquiatria de ligação, autor do
clássico “Prática Psiquiátrica no Hospital Geral”. Participam, ainda, nomes nacionais como o ex-presidente da Associação Brasileira de
Psiquiatria, que dissertará sobre “Estigma e resistência ao tratamento da depressão” e Elie Chenieaux, que tratará sobre o tema “Seria Van
Gogh bipolar?”. Além de José Appolinário e Paulo Caramelli.



EXPORAMA

Município: Iturama

Data: 10/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Parque de Exposições Edilson Lamartine Mendes - Rural, Rodovia MG-255, Km 139,5, Rodovia entrada de Iturama

Circuito: Circuito Turístico Alta Mogiana

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3411-0245

Site: http://www.spriturama.com.br/

Descrição:

O Parque de Exposições Edilson Lamartine Mendes recebe a festa de agropecuária na cidade de Iturama. Além das mostras bovinas,
equinas, comércio e indústria, o evento conta com grandes shows para o entretenimento dos ituramenses e visitantes. A tradicional
Exposição é realizada anualmente em julho, e expõe produtos como: máquinas e implementos agrícolas, veículos, ranking da raça do gado
Nelore, pro-genética, rodeio profissional com provas de montarias em touros e cavalos, prova dos três tambores, prova de laço, team
penning, leilão de gado, parque de diversões, boate Cabana, gastronomia e shows. A festa reforça o potencial do município voltado para as
tradições do tropeiro, do peão e do meio rural. Exporama tem o segundo maior recinto coberto da América Latina.

MOSTRA DE CINEMA RUSSO

Município: Belo Horizonte

Data: 10/07, 31/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: MIS Cine Santa Tereza - Santa Tereza, Rua Estrela do Sul, 89

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3277-4699

Facebook: https://www.facebook.com/miscinesantatereza/

Site: http://www.bhfazcultura.pbh.gov.br/miscst_painel

Descrição:

A Fundação Municipal de Cultura realiza, de 10 a 31 de julho, no MIS Cine Santa Tereza, a Mostra de Cinema Russo. Serão exibidos 27
filmes de cineastas cultuados, como Serguei Eisenstein e Andrei Tarkóvsky, com temáticas que retratam importantes momentos históricos
do país. Toda a programação é gratuita e os ingressos são distribuídos 30 minutos antes das sessões. A mostra é uma realização do MIS
Cine Santa Tereza em parceria com a distribuidora CPC-Umes Filmes. A curadoria é do produtor cultural Tadeu Martins, que traz uma
programação de filmes compreendidos num período histórico de 86 anos - de 1929 a 2015 - e que discutem vários momentos políticos e
sociais importantes. Entre esses momentos, a Rússia pré-revolucionária, a 1ª Guerra Mundial, a Revolução de Outubro, o comunismo de
guerra, a nova política econômica, o plano quinquenal, a segunda Guerra Mundial, a consolidação do socialismo, a restauração capitalista e
os dias atuais do país.



EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE QUELUZITO

Município: Queluzito

Data: 11/07, 14/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço: Parque de Exposição Leonardo Pires Vieira - Centro, Rua Professor Elói Lacerda, s/n

Circuito: Circuito Turístico Villas e Fazendas de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3722-1222 / 3722-1339

Descrição:

Festa Agropecuária com cavalgada, desfile de carros de boi, concurso de marcha, rodeios exposição de animais, shows entre outro eventos
agropecuários. Na segunda semana do mês de julho, a cidade de Queluzito realiza a tradicional Exposição Agropecuária no Parque de
Exposições "Leonardo Pires Vieira". Sua cavalgada que sempre é realizada na quinta-feira, reúne um grande numero de Cavaleiros e
Amazonas de toda a região. O tradicional desfile de carros de bois chama a atenção de várias pessoas que vem somente para aprecia-lo e
a cada ano aumenta mais seu numero de carros resgatando assim a historia da suas raízes a também feiras de animais e pro-genética e
tourinhos a festa a noite fica por conta de rodeios em touros e cavalos fora shows com artistas do mundo sertanejo. No domingo ao dia a
concurso de marcha em diversas modalidades.

EXPOBOM

Município: Bonfinópolis de Minas

Data: 11/07, 14/07

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque da Exposição - Bonfinópolis de Minas, Rua Belo horizonte, 108, Jardim cinelândia

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99917-2118

Site: http://www.bonfinopolismg.gov.br

Descrição:

Exposição realizada no parque de exposições pelo sindicato dos produtores rurais do município, com estrutura montada com tendas e palco
para apresentação de shows artísticos de cantores locais e de outras localidades. Conta com barracas de alimentação, bebidas, rodeio, etc.
É realizada uma cavalgada sempre no início da festividade com foliões de diversas cidades.

III FESTIVAL IGARAPÉ SABOR

Município: Igarapé

Data: 11/07, 14/07

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Miguel Henriques da Silva - Centro, Praça Miguel Henrique da Silva, S/N

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3534-4253

Facebook: https://www.facebook.com/igarapesabor

Site: http://www.igarape.mg.gov.br/

Descrição:

O III Festival Igarapé Sabor - Mestras e seus Temperos será realizado nos dias 11, 12, 13 e 14 de Julho de 2019, na Praça Miguel
Henriques da Silva com a participação das Mestras da Culinária de Igarapé. O evento confirmará a continuidade da difusão do patrimônio
imaterial da culinária mineira e local em Igarapé. O evento nasceu a partir da necessidade de dar continuidade às tradições, do saber
culinário das mestras e valorização e reconhecimento destes saberes.



51º FESTIVAL DE INVERNO DA UFMG

Município: Belo Horizonte

Data: 11/07, 21/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Diversos espaços culturais - Pampulha, Avenida Presidente Antônio Carlos, 6627

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3409-4220

Facebook: https://www.facebook.com/festivalufmg/

Site: https://www.ufmg.br/festivaldeinverno/

Descrição:

Sob o tema ‘Memória: arte e patrimônio’, a edição 2019 do Festival de Inverno UFMG acontece entre 11 e 21 de julho, nas cidades de Belo
Horizonte e Tiradentes. Com eventos gratuitos e oficinas a preços populares, as atividades serão realizadas no Centro Cultural UFMG,
Conservatório UFMG, Espaço do Conhecimento UFMG, Campus Pampulha e Campus Cultural UFMG em Tiradentes. Entre os dias 20 e 21,
a programação se integra à Virada Cultural de Belo Horizonte. Em sua 51ª edição, ciente da importância de acolher a pluralidade das
manifestações artístico-culturais próprias da atualidade, a proposta se traduz em diversas experiências no campo das artes visuais,
tradições, teatro, ciência, música e dança, que resgatam a riqueza do patrimônio imaterial e cultural construído dentro e fora da universidade.

EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E TORNEIO LEITEIRO

Município: Simão Pereira

Data: 11/07, 14/07

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque de Exposições - Centro, Antiga Estrada União e Indústria, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminho Novo

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3272-0500

Site: http://www.simaopereira.mg.gov.br

Descrição:

A Exposição Agropecuária de Simão Pereira originou da necessidade de incentivar, fomentar e divulgar a produção local. inicialmente
ocorria num terreno pequeno no centro da cidade, mas com o crescimento que veio ocorrendo, adquiriu-se e construiu um espaço amplo e
próximo do centro. Incentiva a produção através através da mostra de seus produtos e e capacita os produtores da região com realização de
cursos afins durante o evento. Tem uma programação de shows Regionais e companhia de rodeios como forma de entreter o público além
de contar com brinquedos para atender o publico infantil.

FESTA DA BORDA

Município: Borda da Mata

Data: 11/07, 16/07

Categoria: Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça Antônio Megale - Centro, Praça Antônio Megale, S/N

Circuito: Circuito Turístico das Malhas do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3445-4900

Facebook: http://facebook.com/PrefeituraBordadaMata

Site: http://www.bordadamata.mg.gov.br

Descrição:

A tradicional Festa da Borda comemora o aniversário da cidade. São cinco dias de evento com shows gratuitos, praça de alimentação e
parque nas praças centrais. Esta data combina a novena da padroeira da cidade, Nossa Senhora do Carmo, que acontece na Basílica, com
a festa de aniversário da cidade que acontece nas praças centrais. Esta é a melhor festa em praça pública da região. Segura, familiar,
animada, cerca de 30 mil pessoas passam por aqui todos os anos, durante a Festa da Borda.



JOGOS ABERTOS

Município: Cruzília

Data: 11/07

Categoria: Esportivo

Endereço: Quadra Poliesportiva Prefeito José Geraldo Pereira Leite - Imaculada Conceição, Avenida Carlos Mori, s/n, Complexo
Humano da Ventania

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3346-2000

Facebook: https://www.facebook.com/culturacruzilia/

Site: http://www.cruzilia.mg.gov.br

Descrição:

Tradicionalmente, a quase quatro décadas os Jogos Abertos de Cruzília é um evento marcante para os cidadãos Cruzilienses. Acontece
sempre no período das férias escolares, é um evento aberto ao público de forma totalmente gratuita onde toda população e visitantes se
deslocam até quadra para prestigiar e participar dos jogos e competições.

ENCONTRO DOS POVOS DO GRANDE SERTÃO VEREDAS

Município: Chapada Gaúcha

Data: 11/07, 14/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Chapada Gaúcha MG - centro, Avenida Getúlio Vargas , 500

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3634-1113 / 99866-3856

Facebook: http:/https://www.facebook.com/prefeiturachapadagaucha//

Descrição:

Essa festa é sempre Realizada na segunda semana do Mês de Julho em Chapada Gaúcha MG, no intuito de divulgar e conservar as
tradições dos povos do sertão, também suas comidas típicas, danças de rodas, artesanatos, e muito mais, o encontro dos povos também
recebe os caminhantes do "Caminho do Sertão" que é um caminho eco-literário que os caminhantes percorrem um percurso de Sagarana
até o Parque Nacional Grande sertão Veredas 187 km feito a pé onde os caminhantes conhecem de perto esse Sertão rosiano e o povo que
aqui ainda está. O Encontro dos povos reúne todo os povos da região nessa festa tradicional, que valoriza os costumes dos povos
tradicionais numa grande festa de alegria e muito amor .

XXV CONCURSO DE MARCHA E XIX FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE CASA GRANDE

Município: Casa Grande

Data: 11/07, 14/07

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque de Exposição José Lauro de Oliveira - Centro , Rua Sergio Braga, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3723-1358

Facebook: http://facebook.com/prefeituramunicipaldecasagrande

Site: http://www.casagrande.mg.gov.br

Descrição:

A Festa do Peão de Casa Grande já está quase em sua vigésima edição, e vem se tornando cada vez mais popular na região. O evento é
tradicional e realiza a tradicional cavalgada da festa, um grande concurso de marcha, além de contar com rodeio profissional nos dias de
festa, estrutura e suporte médico, militar, praças de alimentação. Semelhante aos grande eventos desse tipo no Brasil, com melhor
aproveitamento do espaço e grandes shows que agitarão os dias de festa, proporcionando lazer para toda a família!!!



EXPO FELIZ 2019

Município: Espera Feliz

Data: 11/07, 14/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Parque da Exposição de Espera Feliz mg - Centro, Rua da Mineração, S/N

Circuito: Circuito Turistico Pico da Bandeira

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3746-1984

Site: http://www.esperafeliz.mg.gov.br

Descrição:

A Expo Feliz 2019 acontecerá em sua edição 39.Ou seja,há quase 40 anos o evento acontece para trazer alegria,muita música ,,diversão e
divulgação dos costumes locais.Isso tudo fazendo uso de shows musicais com artistas famosos e com artistas que ainda buscam o
estrelato.Mas não é só isso.Nem só de música vive a exposição.Há também a importante Mostra Turística que é composta pela divulgação
do artesanato e gastronomia da região.É importante também salientar que acontece o prestigiado Concurso Leiteiro.

III SIMPÓSIO NACIONAL “APROXIMAÇÕES COM O MUNDO JUVENIL”

Município: Belo Horizonte

Data: 11/07, 13/07

Categoria: Congressos e Convenções, Outros

Endereço: FAJE - Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia - Planalto, Av. Dr. Cristiano Guimarães, 2127

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3115-7000

Site: http://www.faculdadejesuita.edu.br

Descrição:

O Simpósio “Aproximações com o Mundo Juvenil” está em sua terceira edição nacional, apresentando-se como um espaço de debate, de
aprofundamento, de aprendizado, de troca de experiências e de saberes em que as questões juvenis estão em pauta.

16ª FESTA DO MILHO

Município: Além Paraíba

Data: 11/07, 14/07

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Religiosos, Show

Endereço: Parque de Exposições de Além Paraíba - Ilha do Lazareto, Rua Dauro Schettino, 2-40

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3462-5423

Facebook: https://www.facebook.com/festadomilhoalemparaiba/

Site: http://www.festadomilho.com

Descrição:

Vem ai entre os dias 11 e 14 de Julho, a 16ª FESTA DO MILHO, o maior evento da família da Zona da Mata Mineira. Muita música, diversão
e o melhor da culinária com produtos típicos do milho, você encontra aqui, na FESTA DO MILHO, no Parque de Exposições de Além
Paraíba - MG!!! Você não pode ficar de fora. 4 dias de uma super festa, com uma super estrutura e um super PARQUE DE DIVERSÕES,
com muitos brinquedos pra agitar toda a galera!!! Confira nossa programação: 11 de julho / quinta-feria: Ton Carfi – Show Gratuito 12 de
julho / sexta-feira: Fernandinho e Dj PV - Show Pago 13 de julho / sábado: Elaine Martins e Isaías Saad - Show Gratuito 14 de julho /
domingo: Priscilla Alcântara - Show Gratuito Venda de Ingressos Online: http://www.wayticket.com.br/evento/650/16a_Festa_do_Milho O
lucro do evento será revertido para o projeto Fábrica de Sonhos, também conhecido como Vaca Mecânica, que visa a distribuição de leite
de soja para crianças carentes no município. Para maiores informações, acesse o nosso site www.festadomilho.com ou ligue para (32)
3462-5423. FESTA DO MILHO Siga nosso perfil e acompanhe todas das novidades da Festa do Milho. Muitas fotos e vídeos pra curtir mais
desse evento histórico para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo!!!



6º SÃO LOURENÇO JAZZ & BLUES

Município: São Lourenço

Data: 11/07, 14/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Estacionamento do Parque das Águas - Centro, Praça João Lage, 30

Circuito: Circuito Turístico das Águas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 98856-0035

Facebook: http://www.facebook.com/saolourencojazzblues

Site: http://www.saolourencojazzblues.com.br

Descrição:

A cidade sul-mineira de São Lourenço, localizada no Circuito das Águas, será palco para apresentações de renomados artistas de Jazz,
Blues e suas vertentes durante a realização da 6ª edição do festival. Dia 11 - Vasco Faé, o Manoblues - SP | Abraham Assis & Convidados -
MG Dia 12 - Mantijazz - MG | Duo Instrumental convida Derico (ex Sexteto do Jô) Dia 13 - Moonhead Combo - MG | Ablusadas - MG Dia 14 -
Tradicional Jazz Trio - MG | Tropical Jazz Club - MG | Lorenzo Thompson (Chicago - USA) & Bruno Marques Band

EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, CONCURSO LEITEIRO E FEIRA AGROINDUSTRIAL

Município: Mar de Espanha

Data: 11/07, 14/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Parque de Exposições - Centro, Praça Governador Valadares, 128

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3276-1225

Site: https://www.mardeespanha.com/

Descrição:

A Exposição Agropecuária, Concurso Leiteiro e Feira Agroindustrial de Mar de Espanha acontecem todos os anos no mês de julho, é uma
festa tradicional do município, que conta com a participação de toda a comunidade e região. Durante quatro dias de festa, milhares de
visitantes vêm a Mar de Espanha para prestigiar grandes shows de artistas de renome nacional. O evento conta com praça de alimentação,
barracas de bebidas, parque infantil, e muito mais para receber este grande número de espectadores com conforto e segurança. Todos os
dias têm feira da agroindústria e o tradicional torneio leiteiro, uma competição de gado leiteiro somente com produtores locais.

43º TORNEIO LEITEIRO

Município: Santa Bárbara

Data: 11/07, 14/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Show

Endereço: Parque de Exposições "Adilson Melo" - Centro, Rua Vereador J.H. Ferreira, s/nº

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3832-1616 / 3832-2763

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituradesantabarbara/

Site: http://www.santabarbara.mg.gov.br

Descrição:

O Torneio Leiteiro de Santa Bárbara se constitui como o maior evento do calendário do município. Durante quatro dias de festa, milhares de
visitantes vem à Santa Bárbara para prestigiar grandes shows de artistas de renome nacional. O Parque de Exposições conta com uma
grande estrutura para receber este grande número de espectadores com conforto e segurança. O espaço conta com uma grande praça de
alimentação, barracas de bebidas e dois palcos para as apresentações musicais. No domingo, é realizada uma matinê com programação
destinada ao público infantil. Todos os dias tem rodeios e o tradicional torneio leiteiro, uma competição de gado leiteiro somente com
produtores locais. O evento atrai público de toda a região.



TRADICIONAL FESTA DE JULHO

Município: Luminárias

Data: 12/07, 16/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos, Show

Endereço: Centro de Eventos - Centro, Rua Prefeito Antonio Furtado, s/n

Circuito: Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D'Água

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3226-1349

Facebook: https://www.facebook.com/culturaeturismoluminarias/

Site: http://www.luminarias.mg.gov.br

Descrição:

A Festa de Julho é o maior evento promovido na cidade de Luminárias e acontece anualmente nos dias 15 (comemora-se o aniversário de
emancipação político-administrativa) e 16 (dia da Padreira Nossa Senhora do Carmo). Com shows de renome nacional, atividades artísticas
culturais e também religiosas, a cidade de Luminárias recebe milhares de turistas nesses dias. Para o ano de 2019, a programação da
Tradicional Festa de Julho é a seguinte: - Dia 12/sexta: Grupo PDC / Banda Cecília Bravo - Dia 13/sábado: Thayná Bitencourt / João
Henrique e Guilherme - Dia 14/domingo: Don Ramon (à tarde) / Mangaia / Carreiro e Capataz - Dia 15/segunda: Show infantil (à tarde) / Ira! /
Banda Maverick 80 - Dia 16/terça: Felipe e Falcão Entrada franca todos os dias.

FESTA DO CAPELANOVENSE

Município: Capela Nova

Data: 12/07, 14/07

Categoria: Feiras e Exposições, Show

Endereço: Praça Nossa Senhora das Dores - centro, Praça Nossa Senhora das Dores, s/n

Circuito: Circuito Turístico Villas e Fazendas de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3727-1110

Facebook: https://www.facebook.com/cap.news/posts/1159767527463167

Site: http://www.capelanova.mg.gov.br/

Descrição:

A Festa do Capelanovense é um evento anual da cidade de Capela Nova onde ocorre a exposição e feira de artesanato, acontecendo no
segundo fim de semana de julho. Com atrações de destaque regional e nacional o evento é a principal festividade do município, atraindo
milhares de visitantes durante os três dias de festa. Grandes nomes da música que já se apresentaram no evento: Biquíni Cavadão, Bonde
do Forró, Gino e Geno, Raça Negra, Zé Ramalho, dentre outros. A respectiva festa é um importante meio de divulgação dos atrativos
culturais da cidade através das exposições de artesanatos realizada pelos artesão locais.

COQUEIRAL RODEIO FEST

Município: Coqueiral

Data: 12/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Parque de Exposições de Coqueiral - Eldorado, Parque de Exposições, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3855-1162

Site: http://www.coqueiral.mg.gov.br

Descrição:

A tradicional competição de rodeio tem seu espaço nas festividades de Coqueiral. Competidores e espectadores de toda região se reúnem
no Parque de Exposições para as disputas e shows em seguida. No último ano subiram ao palco João Pedro e Cristiano e Juliano César.



FESTA EM LOUVOR A NOSSA SENHORA DA ABADIA

Município: Pirajuba

Data: 12/07, 21/07

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Praça José Moisés Miziara Sobrinho, s/n

Circuito: Circuito Turístico Alta Mogiana

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3426-0100

Facebook: http://www.facebook.com/abadia.pirajuba

Site: http://www.pirajuba.mg.gov.br

Descrição:

Festa tradicional em homenagem à padroeira da cidade, Nossa Senhora da Abadia, acontece todos os anos no mês de julho, coincidindo
com a temporada de recesso escolar. São 10 dias de festa, sempre iniciando na madrugada da sexta-feira, com uma alvorada
acompanhada da tradicional Banda Major Lar, de Frutal/MG, que sai nas ruas da cidade com os festeiros chamando todos para a tradicional
Festa. Durante estes 10 dias são realizadas novenas celebradas por Párocos convidados das cidades vizinhas ou mesmo de outros
Estados, após as celebrações é realizada a quermesse com leilões de "bandejadas" confeccionadas pelos Festeiros (cada festeiro
representa um Santo - devotos); No último dia da Festa, é realizada a celebração e em seguida todos os devotos seguem em procissão com
seus santos nos andores enfeitados com flores, após a processão temos a encenação e coroação da Nossa Senhora da Abadia.

3º CANTA SÃO JOÃO

Município: São João Nepomuceno

Data: 12/07, 14/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Distrito de Taruaçu - Centro, Adro da Igreja Nossa Senhora das Dores, sn

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3261-1285

Facebook: https://www.facebook.com/prefeiturasjnepomuceno/?
hc_ref=ARSLObwehAVq5O3oT2fHNcwv3HRtS3XgDZP6QLyosCmXg7sT-GKY2H8Q_fi7569FBdA&fref=nf

Site: http://www.sjnepomuceno.mg.gov.br/principal

Descrição:

O “Canta São João” é um festival de estilo livre com música e letra originais e inéditas em língua portuguesa, que reune compositores e
interpretes nacionais, corpo tecnico de jurados , premiacao e cobertura nacional. Realizado anualmente no Distrito rural de Taruacu,
compondo o cenario do evento, com o clima montanhoso, casaroes coloniais, tranquilidade do interior, e cachacas locais certificadas para
esquentar o publico durante os shows.

FESTA DO AGUABOENSE AUSENTE 2019

Município: Água Boa

Data: 12/07, 14/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Praça Juca Alves - Centro, Praça Juca Alves, s/n

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3515-1554

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituraaguaboamg/?ref=br_rs

Site: http://www.aguaboa.mg.gov.br/

Descrição:

Festa popular tradicional, com diversos shows artísticos de renome nacional, regional e prata da casa. A festa busca trazer de volta os
aguaboenses que aqui não residem mais, seus amigos, familiares e visitantes. Proporciona a todos, dias de muita descontração,
entretenimento e folia. Todo o evento ocorre na praça pública no centro da cidade de Água Boa.



MIRAHY MOTO FEST

Município: Miraí

Data: 12/07, 14/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Praça Doutor Miguel Pereira, 87

Organização/Informações:

Telefone:  (32) 98847-0324 / 99100-2115 / 98857-1173

Descrição:

18ª edição do Encontro Nacional de Motociclistas de Mirai, um dos melhores da região. O Mirai Moto Fest se tornou um dos eventos mais
tradicionais da cidade, reunindo cerca de 700 motocicletas e triciclos vindos de várias partes do país. Durante os 3 dias de evento passam
pela cidade pelo menos 10 mil pessoas que visitam barracas de expositores e acompanham os shows de rock.

10º FESTIVAL DE INVERNO DE MARIA DA FÉ - AZEITE, ARTE & DESIGN

Município: Maria da Fé

Data: 12/07, 21/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Centro de Eventos Antigo CEASA - Centro, R. Joaquim G da Costa, s/n, Antigo Ceasa

Circuito: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3662-1185

Facebook: http://www.facebook.com/turismoeculturamariadafe/

Site: https://www.prefeiturademariadafe.com/

Descrição:

O Festival de Inverno “Arte, Design e Azeite” está aliado ao pioneirismo de Maria da Fé na extração do 1º Azeite de Oliva Extra Virgem do
país, além do já nacionalmente conhecido frio típico das montanhas na Serra da Mantiqueira. Como Maria da Fé é a cidade mais fria do
Estado de Minas Gerais, chegando a ter, em quase todos os anos, temperaturas negativas no mês de Julho, o festival alia o frio as ações de
desenvolvimento tanto social quanto econômico.

CONGRESSO ATOS 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 12/07, 14/07

Categoria: Religiosos

Endereço: Igreja Batista Getsêmani - São Paulo, R. Queluzita, 563

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99164-0673

Site: http://www.sympla.com.br/congresso-atos-2019__408284

Descrição:

O Congresso de Inovação e Comunicação Atos 2019 é uma grande oportunidade de desenvolvimento profissional, pessoal e ministerial.
Um evento pensado para toda a sua família e amigos. Ele é ainda, uma excelente oportunidade de ter se crescimento profissional. Com
diversos workshop e palestras sobre marketing, design, gestão emocional, plano de carreira e gestão de pessoas, o congresso Atos foi
pensado justamente para empresários, empreendedores individuais e funcionários que desejam crescer em seu negócio e/ou empresas.
Estarão presentes uma equipe de diversos profissionais cristãos que compartilharão suas experiências de vida e como chegaram ao
sucesso. No geral, uma excelente oportunidade de fazer um belíssimo network e ainda crescer profissionalmente.



XXIX FESTA DA BANANA

Município: Piau

Data: 12/07, 14/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Outros

Endereço: Parque de Exposições - Centro, Rua Joaquim Leonel, 366

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3083-5118

Facebook: https://www.facebook.com/Piau-Not%C3%ADcias-151602054964530/

Site: http://www.piau.mg.gov.br/

Descrição:

A festa tem como atrações o desfile de carros de boi, mostra da produção local da fruta (banana), de seus derivados alimentícios e do
artesanato criado a partir da fibra bananeira. shows de sanfoneiros e calouros, bandas e encontro do piauense ausente.

FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO

Município: Leme do Prado

Data: 12/07, 22/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Teodolino Ferreira - Centro, Praça Sagrado Coração de Jesus e Praça Teodolino Ferreira., 00

Circuito: Circuito Turístico Lago de Irapé

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3764-8000 / 3764-8002

Site: http://www.lemedoprado.mg.gov.br/

Descrição:

A Festa do Divino de Leme do Prado, é a maior manifestação de cultura, fé e entretenimento da região.Realizadas à décadas, a mesma vem
desde o surgimento da cidade e a cada ano vem ganhando novos frequentadores e tomando maiores proporções. Uma grande festa com
pessoas de todo Brasil que se encontram em um mesmo local onde a tranquilidade está aliada a agitação dos dias de festas. Muitas
celebrações, atividades culturais, e vários shows artísticos no centro a cidade, aberto a todos.

VIII ENCONTRO DE CARRO DE BOIS DE LAGOA GRANDE - MG

Município: Lagoa Grande

Data: 12/07, 14/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Zona Rural do Município de Lagoa Grande - MG - Zona Rural, Fazendas, 0, Fazenda Malhada da Serra Sr. Tião de Castro

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3816-2900

Site: http://www.lagoagrande.mg.gov.br

Descrição:

O encontro de Carro de Bois é um evento que resgata e perpetua a cultura regional do uso dos carros de bois. O evento é realizado pela
Associação dos Carreiros e Candeeiros e conta com o apoio da Prefeitura Municipal. Na sua programação acontecerá culto em ação de
graças e benção dos carreiros e candeeiros, leilões, bingos, forró, comidas típicas, animados festejos nos três pousos, show e muitas
manifestações da cultura caipira.



FESTA DO COUTENSE AUSENTE

Município: Couto de Magalhães de Minas

Data: 12/07, 15/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Auditório da E. E. Jerônimo Pontello - Centro, Praça Matozinhos, s/n, Praça Matozinhos

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3533-1244

Site: http://www.coutodemagalhaesdeminas.mg.gov.br

Descrição:

Este evento foi criado no ano de 2001, com o objetivo de propiciar momentos de lazer, alegria, encontros, reencontros, homenagens, shows
e apresentações culturais para toda a população, visitantes, e também os ex-moradores de nossa cidade. No simbolismo deste evento,
tentamos a cada ano realizar uma festa movida pela emoção dos reencontros, onde os coutenses e visitantes possam celebrar a alegria de
estar juntos novamente.

SESSÃO COMENTADA CINEASTA MINEIRO TULLIO MARQUES

Município: Belo Horizonte

Data: 12/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: MIS Cine Santa Tereza - Santa Tereza, Rua Estrela do Sul, 89

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3277-4699

Facebook: https://www.facebook.com/miscinesantatereza/

Site: http://www.belohorizonte.mg.gov.br/local/atrativo-turistico/artistico-cultural/arquitetura/mis-cine-santa-tereza

Descrição:

A Fundação Municipal de Cultura realiza, na sexta-feira, dia 12 de julho, às 19h30, a Mostra Tullio Marques, no MIS Cine Santa Tereza, da
Prefeitura de Belo Horizonte. Serão exibidos dois filmes do cineasta e agitador cultural mineiro: o curta “As Amazonas” e o longa “Cocoré,
inteiramente filmado em Belo Horizonte. Na abertura, a sessão terá comentários do próprio diretor. A entrada é gratuita. O curta-metragem
“As Amazonas” tem 16 minutos, foi filmado em 16 mm nos anos 70 e participou de vários festivais de cinema. O filme traz uma lenda com
base em fatos históricos, narrada com poesia e liberdade, registrando, ainda, dados da mitificação popular. Já “Cocoré” é um longa-
metragem produzido em 2006, em Belo Horizonte, no formato vídeo digital.

18ª ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTAS

Município: Bom Despacho

Data: 12/07, 14/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Praça da Estação - Centro, Av. Martinho Campos, 1796

Organização/Informações:

Telefone: (37) 99106-5309

Site: http://www.bomdespacho.mg.gov.br/

Descrição:

A festa é promovida pelo motoclube Falcões da Estrada e acontece há 17 anos, atraindo turistas do Brasil todo. A última edição reuniu
milhares de pessoas em 3 dias de festa. Há apresentação musical de bandas de rock N' Roll, área de camping coberta com café da manhã
e praça de alimentação.



FESTIVAL GASTRONÔMICO SABORES DE FUNILÂNDIA

Município: Funilândia

Data: 12/07, 14/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: PRAÇA DE EVENTOS DE FUNILÂNDIA - CENTRO, JOÃO ANDRÉ, S/N, PRAÇA DE EVENTOS

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3713-6205

Site: http://www.funilandia.mg.gov.br

Descrição:

Evento âncora anual que visa a promoção social dos Setores Produtivos do Município e a permanente busca por aperfeiçoamento da
Identidade Municipal. Dispõe da valorização da Economia Criativa e desenvolve Potenciais Turístico-culturais, disposto na modalidade
Concurso Gastronômico e Feira ao Ar Livre, proporcionando interatividade econômica, cultural e social.

AEROMODELISMO

Município: Três Marias

Data: 12/07, 14/07

Categoria: Esportivo

Endereço: Terminal Turístico Praia Mar de Minas - NOVA TRÊS MARIAS, Avenida Balneário do Lago, S/N

Circuito: Circuito Turístico do Lago de Três Marias

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3754-5224

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradetresmarias

Site: http://www.tresmarias.mg.gov.br/

Descrição:

Evento reúne praticantes e espectadores das manobras de aeromodelos e helimodelismo. Três Marias é o único município a possuir uma
pista exclusiva para a prática do aeromodelismo, às margens de um lago exuberante. É neste cenário que acontece o Encontro de
Aeromodelismo, chegando a sua sétima edição no ano de 2019. O evento atrai aeromodelistas de várias cidades e de outros estados,
exibindo suas manobras e modelos desde os mais simples aos mais sofisticados. Durante o dia o público pode conferir as manobras e
usufruir da estrutura da praça de alimentação com área coberta. As provas se dividem nas categorias elétricos, jatos e gigantes.Os
aeromodelos colorem o céu e se misturam em voos rasantes sobre as águas do "Velho Chico".

CAVALGADA AGRO-SERRA

Município: Santana do Riacho

Data: 12/07, 14/07

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Espaço Agro-Serra - Serra do Cipó, Rua Flor de Maio, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3718-7209

Facebook: https://www.facebook.com/Casa-de-Ra%C3%A7%C3%B5es-Agro-serra-241189956391916/?ref=br_rs

Descrição:

A cavalgada Agroserra é uma festa realizada anualmente no distrito Serra do Cipó, município de Santana do Riacho. Teve início em julho
de 2015 e, desde então, tem crescido e se tornou tradicional no calendário de eventos da cidade. O evento compreende três dias de festa
sendo finalizado com a famosa cavalgada no domingo, além das comidas típicas e shows artísticos.



FORRÓ DO ARAÇÁÍ

Município: Araçaí

Data: 12/07, 13/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Ginásio Poliesportivo Tancredo Neves - Centro, Rua Iracema Pereira Rocha, 15

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3715-6234

Facebook: https://www.facebook.com/Ara%C3%A7a%C3%AD-Cultural-281027809078269/?__tn__=%2Cd%2CP-
R&eid=ARDoEMJ1eBFeuaCF2Y4Qlrn8zGxYQYeMHgb-g-Jfwi5KK51hvq-EqlrvtkmlPkURV5h0hJDTAEaTTCmt

Site: http://www.aracai.mg.gov.br

Descrição:

A Festa conta com apresentação de danças típicas, funcionamento de barraquinhas com comercialização de comidas típicas, dando ênfase
à gastronomia local. A noite, a partir das 22 horas, shows com bandas regionais.

ENCONTRO DO VICENCIANO AUSENTE

Município: São Vicente de Minas

Data: 12/07, 14/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Cel José Eugênio - Centro , Praça Cel José Eugênio, S/Nº

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3323-1350

Site: http://www.saovicentedeminas.mg.gov.br

Descrição:

Festa realizada na praça que se encontra o Casarão da Cultura ,reúne em Julho, vicencianos e moradores de toda a região,sempre
trazendo atrações artísticas e desportistas. Festa realizada anualmente com o objetivo de reunir toda a população de vicencianos, familiares
e cidades vizinhas, sendo também uma festa aberta a todo público, atraindo a população de diversas cidades e regiões.

X FESTIVAL DE INVERNO DE EXTREMA – 10ª MOSTRA DE DANÇA

Município: Extrema

Data: 12/07, 14/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Cine Teatro Municipal Fábio Andrade de Oliveira – Fabinho - Centro, Parque Municipal de Eventos, s/n

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3435-6066

Descrição:

Evento de dança com estilos diversos integrante do Festival de Inverno de Extrema durante o mês de julho que acontece anualmente com
diversas atrações culturais para todas as idades e públicos com atividades gratuitas..



FESTIVAL MUNDIAL DA CACHAÇA

Município: Salinas

Data: 12/07, 14/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Passarela da Alegria - Centro, Rua Hum, s/n

Circuito: Circuito Turístico da Cachaça

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3841-3200

Site: http://www.salinas.mg.gov.br

Descrição:

O Festival da Cachaça, já tradicional em Salinas, busca além de divulgar um produto conhecido a nível nacional, alavancar o turismo em
nossa cidade, pois se trata de um produto regional, produzido artesanalmente e que conserva raízes culturais, contribuindo para o
fortalecimento da produção, comercialização e divulgação de nossas cachaças, alavancando o crescimento econômico do Município
sobretudo durante o evento. Hoje o festival é realizado pela APACS, em parceria com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS e o
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), visando fortalecer a imagem da cachaça local em todo território nacional e no exterior.

FESTIVAL DE INVERNO

Município: Campo Belo

Data: 12/07, 28/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça do Museu - Centro, Praça Vereador Antonio Rodrigues de Mello, s/nº

Circuito: Circuito Turístico Grutas e Mar de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35)3831-5412

Facebook: http://prefeituradecampobelo/mg

Site: http://campobelo.mg.gov.br

Descrição:

O Festival de Inverno, evento tradicional da cidade, desde os anos 90, retornou com força total no ano de 2016. O evento tem por finalidade
promover a cultura e preencher as férias escolares com muitas atrações na cidade. São realizados vários eventos simultâneos em vários
bairros da cidade como apresentações culturais, folclóricas, cinema na praça, shows, etc. O estival acontece durante os finais de semana de
julho e atrai a população da cidade, de cidades vizinhas e visitantes em férias.

JENIPAPIENSE AUSENTE

Município: Catuji

Data: 12/07

Categoria: Show

Endereço: Jenipapinho - centro, Praça Olimpio Nunes Soares, S/N

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3532-9492

Site: http://www,catuji.mg.gov.br

Descrição:

O Jenipapiense ausente é realizado anualmente pela Prefeitura de Catuji, o evento tem três dias de duração( sexta sábado e domingo).É
montada no local uma infra-estrutura de palco, som , iluminação, praça de alimentação e são realizados diversos shows durante a noite,e
também é montada no local do evento uma área com banheiros químicos, posto de saúde, dentre outras estruturas. Durante o dia os
visitantes que vem de belo horizonte e os que residem da comunidade participam de torneio de futebol e de truco.



XVIII ENCONTRO AVA DE VEÍCULOS ANTIGOS

Município: Juiz de Fora

Data: 13/07, 14/07

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Pátio de Eventos do Carrefour - Graminha, Av. Barão do Rio Branco, 5001, Pátio de Eventos do Carrefour Juiz de Fora

Circuito: Circuito Turístico Caminho Novo

Organização/Informações:

Telefone:  (32) 99968-4865

Facebook: https://www.facebook.com/portalmaxicarveiculosantigos/

Site: https://www.maxicar.com.br

Descrição:

Um dos maiores e mais importantes eventos do gênero de Minas Gerais: o Encontro AVA de Veículos Antigos. Em 2016 o evento alcançou
o impressionante número de mais de 700 veículos das mais variadas épocas e estilos, vindos das mais diversas cidades mineiras e também
estados vizinhos. O evento arrecada alimento que são doados, os estandes da praça de alimentação são geridos por outras duas entidades
filantrópicas de Juiz de Fora: Associação dos Amigos ABAN e Instituto Humana.

SHOW DO HUMBERTO GESSINGER 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 13/07

Categoria: Show

Endereço: Km de Vantagens Hall - Savassi, Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (21) 3247-2525

Facebook: https://www.facebook.com/humbertogessingeroficial

Site: http://humbertogessinger.com.br/

Descrição:

Os roqueiros por aí já estão ansiosos para curtir o Dia Mundial do Rock. E, no dia 13 de julho, o cantor Humberto Gessinger está de volta a
BH para um show especial de encerramento da tour Ao Vivo Pra Caramba. O show vai contar com os clássicos dos mais de 30 anos de
carreira do músico, além daquelas canções que já viraram hino no repertório de Humberto, como Infinita Highway, Terra de Gigantes e A
Revolta dos Dândis. A apresentação será no Km de Vantagens Hall, a partir das 22h. Os ingressos podem ser adquiridos no site tickets for
fun.

ARRAIÁ DO PALMEIRAS

Município: Belo Horizonte

Data: 13/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos

Endereço: Clube do Palmeiras - Santa Efigênia, Rua Grão Pará, 589

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31)3241-1543

Site: http://https://www.clubepalmeirasmg.com.br/

Descrição:

Dia 13 de julho, sábado, à partir de 14h, acontecerá um arraiá no Clube Palmeiras, com espaço kids com brinquedos e muita diversão pra
criançada, praça de alimentação completa, repertório musical inédito, segurança e conforto pra toda a família! O clube recreativo possui bar,
salão de festas, sinuca e piscina. Alem disso, tem como objetivo garantir lazer, diversão e entretenimento através do planejamento e
execução de serviços qualificados e de excelência, visando sempre o bem estar do associado e do convidado.



FESTA DO CHAPEU

Município: Belo Oriente

Data: 13/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Praça Central - São Sebastião de Braúnas, Rua Francisco Monteiro de Oliveira, s/n

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3258-2800

Facebook: https://www.facebook.com/PREFEITURADEBOOFICIAL/

Site: http://www.belooriente.mg.gov.br

Descrição:

A Festa do Chapéu, é realizado pela Escola Antônio Firmino, apoio da Prefeitura Municipal de Belo Oriente. Muita alegria e entusiasmo é o
que não falta. Danças, apresentações de quadrilhas e o tradicional casamento caipira são as atrações desta festa. Não pode faltar as
comidas típicas juninas, brincadeiras, e show de forró que anima os participantes durante toda noite.

NOITE DE COMIDAS TÍPICAS

Município: Cabeceira Grande

Data: 13/07

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Casa da Farinha - Santana, Rua Eduardo Lucas, S/N

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3677-8093

Site: http://www.pmcg.mg.gov.br/novo/

Descrição:

Cabeceira Grande, tem o prazer de convidar para a sua primeira Noite de Comidas Típicas, com música boa, espaço para a criançada, além
de comida boa, caseira e o melhor, baratinha, que é a marca registrada da nossa cidade! Venham prestigiar nosso evento, traga toda sua
família e faça dessa 1° noite de comidas típicas uma grande noite á todos nós, contamos com sua presença! Para os apreciadores vizinhos
da boa "comida típica mineira", não deixe de visitar nossa cidade e participar desse evento que será incrível, além da nossa "festança" você
ainda desfrutará de uma cidade calma e tranquila, venham trocar as baladas lotadas por uma noite divertida, tranquila e familiar,
ESPERAMOS POR VOCÊS!

GALPÃO CULTURAL

Município: Capelinha

Data: 13/07, 21/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Galpão Cultural - ACACIAS, JOSE ARLINDO DE OLIVEIRA , 170

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3516-1348

Site: http://pmcapelinha.mg.gov.br/portal/

Descrição:

A festa no Galpão Cultural visa interação entre moradores e visitantes da cidade, proporcionando atrações culturais, gastronomia típica e
peculiaridades regionais, tais como artesanatos e produtos típicos da região como o café. A festa se inicia na semana anterior à semana da
programação para a festa do Capelinhense Ausente, e ocorre simultaneamente à mesma, tendo atrações de artistas locais e convidados
durante todas as noites, sendo que de segunda-feira à quinta-feira, e no domingo, último dia da festa, a entrada é franca.



ROMARIA ECOLÓGICA DIOCESANA BISPO DOM HELVÉCIO

Município: Marliéria

Data: 13/07

Categoria: Religiosos

Endereço: Parque Estadual do Rio Doce - Santa Rita, Rodovia MG760 - Km20, s/n

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3822-3006

Facebook: https://www.facebook.com/ParqueEstadualRioDoce/

Site: http://www.marlieria.mg.gov.br

Descrição:

A Romaria Ecológica reúne cavaleiros de toda região para celebrar a Fundação do Parque Estadual do Rio Doce. Evento que atrai
centenas de devotos, turistas e visitantes do estado e do Brasil.

EXPOITA

Município: Itamarandiba

Data: 13/07, 16/07

Categoria: Outros

Endereço: Parque de Exposições de Itamarandiba - Sao Joao Batista, Capão do Helena , s/n

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99144-2049

Descrição:

No período de 13 a 16 de julho acontece o evento com exposição de gado, rodeios e shows com bandas e/ou artista da terra, de renome
regional e nacional todas as noites. No domingo (16/07) a entrada é gratuita e são realizadas varias atividades, como corrida da argolinha,
cavalgada pelas ruas da cidade. Neste período a cidade recebe um grande fluxo de turistas.

VESPERATA DIAMANTINA

Município: Diamantina

Data: 13/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro Histórico - Centro, R. Quitanda, s/n

Circuito: Circuito Turístico dos Diamantes

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3531-9532

Facebook: http://facebook.com/vivadiamantina

Site: http://vivadiamantina.com.br/

Descrição:

A histórica Rua da Quitanda é o palco das Vesperatas de Diamantina, a partir das 20h. Por duas horas e meia, músicos de diferentes idades
– muitos deles formados em projetos sociais – empunham instrumentos musicais das sacadas de construções seculares. Do meio da rua,
sobre as pedras centenárias, os maestros regem a sinfonia. O som ecoa pelas esquinas que testemunharam, também, o amor do contratador
de diamantes João Fernandes de Oliveira pela mulata e escrava Chica da Silva, a quem ele libertou e tomou como sua rainha.



FESTA JUNINA XAPURI - QUERMESSE DONA NERSA 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 13/07

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Restaurante Xapuri - Trevo, Rua Mandacarú, 260

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone:  (31) 3496-6198 / (31) 97313-1090

Descrição:

Uai sô! Xapuri é trem bão demais da conta!!! Sábado, 13 de julho das 18h30 às 0h30 acontecerá o “Arraiá” do Restaurante Xapuri. Sabe
aqueles quitutes deliciosos que servimos!? Pois é, um pouquinho de tudo à moda caipira. A Quermesse da Dona Nersa - festa Junina
Xapuri com direito a COMES E BEBES INCLUÍDOS, entretenimento para toda família, correio elegante, boca do palhaço, pescaria, argola,
touro mecânico... a festança não para por aí... Shows com Juliano Walter (Sertanejo e Forró) e Carlim Alves (Forró Tradicional)!!! Essa você
não pode ficar de fora sô! Trem bão mesmo é aqui no Xapuri! Venha à caráter (camisa xadrez e chapéu / vestido e cabelo), ganhe fichas
para utilizar nas brincadeiras e concorra a brindes.

FESTA DOS AMIGOS DE FERREIRÓPOLIS

Município: Salinas

Data: 13/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Distrito de Ferreiropolis - Centro, Praça Central, s/n

Circuito: Circuito Turístico da Cachaça

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3841-3200

Site: http://www.salinas.mg.gov.br

Descrição:

A Festa dos amigos de Ferreirópolis, ganhou nome e tradição em Salinas e região. Além de divulgar a cultura local, vem expandindo o que
há de melhor em pratos típicos e a exposição de artesanatos feitos por moradoras do distrito. A festa ganhou fama pelo tamanho da sua
fogueira, que esse ano chegou a 15 metros. O ápice da festa e o momento mais esperado, é quando os moradores acendem a fogueira que
marca o início da festa. A cada ano essa turma de amigos que viabilizam o evento, espera receber cada vez mais turistas, e que a festa fique
conhecida nacionalmente pela sua fogueira, marca do evento e pela divulgação de sua cultura local.

CANTO MÍSTICO – FESTIVAL DE MPB DE BUENO BRANDÃO

Município: Bueno Brandão

Data: 13/07, 14/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Praça Virgílio de Melo Franco - Centro, Praça Virgílio de Melo Franco, s/n

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3463-1068

Site: http://www.buenobrandao.com.br

Descrição:

O Canto Místico acontece em um final de semana de julho, em praça pública, com entrada franca. Reunindo participantes de vários estados
para mostrar a qualidade e a diversidade da produção musical brasileira, já é um evento de tradição na cidade. Embora haja uma premiação
para os escolhidos pelo júri, é sempre o público quem recebe o melhor prêmio: o prazer de ouvir boa música e estar em contato com
pessoas de vários cantos do Brasil.



SEMANA DO FAZENDEIRO

Município: Viçosa

Data: 13/07, 20/07

Categoria: Congressos e Convenções, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Universidade Federal de Viçosa - UFV, Av. PH Rolfs, s/n, UFV

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3899-2845

Facebook: https://www.facebook.com/pg/semanadofazendeiroufv/photos/?tab=album&album_id=633112000032140

Site: http://www.semanadofazendeiro.ufv.br

Descrição:

A Semana do Fazendeiro é o maior e mais tradicional evento de extensão realizado pela Universidade Federal de Viçosa e tem o objetivo
de promover o diálogo com a sociedade. A extensão juntamente com o ensino e a pesquisa formam a base indissociável da filosofia de
trabalho da UFV, tornando-a relevante para o país desde a sua fundação. O evento reúne, anualmente, produtores e empresários rurais e
seus familiares. No ano de 2017, em sua 88ª edição, a Semana do Fazendeiro teve como tema Produção Rural e Desenvolvimento:
diversidade de pessoas, técnicas e resultados. Nessa edição o público foi de aproximadamente 80.000 pessoas, incluindo inscritos em
cursos no evento e o público em geral, que participaram de 258 cursos, 100 Oficinas Tecnológicas, Dias de Campo, Leilões de Equinos e
Bovinos, estandes de expositores e atividades culturais, como shows musicais, exposição de fotos, cinema, coral, dança, parquinho,
contação de histórias, lançamento de livro, jogos e outras atividades de entretenimento.

NATIRUTS NO PARQUE

Município: Belo Horizonte

Data: 13/07

Categoria: Show

Endereço: Parque Municipal de Belo Horizonte - Centro, Avenida Afonso Pena , 1377

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (11) 3061-4054

Facebook: https://www.facebook.com/NatirutsOficial/

Site: http://www.natiruts.com/beta/pt/index.php

Descrição:

Está chegando o Festival de Inverno com Natiruts no Parque Municipal! O projeto tem como destaque o show da banda Natiruts; que faz sua
turnê com o álbum, “I Love”, lançado em dezembro do ano passado. Além do show inédito, bandas locais completam a curadoria musical em
um dia de muitas experiências culturais, gastronômicas e educativas, para todos os gostos e idades. Durante o evento, há diversas
atividades previstas como; Aulão de Yoga, Feirinha com artistas locais e oficinas sobre arte, música, cultura e esporte. Com destaque para a
oficina de Horta Urbana. A programação gastronômica acompanha todo o mood do "Natiruts no Parque" com sua culinária saudável e
opções veganas.



FESTA DA SANTA CASA

Município: Pouso Alto

Data: 14/07, 21/07

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque de Exposição - Centro, Rodovia BR 354, s/n

Circuito: Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3364-1208

Descrição:

Ocorre todos os anos na segunda quinzena do mês de julho e é considerada uma das mais importantes festividades do município, por seu
caráter beneficente, pela tradição de mais 70 anos e por ser um dos marcos para a história de Pouso Alto. Durante o evento, há Torneio
Leiteiro, desfiles de cavaleiros e de carros de boi, apresentações dos alunos das escolas do Município e das fazendas e sítios do Município
e cidades vizinhas, shows sertanejos, Jantares e Bailes, Desfiles, Barracas de Artesanato, entre outros. Um importante aspecto desta
festividade é a participação ativa de toda a comunidade pouso-altense. A Festa da Santa Casa é registrada no Livro de Registro das
Celebrações e é reconhecida como bem imaterial patrimônio cultural de Pouso Alto, a fim de garantir a continuidade de expressões culturais
referentes à memória, à identidade e à formação da sociedade do Município, para o conhecimento das gerações presente e futuras.

TRILHÃO DOS PIREX

Município: Volta Grande

Data: 14/07

Categoria: Esportivo, Show

Endereço: Largo da Igreja Matriz de São Sebastião - Centro, Avenida Cineasta Humberto Mauro, s/n

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 9 9801-0344

Site: http://www.voltagrande.mg.gov.br

Descrição:

Encontro regional de motociclistas trilheiros, que vem atraindo cada vez mais participantes, até mesmo de outros estados. A idéia do evento
surgiu após uma reunião de confraternização de admiradores dessa modalidade esportiva, onde praticavam todos os finais de semana.
Após algum tempo reuniram-se e decidiram transformar num evento de maiores proporções, tendo a finalidade de filantropia, onde cada
participante colabora com um tipo de alimento não perecível, que posteriormente são doados a entidades necessitadas. O evento atrai
grande público durante todo o trajeto por onde passa.

FESTIVAL DA LARANJA

Município: Teófilo Otoni

Data: 14/07

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Escola da Laginha - Cenrto, Rua Flores, 000

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3529-2227

Site: http://www.teofilootoni.mg.gov.br/

Descrição:

O Festival da Laranja já é tradição no calendário de festividades de Teófilo Otoni, sendo realizado pelos produtores rurais da comunidade
da Lajinha e a prefeitura municipal. O objetivo é mostrar a importância da safra de laranja produzida pela Comunidade, afirmar o potencial
da produção e divulgar o trabalho dos produtores de um dos frutos mais consumidos e queridos do Brasil. O evento abriga uma variedade
de barracas de comidas, salgados, bebidas e doces, produtos esses oriundos da fruta. Além disso, há exposições de diversos tipos de
laranja, a estrela da festa! Para entretenimento e diversão do público presente, são realizadas apresentações musicais e de danças, além
do tradicional bingo.



EXPOAGRO SANTA MARIA DO SUAÇUI

Município: Santa Maria do Suaçuí

Data: 14/07, 19/07

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Parque de Exposição Agropecuária - Cumbuca, Rua Uberaba, s/n

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3431-2346

Facebook: https://www.facebook.com/events/237314256752201

Site: https://www.facebook.com/events/237314256752201

Descrição:

A Exposição Agropecuária acontece em cinco dias do mês de Julho, recebe pessoas de toda região do Vale do Suaçuí, Belo Horizonte e
São Paulo que vem com o intuito de participar de leilões, exposições de animais e shows com bandas nacionais e regionais. Tirando a
Exposição Agropecuária quatro vezes ao ano são realizados leilões de bovinos e eqüinos no Parque de Exposições. O local ainda recebe
várias palestras da Emater, Ima, Secretaria do Meio Ambiente com finalidade de desenvolver a atividade agropecuária na região. Durante
essas outras realizações a entrada no Parque de Exposições é gratuita.

CAVALGADA DA APAE

Município: Estrela do Indaiá

Data: 14/07

Categoria: Show

Endereço: Fazenda Morro Grande - Zona Rural, Sem Logradouro, Sem número

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3553-1741

Descrição:

Cavalgada beneficente, com almoço, churrasco e bebidas, show ao vivo, muita diversão para todas as idades. Evento realizado pela APAE
e amigos com parceria da Prefeitura Municipal; Câmara Municipal e Secretaria De Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Realizada
em fazendas cedidas gentilmente por amigos/colaboradores da APAE, contando com a participação de mais ou menos 800 (oitocentas)
pessoas.

22ª PARADA DO ORGULHO LGBT 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 14/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça da Estação - Centro, Avenida Dos Andradas, s/n

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3075-5724

Facebook: https://www.facebook.com/cellosmg/

Site: http://cellosmg.org.br/

Descrição:

A 22ª Parada do Orgulho LGBT de Belo Horizonte acontece no dia 14 de julho, com concentração na Praça da Estação, a partir das 11h. De
lá, os participantes seguem caminhando até a Praça Raul Soares, próximo ao Barro Preto, onde o desfile termina. O tema desta edição é:
"Não aos retrocessos! Revivendo Stonewall". A temática retratada tem dois pontos principais: o primeiro será a comemoração dos 50 anos
do levante de Stonewall, que marcou o surgimento do movimento social organizado LGBTI e consequentemente das paradas no mundo. O
segundo será de denuncia aos retrocessos nos direitos e rememorar as lutas do passado e fortalecer as do presente.



CAMINHADA DA FÉ

Município: Rio Doce

Data: 14/07

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça - zona rural, Santana do Deserto, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3883-5151

Facebook: https://m.facebook.com/profile.php?id=100002931800398&ref=content_filter

Site: http://www.riodoce.mg.gov.br

Descrição:

Nas duas semanas que antecedem a Festa de Nossa Senhora Santana, acontece a “Caminhada da Fé” quando centenas de fiéis seguem
em peregrinação rumo ao Santuário de Sant’Ana do Deserto, saindo de manhã, da Praça Helder de Aquino em Rio Doce. O tempo estimado
de travessia dos fiéis é de aproximadamente 6 horas.

CIRCUITO MUNDIAL - ETAPA ESPANHA

Município: Belo Horizonte

Data: 14/07

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça Geralda Damata Pimentel - Praça da Pampulha - Pampulha, Rua Versília, S/N

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/Timerace/

Site: http://www.circuitomundial.com.br/

Descrição:

O "Circuito Mundial Etapa Espanha" é um evento esportivo, organizado pela Timerace, que será realizado em Belo Horizonte no dia 14 de
julho de 2019, em qualquer condição climática, na Praça da Pampulha. O evento é composto pela realização de 3 modalidades de
pedestrianismo independentes: Corrida de 21 km em dupla, Corrida de 10,5 km, Corrida de 5 km. A corrida de 21 km será disputada em
dupla, em um percurso com distância de 10,5 km. Os integrantes da dupla largarão simultaneamente e somarão 21 km, sendo que cada um
deve correr 10,5 km. A partir do momento que o atleta realizar sua inscrição no site do evento, ele poderá retirar seu Kit com itens de uso
obrigatório e a cortesia de uma camisa promocional.

XV ENCONTRO DE TRILHEIROS DE GUARANI

Município: Guarani

Data: 14/07

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça de Esportes - centro, Av Oscar Alves, sn, Praça de Esportes

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 99902-6200

Site: http://guarani.mg.gov.br

Descrição:

O encontro acontece anualmente, com participação de trilheiros do estado de Minas Gerais, que se aventuram nas trilhas rurais que passam
no entorno da cidade de Guarani, finalizando com confraternização e shows abertos ao publico em geral.



CRISJULINA

Município: Cristina

Data: 14/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Santo Antônio - Centro, Praça Santo Antônio, 0

Circuito: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3281-1962

Facebook: https://www.facebook.com/Cristina-MG-Turismo-e-Cultura

Site: http://www.cristina.mg.gov.br/legislacao-municipal

Descrição:

Uma grande celebração com todas as Escolas Municipais e Estaduais, fazendo a roda caipira acontecer, os visitantes também encontrarão
comidas bebidas e típicas para consumo, assim como o resgate da cultura caipira através dos shows noturnos com moda de viola, isso sem
falar na fogueira tradicional e os cones de balas e doces, ou seja, imperdível!

X FESTIVAL DE INVERNO DE EXTREMA - 16ª EXTREMA MOSTRA TEATRO

Município: Extrema

Data: 14/07, 19/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Cine Teatro Municipal - centro, Praça Presidente Vargas, s/nº

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 99917-8501

Facebook: http://pt-br.facebook.com/Prefeituradeextrema/

Site: http://http://www.movimentooficinacultural.org/

Descrição:

Mostra de Teatro realizada anualmente como parte do Festival de Inverno com espetáculos profissionais durante o mês de julho que
acontece anualmente com diversas atrações culturais para todas as idades e públicos com atividades gratuitas..

CHURRASCANDO COUNTRY

Município: João Pinheiro

Data: 14/07

Categoria: Outros, Show

Endereço: Espaço Riviera (Sítio do Kika) - Zona Rural, Espaço Riviera - Sitio do Kika, s/n, SITIO

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3561-5437

Site: https://pt-br.facebook.com/pg/rotary.joaopinheiroparticipacao/photos/?tab=album&album_id=1647613295517744

Descrição:

Festa tradicional que acontece a mais trinta anos em nossa cidade , o Churrrascando Country reúne um grande número de visitantes de
todo o Brasil, principalmente dos municípios da região. Uma festa de gente bonita e grandes atrações de renome nacional e de grande
animação e é servido também também o delicioso churrasco acompanhado de outros aperitivos e uma cerveja estupidamente gelada.Vale a
pena conferir você não pode ficar de fora desse grande evento.



CIRCUITO GASTRONÔMICO DA PAMPULHA

Município: Belo Horizonte

Data: 15/07, 22/09

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Diversos restaurantes da Pampulha - Pampulha, Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3224-4949

Facebook: https://www.facebook.com/circuitogastropampulha/

Site: https://www.circuitogastropampulha.com.br/

Descrição:

Em sua décima edição, o Circuito Gastronômico Pampulha é um evento realizado na região da Pampulha, título de Patrimônio Cultural da
Humanidade pela UNESCO. O projeto contará com cinco ações, no período de Junho a Setembro de 2019, envolvendo workshops de
capacitação para contribuir com a formação e a conscientização sobre a relevância da cultura alimentar; pratos inéditos em restaurantes
participantes elaborados com criatividade utilizando os ingredientes locais; rodas de conversas com os chefs dos restaurantes participantes;
e cozinhas-show em espaços de alta relevância da região da Pampulha e do centro de Belo Horizonte. O Circuito da Pampulha sempre
elege uma temática para nortear todas as ações. Em 2019, o tema será a Mantiqueira.

FESTA DA PRODUÇÃO

Município: Presidente Olegário

Data: 15/07, 21/07

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Parque de Exposições Antônio Secundino de São José - Planalto, Rua Severino Mendes, 975-1011

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3811-1233

Site: http://www.po.mg.gov.br

Descrição:

A Festa da Produção em Presidente Olegário - MG, reúne centenas de pessoas do municípios e região para confraternização e negócios.
São realizados encontro com autoridades, festivais, shows, rodeios, cavalgadas, leilões, eleição e coroação da rainha da festa.

FESTA DA PADROEIRA DE SENHORA DO CARMO

Município: Itabira

Data: 15/07, 21/07

Categoria: Religiosos

Endereço: Festa da Padroeira de Senhora do Carmo - Centro - Senhora do Carmo, Rua Principal, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3839-8029

Site: http://www.itabira.mg.gov.br/portal/

Descrição:

Uma semana de festejos, novenas, barraquinhas, missas especiais, em comemoração à Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Distrito de
Senhora do Carmo. No período desta festa, o Distrito recebe romeiro de diversos lugares.



SHOWROOM YES

Município: Belo Horizonte

Data: 16/07, 18/07

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Expominas - Gameleira, Avenida Amazonas, 6200

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3024-5979

Facebook: https://www.facebook.com/YesShowroom

Site: http://www.yesshowroom.com.br/eventos/belo-horizonte/

Descrição:

Entre os dias 16 e 18 de julho de 2019, Belo Horizonte receberá o Showroom Yes. Um evento que reúne diversos fabricantes, lojistas,
representantes e empresários do setores moveleiros e eletros de diversas regiões do Brasil. O evento vai ocorrer no Expominas das 13h às
21h. O credenciamento já pode ser feito no site oficial do evento.

MINAS LÁCTEA

Município: Juiz de Fora

Data: 16/07, 18/07

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Instituto de Laticínios Cândido Tostes - Santa Terezinha, R. Ten. Luís de Freitas, 116

Circuito: Circuito Turístico Caminho Novo

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3224-3116

Facebook: https://www.facebook.com/minaslactea/

Site: http://www.minaslactea.com.br/

Descrição:

Este ano de 2019, a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Epamig por meio do Instituto de Laticínios Cândido Tostes,
realiza a Minas Láctea, evento mais tradicional e abrangente do Brasil no setor Laticinista, e que abriga grandes eventos dentro dela, como
as 44ª edições das exposições de lácteos (Expolac) e de equipamentos e insumos (Expomaq), ambos realizados em Juiz de Fora, MG, no
Expominas JF. Minas Láctea é a marca que engloba cinco grandes eventos do setor laticinista na América Latina. A feira é referência em
difusão de tecnologias sobre leite e derivados e na apresentação de novos produtos, equipamentos e maquinário.

FESTA SANTA ISABEL

Município: Fruta de Leite

Data: 16/07, 17/07

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Santa Isabel - Centro, Praça Santa Isabel, S/N

Circuito: Circuito Turístico da Cachaça

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3841-1984

Site: http://www.frutadeleite.mg.gov.br

Descrição:

A festa da padroeira Santa Isabel de Portugal faz com que a comunidade se integre mais para melhorar a vida de todos. Até teatro, a igreja,
ligada aos franciscanos da Paróquia Santo Antônio de Salinas, desenvolve. No evento é realizada uma missa com procissão, após, leilão,
barraquinhas e shows.



FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO

Município: Nova União

Data: 16/07

Categoria: Gastronômicos e Produtos, Religiosos, Show

Endereço: Praça Figueiredo Neves - Carmo da União, Praça Figueiredo Neves, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3685-1221

Site: http://www.novauniao.mg.gov.br/

Descrição:

A festa de Nossa Senhora do Carmo acontece em julho é uma das mais movimentadas festa religiosa de nossa região, missas, novenas,
shows, barraquinhas, bingos, cavalgadas e uma farta praça de alimentação, fazem parte desta maravilhosa festa. A festa ocorre na
localidade do Carmo da União que fica a 7 KM da cidade de Nova União, é uma festa para família.

TERCEIRO ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS

Município: Igaratinga

Data: 16/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: PRAÇA MANUEL DE ASSIS - CENTRO, PRAÇA MANUEL DE ASSIS , S/N

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3246-1134

Site: http://www.igaratinga.mg.gov.br

Descrição:

Venha conhecer de perto as máquinas que fizeram história. Exposição de carros antigos de Igaratinga, onde você poderá ter contato com
vários modelos de carros com mais de 25 anos. Além de passar um dia agradável com a família você ainda pode saborear a nossa deliciosa
gastronomia com total segurança e descontração. 3º Encontro de Carros Antigos, estamos esperando por você.

FESTA DE SANT'ANA E SÃO JOAQUIM

Município: Onça de Pitangui

Data: 17/07, 27/07

Categoria: Religiosos

Endereço: Igreja Matriz de Sant'Ana e Adro da Igreja Matiz de Sant'Ana - Centro, igreja, s/n

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3273-1133

Site: http://www.oncadopitangui.mg.gov.br/

Descrição:

A Festa de Sant'Ana e São Joaquim em comemoração a Padroeira da cidade é uma festa tradicional em Onça de Pitangui. O evento conta
com a participação efetiva da paróquia e comunidades locais, com intuito de festividade religiosa e social. Este ano o evento contará cm a
participação de alguns artistas locais, além de missas na Paróquia Sant'Ana e São Joaquim.



FESTIVAL GASTRONÔMICO E CULTURAL DE CARRANCAS

Município: Carrancas

Data: 17/07, 21/07

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Manoel Moreira - Centro , Praça Manoel Moreira, s/n

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (35) 99153-1100

Facebook: https://www.facebook.com/gastronomiaemcarrancas/

Site: https://www.acetur.com.br/festival9

Descrição:

Em 2019, acontece a 9ª edição do Festival Gastronômico e Cultural de Carrancas, entre os dias 15 a 19 de julho. Nas férias de inverno, os
turistas podem desfrutar das belezas naturais de Carrancas durante o dia, e prestigiar as variadas atrações do Festival durante a noite, cujo
frio da serra convida a explorar os sabores típicos da região. O maior festival gastronômico da região, sabores das cozinhas de Minas,
revelam a riqueza da comida mineira e se transformam em patrimônio do estado. O evento conta com uma programação diversa, regado a
muita gastronomia, workshops, shows e teatro.

FESTA DO CAPELINHENSE AUSENTE

Município: Capelinha

Data: 17/07, 21/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Parque de Exposições Paulo Afonso - acácias, Rua Arlindo José de Oliveira, 170

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3516-1348

Site: http://pmcapelinha.mg.gov.br/portal/

Descrição:

A festa é uma forma de interação entre os cidadãos que não moram mais no município e os que aqui residem. Com a grandeza do evento
novos visitantes vieram para apreciar o evento e conhecer as peculiaridades da região, em especial o Café. O Evento envolve mais de 50
mil pessoas, entre visitantes, moradores, trabalhadores e outros. A festa começa com a abertura do Galpão Cultural, no sábado anterior à
semana da festa. Neste Galpão, apresentam-se artistas locais todas as noites até o ultimo dia do evento. No domingo, é celebrada a
tradicional Missa do Capelinhense, com a presença de diversas autoridades. De segunda à quinta, os eventos ocorrem no Galpão e a
entrada é franca. Na quinta, começam as apresentações de bandas nacionais referências no pop, rock, sertanejo, axé, forró dentre outros
estilos. No sábado, a festa desce para a Praça do Povo, onde existe uma micareta. No domingo, a entrada é franca durante todo o dia, com
a presença de crianças no parquinho e a tarde acontecendo o Bingo. A festa se encerra a noite com shows no palco do Parque.

FENACEN

Município: São Gotardo

Data: 17/07, 21/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Parque de Exposições - Jardim das Flores, Av Brasil , s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos do Cerrado

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3671-2210

Facebook: http://www.facebook.com/fenacen/

Site: http://www.saogotardo.mg.gov.br

Descrição:

Festa principal da cidade, a Festa Nacional da Cenoura, organizada pelo Sindicato dos Produtores Rurais, acontece desde 1997 e reúne
anualmente mais de 5.000 pessoas. Em sua grade de shows sempre temos grandes artistas brasileiros, em sua maioria sertanejos, e sua
programação também envolve eleição da Rainha da Cenoura, rodeio com premiação, parque de diversões e mostra culinária.



FESTA SANTA'ANA 2019

Município: Itaúna

Data: 17/07, 28/07

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Central - Centro, Praça Dr. Augusto Gonçalves, 54

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (037)3242-3641

Site: http://www.paroquiadesantana.com.br/site/

Descrição:

Na comemoração dos 178 anos de criação da Paróquia Sant’Ana, de Itaúna, a festa em honra da padroeira, Senhora Sant’Ana, destaca-se
pela organização e pelo surpreendente público que se faz presente, todos os anos. Haverá barraquinhas todos os dias após as celebrações.
Serão dias de muita devoção, piedade, fé, convivência e confraternização.

XIX FESTIVAL DE INVERNO E GASTRONOMIA DE ITAGUARA

Município: Itaguara

Data: 17/07, 21/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Praça Raimundo Morais Lara, s/nº

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3184-2699

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradeitaguara/

Site: http://itaguara.mg.gov.br

Descrição:

O Festival de Inverno e Gastronomia de Itaguara traz ao público muitos shows, apresentações teatrais, oficinas, exposição de artesanato e
uma praça de alimentação repleta de comidas típicas. Considerado um dos principais eventos do gênero de Minas Gerais, é realizado em
praça pública e busca preservar a identidade cultural e reafirmar a história da cidade, seus costumes e tradições. Venha participar conosco!

EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E CONCURSO LEITEIRO

Município: Palma

Data: 18/07, 21/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Show

Endereço: RECINTO DE EXPOSIÇÕES MARIO CELSO FREITAS PINTO - CENTRO, RUA FRANCISCO DE PAULA PINTO, S/Nº

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3446-1004

Site: http://www.palma.mg.gov.br

Descrição:

Acontece tradicionalmente todos os anos na terceira semana de julho, com entrada franca e sem perder as características de ambiente
familiar o evento reúne milhares de pessoas de toda Zona da Mata Mineira.A Exposição Agropecuária já foi considerada por vários jornais e
críticos culturais a melhor exposição da região.Não fique de fora!



XXVIII CAVALGADA DE SEM PEIXE

Município: Sem-Peixe

Data: 18/07, 21/07

Categoria: Outros, Show

Endereço: Esporte Clube Nascimento - Centro, Rua Afonsina Repolês , s/n

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98287-4254

Site: http://sempeixe.mg.gov.br/

Descrição:

Maior evento da cidade, já com seus vinte e sete anos de tradição é um marco de encontro dos sempeixianos ausentes. São quatro dias de
festa, com shows que começam às 22:00 horas e movimentam o evento até às 4:00 ou 5:00 horas da manhã. O Campeonato de truco e o
torneio leiteiro são premiados na abertura oficial. E no domingo a partir das 12:00, início e premiação do concurso de marcha encantam os
visitantes. Ainda à noite, ultimo show e o encerramento da festa que sempre deixa uma saudade e uma vontade de voltar no próximo ano.

FESTA DO CUPARAQUENSE AUSENTE

Município: Cuparaque

Data: 18/07

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque de Exposição Sebastião Lemos - Centro, Rua Olímpio Agostinho dos Santos, 477

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3262-5131

Site: http://www.cuparaque.mg.gv.br

Descrição:

Evento tradicional realizado pela pela Prefeitura Municipal,será realizado entre os dias 18 a 21 de julho de 2019,onde a cidade recebe os
cuparaquenses que imigraram para outros países e outras cidades, recebendo também milhares de turistas movimentando assim o
comércio local. Durante a programação, o público conta com rodeio profissional, shows a nível nacional, parque de diversões, cavalgadas,
encontros de comitivas, praça de alimentação e bebidas.

FESTIVAL QUEIJO CAFÉ E CACHAÇA DE CAXAMBU

Município: Caxambu

Data: 18/07, 21/07

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Calçadão de Caxambu - Centro, Avenida Camilo Soares , s/n

Circuito: Circuito Turístico das Águas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3341-7378

Facebook: https://www.facebook.com/PrefeituraMunicipaldeCaxambu/

Site: http://www.caxambu.mg.gov.br

Descrição:

Imagina reunir três paixões dos mineiros em um único local, o bom queijo, o tradicional café e a saborosa cachaça? O 2º Festival Queijo,
Café e Cachaça de Caxambu vai reunir os principais produtores, expositores, especialistas e curadores dos três eixos no mês de Julho, em
uma mega estrutura montada na Avenida Camilo Soares e no Calçadão, para receber turistas e caxambuenses nesse evento de estreia.
Como parte do Festival de Inverno 2019, o 2º Festival Queijo, Café e Cachaça de Caxambu está com uma impecável programação com
palestras, demonstrações, exposições e shows. Confira o que vai rolar!



FERRENSE AUSENTE

Município: São Pedro dos Ferros

Data: 18/07, 21/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça Prefeito Armando Rios - Centro, Praça Prefeito Armando Rios , 186

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3352-1286

Site: http://www.saopedrodosferros.mg.gov.br/

Descrição:

Festa Tradicional, realizada anualmente com o objetivo de reunir toda a população ferrense, familiares e cidades vizinhas, sendo também
uma festa aberta a todo público, atraindo a população de diversas cidades e regiões. São quatro dias de festa, com diversos shows em nível
nacional. É realizado também o "Torneio do Ferrense", onde a premiação é entregue no primeiro dia no local do evento, e no domingo
contamos com uma grande tarde lazer, com brincadeiras, músicas e muita comida boa.

FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO

Município: Malacacheta

Data: 18/07, 20/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Show

Endereço: Parque de Exposições Lídio Pimenta de Figueiredo - Entrada da Cidade, MG 217, s/n

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3514-1629

Site: http://www.malacacheta.mg.gov.br/

Descrição:

O evento acontece no parque de exposições da cidade e conta com shows, leilões, exposições agrícolas, de máquinas e insumos, as
tradicionais provas de tambor e laço e com um excepcional rodeio que é o ponto alto da festa.

33ª EXPOAGRO E 31ª FESTA DO FRANCISCANO AUSENTE

Município: São Francisco do Glória

Data: 18/07, 21/07

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Praça Municipal de São Francisco do Glória - Centro, R. Francisco Antonio Ricardo, s/n°, Parque de Exposições Valdir
Carvalho

Circuito: Circuito Turistico Pico da Bandeira

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3754-1150

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituradasaofranciscodogloria

Site: http://saofranciscodogloria.mg.gov.br

Descrição:

Na exposição temos concurso leiteiro em varias modalidades (Vaca categoria livre, novilha categoria livre, categoria de aproximação 30kg
dia), exposição artesanal Shows com bandas renomadas e da região, barracas com comidas e bebidas tipicas de nossa região.



EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE ARGIRITA

Município: Argirita

Data: 18/07, 22/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço: Prefeitura Municipal de Argirita - Argirita, Rua Joaquim Barbosa de Castro, 0

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3445-1288

Descrição:

A Exposição Agropecuária de Argirita, ocorre sempre na terceira semana do mês de julho, agregando a agropecuária através do Concurso
Leiteiro e Concurso de Marcha, a arte através de shows com artistas regionais e nacionais, encontro de som e a economia através de
barraquinhas com comidas e bebidas, além de negócios agropecuários.Uma festa que tem Rock Nacional, tem Pagode, tem Pop, tem Funk
e tem uma Explosão de SERTANEJO. Tem música pra todos os gostos!!! E o que mais de especial essa festa tem? Sem dúvidas a
receptividade do povo Argiritense, que realiza a sua Exposição Agropecuária e Concurso Leiteiro, recebendo de peito aberto a todos os
visitantes que aqui virão. Povo do Funk, Povo do Samba, Povo do Cavalo, Povo do Bem... Venham, a festa aqui é só alegria!!! De onde vier,
venha em paz, traga sua energia positiva pra festa ficar mais bonita! É sem dúvida um evento marcante na cidade.

FESTA DE SANT'ANA E SÃO JOAQUIM

Município: João Pinheiro

Data: 18/07, 26/07

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Luzia Mendes Romero - Centro, Praça Luzia Mendes Romero, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3561-1263

Site: http://http://dioceseparacatu.org.br/organizacao/foranias/18-paroquia-santana-joao-pinheiro

Descrição:

A festa de Sant'Ana, padroeira de João Pinheiro, já se tornou uma tradição em nossa cidade. É um evento que atrai milhares de pessoas e
devotos. São realizados novenas, barraquinhas com comidas típicas, além do tradicional leilão de bezerros, proporcionando momentos de
religiosidade e diversão para os devotos. Venha fazer parte deste grande evento.

EXPODORES

Município: Dores do Indaiá

Data: 18/07, 21/07

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Parque de Exposição - Oswaldo Soares Costa, Rua Goias, 0, -19.4778772, -45.5971477

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: 37984080253

Facebook: http://www.facebook.com/expodores/

Site: http://www.doresdoindaia.mg.gov.br

Descrição:

A EXPODORES foi é uma referência significativa no conjunto de expressões culturais, contribuindo para a formação do patrimônio e da
identidade cultural do município. Sua característica mais marcante é o seu potencial de encontro, sendo este o elemento que se distingue
para todos os agentes envolvidos: o Dorense Ausente, que se reúne com os amigos que há muito tempo não via; o produtor rural, que se
encontra com seus pares para troca de experiências e para expor seus produtos; os cavaleiros e amazonas, que se reúnem para as
cavalgadas e os rodeios, a comunidade do campo que se reúne com a comunidade urbana. A Expodores se caracteriza, então, pela
possibilidade de encontro e troca de experiências, e com isso fomentando não somente a economia local, mas sobretudo fortalecendo os
vínculos sociais e culturais da comunidade dorense.



41º FESCANA

Município: Coroaci

Data: 18/07, 21/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Area de Eventos de Coroaci - Centro, Avenida Chico Brandão, s/n

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 988417898

Descrição:

O Fescana (Festival da cana) de Coroaci-MG, tem como objetivo o resgate das tradições culturais locais e a valorização dos produtos da
cana. Pessoas vindas de várias localidades prestigiam o evento realizado pela Prefeitura Municipal de Coroaci com apoio da Câmara
Municipal de Vereadores. O público participa da festa gratuitamente e se contagia com uma programação muito especial e cheia de atrativos
culturais. A festa também valoriza artistas locais que fazem a abertura no primeiro dia do evento. Todos os dias são realizados rodeios e as
madrugadas acompanhadas por muita música e dança na boate com DJ's e bandas muito animadas.

PENENSE AUXENTE

Município: Conselheiro Pena

Data: 18/07, 22/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Uirapuru Clube - Centro, Rodovia Barra Cuité, s/n

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3261-1731

Descrição:

Evento de abrangência nacional com finalidade de aproximar familiares e amigos da cidade e região, bem como pessoas que já residiram
na cidade de Conselheiro Pena e por motivo de trabalho e família não residem mais no município. O evento acontece em 03 dias
consecutivos com shows municipais e regionais e torneios de futebol entre os presentes e ausentes.

EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL DE BICAS

Município: Bicas

Data: 18/07, 21/07

Categoria: Feiras e Exposições, Show

Endereço: Parque de Exposição Francisco Retto Filho - Centro, Avenida Governador Valadares, 0

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3271-1292

Site: http://www.bicas.mg.gov.br

Descrição:

Evento que abrange um grande número de shows locais e de artistas renomados nacionalmente. Reúne um grande número de animais em
seu setor pecuário e negócios variados nos estandes comerciais. Entre as atrações temos: cavalgada, concurso de marcha, concurso
leiteiro, concurso de gado de argola, leilão de cavalos, estandes comercial/empresarial/industrial, shows diversos e também gospel, parque
de diversões.



54ª FESTA DO VINHO DE ANDRADAS

Município: Andradas

Data: 18/07, 21/07

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Clube Rio Branco Campestre - Cambuí, MG 455 km 3,5, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3731-1545 / 3731-7244

Facebook: https://www.facebook.com/festadovinhodeandradas/

Site: http://www.andradas.mg.gov.br

Descrição:

Festa do Vinho de Andradas é um evento, que faz parte do calendário festivo da cidade, apresenta shows com artistas renomados da
música sertaneja, barracas de alimentação de entidades locais, além de exposição e comercialização de vinhos e suco de uva de três
vinícolas locais. Organizada desde 1954, a festa é uma herança da imigração italiana, vinda especialmente da região norte da Itália, onde
famílias se dedicavam ao cultivo das vinhas e à fabricação do vinho. Atualmente, a festa é realizada no Clube Campestre - sede esportiva
do Clube Rio Branco.

XIX FESTIVAL DE INVERNO DE MANHUMIRIM

Município: Manhumirim

Data: 18/07, 20/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Padre Júlio Maria - Centro, Avenida Raul Soares, s/n

Circuito: Circuito Turistico Pico da Bandeira

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3341-9900

Descrição:

Evento realizado durante três dias, com concurso de dança, música e poesia. Durante os dias do evento apresentam-se cantores locais e/ou
de renome. O evento é marcado na maioria das vezes no período de férias para ser um atrativo aos estudantes e para receber turistas da
região. O Festival de Inverno de Manhumirim está em sua 19ª edição e é reconhecido por ser um evento de grande potencial cultural na
região, atraindo muitos turistas.

33º FESTIVAL DE MÚSICA EM ITANHANDU

Município: Itanhandu

Data: 19/07, 19/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos

Endereço: Praça - Centro, Praça Prefeito Amador Guedes, s/n

Circuito: Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3361-2000 / 3361-3618

Facebook: https://www.facebook.com/seturitanhandu

Site: http://www.itanhandu.mg.gov.br/

Descrição:

O Festival de Música de Itanhandu é voltado a todos os gêneros da Música Popular Brasileira (MPB), incluindo desde as manifestações
musicais mais tradicionais e populares até a Bossa Nova, o Rock Nacional e ritmos mais novos. Durante o festival a APAE de Itanhandu,
monta uma barraca ao lado da tenda, onde é vendido comida e bebidas típicas de inverno.



2° MOTO FEST DE GUIDOVAL

Município: Guidoval

Data: 19/07, 21/07

Categoria: Show

Endereço: Praça Santo Antônio - Centro, Praça Santo Antônio, s/n

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3578-1193

Descrição:

Evento nacional organizado pelo clube de motociclista Lunáticos com apoio de outros clubes das regiões vizinhas. Em destaque bandas do
genêro musical rock roll, o evento contou com exposição de motos grande, motociclos, trabalhos artesanais, tenda de tatuagens e adereços.
Café da manhã 0800, almoço e área de camping.

FESTA DO CARRO DE BOI E MOAGEM

Município: Urucuia

Data: 19/07, 21/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Parque Social e Cultural Ambrósio Cordeiro - Zona Rural, MG 402, Km 22, s/n, MG 402

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99976-9023

Facebook: https://www.facebook.com/associacaodoscarreiros/

Descrição:

Festa Tradicional criada em 2006 por Miguel Durães e idealizada por Antônio Neto para resgatar a cultura regional com missa, desfile de
carros de bois, moagem tocada a bois, apresentações culturais, barracas com comidas típicas e lanches, lazer e shows regionais e
nacionais. Realização: Associação dos Carreiros e Prefeitura Municipal de Urucuia

11° FESTIVAL DE FÉRIAS DE ALVARENGA

Município: Alvarenga

Data: 19/07, 21/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça Prefeito José Carlos Martins - Centro, Praça Prefeito José Carlos Martins, s/nº

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3328-1193

Facebook: http://pt-br.facebook.com/prefeituraalvarenga/

Site: http://alvarenga.mg.gov.br

Descrição:

O Festival de Férias de Alvarenga foi criado em 2009 e desde então ganhou destaque a nível regional. Realizado sempre na segunda
quinzena do mês de julho o evento chega a sua décima primeira edição, oferecendo aos visitantes um conjunto de atrações diversificadas,
entre trilhas ecológicas, atividades culturais, danças típicas, atrações musicais, dentre outras.



III WESTCÂMBIO BRAZIL 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 19/07, 21/07

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Promenade BH Platinum - Santo Agostinho, Avenida Olegário Maciel, 1748

Organização/Informações:

Telefone: (31) 2125-3800

Facebook: htthttps://www.facebook.com/pg/westcambio/about/?ref=page_internalp://

Site: https://www.westcambio.com/

Descrição:

O WESTCÂMBIO BRAZIL - The Exchange of Swing Dance é um Congresso de West Coast Swing que visa um intercâmbio com outras
modalidades e áreas de conhecimento da dança. Projeto que tem por objetivo difundir e ampliar a comunidade do West Coast Swing em
Belo Horizonte/MG e no Brasil. Trazendo visibilidade e prestígio internacional para o circuito brasileiro. A escolha por promover um
intercâmbio entre linguagens possibilita que o formato do evento seja a favor de trocas de experiências e aprofundamento nas relações
entre professores e alunos, profissionais e amadores, veteranos e iniciantes, que juntos formam uma comunidade forte, viva e sempre
atualizada.

18º FESTIVAL DE INVERNO DE SÃO GONÇALO DO BAÇÃO

Município: Itabirito

Data: 19/07, 28/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos, Show

Endereço: Igreja Matriz de São Gonçalo do Bação e Espaço do Grupo de Teatro de São Gonçalo do Bação - Distrito de São Gonçalo
do Bação, Rua Principal, s/nº, @-20.339919,-43.8277471,21z

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3562-1177 (31) 98791-6917

Site: https://saogoncalodobacao.com.br/blog/evento/18o-festival-de-inverno-de-sao-goncalo-do-bacao/

Descrição:

O Festival de Inverno de São Gonçalo do Bação está de volta, pra movimentar o distrito! O festival conta com extensa programação de
shows, apresentações teatrais, palestras, oficinas, missas e rodas de conversa. Confira a Programação: Sexta 19/07 20h – Abertura do
Festival | Igreja Matriz 20h30 – Show: Música de Brechó | Igreja Matriz Sábado 20/07 8h – Circuito de Caminhada Cachoeiras | Espaço do
Grupo de Teatro 13h – Oficina Infantil: Biruta Biruta | Espaço do Grupo de Teatro 16h – Espetáculo: A lenda do sapo, a cobra e outras
histórias| Adro da Igreja Matriz 20h30 – Cassia Silva Quarteto | Praça da Matriz Domingo 21/07 16h – Espetáculo: A incrível mulher com o
calcanhar para trás | Adro da Igreja Matriz 17h – Show: Psicoflóricas | Praça da Matriz 19h – Espetáculo: Atendendo a pedidos | Espaço do
Grupo de Teatro Segunda 22/07 14h – Oficina: Cartografias rurais | Espaço do Grupo de Teatro 15h – Oficina Geledés: O poder feminino |
Casa da Oliveira 17 – Oficina: Sevandija: A história da arte, a mulher, os parasitas | Espaço do Grupo de Teatro Terça 23/07 14h – Oficina:
Cartografias ruras | Espaço do Grupo de Teatro 14h – Oficina: Culinária Experimentarl Para Crianças | Casa da Maira Mansur 17h – Oficina
Sevandija: A história da arte, a mulher, os parasitas | Espaço do Grupo de Teatro 20h30 – Ensaio aberto: Cia Flor de Maio Entre letras e
Estrelas | Espaço do Grupo de Teatro Quarta 24/07 14h – Oficina: Ciranda | São Gonçalo do Bação 17h – Oficina Sevandija: A história da
arte, a mulher, os parasitas | Espaço do Grupo de Teatro 20h30 – Sessão de Cinema: Cine Inconfidentes Mostra Anima Curta Bação | Adro
da Igreja Matriz Quinta 25/07 10h – Oficina infantil: Malabares | Espaço do Grupo de Teatro 13h – Oficina criativa para crianças | Espaço do
Grupo de Teatro 15h – Oficina: A voz do educador/O educador e a voz | Espaço do Grupo de Teatro 19h – Missa na Capela Nossa Senhora
da Saúde | Teixeiras 20h Cortejo: Seresta Descendo a Ladeira | Praça da Matriz Sexta 26/07 14h – Oficina: Jogos teatrais | Espaço do
Grupo de Teatro 16h – Aula de Yoga: Vivência física, energética, mental e extra-sensorial | Casa da Maira Mansur 19h – Missa | Igreja Matriz
20h – Espetáculo: Grupo de Teatro São Gonçalo do Bação – Aredes | Adro da Igreja Matriz 21h30 – Show: Testfy – Battle of BH | Praça da
Matriz Sábado 27/07 08h- Circuito de Bicicletas: Cachoeiras | Espaço do Grupo de Teatro 10h- Circuito Cultural – O olhar histórico sobre
chafarizes e becos | Igreja Matriz 14h- Roda de conversa: São Gonçalo, o santo, a iconografia e o vilarejo | Igreja Matriz 18h- Missa de São
Gonçalo | Igreja Matriz 20h30 – Show: Bloco Urucum e Big Quadrilha | Praça da Matriz Domingo 28/07 10h – Missa | Igreja Matriz 11h-
Show: Corporação Musical – União Itabiritense | Adro da Igreja Matriz 17- Espetáculo: O velho e a flor | Adro da Igreja Matriz



FESTA DO CARRO DE BOI

Município: São Francisco do Glória

Data: 19/07, 21/07

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Praça Municipal - Centro, Praça São Francisco de Assis, s/n, Praça Municipal de São Francisco do Glória

Circuito: Circuito Turistico Pico da Bandeira

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3754-1150

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituradasaofranciscodogloria

Site: http://www.saofranciscodogloria.mg.gov.br

Descrição:

A Festa do Carro de Boi é uma das festas mais importantes culturalmente na nossa região, recebendo visitantes de toda a região.
Registrada como bem imaterial em 2015, já está em sua 20ª edição, reunindo cerca de 500 participantes entre carreiros e candieiros da
Região da Mata. A festa é aberta ao público, tendo como ponto alto o desfile de carros de boi, que acontece no ultimo dia da festa. Além dos
carros de bois, temos várias apresentação artísticas durante os 3 dias de eventos.

URUFEST 2019

Município: Urucânia

Data: 19/07, 21/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Estádio Manuelão - Manoel Mayrink Neto, Rua Manoel do Nascimento Mayrink , s/n

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3876-1300

Facebook: https://www.facebook.com/urucaniaprefeitura/

Site: http://www.urucania.mg.gov.br

Descrição:

Comemoração dos 56 anos de emancipação da cidade de Urucânia. O evento contará com uma estrutura de palco, som, iluminação, tendas
e banheiros, além de seguranças, estacionamento, equipes de saúde de plantão. Tudo para garantir a segurança e bem estar dos
munícipes e visitantes. No evento será apresentado também em telão, um documentário sobre a cidade, sua história e sua gente. Haverá
tempo de mídia para publicidade de patrocinadores e apoiadores. Durante a festa é disponibilizados estandes para exposição de produtos e
serviços dos parceiros e apoiadores.

XXXVIII CAVALGADA

Município: Jaguaraçu

Data: 19/07, 21/07

Categoria: Esportivo, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Centro de Eventos - CENTRO, RUA 19 DE MARÇO, 000, ÁREA DE EVENTOS PITANGUEIRA

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3845-1157

Site: http://www.jaguaracu.mg.gov.br

Descrição:

A Cavalgada de Jaguaraçu é realizada desde os primórdios da ocupação da localidade. No entanto, há cerca de quarenta anos passou a
ser um evento reconhecido como tradição do município e o poder público assumiu sua execução tornando-o um dos maiores do Vale do
Aço. O objetivo da Cavalgada sempre foi rememorar o importante trabalho dos tropeiros que ajudaram no desenvolvimento da região. Suas
atrações são compostas por shows de renome nacional, grastronomia regional e a grande Cavalgada, além do famoso "concurso de
marchas" com premiações variadas. Os interessados em participar do eveto podem se deslocar ao município durante a sua realização, pois
a entrada é franca. No entanto, para os que queiram participar da Cavalgada ou do Concurso de Marchas, uma inscrição prévia dever ser
feita na Prefeitura Municipal de Jaguaraçu.



FESTA DE SÃO BENEDITO DE POÇO FUNDO

Município: Poço Fundo

Data: 19/07, 31/07

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Antonio Velani - Centro, Praça Antonio Velani, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3283-1234

Site: http://www.pocofundo.mg.gov.br

Descrição:

Trata-se do mais tradicional evento de Poço Fundo, com 108 anos de ocorrência ininterrupta. É bem imaterial registrado como patrimônio
cultural municipal. Durante duas semanas, cerca de 6.000 pessoas fazem partes das atividades culturais, folclóricas e religiosas. Produzida
pela Paróquia São Francisco de Paula, em parceria com a Prefeitura Municipal e Associação dos Congadeiros Laudino Alves.

FESTIVAL DE CULTURA E GASTRONOMIA DO CERRADO MINEIRO

Município: Patrocínio

Data: 19/07, 21/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Espaço Cultural - São Judas Tadeu, Av. General Astolfo Pereira Mendes, 2190, Espaço Cultural

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3831-5500

Facebook: https://www.facebook.com/FestivalDeCulturaEGastronomia/

Descrição:

Patrocínio se prepara para receber a 5ª Edição do Festival de Cultura e Gastronomia do Cerrado Mineiro em Patrocínio, o mais importante
festival de arte, cultura e gastronomia do Cerrado Mineiro. O público que visitar o festival, terá a oportunidade de encontrar em um só lugar:
espaço gourmet com bares e restaurantes locais, Oficinas Gastronômicas; Chef Show; Mini Chef; Degustação de Vinhos; Festival de Chopp;
Exposição de carros antigos e de artes plásticas, Bike tour em fazendas de café, Atrações literárias ; Shows de dança, teatro e música com
artistas locais, regionais e nacionais. Tudo pensado para que o público desfrute da melhor maneira de mais essa experiência! O objetivo
principal é que este evento seja instrutivo cultural para região, abrindo as mentes para um novo olhar para cultura, valorização e
pertencimento do nosso lugar.

OLIMPÍADA DE PARAISÓPOLIS DE INVERNO E SOLIDARIEDADE

Município: Paraisópolis

Data: 19/07

Categoria: Outros

Endereço: Fernanda Paula dos Santos - Paraisópolis, Parque Municipal Antonio Felix Teixeira , sn

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 99231-4174

Descrição:

Há 20 anos Paraisópolis promove a Olimpíada de Paraisópolis de Inverno e Solidariedade. O objetivo da OPIS é ajudar quatro entidades do
município sem fins lucrativos. A festa conta com varias modalidades esportivas, praça de alimentação e shows. Uma festa de referencia da
região. A Olimpíada de Paraisópolis de Inverno e Solidariedade começou há 20 anos atrás, com o objetivo de ajudar a quem sempre nos
ajudou: Hospital Frei Caetano, Asilo São Vicente de Paula, APAE e Casa da Criança. Na sua 20ª edição, contaremos com mais de 40
modalidades esportivas e aproximadamente 1.500 atletas, um final de semana com atrações artísticas regionais e nacionais iniciando logo
na quinta feira dia 19/07. Convidamos nossos munícipes e região para esse encontro no ano de 2018 com novidades e uma estrutura
diferenciada para recebê-los mais uma vez nessa festa familiar!



FOLIA DO DIVINO

Município: Unaí

Data: 19/07, 28/07

Categoria: Religiosos

Endereço: Fazenda Fundão/Palmeirinha/Saco Grande - zona rural, zona rural, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99931-5776

Site: http://www.prefeituraunai.mg.gov.br

Descrição:

A tradicional Festa do Divino, o evento faz parte do processo de preservação da identidade e formação cultural do Brasil. Com raízes
profundas na formação dos elos de parentescos entre as comunidades, forte relação histórica social. São folias que circulam nas
comunidades no período de 04 meses em datas diferentes.

MOTO ROCK

Município: Peçanha

Data: 19/07, 20/07

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça Central - Centro, Praça Getúlio Vargas, s/nº, nenhum

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3411-2580

Site: http://www.pecanha.mg.gov.br

Descrição:

O Moto Rock reúne motociclista de várias cidades da região. É organizado pelo Moto Clube “Asas de Ouro” e conta com o apoio da
Prefeitura local. É um evento cultural, ambiente tranquilo, com muito rock e também outros estilos, para atender a todos os gostos. Nos dois
dias do encontro, comida típica regional, área de camping, exposição de produtos da terra e artesanato. No sábado, concentração na Praça
da Matriz a partir do meio dia e ao anoitecer show com bandas. Um evento ideal para os que apreciam cultura.

ARRAIÁ DA LAPINHA

Município: Santana do Riacho

Data: 19/07, 21/07

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Praça da Lapinha - Distrito de Lapinha da Serra, Praça da Lapinha, s/n

Circuito: Circuito Turístico Serra do Cipó

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3718-7458

Facebook: https://www.facebook.com/arraiadalapinha/

Site: http://www.santanadoriacho.mg.gov.br

Descrição:

Festa realizada anualmente no povoado Lapinha da Serra no período do inverno. A cada ano a festa tem um tema relacionado à cultura
local, visando a conscientização dos visitantes e moradores quanto a preservação dos costumes e do meio ambiente. A tradicional festa
estará em sua 20ª edição e conta com shows de artistas locais e regionais, apresentação cultural do Batuque da Lapinha, comidas típicas e
as esperadas quadrilhas das crianças e dos adultos.



XXXII ENCONTRO DE COLUNENSES AUSENTE E AMIGOS DE COLUNA

Município: Coluna

Data: 19/07, 21/07

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Praça Herculano Torres - centro, Praça Publica, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3534-1255

Descrição:

Evento realizado na Praça Herculano Lopes, shows com pratas da casa e outros artista, barracas de bebidas e comidas típicas,show de
calouros, apresentações do Grupo de Caboclinhos, Fundação Cultural Capoeira Escola, Rua do Lazer, Motocross , Torneio de Peteca ,
Amistosos de futebol e torneio de truco.

BAILE DE SÃO JOÃO - BEM TE VIU, BEM TE VÊ

Município: Belo Horizonte

Data: 19/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Mercado Distrital do Cruzeiro - Cruzeiro, Rua Opala, 80

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3284-0709

Descrição:

Depois de 7 edições memoráveis do Baile de Máscaras, o Bem te viu, Bem te vê realiza o seu primeiro Baile de São João! A Orquestra Bem
te Viu gosta tanto duma boa festança que não podia deixar o São João passar batido e preparou uma formação arretada pra esquentar as
noites e os corações com muito xote, baião, rasta pé, e mais um bocado de influências que já são assinatura da Orquestra: na sanfona, Theo
Lustosa; na zabumba, Tiano; na percussão, Zeca Magrão; no violão e vocais, Rodrigo Borges; no pife e vocais, Jorge Continentino; nosso
mestre Beto Lopes no baixo e vocais e os cantores Beto Reis, Ana Flávia Rodrigues e Bárbara Barcellos. E tem festa sem DJ? Tem não
senhô. Nos intervalos da linda Orquestra o DJ Cateb garante a animação do nosso arraiá. A casa promete oferecer quitutes típicos pra tornar
a noite mais agradável e o chamego correr solto! Então se agarante logo porque como todo mundo já sabe, esgota rapidão!!

FESCAMPE - FESTIVAL DE CANÇÃO POPULAR DE EXTREMA

Município: Extrema

Data: 19/07, 20/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Extrema - Centro, Praça Presidente Vargas , s/nº

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3435-6066

Facebook: http://pt-br.facebook.com/Prefeituradeextrema/

Site: http://www.extrema.mg.gov.br

Descrição:

Evento com shows de bandas regionais e artistas nacionais na Praça Presidente Vargas. O Festival é palco da diversidade cultural e da
criatividade de artistas de todo o Brasil e a seleção será realizada por um júri especializado, que escolherá os finalistas que concorrem à
premiação final após dois dias de apresentações, contando com compositores de vários estados brasileiros.



6ª FESTA JULINA

Município: Laranjal

Data: 19/07

Categoria: Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Clube Bem Viver - Centro, Rua Coronel Barroca, 33, Parque

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3424-1387

Site: http://laranjal.mg.gov.br/

Descrição:

Mais um ano e o Grupo de Jovens Renascidos em Cristo promove a tão esperada festa julina para melhor apreciação dos visitantes, já que
no mês de junho houveram vários eventos. A festa contará com barracas de comidas e bebidas variada, pescaria e um sensacional show
com a Banda Sinta Liga.

FORRÓ DE CORINTO

Município: Corinto

Data: 19/07, 21/07

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Área de Lazer - Centro, Joaquim Vieira Machado, s/n

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3751-3588

Descrição:

A Festa apresenta barracas com decoração de muito bom gosto, pratos típicos da gastronomia da região, artista renomados, muita gente
bonita e hospitaleira. São 3 dias de muita alegria e divertimento. Venha se divertir conosco nesta tradicional festa do interior mineiro!



INVERNO CULTURAL UFSJ 2019

Município: São João del Rei

Data: 20/07, 28/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: UFSJ Campus Santo Antonio - Centro, Praça Frei Orlando, 170

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3379-2510

Facebook: http://www.facebook.com/invernocultural

Site: http://www.invernocultural.ufsj.edu.br

Descrição:

Em nove dias de muita agitação, o público terá à disposição um total de 135 atrações artístico-culturais gratuitas que traduzem o tema
“Semear”, escolhido para esta edição do evento. Em 2019, a arte e a cultura são vistas como pontes para outras formas de viver em
sociedade, tendo como premissa a diversidade, conceito dentro do qual foi construída a programação do festival. Na busca por traduzir a
pluralidade de saberes, estilos e representatividades, o Inverno Cultural UFSJ traz para o palco o samba de “Aline Calixto”, a MPB de “As
Bahias e a Cozinha Mineira”, o pop rock de “Jay Vaquer” e a música celta da banda “Tuatha de Danann”. As artes cênicas têm como
destaque o espetáculo “Por visões”, da Cia Passo a 2 de Teatro, que faz uma reflexão do valor da palavra, dos acordos e da credibilidade
nos dias de hoje. Já a peça “INcômodos”, do grupo Corpo Coletivo, surpreende os espectadores ao ser apresentada dentro de casas ou
apartamentos da cidade. O espetáculo “NIGHTVODKA”, do Grupo de Teatro Armatrux, explora as relações entre seres humanos, revisitando
temas de cunho humanitário, político, existencial e de protesto. As artes visuais trazem a primeira exibição pública do documentário
“Invenções da Alma”, apresentando os trabalhos de artistas plásticos brasileiros de raiz. A exposição “Como costurar as margens?” irá
propor um novo olhar para o Córrego do Lenheiro, onde será montada para que toda a cidade possa apreciar. A fotografia estará
representada pela mostra lambe-lambe “Olhares da Diáspora”, que estampará o empoderamento da mulher negra nos muros da Escola
Estadual Tomé Portes Del Rei. Na literatura, além dos tradicionais “Lançamento de Livros” e “Concurso de Poemas”, a performance poética
“Noite Mal Dita”, do Coletivo Helleborus, apresenta os textos de jovens poetas de São João del-Rei. “Os Carmins – e as outras cores -
vivem!”, do produtor e gestor cultural, Pedro Lago, propõe um processo de co-criação literário, teatral e musical. As oficinas também estarão
presentes em grande variedade, oferecendo 47 opções para o público do evento. Rap, fotografia, dança, brinquedos artesanais, cerâmica
estão entre as diversas possibilidades disponíveis no Inverno Cultural. As inscrições já estão abertas para os interessados em participar.
Basta acessar o site do evento. Arte popular ganha espaço: A edição 2019 inaugura um espaço que abre as portas do festival para mestres
dos conhecimentos tradicionais, artistas, artesãos e trabalhadores de reconhecido valor artístico e/ou cultural. Como uma das grandes áreas
do Inverno Cultural, o “Mutirão Cultural - Ecologia dos Saberes” surpreenderá ao expor o valor das expressões artísticas encontradas em
trabalhos manuais, como bordados e marcenaria, na comunicação popular por meio do grafite e do cinema, além de manifestações dentro
de temáticas como Carnaval, a Culinária Tradicional e os Contadores de Histórias. Eventos infantis diversos: A programação para a
criançada recebeu atenção especial do 31ª Inverno Cultural. Um total de 22 eventos foram preparados para os pequenos com atrações em
todos os dias do festival. Contações de histórias, peças teatrais e atividades circenses estarão disponíveis para o público infantil curtir o final
das férias escolares. Shows dentro do campus: Neste ano, o palco principal do 31º Inverno Cultural estará dentro do Campus Santo Antônio.
Após anos de montagens nas ruas da cidade, os shows de música serão realizados dentro da UFSJ, convidando toda a comunidade a
conhecer a universidade de uma nova forma e se surpreender com toda a diversidade de público, de propostas e de apresentações trazidas
pelo festival. O festival é organizado pela Fundação de Apoio à UFSJ (FAUF) e UFSJ. www.invernocultural.ufsj.edu.br

17ª NOITE DA PROSA

Município: Coronel Fabriciano

Data: 20/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Serra dos Cocais - Santa Vitória dos Cocais, Praça dos Tropeiros , s/n

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3846-7793

Facebook: https://www.facebook.com/PrefeituradeFabriciano/

Site: http://www.fabriciano.mg.gov.br/principal

Descrição:

O evento teve origem a partir da iniciativa dos próprios moradores da Serra dos Cocais, no ano de 2006, com o intuito de resgatar a cultura e
as tradições locais, tais como: músicas sertanejas, contação de causos, poesias, batuque, quadrilha, repentistas. O período que a festa é
realizada, entre os meses de junho e julho, quando as noites são bastante frias, típico de clima de montanha, é outro atrativo e oportuno para
as barraquinhas com comidas típicas da região. Venha conhecer a Serra dos Cocais, suas belezas naturais e suas festas populares!



ARRAIÁ DIOGO

Município: Diogo de Vasconcelos

Data: 20/07

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Quadra de Esportes - Centro, Rua Padre Arlindo Vieira, 03

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3886-1284

Descrição:

Festa tradicional que acontece há vários anos na Município de Diogo de Vasconcelos com apresentação de quadrilhas, barriquinhas com
comidas típicas: canjica, quentão, caldos e muito forró para aquecer a noite fria.

DEGUSTA

Município: Rodeiro

Data: 20/07

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça São Sebastião - Centro, Praça São Sebastião, s/n

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3577-1554

Facebook: https://www.facebook.com/events/389021858412872/

Site: http://www.rodeiro.mg.gov.br

Descrição:

Em 2019, chega a Rodeiro-MG, a primeira edição do Degusta! Iniciativa pioneira na cidade, o evento terá atrações musicais, carros de Beer
Trucks e Food Trucks e muita diversão! Além disso, o evento contará com área kids, garantindo a diversão das crianças e dos papais. O
objetivo é atrair a comunidade local e turistas para um evento que agrega arte, cultura e entretenimento.

CICLO AVENTURA GRANDE SERTÃO VEREDAS

Município: Buritizeiro

Data: 20/07, 22/07

Categoria: Esportivo, Outros

Endereço: Sertão de Buritizeiro - rota Buritizeiro - Paredão de Minas - Vila Maria, Rua Manoel Conceição de Melo, 489

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99923-1353

Descrição:

"Sertão: estes seus vazios. O senhor vá. Alguma coisa, ainda encontra” a aventura é realizada em dois dias num percurso de 95 km
atravessando um pedaço do cerrado do município de Buritizeiro, uma boa oportunidade para reviver os caminhos que inspiraram Guimarães
Rosa, com os sertões, as veredas, uma natureza exuberante e suas tradições culturais. Tem como atrativo principal a majestosa cachoeira
grande com 80 m de altura. Venha viver esta experiência.



50 ANOS DO POUSO DO HOMEM NA LUA - A COBERTURA COMPLETA NA TV ITACOLOMI

Município: Belo Horizonte

Data: 20/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte - Centro, Avenida Álvares Cabral, 560

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3277-4131

Facebook: https://pt-br.facebook.com/museudaimagemedosombh/

Site: https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/museus/imagemesom

Descrição:

A Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, apresenta no sábado, dia 20, durante a Virada Cultural, das 19h às
23h, no Museu da Imagem e do Som (MIS), programação especial de “50 anos do pouso do homem na Lua – A cobertura completa na TV
Itacolomi”. A TV Itacolomi foi uma das emissoras que cobriu a Missão Apollo 11, responsável por levar a primeira equipe de astronautas a
pisar na Lua, e o MIS resgata este momento histórico a partir de seu acervo. Também serão expostas fotos da coleção Carlos Fabiano
(Fundo TV Itacolomi) e reproduções de jornais impressos, além de propagandas, fotos e vídeos da NASA. Além do filme, haverá uma Star
Party com a equipe do Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais, para observações astronômicas com o auxílio de telescópios e
binóculos montados no gramado do museu. Entrada gratuita.

PANDORA FESTIVAL 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 20/07

Categoria: Show

Endereço: Mineirão - Pampulha, Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone:  (61) 99966-8842

Facebook: https://www.facebook.com/festapandorabh

Descrição:

A Pandora vai ser uma festa para agradar todos os públicos, com uma line de respeito, dois PALCOS, sendo o principal com uma estrutura
inédita, e efeitos especiais que lhes darão a sensação de realmente estarem em outro mundo. Alguns Djs confirmados no festival são:
Beowülf, Bhaskar, Felguk, Ftampa, JØRD, Liu, Thales Dumbra, Ricci e Winne Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla.

BOPE GAMES 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 20/07, 21/07

Categoria: Esportivo, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Estádio Governador Magalhães Pinto - Mineirão - São José, Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99471-1015

Facebook: https://www.facebook.com/bopegames/

Site: https://www.bopegames.com.br/

Descrição:

O BOPE GAMES é um festival multiesportivo que traz um novo conceito de entretenimento para o Brasil. Este ano, o evento acontece nos
dias 20 e 21 de julho no Mineirão, com uma programação que mistura desafios, esporte, diversão, gastronomia, workshops e experiências
memoráveis. A segunda edição do evento traz novidades importantes nas competições com a inclusão de modalidades como jiu-jitsu,
trickline, escalada, levantamento de peso e corrida de rua. O Bope Games também promove o maior campeonato de CrossFit de Minas
Gerais e será sede para as etapas finais do Campeonato Brasileiro de Escalada, do Campeonato Mineiro de Patins de Velocidades e da
Copa do Mundo de Street Workout (Calistenia). São quatro eixos de competição: games (CrossFit), run (corridas), fight (jiu-jitsu) e extreme
(Trickline, Speedline, Airsoft, Escalada, Parkour, Skate, SWO e Patins).



CAVALGADA DE MONTE BELO

Município: Carbonita

Data: 20/07, 21/07

Categoria: Feiras e Exposições, Populares e Folclóricos

Endereço: Cavalgada de Monte Beo - Zona Rural, Monte Belo , s/n

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3526-1933

Site: http:/www.pmcarbonita.mg.gov.br

Descrição:

Nos 20 e 21 de Julho o distrito de Monte Belo se prepara receber o maior encontro de cavaleiros e amazonas da região. É a chegada da 22º
Cavalgada de Monte Belo. Evento que acontece no distrito de Monte Belo a há 22 anos, com o intuito de valorizar a tradição caipira de
montar a cavalo. O Distrito fica 20 km da sede do município , uma comunidade muito organizada e acolhedora. Neste ano o evento tem a
seguinte programação: 20 de Julho: as 21:00 Desfile Rainha da cavalgada e show sertanejo. 21 de Julho: Durante todo o dia. Encontro de
cavaleiros e chegada no campo de provas com desfile de abertura, provas de Argolinha, corrida do tambor e concursos de marcha. Com juiz
oficial. Vem pra Vem pra Monte Belo Você também!

VIRADA CULTURAL DE BELO HORIZONTE - 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 20/07, 21/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Parque Municipal Américo Renné - Centro, Avenida Afonso Pena , 1377

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3277-9987

Facebook: https://www.facebook.com/viradaculturalBH/

Site: http://viradacultural.pbh.gov.br/2019/

Descrição:

A Virada Cultural de Belo Horizonte convida a população a experimentar, descobrir e redescobrir ambientes, texturas e vivências no cenário
urbano da capital mineira. O evento reúne uma programação extensa e diversa, com música, teatro, dança, artes plásticas, performance,
gastronomia, moda, intervenções urbanas, literatura, lazer e outras experiências em suas 24h ininterruptas de duração. São,
aproximadamente, 400 atrações, que contemplam artistas locais, convidados e uma programação parceira que movimenta os espaços
culturais do Município. Toda a programação é gratuita.

FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DO HOMENS PRETOS DE SUCURÍÚ

Município: Francisco Badaró

Data: 20/07, 29/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Praça Publica - Centro , Praça Publica, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (33) 98829-5736

Descrição:

Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Sucuríu. Acontece sempre no terceiro domingo de Julho, de acordo com o
Estatuto da Irmandade do Rosário. É a maior festa religiosa do município até hoje, é uma manifestação de louvor e alegria a Nossa
Senhora. É a maior expressão viva da força e da luta dos escravos e de todo povo badaroense. Ela se caracteriza em apresentar um cortejo,
composto pela rainha e rei, damas e outros grupos de destaque. Que seguem ao som dos tambores com músicas tipicamente africanas e do
Grêmio Lítero Musical Sete de Setembro.



MINAS TESTING CONFERENCE 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 20/07

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Teatro João Paulo II - Puc Minas Coreu - Coração Eucarístico, Rua Dom José Gaspar, 500

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99217-6529

Facebook: https://www.facebook.com/minastestingconference/

Site: http://minastestingconference.com.br/#home

Descrição:

Minas Testing Conference é um evento com foco em qualidade de software, criado em 2015 e realizado anualmente em Belo Horizonte .
Sempre com temas em destaque no mercado brasileiro e internacional, o MTC proporciona o compartilhamento de conhecimentos e
experiências incríveis, além de promover networking, elevando a qualidade dos profissionais participantes. Neste ano, o evento vai
acontecer no dia 20 de Julho das 8h às 18h no teatro João Paulo II - Puc Minas, Coração Eucarístico . Os ingressos podem ser adquiridos
no Sympla.

CAVALHADA DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Município: Nova Lima

Data: 20/07, 21/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Augustinho de Melo - Honório Bicalho, Praça Augustinho de Melo, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3541-9635

Site: http://www.novalima.mg.gov.br/

Descrição:

A cavalhada de São José Operário, consiste na luta ente Carlos Magno e o Sultão da Mauritânia em homenagem à São José. Os cavalos
são ornados com flores de papel e guizos. a encenação parte do princípio que a princesa moura é raptada pelo soldado cristão. Há a luta
entre os dois povos, os mouros perdem a batalha e terminam por serem batizados no cristianismo. Normalmente no sábado, a programação
é a seguinte: -5h. Café comunitário - 19h. Cavalgada em honra a São José Operário saindo de algum ponto da cidade ou de cidade vizinha
com destino à arena em Honório Bicalho onde acontece a cavalhada. - 20h30. Show pirotécnico. - 21h. Show musical. No domingo às
10h30. Missa em Ação de Graças às crianças, cavaleiros e convidados. - 14h. Tarde de Lazer - 16h30. Auto da Cavalhada e, logo após,
show pirotécnico - 19h. Show musical - Durante a Cavalhada de São José Operário, o público poderá prestigiar o trabalho dos expositores
de alimentação e artesanato nas barraquinhas.

FESTA DA COLONIZAÇÃO ALEMÃ DE TEÓFILO OTONI

Município: Teófilo Otoni

Data: 20/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Clube Palmeiras - São Diogo, rua Héllio Otonii, 000

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3521-6399

Facebook: http://www.facebook.com/acdato01

Descrição:

Evento resgata a cultura dos colonos germânicos em Teófilo Otoni e região. A Festa vem ao encontro dos anseios de grande parte da
comunidade local, que tem ascendência predominante dos colonos alemães.com uma ampla e variada programação cultural que visava
resgatar e promover a cultura alemã em nossa cidade e, principalmente, entre os descendentes dos colonos germânicos. sem sombra de
dúvidas, o festival de chopp, que atraiu pessoas apaixonadas pela bebida, e outros curiosos que queriam ver como os verdadeiros alemães
consomem a bebida é uma da grandes atrações, além a eleição da nova Corte da Festa, composta pela rainha, a primeira e a segunda
princesas, e a Miss Simpatia do evento.



SHOWS DA TURNÊ 'AMIGOS'

Município: Belo Horizonte

Data: 20/07

Categoria: Show

Endereço: Mineirão - Pampulha, Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (11) 4063-7380

Facebook: https://www.facebook.com/events/289464138665941/?active_tab=about

Site: https://www.amigos20anos.com.br/

Descrição:

Os AMIGOS estão juntos de novo na primeira turnê pelo Brasil. Pode tirar a viola do saco para acompanhar os maiores clássicos da música
sertaneja do país! Os donos dos hits mais tocados nas rádios brasileiras nas últimas décadas colocam o pé na estrada. No dia 20 de julho
(sábado), a partir das 20h, o Mineirão será palco para os ícones Chitãozinho & Xororó, Leonardo e Zezé Di Camargo & Luciano com o show
“Amigos 20 Anos – A História Continua”. Os ingressos estão a venda pelo site www.livepass.com.br.

FESTIVAL DE ARTE, CULTURA E AVENTURA - ECO INVERNO CATAS ALTAS

Município: Catas Altas

Data: 20/07, 28/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Diversos locais - Centro, Praça Monsenhor Mendes, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3832-7585

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituradecatasaltas/

Site: http://www.catasaltas.mg.gov.br

Descrição:

Durante oito dias são promovidas dezenas de atividades gratuitas, envolvendo arte, cultura, educação, lazer e aventura. São realizadas
oficinas, ruas de lazer, atrações culturais e artísticas, eventos esportivos, feiras de artesanato e de gastronomia e shows para todas as
idades. Confira a programação diária no Facebook da Prefeitura., clicando no ícone acima.

EXTREME FOOD BH

Município: Belo Horizonte

Data: 20/07, 21/07

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Mineirão - São José, Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99471-1015

Facebook: https://www.facebook.com/bopegames

Site: https://www.bopegames.com.br/

Descrição:

O Extreme Food BH é um encontro gastronômico que ocorre dentro do BOPE GAMES, o maior evento multiesportivo do Brasil. Os Food
Trucks e restaurantes participantes foram convocados para preparar um prato com algo muito radical: pode ser tamanho gigante,
ingredientes exóticos, formato inusitados, temperos inéditos... E os convidados que vão definir o prato mais EXTREME do Brasil. Além
disso, o evento conta com muitas atrações para a família e criançada. Espaço Kids, Espaço Pet, Espaço Fitness, Espaço Beleza, Open
Gym, Parque Cervejeiro, Oficinas esportivas, desafios e muita música. Compre já seu ingresso pelo site da Sympla.



X FESTIVAL DE INVERNO DE EXTREMA – 10ª FEIRA HOLÍSTICA

Município: Extrema

Data: 20/07, 21/07

Categoria: Feiras e Exposições, Religiosos

Endereço: Parque Ecológico Pico dos Cabritos - Vila Rica, Rua das Acácias, 510

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3435-5591

Site: http://www.pousadasaudemelhor.com.br/

Descrição:

Uma das atrações do Festival de Inverno, o evento é realizado no Parque Ecológico Pico dos Cabritos. Há quase mil metros de altitude, na
região que une a Mata Atlântica à Serra da Mantiqueira, a Feira Holística atrai profissionais e adeptos de um autoconhecimento universalista
e integral e das práticas naturais de saúde.

AUTÊNTICO – FESTIVAL DE INVERNO COM NANDO REIS

Município: Belo Horizonte

Data: 20/07

Categoria: Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Mirante Meet - São Bento, Av. Raja Gabáglia, 2671

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone:  (31) 98263.4644

Descrição:

O inverno chegou e junto ao friozinho, ele traz o Autêntico, festival que é a cara da estação: feito de belos vinhos, música boa e comida
gostosa. O evento acontece no dia 20 de julho, a partir das 14h no Mirante Meet (Av. Raja Gabáglia, 2671 – São Bento, Belo Horizonte) e
Nando Reis é a principal atração confirmada. Os ingressos estão disponíveis na Central dos Eventos (clique aqui e garanta o seu em valor
promocional). Quanto a gastronomia, o Autêntico também não vai decepcionar: participarão do festival os restaurantes 68 La Pizzeria, Tizé,
Duke n Duke e, ainda, os chefs de cozinha Carlos Pita e Renata Aline. Para beber, os visitantes contarão com adega com vinhos brancos,
tintos, rosés e espumantes, cervejas sabores e drinks moscow mule, tropical gin e gin tônica.

VESPERATA DIAMANTINA

Município: Diamantina

Data: 20/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro Histórico - Centro, R. Quitanda, s/n

Circuito: Circuito Turístico dos Diamantes

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3531-9532

Facebook: http://facebook.com/vivadiamantina

Site: http://vivadiamantina.com.br/

Descrição:

A histórica Rua da Quitanda é o palco das Vesperatas de Diamantina, a partir das 20h. Por duas horas e meia, músicos de diferentes idades
– muitos deles formados em projetos sociais – empunham instrumentos musicais das sacadas de construções seculares. Do meio da rua,
sobre as pedras centenárias, os maestros regem a sinfonia. O som ecoa pelas esquinas que testemunharam, também, o amor do contratador
de diamantes João Fernandes de Oliveira pela mulata e escrava Chica da Silva, a quem ele libertou e tomou como sua rainha.



NOITE DE COMIDAS TÍPICAS PALMITAL DE MINAS

Município: Cabeceira Grande

Data: 20/07

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Tenda da Feira da Agricultura Familiar - Centro, Rua Antonio Firmino, S/N

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3677-8093

Site: http://www.pmcg.mg.gov.br/novo/

Descrição:

Palmital de Minas, tem o prazer de convidar para a sua primeira Noite de Comidas Típicas, com música boa, espaço para a criançada. Além
da comida boa, caseira e o melhor, baratinha, que é a marca registrada da nossa cidade! Venham prestigiar nosso evento, traga toda sua
família e faça dessa 1° noite de comidas típicas mineiras uma grande noite á todos nós, contamos com sua presença! Para os apreciadores
vizinhos da boa "comida caseira", não deixe de visitar nossa cidade e participar desse evento que será incrível, além da nossa "festança"
você ainda desfrutará de uma cidade calma e tranquila, venham trocar as baladas lotadas por uma noite divertida, tranquila e familiar,
ESPERAMOS POR VOCÊS!

63°FESTA DE ROMARIA DE URUANA DE MINAS

Município: Uruana de Minas

Data: 20/07, 28/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Religiosos, Show

Endereço: Praça de Eventos - Centro, Rua Vicente Alves, s/n

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3678-9090

Facebook: https://www.facebook.com/Prefeitura-Municipal-de-Uruana-de-Minas-ADM-2017-a-2020-1227001997415795/

Site: http://uruana.mg.gov.br/destaques/festa-de-romaria-de-uruana-de-minas/

Descrição:

A Paroquia Imaculada Conceição, com o apoio da Prefeitura Municipal de Uruana de Minas, realiza a 63° Festa de Romaria de Uruana de
Minas. A festa se dá ao longo dos nove dias e conta com milhares participantes. A programação conta com Cavalgada, leilão de Bezerros,
Barraquinhas da Igreja, Celebrações, missas, Bingo e diversos shows musicais!

FEIRA GASTRONÔMICA

Município: Durandé

Data: 20/07, 21/12

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Pe. Geraldo Magalhães - Centro, Rua Álvaro Moreira da Silva, s/n

Circuito: Circuito Turistico Pico da Bandeira

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3342-1125

Site: http://www.durande.mg.gov.br

Descrição:

A Feira Gastronômica acontece em todo 3º sábado de cada mês. Surgiu a partir da necessidade da valorização dos produtos locais e da
valorização dos quitandeiros, o evento é aberto ao público e acontece na Praça Central e são comercializados diversos pratos, produzidos
pelos moradores da cidade, além de uma variedade de artesanatos. O evento conta com sorteio de brindes e show populares. Venha
participar conosco desse evento!



11º FESTIVAL DE INVERNO

Município: Montezuma

Data: 20/07, 25/07

Categoria: Outros, Show

Endereço: Palco de Eventos - Centro, Rua Leôncio Jose Araujo, 94, Palco de eventos

Circuito: Circuito Turístico Lago de Irapé

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3825-1156

Site: http://www.prefeituramunicipaldemontezuma.com.br

Descrição:

O Festival de Inverno de Montezuma é uma festa tradicional da cidade, que acontece há 11 anos consecutivos. Com duração de 05 dias, o
evento trás artistas renomados, estrutura ampla com muita segurança para o publico presente, elementos da cultura popular, artistas
regionais, além de várias manifestações culturais, fogueira, queima de fogos, decoração, trios de forró, comidas típicas. É uma oportunidade
ímpar para atração de turistas para o município e para a valorização da cultura popular brasileira.

RIODOCENSE AUSENTE

Município: Rio Doce

Data: 20/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Rio Doce Clube - Centro, Rua Geraldo Teixeira, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3883-5253

Site: http://www.riodoce.mg.gov.br

Descrição:

Baile promovido pelo Rio Doce Clube geralmente uma semana antes da Festa de Santana, no período de ferias que tem como grande
motivação reunir moradores da cidade e os filhos da terra que residem fora por motivo de estudo ou trabalho. O evento conta com
apresentação de banda Baile e DJ até o dia amanhecer, uma ótima pedida para noite de inverno.

ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS

Município: Carmo do Cajuru

Data: 21/07

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça Presidente Vagas - Centro, Praça Presidente Vagas, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3244-0700

Facebook: http://prefeituradecarmodocajuru

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

No caso do Brasil e também em outros países da América Latina, esta evolução automotora chegou somente após a Segunda Guerra
Mundial e virou um fenômeno, depois de tanta evolução automobilista vemos revolução na valorização dos carros que já sairão do mercado
a alguma década. o Encontro é realizado na praça Presidente vagas. Entrada Franca. Onde acontece a exposição de inúmeros carros
antigos e socialização de colecionadores. no local conta com barraquinhas, banheiros e musica mecânica e shows ao vivo.



35ª SEMANA DO FAZENDEIRO

Município: Buenópolis

Data: 21/07, 28/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço: ÁREA DE EVENTOS DUNTALMO MAYER PIMENTA - HORTO FLORESTAL, ALAMEDA SERRA DO CABRAL, sn

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3756-1813

Descrição:

Em 1985, um grupo de fazendeiros locais se uniu com o intuito de expor seus produtos rurais e seus gados e com isso, criaram a Semana
do Fazendeiro em Buenópolis. Já a algum tempo esse evento se diversificou, tendo em sua programação shows musicais, concursos, jogos
e exposição de barracas com comidas típicas do Norte de Minas Gerais. A Semana do Fazendeiro em Buenópolis é a festa mais popular da
cidade e recebe muitos turistas durante esse período. Existe uma comissão que organiza a festa e que conta com o apoio da Prefeitura.

FEACC

Município: Carlos Chagas

Data: 21/07, 28/07

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Parque de Exposição - Zona Rural, Estrada Carlos Chagas em direção distrito Presidente Pena, KM 5

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3624-1242

Descrição:

Feira Agropecuária de Carlos que a traz o desenvolvimento local que por sua vez fortalece a economia da cidade, durante o evento são
realizados bons negócios durante os Leilões, aliado a ações de entretenimento: Vaquejada, os Stands oferecem informações e acesso às
novas tecnologias, Torneio Leiteiro, feria gastronômica e shows musicais. O evento ainda vem propiciar abertura das portas para novos
negócios e desenvolver substancialmente o turismo do município.

CORRIDA DA CENOURA

Município: São Gotardo

Data: 21/07

Categoria: Esportivo

Endereço: Parque de Exposições - Jardim das Flores, -, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos do Cerrado

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3671-7244

Facebook: http://https://www.facebook.com/esportesaogotardo/?eid=ARBIeGt-
zz_HdZSqyA2nsmyh_UFjwwjGkK8JCJcxycSAOMiFUE9LhXZWm_p1SZq-m5eyXP0b_Puno3TF

Descrição:

Corrida realizada junto a festa nacional da cenoura, reunindo atletas de várias regiões do país. A corrida acontece durante a semana da
FENACEN, em 2019 teremos a 7ª edição. A corrida da cenoura é organizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer em conjunto
com o Sindicato Rural e demais parceiros, para participar é necessário fazer inscrição e pagar uma pequena taxa. Há premiação para os
vencedores de cada categoria.



FESTIVAL DO REPOLHO

Município: Teófilo Otoni

Data: 21/07

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: praça Pública - centro, Area rural, 000

Organização/Informações:

Telefone: (33) 98884-4157

Descrição:

Evento tradicional objetiva destacar Potonzinho como o maior produtor de repolho da região, com aproximadamente 300 toneladas por
ano.A comunidade exporta o produto. Dois terços da produção são comercializados no Ceasa de Teófilo Otoni e distribuídos para cidades
do Vale do Mucuri e Jequitinhonha. O restante é usado para consumo próprio e comercialização nas feiras livres da cidade, o evento conta
ainda com barracas de comidas, bebidas e pratos típicos com repolho, como salada e charuto e grandes shows com artistas regionais.

CAMINHADAS NA NATUREZA - 21.07

Município: Itabirito

Data: 21/07

Categoria: Esportivo

Endereço: Distritos - Diversos, Diversos, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3561-4000

Facebook: https://pt-br.facebook.com/prefeituraitabirito/

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

As caminhadas acontecem em propriedades e empreendimentos rurais de Itabirito. Em 2019, serão 9 edições. O projeto é filiado à
Confederação Brasileira de Caminhadas, Atividades Esportivas e Inclusão Social (Anda Brasil), que proporciona lazer aos participantes na
modalidade de esportes populares. Além de práticas físicas o projeto destaca os locais de interesse natural, cultural e turístico de Itabirito.
Convidem seus familiares e amigos e venham contemplar as belezas naturais, históricas, gastronômicas e culturais de Itabirito!

CAVALGADA

Município: São Félix de Minas

Data: 22/07

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: ÁREA DE EVENTOS - Centro, Rua Frei Inocêncio , s/n

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3246-9066 / 3246-9298

Facebook: http://AntonioPascoal

Site: http:/www.saofelixdemina.mg.gv.br/

Descrição:

Evento tradicional que retrata o nosso Município na época dos tropeiros. A cada ano foi aprimorado, hoje recebemos um numero de turista
que chega ser maior que a quantidade de habitantes, já tivemos mais de quatro mil turistas de toda região prestigiando nossa cavalgada.
Servimos um excelente café da manhã com muitas fruta, bebidas e na chegada almoço e muita bebida tudo a disposição dos convidados. O
Trio Elétrico acompanha a cavalgada tem todo percurso que são mais ou menos uns oito quilometro de muito atrativo natural.



7º ENCONTRO DA ABRI - ATORES E AGENDAS: INTERCONEXÕES, DESAFIOS E OPORTUNIDADES

Município: Belo Horizonte

Data: 23/07, 26/07

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Puc Minas - Coração Eucarístico - Coração Eucarístico, Rua Dom Jose Gaspar, 500

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3241-5123

Site: https://www.encontro2019.abri.org.br/site/capa

Descrição:

O 7º Encontro da ABRI ocorrerá de 23 a 26 de julho de 2019, no campus Coração Eucarístico da PUC Minas, em Belo Horizonte – MG. O
evento terá como tema central “Atores e Agendas: Interconexões, Desafios e Oportunidades”. O evento foi planejado para ocorrer em 4 dias
para que possa acomodar todas as atividades previstas como painéis, mesas redondas, sessões especiais, minicursos, mostra de iniciação
científica além de atividades como lançamentos de livros na área de Relações Internacionais e reuniões de grupos paralelos. As inscrições
devem ser feitas no site oficial do evento.

FESTA DA PADROEIRA DE ITAMBACURI-MG

Município: Itambacuri

Data: 23/07, 02/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Praça Central - Centro, Praça do Monumento , 325

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3511-2526

Facebook: https://www.facebook.com/ItambacuriPrefeitura/

Site: https://www.facebook.com/ItambacuriPrefeitura/

Descrição:

Desde 1813, os fundadores construirão uma rústica capelinha e ali colocaram uma imagem de Nossa Senhora dos Anjos, que era visitada
pelos fieis, e com o passar dos anos, o pessoal das regiões próximas começaram a vir para Itambacuri a fim de participar deste momento de
religiosidade, que atualmente tornou-se a maior festa da região. A movimentação festiva, além de proporcionar momentos de alegria,
diversão e religiosidade impulsiona a economia local, onde espera receber caravanas de fieis de todo o pais para homenagear Nossa
Senhora dos Anjos. O evento é folclórico, religioso, e já é uma tradição, que cresce a cada ano. Cerca de 25 mil turistas são esperados na
cidade durante os seis dias de festa, que acontecem entre os dias 23 de julho a dois de agosto. Durante esses dias além da programação
religiosa tem também as programações culturais, esportivas, visitas aos museus, comidas tipicas, shows para animar os dias e as noites de
festa.

FESTIVAL GASTRONÔMICO EM SÃO GONÇALO DO ABAETÉ

Município: São Gonçalo do Abaeté

Data: 24/07

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Sindicato Rural - Da Luz, Rua Acre, 30

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3563-3102

Site: http://www.saogoncalodoabaete.mg.gov.br

Descrição:

Promovido pela Prefeitura Municipal com apoio do Sindicato Rural, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e Emater.
Participação de público local onde a entrada ao evento é a apresentação de um prato doce ou salgado típico. Tem como objetivo fortalecer a
confraternização entre os participantes e a valorização dos produtores locais. A Emater promove curso de panificação com encerramento no
evento, e degustação dos pratos apresentados.



CINE INCONFIDENTES ANIMAÇÃO CURTA BAÇÃO

Município: Itabirito

Data: 24/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Adro da Igreja Matriz de São Gonçalo do Bação - Distrito de São Gonçalo do Bação, Rua Principal, s/nº, @-20.339919,-
43.8277471,21z

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31)

Site: https://saogoncalodobacao.com.br/blog/evento/#main

Descrição:

O Proje Cine Inconfidentes apresenta filme de animação curta em São Gonçalo do Bação, distrito de Itabirito. O evento acontecerá em 24 de
julho de 2019 às 20:30h. O evento é gratuito e aberto a todo o público.

VALADARES JAZZ E BLUES FESTIVAL

Município: Governador Valadares

Data: 24/07, 27/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça dos Pioneiros - centro, Marechal Floriano, 950

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3271-3838

Descrição:

O Evento Valadares Jazz e Blues Festival proporciona o melhor da música instrumental brasileira, em shows com a mais pura energia,
produzidos com alma para emocionar o público, dentre as atrações, Blues, jazz, rock, samba e ritmos nordestinos.

FESTA DA COLHEITA

Município: Entre Rios de Minas

Data: 24/07, 28/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Show

Endereço: Parque de Exposições - Sassáfras , Rua Rui Barbosa, s/n

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3751-2310

Facebook: https://www.facebook.com/Sec-Cultura-Esporte-e-Lazer-de-Entre-Rios-de-Minas-2017-2020-207828246342462/

Site: http://www.entreriosdeminas.mg.gov.br

Descrição:

Registrada como Bem Imaterial do Município, a tradicional Festa da Colheita acontece desde 1960 na última semana do mês de julho.
Começa na quarta-feira e vai até domingo, com shows regionais e nacionais, rodeios, cavalgadas, praça de alimentação com produtos
locais, concursos de marcha, leiteros, leilão, etc. A festividade encerra no domingo com a tradicional Missa Campal, aonde ocorre a Benção
das Sementes e dos animais, tudo isso em frente ao centenário Hospital Cassiano Campolina, a celebração é seguida do também
tradicional Desfile de Carros de Boi.



AGRO CHAPADA

Município: Chapada Gaúcha

Data: 24/07

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Outros, Show

Endereço: Chapada Gaúcha MG - Jardim da paz , Rua são francisco, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3634-1113 / 99979-5566

Facebook: https://www.facebook.com/prefeiturachapadagaucha/

Descrição:

Esta festa foi criada para os festejos, exposições agropecuárias e feiras do pequeno e do grande produtor rural, com palestras para
aperfeiçoamento das lidas no campo para melhoria de produção , tecnologia e negócios e muito mais .

SUPERLEITE

Município: Pompéu

Data: 24/07, 27/07

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Sindicato dos Produtores Rurais de Pompéu - Cristos, Rua Paulina Maria Álvares da Silva, 40

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3523-1347

Facebook: https://www.facebook.com/superleite

Site: http://www.superleitepompeu.com.br

Descrição:

A Superleite é uma realização do Sindicato dos Produtores Rurais de Pompéu, desde 2010. É um evento voltado exclusivamente para
qualificação técnica do produtor rural, oferecendo palestras, feiras de negócios, leilões, julgamento de raças, torneio leiteiro, além de
novidades na programação. Em 2015 a Superleite foi premiada pela Associação Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro (ABCGIL) como a
Feira mais organizada do ano e classificada como a maior exposição do gado GIR leiteiro do Brasil em número de animais e neste mesmo
ano foi palco do recorde mundial do torneio leiteiro Girolando. Em 2016 o evento registrou um resultado de R$ 30 milhões em negócios
realizados. A Feira de negócios possibilita às empresas, apresentarem seus produtos e serviços para um público direcionado e de
qualidade que visitam a Feira para realizar bons negócios. Ela ainda dispõe de uma estrutura instalada em 65.000 m² de área, com
estacionamento privativo, lanchonete, restaurante, internet, WI-FI, tendas e galpões, de forma a trazer conforto e dinamismo ao evento.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CERVEJAS ARTESANAIS DE OURO PRETO

Município: Ouro Preto

Data: 24/07, 28/07

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Centro de Artes e Convenções da UFOP - Pilar, Rua Diogo de Vasconcelos, 328

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99976-0980

Facebook: http://www.facebook.com/Ourobier-1856852751258649/

Site: http://www.ourobierfest.com.br

Descrição:

Minas Gerais vem surpreendendo o mercado cervejeiro nacional e internacional. O Ourobier permitirá que o público mineiro experimente
mais de 100 rótulos de cervejas diferentes, dos quais vários foram premiados em concursos nacionais e internacionais em 2017. Um dos
objetivos da realização do evento é a divulgação da cerveja artesanal produzida em Minas Gerais, bem como a promoção do importante
cenário cultural de Ouro Preto. O público poderá desfrutar da beleza da cidade em um ambiente agradável e descontraído, saboreando o
que há de melhor em cerveja artesanal.



EXPO USIPA - 31ª EDIÇÃO

Município: Ipatinga

Data: 24/07, 26/07

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: USIPA - Horto, Av. João Cláudio Teixeira Salles , 801

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3801-4351

Facebook: http://facebook.com/expousipaoficial

Site: http://www.expousipa.com

Descrição:

Trata-se de um encontro de negócios, onde compradores das grandes empresas da região têm reuniões agendadas com os participantes do
evento interessados em mostrar seus produtos. A exposição oferece auditório com ambiente climatizado e recursos multimídia para ajudar
no desempenho das explicações.

FESTA DO CAFÉ COM LEITE EM ABRE CAMPO

Município: Abre Campo

Data: 24/07, 28/07

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Avenida Raul Soares - Centro, Avenida Raul Soares, s/n

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3872-1254 / 3872-1190 / 3872-1112

Site: http://www.abrecampo.mg.gov.br/

Descrição:

A tradicional Festa do Café com Leite foi criada com o intuito de promover e valorizar os principais produtos que movem a economia
municipal, sendo eles o café e o leite. Durante o evento são realizadas palestras para os cafeicultores e pecuaristas, torneio leiteiro a nível
municipal, concurso da Garota Café com Leite, barraquinhas típicas com produtos derivados do café e do leite e shows artísticos e culturais.

FESTA DE SÃO CRISTÓVÃO E ENCONTRO DE CAMINHONEIROS

Município: Juatuba

Data: 25/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Igreja de São Sebastião - Centro / Varginha, Rua Antônio Rosa Araújo, 301

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3535-5524

Site: http://juatuba.mg.gov.br/

Descrição:

A festa é uma homenagem à figura de um dos santos católicos mais populares do mundo: São Cristóvão, o padroeiro dos viajantes e
peregrinos. Em Juatuba a festa é anterior à emancipação e teve início em 1990, iniciada pelas mãos da primeira mulher na cidade a tirar
carteira de motorista. A Festa de São Cristóvão é uma das mais tradicionais da região. Completou em 2017, 27 anos de realização
ininterruptamente. A Festa dos Caminhoneiros, como é conhecida, é promovida pela Paróquia, mas, na verdade, é de toda a comunidade.
As festividades não só reúne os moradores que todos os bairros, mas também atrai visitantes de outros municípios, principalmente
motoristas.



II FESTIVAL DE BANDAS COVER DE CAXAMBU

Município: Caxambu

Data: 25/07, 27/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Calçadão de Caxambu - Centro, Rua João Pinheiro, s/n

Circuito: Circuito Turístico das Águas

Organização/Informações:

Telefone: 35 3341 7378

Facebook: http://www.facebook.com/turismoculturacaxambu

Site: http://www.turismocaxambu.com.br

Descrição:

Festival de Bandas Cover realizado em uma área já estruturada com bares, cafés, restaurantes e lanchonetes. Caxambu possui ainda um
Parque das Águas com 12 fontes de águas carbogasosas com propriedades químicas diferentes umas das outras e são indicadas para
tratamentos de saúde. Também temos uma vasta rede hoteleira para atender aos mais diversos tipos de público.

59° FESTA DO GUIDOVALENSE

Município: Guidoval

Data: 25/07, 28/07

Categoria: Esportivo, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Religiosos, Show

Endereço: Praça Santo Antonio - Centro, Praça Santo Antônio, s/n

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3578-1241

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituradeguidoval

Site: http://www.guidoval.mg.gov.br/portal/

Descrição:

Em comemoração ao aniversário da cidade de Guidoval, vem aí a Festa do Guidovalense Ausente! De 25 a 28 de julho, na Praça Santo
Antônio, a cidade recebe diversas atrações, shows musicais, Festival Gastronômico e muito mais! É alegria para todas as idades. Em breve,
mais informações.

FESTA DO PADROEIRO DE SÃO GONÇALO DO BAÇÃO

Município: Itabirito

Data: 25/07, 28/07

Categoria: Religiosos

Endereço: Igreja de São Gonçalo do Bação - São Gonçalo do Bação, Praça da Matriz, s/n, @-20.3362361,-43.8459599,15z

Organização/Informações:

Telefone: (31) 97469-6917

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/servicos/associacoes-comunitarias-e-entidades/

Descrição:

São Gonçalo é padroeiro do distrito de Itabirito, de São Gonçalo do Bação, e sua data é muito festejada. O momento mais esperado da festa
é a procissão. Algumas pessoas seguem o andor de São Gonçalo rezando e cantando, outras jogam pétalas na imagem que passa. As
pessoas seguem a procissão até à igreja que leva o nome do santo. Há também a Missa Solene em honra ao Santo padroeiro na Paróquia
de São Gonçalo. A festa em homenagem ao padroeiro termina com barracas de comidas típicas, bebidas, doces e sorteio da ação entre
amigos.



EXPO SÃO GONÇALO DO ABAETÉ

Município: São Gonçalo do Abaeté

Data: 25/07, 28/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço: Parque de Exposições - Luzes, Rua do Acre, 47

Circuito: Circuito Turístico do Lago de Três Marias

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3563-3102

Facebook: http://prefeituradesga@faceboook.com

Site: http://www.saogoncalodoabaete.mg.gov.br

Descrição:

Esse evento é tradição da cidade, sendo realizado anualmente no mês de julho, com exposição de gado, eleição da rainha do rodeio, show
com artistas locais e regionais, comidas típicas , show pirotécnico, bebidas diversas, cavalgada e desfile de carro de boi.

XXXV FEIRA DA PAZ

Município: Itanhomi

Data: 25/07, 28/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Avenida JK, s/n

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3231-1550

Descrição:

A Feira da Paz acontece no recesso do mês de Julho, onde a cidade recebe inúmeros visitantes de vários estados. A festa tem a
durabilidade de 4 dias, com shows todas as noites e entrada franca. Além das apresentações musicais, público conta com variedades de
comidas e bebidas, área de lazer com parques e barracas com diversos objetos para entretenimento das crianças e do público adulto que
participa.

INVERNO CULTURAL

Município: Campos Gerais

Data: 25/07, 28/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Josino de Brito - Centro, Praça Josino de Brito, s/n

Circuito: Circuito Turístico Lago de Furnas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3853-1163

Site: http://portal.camposgerais.mg.gov.br/site/140/loja-aw/1722/departamento-de-cultura-/1695

Descrição:

Este é um tradicional evento que acontece no mês de julho na Praça Josino de Brito, em frente a Igreja Matriz. Neste evento são realizados
shows de MPB, Pop Rock, apresentações artísticas e conta com uma ampla gastronomia com comidas típicas da cidade. São montadas
várias tendas, banheiros químicos e um grande palco.



FESTA DA CIDADE

Município: Jequeri

Data: 25/07, 28/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Senador Antônio Martins - Centro, Praça Senador Antônio Martins, s/n

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3877-1000

Site: http://www.jequeri.mg.gov.br

Descrição:

A Festa da Cidade de Jequeri é um evento tradicional, com mais de 100 anos de história. A cidade fica tomada de alegria, neste que é o
maior evento da cidade. O evento acontece na Praça Principal com uma grande infraestrutura para acolher a todo público. O evento é ideal
para quem gosta de boa música, diversão em um ambiente de puro charme.

EXPOCARRANCAS

Município: Carrancas

Data: 25/07, 28/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Show

Endereço: Parque de Exposições Sebastião Melquíades - Centro, Avenida Brasil, s/n

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3327 -1107

Facebook: http://www.facebook.com/events/721458308297064/?active_tab=about

Descrição:

A tradicional Expo Carrancas acontece desde a década de 1990 e traz cantores do gênero sertanejo para animar o público. Realizada
sempre no último fim de semana do mês de julho, o evento já se consagrou como um dos mais conhecidos do município e, também, no Sul
de Minas e Campos das Vertentes. A entrada é gratuita em todos os dias. Além dos shows, que ocorrem de 25 a 28 de julho, o evento conta
com exposição de gado, rodeio todas as noites e a 27ª edição do Torneio Leiteiro. Neste ano são 38 animais, de 13 fazendas do município
participando do torneio. PROGRAMAÇÃO 25 de julho | Quinta-feira Abertura do Rodeio Primeira Ordena do Torneio Leiteiro Abertura Oficial
da Expo Carrancas Concurso Garota Exposição Show com Duduca e Dalvan 26 de julho | Sexta-feira Rodeio Show com Banda Falamansa
Show com Matheus Jorente 27 de julho | Sábado Rodeio Show com Sérgio Reis Show com Douglas e Vinícius 28 de julho | Domingo Final
do Torneio Leiteiro Show com João Henrique e Guilherme Final do Rodeio TORNEIO LEITEIRO: Ordenhas às 7h, 14h e 21h, de quinta-feira
(25) a domingo (28).

41ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SANTOS DUMONT

Município: Santos Dumont

Data: 25/07, 28/07

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque de Exposição "Fernando Faria Rocha" - Antonio Afonso, --, --

Organização/Informações:

Telefone: 32513537

Descrição:

O Sindicato Rural de Santos Dumont e a Prefeitura Municipal realizaram na última semana, no Parque de Exposição “Fernando Faria
Rocha”, 41ª Exposição Agropecuária com concurso leiteiro, exposição de novilhas, exposição de cabras, rodeios, parque de diversões e
shows de artistas renomados com entrada franca. A Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária ofereceu todo o suporte necessário ao
sucesso da festa que atraiu milhares de pessoas durante os dias do evento.



FESTA DE SANTANA

Município: Santana do Paraíso

Data: 26/07, 27/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Religiosos, Show

Endereço: Praça de Eventos - Centro, Rua São Vicente, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3251-6757

Site: http://santanadoparaíso.mec.gov.br

Descrição:

Festa tradicional em homenagem à padroeira com ampla programação: novena, barraquinhas com guloseimas e bebidas, leilões com
animais doados pela comunidade, shows, e acendimento da fogueira com espetáculo pirotécnico.

III FESTIVAL DE TIRA GOSTO DE SÃO GONÇALO DO RIO PRETO

Município: São Gonçalo do Rio Preto

Data: 26/07, 28/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça XV de Agosto - Centro, Praça, SN

Circuito: Circuito Turístico dos Diamantes

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3546-1240

Facebook: http://www.facebook.com/pmsgriopreto/

Descrição:

O Festival de Tira Gosto de São Gonçalo do Rio Preto teve sua primeira edição no ano de 2017, caindo nas graças de toda população e
visitantes, agora no ano de 2019 está em sua terceira edição e ocorrerá nos dias 26, 27 e 28 de julho na Praça XV de Agosto. Conta com a
participação da própria população na elaboração de tira gosto que represente a culinária local, todos os dias shows com bandas locais e
regionais.

FESTIVAL DA MEXERICA

Município: Brumadinho

Data: 26/07, 27/07

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Ao entorno da Igreja de Santa Terezinha - Distrito de Aranha , Povoado de Melo Franco, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3571-4602

Facebook: https://www.facebook.com/visitebrumadinhooficial

Site: http://www.visitebrumadinho.com.br

Descrição:

Esse tradicional festival de Brumadinho acontece no distrito de Aranha, povoado de Melo Franco e coloca em destaque um dos principais
produtos agrícolas cultivado no município: a mexerica ponkan. O objetivo do festival é reunir visitantes que apreciam o fruto e alguns dos
seus derivados. Além disso, o festival tem sido grande motivador para fortalecer e valorizar os produtores rurais e sua produção local.



2° FESTIVAL DE QUITANDA - QUITANDAS DA MATA

Município: Guidoval

Data: 26/07

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Santo Antônio - Centro, Praça Santo Antônio, s/n

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3578-1241

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituradeguidoval/

Site: http://www.guidoval.mg.gov.br/portal/

Descrição:

Festival que tem objetivo de resgatar a culinária mineira e deliciosos quitutes produzido nas mais variadas cidade de Minas Gerais. Entre as
opções temos bolo, pão de queijo, pão de queijo recheado, rocambole, chás, caldos, tortas doces e salgadas e até cachaça, para esquentar
do frio. Durante o evento será servido café e chá feito no fogão de lenha instalado na parte central da Praça Santo Antônio.

FESTA DE SANT'ANA

Município: Rio Doce

Data: 26/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Praça - Zona Rural, Santana do Deserto, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3883-5151

Facebook: https://m.facebook.com/profile.php?id=100002931800398&ref=content_filter

Site: http://www.riodoce.mg.gov.br

Descrição:

Com mais de 100 anos de realização ela atrai fiéis e romeiros vindos de várias localidades e estados que vem rendar homenagem à
Senhora Santana, avó de Jesus. Com uma intensa programação que consta de celebrações da santa missa, procissão, batizados, visita ao
Memorial de Pe. Sebastião, já falecido, venda de artesanato e produtos alimentícios, o evento movimenta toda a comunidade.

FESTA DA BANANA - FESTIVAL DAS MONTANHAS

Município: Itambé do Mato Dentro

Data: 26/07, 27/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Outros

Endereço: Praça Central - Santana do Rio Preto (Cabeça de Boi), Rua Santana do Rio Preto, s/n, NE

Circuito: Circuito Turístico Serra do Cipó

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3836-5120

Facebook:
https://www.facebook.com/cabecadeboiitambemg/photos/a.587017251337062.1073741826.566766200028834/1132385820133533/?
type=3

Site: http://www.itambedomatodentro.mg.gov.br

Descrição:

A tradicional Festa da Banana, ocorre juntamente com o Festival das Montanhas, sempre no ultimo final de semana de Julho em Cabeça de
Boi. São dois dias de festa, com programação variada com shows, mola de viola e apresentações de grupos culturais da cidade. A Festa
conta com as tradicionais barraquinhas com comidas e bebidas típicas do local, e distribuição da tradicional Banana com Melado, atração
que dá nome ao Evento. A Festa é realizada pela Prefeitura Municipal de Itambé, Secretaria de Turismo e Cultura e pela Comunidade de
Cabeça de Boi, com apoio da Câmara Municipal, Conselho Tutelar, Polícia Militar e Funcionalismo Público.



FESTA DE NOSSA SENHORA SANT'ANA

Município: Grão Mogol

Data: 26/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Praça de eventos - Barrocão, Praça Principal, S/N

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3468-0329

Facebook: http://www.facebook.com/santoantoniodegraomogol/

Descrição:

Na festa de Barrocão, acontece barraquinhas de palha com comidas e bebidas, shows musicais, apresentações culturais, missas,
procissões, batizados, leilões, giranda, cavalgada, leilões e decoração típica. Busca resgatar e manter as tradições religiosas e culturais da
região.Os valores arrecadados são direcionados para a comunidade católica de Barrocão. São realizadas missas campais em frente a Igreja
Nossa Senhora Santana. A festa atrai multidões. É a uma das maiores festas religiosas do município. Os visitantes dessa festa são advindos
também do município de Francisco-sá e das localidades rurais próximas.

FESTA DE SANT'ANA

Município: Congonhas do Norte

Data: 26/07

Categoria: Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Parque de Exposições Antônio Correia de Miranda - Centro, Rua tabelião Bento Correia, s/nº

Circuito: Circuito Turístico Serra do Cipó

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3869-1060

Facebook: http://www.facebook.com/jornalcongonhasdonorte/

Site: http://www.congonhasdonorte.mg.gov.br

Descrição:

A "Festa de Santana", maior festa religiosa da cidade, em honra a padroeira, Nossa Senhora de Santana, é comemorado no dia 26 de julho
e dura três dias. Acontecem desfile de carro de bois, conhecido pelos munícipes como carruagem, conduzem oferendas a Santa. Vários são
os espetáculos durante esta festividade como levantamento de mastro, missas festivas, fogos de artifício, apresentação da banda de música
“Lira Santana”, cavalgadas, shows, dentre outros.

TRADICIONAL FESTA CULTURAL DE JULHO

Município: São João da Lagoa

Data: 26/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos, Show

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Praça da Matriz, s/n

Circuito: Circuito Turístico Lago de Irapé

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3228-8133

Site: http://www.saojoaodalagoa.mg.gov.br

Descrição:

A tradicional Festa Cultural de Julho acontece em três dias, com muitos shows artísticos de artistas renomadas, o público pode ainda
apreciar diversas barraquinhas de comidas típicas. Além disso, há programação religiosa de São João Batista, com missas. No espaço do
evento, é montado um parque de diversões, diversão garantida para o público.



CORRIDA DE INVERNO RIO NOVO

Município: Rio Novo

Data: 26/07, 28/07

Categoria: Esportivo, Outros

Endereço: Praca Milton Braga - Centro, Praca Milton Braga, 01, Quadra de Esportes do CAIC

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3274-1228

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituramunicipalderionovomg/

Site: http://www.rionovo.mg.gov.br

Descrição:

A Corrida de Inverno de Rio Novo chega para mais uma edição em 2019! Considerada um dos melhores eventos esportivos do ranking G10
de corridas rústicas da Zona da Mata, contara com competicoes em diversas faixas etarias e categorias distintas, aulas de dancas,
preparacao fisica, mesa de cafe e agua durante o evento. Sao distribuidas premiacoes e medalhas a todos os participantes, e pontuacao no
ranking regional.

COLOURS COLDPLAY - LATIN AMÉRICA TRIBUTE SHOW

Município: Belo Horizonte

Data: 26/07

Categoria: Show

Endereço: Cine Theatro Brasil Vallourec - Centro, Avenida Amazonas, 315

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (43) 99106-0637

Facebook: https://www.facebook.com/events/2287363524916609/

Site: https://www.gamaproducoes.com.br/

Descrição:

O projeto " Colours Coldplay - Latin America Tribute Show" surge com intuito de revolucionar e apresentar ao exigente público fã de "
Coldplay" um espetáculo teatral como jamais se viu. Nenhum detalhe passa desapercebido, trazendo ao público todas as emoções que
esta, considerada por muitos, é uma das maiores bandas da história musical. A banda é formada por integrantes de diferentes regiões que
além da sua paixão por Chris Martin e sua turma, são músicos consagrados ao redor do país. Por sua vez, Thiago Gonçalves, vocalista da
Banda tem uma história apaixonante pela banda "Coldplay", sendo assim convidado pelo próprio Chris Martin a participar da música " Sky
Full of Stars" em seu show de Porto Alegre em 2017. Com a turnê 2019, o espetáculo desembarca no Cine Theatro Brasil Vallourec, em
Belo Horizonte, no dia 26 de julho às 21h.

FESTA DE SANT'ANA

Município: Santana do Riacho

Data: 26/07

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça de Santana - Centro, Praça de Santana, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3718-6175

Facebook: https://www.facebook.com/turismoserradocipo

Site: http://santanadoriacho.mg.gov.br

Descrição:

Celebração e festas em homenagem à Padroeira do município, Sant'Ana. A comemoração dura nove dias com realização de novena,
missas e leilões com a participação das comunidades rurais. No dia da Padroeira é realizada a procissão, missa, queima de fogos e a
confraternização de toda a comunidade com barraquinhas, shows e comidas típicas.



FESTA DE NOSSA SENHORA DE SANT'ANA

Município: Olhos-d`Água

Data: 26/07, 28/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço:  Praça sant'Ana - Centro, Praça Sant'Ana, 90

Circuito: Circuito Turístico Sertão Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3251-7102

Descrição:

Esta festa já acontece há 150 anos e inicia-se com o terço da aurora e a novena que dura nove dias até o levantamento do mastro, e no seu
decorrer, acontecem as missas que abordaram temas religiosos importantes, seguindo a tradição da festa que acontece na penúltima ou
ultima semana do mês de Julho. É um período de reencontros dos olhos-daguenses ausentes, que normalmente voltam a sua terra para
celebrar a festa e estar com familiares e conterrâneos. Os moradores e visitantes apreciam a exposição de barraquinhas com comidas
típicas da região, mascates e outros. Na parte cultural temos a tradicional Cavalgada de Nossa Senhora de Sant'Ana, apresentações
artísticas regionais e de grandes nomes do cenário musical brasileiro e muitos outros atrativos.

XXI FESTIVAL DO LEITE

Município: Sobrália

Data: 26/07, 28/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Dr. Rúsvel Raimundo da Rocha - SOBRÁLIA, Praça, 49

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3232-1149

Facebook: https://pt-br.facebook.com/municipiodesobralia/

Descrição:

O evento é realizado no último fim de semana do mês de Julho, com show artístico de cantores renomados no país e alguns cantores
regionais, concurso da mais bela sobraliense, show de calouros e barracas com derivados do leite, diversos tipos de comidas e bebidas. A
maior parte do público é de âmbito regional.

ARRAIAL DE SÃO JOSÉ DOS DOS SALGADOS

Município: Carmo do Cajuru

Data: 26/07, 27/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça São José, Distrito São José dos Salgados - Centro, Praça São José, Distrito São José dos Salgados, s/n

Circuito: Circuito Turístico Campo das Vertentes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3244-0700

Facebook: http://prefeituradecarmodocajuru

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

As festas juninas são, em sua essência, multiculturais, embora o formato com que hoje as conhecemos tenha se originado nas festas dos
santos populares em Portugal: a Festa de Santo Antônio, a Festa de São João e a Festa de São Pedro e São Paulo principalmente. um
evento realizado para levar a as pessoas danças, entretenimento, cultura, shows e muito mais. conta ainda com barraquinhas e
apresentações de artistas da cidade. realizado na Praça de são José dos Salgado Distrito de Carmo do cajuru. Entrada franca.



EXPOMORADA

Município: Morada Nova de Minas

Data: 26/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Parque de Exposições - Centro, Rua Frei Orlando , 264

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3755-1100

Site: http://moradanova.mg.gov.br

Descrição:

Evento de tradição em nossa cidade, em 2019 será a 56º ano de realização. Atrai muitos turistas para cidade, sempre realizado no final do
mês de julho. Conta com exposição de animais, leilões, rodeios , provas de tambor, comidas, shows e várias outras atrações.

FESTIVAL DE MÚSICA DE CRUZÍLIA

Município: Cruzília

Data: 26/07, 28/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça Monsenhor João Câncio - Centro, Praça Monsenhor João Câncio, s/n

Circuito: Circuito Turístico das Águas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3346-2000

Facebook: https://www.facebook.com/culturacruzilia/

Site: http://www.cruzilia.mg.gov.br/site/

Descrição:

Sua origem remonta ao princípio da década de 1970. Nosso festival, como todo festival regional, desde a sua origem possui algo de
universal, pois gera paixões, esperanças, garra, despedidas, vitórias e saudades. Estes elementos, somados a sua organização, são o que
o fazem primordial como evento e essencial na vida de todos a ele ligados. O Festival de Música de Cruzília já virou tradição, graças ao
trabalho incansável de seus idealizadores e de pessoas que deram continuidade a ele. Após longa e consistente história, agora o nosso
Festival de música já esta registrado como Bem Imaterial junto ao IEPHA (Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas
Gerais). A arte musical talvez seja a maior demonstração de que o ser humano anseia expor suas emoções, tanto quanto necessita de
respirar para sobreviver. A música é o gênero artístico mais popular de nossa história, presente em todas as classes sociais, e se tornou
uma eficaz ferramenta para o sentimento humano. O Festival de Música de Cruzília é reconhecido como um dos mais tradicionais eventos
do gênero no estado de Minas Gerais onde os músicos de todo o Brasil se inscrevem para apresentar-nos suas belas canções.

X FESTIVAL DE INVERNO DE EXTREMA - 7ª NOITES COM JAZZ E BLUES

Município: Extrema

Data: 26/07, 27/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Praça Presidente Vargas - Centro, Praça Presidente Vargas, 100, 100

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3435-6066

Facebook: http://pt-br.facebook.com/Prefeituradeextrema/

Site: http://www.extrema.mg.gov.br

Descrição:

Shows com bandas de Blues e Jazz e food truck, como parte da programação do Festival de Inverno de Extrema durante o mês de julho que
acontece anualmente com diversas atrações culturais para todas as idades e públicos com atividades gratuitas.



TRADICIONAL FESTA DE MARAVILHAS

Município: Maravilhas

Data: 26/07, 29/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Central - CENTRO, AVENIDA BRASIL, 33

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3272-1504

Site: https://maravilhas.mg.gov.br/

Descrição:

A Tradicional Festa de Maravilhas acontece na Avenida Brasil, no final do mês Julho, quando estão acabando as férias. A festa se trata de
um evento social e cultural aberto ao público, e que tem como propósito destacar a tradição Maravilhense e proporcionar momentos de lazer
e muita alegria para a população e seus visitantes através de várias atrações artísticas locais e não locais, configurando 4 dias de festa
(sexta, sábado, domingo e segunda). Isso mesmo na segunda feira é dia de mais movimento com cantores famosos, um show de festa.

8º SIMPÓSIO DE ORTOPEDIA DO HOSPITAL MADRE TERESA

Município: Belo Horizonte

Data: 26/07, 27/07

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Hospital Madre Teresa - Gutierrez, Avenida Raja Gabáglia, 1002

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3339-8000

Facebook: https://www.facebook.com/hospitalmadreteresa/

Site: https://www.hospitalmadreteresa.org.br/site/index.aspx

Descrição:

A Equipe de Ortopedia do Hospital Madre Teresa e a DBZ Eventos realizam o oitavo Simpósio de Ortopedia sob o seguinte tema:
OSTEOARTROSE (joelho, ombro e quadril). O objetivo do simpósio é desenvolvimento e aprimoramento técnico da especialidade
(unicamente científico). Duas cirurgias serão transmitidas, ao vivo, diretamente do bloco cirúrgico do hospital para o auditório: uma de joelho
e outra de quadril. Durante a sua realização, os participantes irão se concentrar em um auditório único e depois irão se dividir, em salas
separadas, para participarem de palestras específicas da sua especialidade. O evento acontecerá nos dias 26 e 27 de Julho de 2019, no
Auditório do Hospital Madre Teresa e as inscrições já estão abertas pelo site da Sympla.

11ª FESTA DE SÃO CRISTÓVÃO

Município: Mateus Leme

Data: 27/07, 28/07

Categoria: Religiosos

Endereço: Espaço Público Praça da Matriz - Centro, Praça Benedito Valadares, 00, Praça da Matriz

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3535-1023

Facebook: http://www.facebook.com/paroquiasantoantonioml/p://

Descrição:

São Cristóvão é o santo conhecido por ser o condutor de Deus e é por isso é o padroeiro dos motoristas e viajantes. A festa iniciou em 2008,
quando padre Sebastião atuava como pároco aqui em Mateus Leme, era devoto de São Cristóvão. São 11 anos de devoção e fé. A festa é
promovida pela Paróquia de Mateus Leme, festeiros e as comunidades como Azurita, Serra Azul, Alto da Boa Vista, Varginha e Sítio Novo.
Atrai muitos devotos até de outras cidades. Motoristas relatam que perderam o medo de dirigir após as bênçãos recebidas por meio dessa
festividade. Há queima de fogos, orações, bênçãos, levantamento da bandeira e show.



6°FESTIVAL GASTRONÔMICO DE GUIDOVAL 2019

Município: Guidoval

Data: 27/07

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Santo Antonio - Centro, Praça Santo Antônio, s/n

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3578-1241

Facebook: http://https://www.facebook.com/prefeituradeguidoval

Site: http://www.guidoval.mg.gov.br/

Descrição:

Em 2019, o Festival Gastronômico de Guidoval chega a sua 6ª edição, sempre fazendo muito sucesso entre os participantes. O traz os
donos de restaurante do município e região, que servem pratos típicos da culinária mineira como: assados, caldos, comida de boteco,
bebidas artesanais e entre outros. Junto ao evento contamos com a presenças de atrações do estilo samba partido alto, grupos de chorinho
e escola de samba. Uma grande tarde agradável com clima de festa e um show de sabores.

FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Município: Conceição das Pedras

Data: 27/07, 28/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Francisco Rodrigues dos Santos - Centro, Praça Francisco Rodrigues dos Santos, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3664-1260

Descrição:

Mês de julho, inverno com noites limpas e estreladas, de dia céu azul e sem nuvens, dão o tom da festa. Frio que convida a tomar uma
cachaça artesanal e comer um caldinho, frango ou leitoa assados no forno a lenha. Também pode saborear os cartuchos e doces feitos
pelas quitandeiras do município. Com o intuito de atrair um maior número de participantes, a barra da festa é montada na Praça Central da
cidade (Praça Francisco Rodrigues dos Santos), promovendo a integração entre visitantes e residentes, num ambiente interiorano e familiar.
A festa começa com a realização da novena ao santo. No sábado da festa há funcionamento da barraca da festa com shows e sorteiio de
brindes, no domingo ao meio dia é servido o almoço no salão paroquial, às 18h, missa e procissão e logo após movimento de barraca e
show.

1º FOGUEIRÃO DE VOLTA GRANDE

Município: Volta Grande

Data: 27/07

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Parque de Exposição - Centro, Avenida Capitão Godoy, s/n

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3463-1165

Site: http://www.voltagrande.mg.gov.br

Descrição:

O fogueirão de Volta Grande, que terá sua primeira edição, acontecerá sempre no mês de julho, objetivando resgatar a tradição dos festejos
típicos, onde serão homenageados três santos católicos. No espaço onde acontecerá o evento serão montadas tendas com comidas típicas,
barraca de doces, barraca de caldos, fogueira com danças de quadrilhas e música ao vivo. A diversão será garantida para todos que
estiverem presentes.



ARRAIÁ DO ROCK

Município: Belo Horizonte

Data: 27/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço:  Rua Coelho de Souza - Santo Agostinho, Rua Coelho de Souza, 901

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99245-0993

Facebook: http://https://pt-br.facebook.com/projetobhcult/

Site: https://allevents.in/belo%20horizonte/arrai%C3%A1-do-rock/200017355794020

Descrição:

Em julho as festividades juninas terminarão em alto estilo com o Arraiá do Rock, que desta vez será no Santo Agostinho. Comidas tipicas,
cervejas artesanais, vinhos, drinks, cachaças especiais, pop rock com bandas ao vivo e, nos intervalos, DJ Anonymous com seu setlist
totalmente dançante. Anote em sua agenda, dia 27 de julho de 11 às 19hs, entrada gratuita.

FESTIVAL DO QUEIJO MINAS ARTESANAL

Município: Belo Horizonte

Data: 27/07, 28/07

Categoria: Congressos e Convenções, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Serraria Souza Pinto - Centro, Av. Assis Chateaubriand, 809

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 2108-2121

Facebook: https://www.facebook.com/festqueijominasartesanal/

Site: http://www.festivalqma.com.br

Descrição:

O 2º Festival do Queijo Minas Artesanal de leite cru será um sucesso! Venha conferir! Está de volta o Festival que reúne o inigualável
Queijo Minas Artesanal de Leite Cru com outros ingredientes igualmente saborosos! Chefs de cozinha de renome trazem com pratos
saborosos preparados com o queijo. Além disso, o evento terá diversas opções de cervejas artesanais, cachaças e vinhos mineiros, os
melhores azeites regionais, o tradicional café produzido em Minas, o saboroso mel e seus derivados. Para diversão do público, ainda
haverá música de qualidade em um ambiente super agradável.

EXPO CRISTINA

Município: Cristina

Data: 27/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Parque de Exposições e Cooperativa Agropecuária - Centro, rodovia 381, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3281-1962

Site: http://www.cristina.mg.gov.br

Descrição:

A Expo Cristina tem mais de 30 anos de tradição e agrada a todos os públicos. Em uma linda festa com rodeio, shows, comidas típicas e
leilão de gado. O parque de exposição se localiza à beira do rio Lambari, com vista incrível para o relevo de altitude de toda cidade. Nesse
evento as barracas são expostas ao redor do parque de exposição sendo de fácil acesso, tendo todas as delícias da cozinha mineira, sem
fila ou dificuldade para se alimentar. O parque também dispõe de área gramada, onde as crianças brincam livremente enquanto os pais
descansam à sombra dos pinheiros.



CASADOS E SOLTEIROS

Município: Cristina

Data: 27/07

Categoria: Esportivo, Gastronômicos e Produtos, Outros

Endereço: Estádio Municipal José de Jesus Flausino - Centro, Estádio Municipal José de Jesus Flausino, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3281-1962

Site: http://www.cristina.mg.gov.br

Descrição:

Se você está à procura de um bate bate papo descontraído com amigos, você acaba de encontrar o evento certo, se trata de um tradicional
evento esportivo/cultural que reúne amigos de longa data para uma jogo amistoso de futebol. Após o jogo todos se reúnem para um almoço
celebrando a amizade. O evento é aberto até mesmo para quem não joga, criança, idosos, famílias inteiras podem participar.

FESTA DO CARRO DE BOI

Município: Itumirim

Data: 27/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Central - Centro, Rua Castorino Marcos, s/n

Circuito: Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D'Água

Organização/Informações:

Site: http://www.itumirim.mg.gov.br

Descrição:

A festa do carro de boi acontece todos os anos e atrai turistas de todo Brasil e internacionalmente. Participam em média mais de 70 carros e
traz uma história de muitos anos. Consagrado o melhor evento de carro de boi de Minas Gerais, a festa do Carro de Boi estará em sua 33ª
edição esse ano de 2019, ela movimenta toda a região, com shows todos os dias Praça de alimentação e Gastronomia Mineira e o
Tradicional desfile dos Carros de Bois que desfilam pela cidade logo após a santa missa e as Bençãos do Padre.

FESTA DE SÃO CRISTÓVÃO

Município: Ijaci

Data: 27/07, 29/07

Categoria: Cívicos, Religiosos

Endereço: Praça da Igreja Matriz - Centro, Praça Prefeito Elias Antônio Filho, s/n

Circuito: Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D'Água

Organização/Informações:

Telefone: (35) 98469-6899

Site: http://http://www.ijaci.mg.gov.br

Descrição:

O evento inicia com a Missa às 8:00 do domingo, seguida de carreata com show na chegada e sorteio de prêmios. No sábado tem missa as
19:00 e após um concurso sertanejo. O evento vem a cada dia crescendo mais em nossa cidade e ganhando mais proporção no ano de
2018 a cidade recebeu a dupla de cantores João Pedro e Cristiano e foi um grande sucesso no ano de 2019 a festa não para e muitas
novidades estão sendo planejadas para 2019.



FESTIVAL GASTRONÔMICO E ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS DE RIO CASCA

Município: Rio Casca

Data: 27/07, 28/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Campo da SER - DAS GRAÇAS, Rua José Piuzana, s/n

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3871-1545 / 3871-2164

Facebook: https://www.facebook.com/pg/prefeituramunicipalderiocasca

Site: http://www.riocasca.mg.gov.br/

Descrição:

O Festival Gastronômico e Artesanal de Rio Casca, é um evento que visa oportunizar um espaço para exposição, comercialização e
desenvolvimento da gastronomia local e exposição da peças artesanais dos artistas do município, contribuindo para o desenvolvimento do
comércio e o turismo local. O festival ainda traz como atração apresentações musicais ao vivo dos músicos local e um show a nível regional
no final do evento. Além disso ocorre concomitantemente o ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS, onde recebemos motociclistas de vários
estados vizinhos.

FESTA DE SÃO CRISTÓVÃO

Município: Carmo do Cajuru

Data: 27/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Praça Nossa Senhora Aparecida - Adelino mano, Av. Padre Guilherme, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3244-1001

Facebook: http://prefeituradecarmodocajuru

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

São Cristóvão é um santo venerado por Católicos Romanos, Ortodoxos e Umbandistas. Considerado um mártir cristão, São Cristóvão foi
morto durante o reinado de Décio, imperador romano do século III. Apesar de ser um dos santos mais populares do mundo, muito pouco se
sabe ao certo sobre sua vida. O evento é realizado na Praça Nossa senhora Aparecida, com o apoio dos moveleiros de Carmo do Cajuru.
Onde acontece a missa e pós a tradicional carreata com inúmeros veículos, dentre motos, carros, tratores e caminhão. Entrada Franca

ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Município: Santos Dumont

Data: 27/07

Categoria: Cívicos, Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço: Centro da Cidade - centro, Praça Cesário Alvim, 02

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3251-3537

Descrição:

"Fazendo Acontecer" em comemoração ao aniversário de 130 anos da cidade! A festa reúne diversas atrações, brinquedos oferecidos para
a diversão das crianças, os adultos que tirão a oportunidade de assistir apresentações de dança e música, cortar o cabelo, atualizar
cadastro do bolsa família, entre outros serviços sociais.



FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO - VEREDINHA

Município: Veredinha

Data: 27/07, 28/07

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça - Liberdade, Praça, s/n

Circuito: Circuito Turístico Lago de Irapé

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3527-9133

Descrição:

A festa do divino mantém as mesmas características, com Imperador e Imperatriz, e seu cortejo passando pelas ruas principais da cidade. O
evento acontece há alguns anos e já faz parte da tradição do Município. Sempre com grande publico da cidade de Veredinha e região.

ULTRAMARATONA SERTÃO DIAMANTE

Município: Diamantina

Data: 27/07, 28/07

Categoria: Esportivo

Endereço: Mercado Velho - Centro, Praça Barão de Guaicuí , s/n

Circuito: Circuito Turístico dos Diamantes

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3722-5705

Site: https://www.sertaodiamante.com.br/

Descrição:

Diamantina sediará mais uma vez a Ultramaratona de Mountain Bike Sertão Diamante. Na prova, os ciclistas passarão por vilas, estações
ferroviárias, pontes, pontilhões, rios, córregos, cachoeiras, serras, montanhas e templos místicos dentro da estrada parque “Trilha Verde da
Maria Fumaça”, que foi constituída a partir do leito de um antigo ramal ferroviário que ligava a cidade de Diamantina a Corinto, com a
intenção de se tornar um referencial para caminhantes, ciclistas, cavaleiros e amantes de esportes de aventura.

FESTIVAL DE INVERNO

Município: Ponte Nova

Data: 27/07, 08/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Vários pontos da cidade - Vários, Praça Cid Martins Soares, s/n

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3817-3440

Facebook: https://www.facebook.com/SEMCTPN/

Site: http://www.pontenova.mg.gov.br

Descrição:

Há 14 anos, acontece em Ponte Nova o Festival de Inverno, que já se tornou tradicional. O evento acontece em vários locais espalhados
pela cidade e conta com apresentações musicais de artistas locais e de renome nacional, além de dança, teatro e poesia. Tudo começou
com três estudantes pontenovenses da UFOP trouxeram a ideia do Festival para o distrito do Vau-Açu, através de algumas atividades
recreativas e educativas para as crianças e jovens daquele lugar. Já no segundo ano, o festival se expandiu para a sede do município de
Ponte Nova e hoje já faz parte do calendário festivo da cidade.



ENCONTRO DE FOLIAS DE REIS

Município: Brumadinho

Data: 28/07

Categoria: Religiosos

Endereço: Comunidade de Ribeirão - Zona Rural - Comunidade de Ribeirão - Zona Rural, Comunidade de Ribeirão - Zona Rural,
s/n

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3571-3609

Facebook: https://www.facebook.com/visitebrumadinhooficial

Site: http://www.visitebrumadinho.com.br

Descrição:

O Encontro de Folia de Reis é uma celebração religiosa que reúne diversas Irmandades de Folia de Reis tocando seus instrumentos como
viola caipira, acordeom, sanfona, gaita, reco-reco, flauta e bastão, todos enfeitados com fitas coloridas. A anfitriã do encontro é a Irmandade
de Folia de Reis de São Sebastião. A celebração envolve diversas combinações de cores, ritmos e poesias, encantando todos os devotos e
visitantes.

SANTANDER TRACK&FIELD RUN SERIES

Município: Belo Horizonte

Data: 28/07

Categoria: Esportivo

Endereço: Bodytech - Savassi - Savassi, Rua Pernambuco , 618

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (11) 3040-4130

Facebook: https://www.facebook.com/pg/TFSportsOficial/about/?ref=page_internal

Site: https://www.tfsports.com.br/eventos/bodytechsavassi_2019

Descrição:

O circuito conta com um diferencial que é o número limitado de corredores por etapa, visando a segurança dos participantes e um percurso
adequado para aqueles que buscam melhorar sua performance ou se iniciar no mundo da corrida. São mais de 60 etapas em 20 estados,
espalhadas por mais de 40 cidades. No dia 28 de julho, Belo Horizonte receberá a etapa do Santander Track&Field Run Series. As
inscrições na prova devem ser feitas no site do evento e dão direito a um kit exclusivo TF Sports. As modalidades são de 4km e 8km e a
largada está prevista para as 8h.

10.ª CAVALGADA DE FRUTA DE LEITE

Município: Fruta de Leite

Data: 28/07

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: PRAÇA SANTA ISABEL - CENTRO, avenida Montes Claros, SN, AVENIDA MONTES CLAROS SN

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99926-1975

Facebook: http://https://www.facebook.com/PrefeituraDeFrutaDeLeiteoficial/

Site: http://www.frutadeleite.mg.gov.br/

Descrição:

A cavalgada de Fruta de Leite é a maior de todo o norte de Minas, realizada sempre no dia 28 de Julho, e surgiu com encontro de cavaleiros
e amazonas onde se reuniam na cidade e aos poucos foi crescendo com o apoio do Município, e hoje participa mais de 500 cavaleiros
inscritos. O evento conta com grande shows, sorteio de prêmios e concurso entre os participardes, como a melhor vestimenta, melhor
macha, beleza do animal e etc.



CAVALGADA DO CLUBE DO CAVALO

Município: São José do Jacuri

Data: 28/07

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Saída do trevo do Zezé Duque, Bar do Braquiara. - Centro, MG-117, Km 26

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3433-1314

Site: https://saojosedojacuri.mg.gov.br/

Descrição:

O Clube do Cavalo é uma associação entre entusiastas das cavalgadas, como forma de celebrar a vida ao ar livre, mantendo a viva a
vocação rural na nossa região. Composto por dezenas de cavaleiros e amazonas de todas as idades, se propõe a fazer intercâmbio entre
grupos de cavaleiros das cidades vizinhas e até de outros estados. O evento faz parte programação da tradicional Festa do Jacuriense
Ausente e acontece sempre na tarde do domingo, último dia da festividade. Aos participantes, sócios e não sócios, é cobrada uma taxa para
um almoço de confraternização servido após a cavalgada.

ENCONTRO DAS MOTOQUEIRAS

Município: São José do Jacuri

Data: 28/07

Categoria: Gastronômicos e Produtos, Outros, Show

Endereço: Praça Conrado Alves - Centro, Praça Conrado Alves , 01

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 9 8759-6072

Site: http://www.saojosedojacuri.mg.gov.br

Descrição:

Desde 2006 um grupo de mulheres motociclistas se reúnem para mostrar sua força e delicadeza. As participantes se concentram na Praça,
devidamente uniformizadas, são instruídas sobre as normas e o itinerário do passeio, sobre os respeito às regras de trânsito, sobre noções
de cidadania e convivência com os pedestres, têm a pressão arterial e glicose aferidas além de retocarem a maquiagem e darem uma última
arrumada no visual. A comissão organizadora, no ato de inscrição da participante, vende a camiseta do evento e cobra uma taxa para
custear despesas com almoço que é servido após o passeio.

JACURIENSE AUSENTE

Município: São José do Jacuri

Data: 28/07, 28/07

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça Conrado Alves - Centro, Rua São José, 01

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3433-1314

Site: http://www.saojosedojacuri.mg.gov.br/

Descrição:

A festa do Jacuriense ausente é realizado a 39 anos, todo os anos entre o fim de julho e inicio de agosto é realizada essa grande festa para
os " moradores ausentes " e também para os que moram em nossa cidade, shows, cavalgadas, encontro de motoqueiras, barracas com
bebidas e comidas típicas, o evento é realizado pela prefeitura municipal.



147ª FESTA EM LOUVOR AO BOM JESUS

Município: Córrego do Bom Jesus

Data: 28/07, 06/08

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Central - centro, praça Miguel Chiaradia, 29

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3432-1122 / 3432 -1466

Site: http://www.santuariobomjesusmg.com.br/

Descrição:

Acontece entre os dias 28 de julho a 06 de agosto mais uma edição nº 147ª de 2019 a tradicional Festa em louvor ao Bom Jesus, em
Córrego do Bom Jesus/MG. No total serão 10 dias de festividades. A programação religiosa começa na quinta dia (28),Durante a novena,
haverá missas, terços, quermesse e bingo de assados. No dia do padroeiro, 06 de agosto, diversos horários de missas. Já a programação
social tem início na sexta-feira dia (28), na Praça Central, com apresentação de diversos shows regionais.Há também uma rica
apresentação de gastronomia local com várias barracas mantendo tradições e preservação da cultura gastronômica local e sua identidade.

12º ENCONTRO DE TRILHEIROS DESFRUTANDO ENTRE TRILHAS O BERÇO DO VERDE!

Município: Dona Euzébia

Data: 28/07

Categoria: Esportivo

Endereço: Clube Xopotó - Centro , Rua Vagner Ribeiro dos Santos , s/n

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 99907-3778

Descrição:

O 12º Encontro de Trilheiros de Dona Euzébia vem com uma proposta de aventura sobre as trilhas do berço do verde . A concentração será
no Clube Xopotó com café da manhã às 08:00 horas, saída para a trilha às 10:00 horas e logo após a trilha churrasco e sorteio de brindes.
Faça chuva ou faça sol!!! Obs. Troféu para os 120 primeiros pilotos. O encontro trás pessoas de várias cidades vizinhas e região onde
participam de trilhas e desfrutam da paisagem de Dona Euzébia, a cidade recebe vários turistas durante o ano seja ele turista de negócios
ou não, e os evento trás uma oportunidade de visitarem a cidade e suas barracas que exibem suas plantas ornamentais frutíferas.

55º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL E XXVI CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA
DE PARASITOLOGIA

Município: Belo Horizonte

Data: 28/07, 31/07

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: UFMG - CAMPUS PAMPULHA - Pampulha, Avenida Presidente Antônio Carlos, 6627

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3241-5123

Site: https://www.medtrop-parasito2019.com.br/conteudo/view?ID_CONTEUDO=413

Descrição:

A SBMT promove anualmente o Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, estimulando o intercâmbio com pesquisadores
nacionais e internacionais e parcerias com órgãos públicos e privados, gerando recomendações que possam contribuir para o
aprimoramento do formação de profissionais de saúde e da atenção à saúde, em seus diferentes níveis, com ações de promoção,
prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da assistência, com responsabilidade social e compromisso
com a cidadania.



FESTA DA BANANA

Município: Miradouro

Data: 28/07, 30/07

Categoria: Gastronômicos e Produtos, Religiosos, Show

Endereço: Praça da Varginha/Barraca da Igreja - Zona Rural, Varginha - Distrito de Miradouro, s/n, Varginha

Circuito: Circuito Turístico da Serra do Brigadeiro

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3753-1905

Site: http://www.miradouro.mg.gov.br/

Descrição:

Este evento ocorre anualmente e seu objetivo principal é a divulgação dos diversos produtos, além de valorizar a cultura local, a memória e
de movimentar a economia local. As barracas são montadas com comidas típicas envolvendo o ingrediente principal: a banana. Durante os
3 dias do evento acontecem shows musicais, procurando sempre valorizar os cantores locais, missas, bingos, leilões, caminhadas e
também a cavalgada, o marco forte da região, atraindo um grande número de cavalheiros de toda a redondeza.

FESTIVAL DO CARRO DE BOI

Município: Matutina

Data: 29/07

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Trevo de Matutina - Zona Rural, Rodovia de Entrada , s/n

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3674-1558

Site: http://www.matutina.mg.gov.br

Descrição:

O Festival do Carro de Boi de Matutina vem rompendo as barreiras do tempo, preservando o passado deste antigo meio de transporte de
tração animal. Carreiros e Candeeiros de todos os cantos se reúnem tradicionalmente no mês de julho mantendo viva a tradição. No
sábado, logo pela manha, riscando o chão da estrada, amarrados por grandes cangas, os bois levantam a poeira, seguindo sentido centro
da cidade. A primeira parada é no Trevo de entrada, onde é servido o almoço caipira, ao som de modas de viola e muita prosa. Durante o
caminho paçoca da carne e cachaça para não perderem a tradição. O evento tem se consolidado como um dos mais importantes do interior
de Minas, reunindo turistas de todas as partes. Acontece dentro da Agroindústria, possuindo porém programação própria. O evento é
promovido pela ASCAP - Associação dos Carreiros e Candeeiros, juntamente com a Prefeitura de Matutina.

CHURRASCÃO

Município: Martinho Campos

Data: 29/07

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Parque de Exposição José Eduardo de Araújo - Trevo, BR 352, S/n

Circuito: Circuito Turístico do Lago de Três Marias

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3524-1255

Site: http://www.martinhocampos.mg.gov.br

Descrição:

Festa anual que acontece no mês de julho, custeada com a venda de carnês que geralmente dá entrada para duas pessoas, que podem
além de concorrer a prêmios, tem livre acesso a bebidas e a churrasco de várias qualidades. Com realização de show ao vivo. Realizado no
Parque de Exposições de Martinho Campos.



FESTA DE SÃO PEDRO

Município: Catuti

Data: 29/07

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Central - Centro, Praça São Pedro, s/n, No fundo da Igreja Matriz

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3813-8197

Site: http://www.catuti.mg.gov.br

Descrição:

O evento acontece todos os anos em comemoração ao padroeiro São Pedro comemorado no dia 29 de julho, são 9 dias com novenas,
missas, barraquinhas com comidas típicas, leilões de mesa e de animais, asteamento da bandeira e shows.

FESTA DE BOM JESUS

Município: Catuti

Data: 30/07, 06/08

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Central - centro, Praça Bom Jesus, s/n, Em frente ao Mercado Municipal.

Circuito: Circuito Turístico da Serra Geral do Norte de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3813-8197

Facebook: https://www.facebook.com/Quase-Par%C3%B3quia-Senhor-Bom-Jesus-761859097166425/

Site: http://www.catuti.mg.gov.br

Descrição:

Esse evento começou a 38 anos, Bom Jesus é o Padroeiro do Município de Catuti, são 09 dias de festa com novenas, missas, leilões de
mesa e de animais. Não é o maior evento do município. O principal dia é no dia 06/08 nesse dia é feriado municipal é comemorado com
alvorada, café comunitário,cavalgada, banda católica e regional, leilões de mesa e de animal e barraquinhas com comidas típicas. É um
evento tradicional no município.

FEXPO - FEIRA DA COMUNIDADE E EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA

Município: Além Paraíba

Data: 30/07, 04/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Show

Endereço: Espaço Comunitário Dr. José Braz de Azevedo - Ilha do Lazareto, Praça Otávio Castro Cortes, s/n

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3462-9616

Site: http://www.alemparaiba.mg.gov.br

Descrição:

Tradicional evento, com exposição e concurso de gado leiteiro, com barracas de gastronomia, comércio varejista e parque de diversão.
Extensa programação de shows com artistas de renomes nacional e atrações local, para diversão de todo o público! A entrada é PAGA
somente no dia da atração principal, nos quatro dias restantes a entrada é gratuita. O evento atrai visitantes de vários municípios mineiro e
de todo Brasil.



SEMINÁRIO "APRESENTAÇÃO DE OPORTUNIDADES E PARCERIAS ENTRE MINAS GERAIS E VIETNÃ"

Município: Belo Horizonte

Data: 31/07

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Fiemg - Funcionários, Avenida do Contorno, 4456

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3263-4722

Site: https://www7.fiemg.com.br/

Descrição:

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG por meio do Centro Internacional de Negócios - CIN, realizará em parceria
com a Embaixada do Vietnã no Brasil e o Instituto JK, o Seminário "Apresentação de Oportunidades e Parcerias entre Minas Gerais e
Vietnã", no dia 31 de julho na FIEMG. O objetivo deste evento é apresentar as oportunidades de negócios, parcerias e investimentos entre
Minas Gerais e Vietnã. O evento contará com a presença do Embaixador do Vietnã no Brasil, Senhor Embaixador Do Ba Khoa.

JUBILEU DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE

Município: Dom Silvério

Data: 31/07, 15/08

Categoria: Religiosos

Endereço: Santuário de Nossa Senhora da Saúde - Centro, Rua Cel. Batista, s/n

Circuito: Circuito turístico Serras de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3857-1820

Facebook: https://www.facebook.com/secturdomsilverio/

Site: http://domsilverio.mg.gov.br/inicio

Descrição:

Evento realizado anualmente no Santuário de Nossa Senhora da Saúde, pela paróquia municipal em parceria com a Prefeitura Municipal e
conta com participação de fiéis de diferentes localidades. O dia 15 de agosto, destinado a homenagear a Padroeira da cidade de Dom
Silvério, foi um dia de festas, de louvores e de fé... muita fé. Com missas durante todo o dia e que culminou na tradicional procissão
percorrendo as ruas da cidade e com queima de fogos. Barracas de comidas e bebidas.

AGOSTO

FESTA DE GARAPUAVA -MG 2019

Município: Unaí

Data: 01/08, 04/08

Categoria: Religiosos

Endereço: Garapuava-MG - centro, Praça, s/n

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3676-5054

Site: http://www.prefeituraunai.mg.gov.br

Descrição:

Uma festa tradicional que vem conquistando há cada ano, mais o público de toda região e que também vem resgatando os valores da
família. A animação da festa fica por conta do DJ Luciano Kruz, e um mega show de Pedro Paulo e Matheus que não vai deixar ninguém
ficar parado.



EXPÔ CAJURU

Município: Carmo do Cajuru

Data: 01/08, 04/08

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque de Exposição - Distrito Industrial II, Avenida Progresso, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3244-0700

Facebook: http://prefeituradecarmodocajuru

Site: http://www.carmodocajuru.mg.gov.br

Descrição:

Para o ano de 2019, a coordenação do evento pretende realizar e associar às festividades de montarias de rodeio em touros e cavalos e aos
shows musicais, a Feira Agropecuária, Agroindustrial, de Produtos e Serviços da região do Centro Oeste Mineiro, valorizando e
consolidando as vocações, da produção e produtos, serviços e sobretudo, agregando tecnologias e fortalecimento do agronegócio local.

NOVENA EM LOUVOR AO PADROEIRO SENHOR DO BONFIM

Município: Bonfinópolis de Minas

Data: 01/08, 06/08

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça de Eventos - Bonfinópolis de Minas, Rua Frois , 00, Centro

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99917-2118

Descrição:

Celebrações e novenas em louvor ao padroeiro senhor do Bonfim. Esta festa ocorre no mês de julho e conta com celebrações da missa,
confraternização e barraquinhas, servindo comidas típicas, leilões, shows e procissão.

PROJETO XERIMBABO USIMINAS

Município: Ipatinga

Data: 01/08, 30/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro de Biodiversidade da Usipa - Horto, R. João Cláudio Teixeira Sales, 801

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 984373330

Site: http://www.usiminas.com/xerimbabo/

Descrição:

Referência em educação ambiental no Vale do Aço, o Projeto Xerimbabo Usiminas acontece mais uma vez em 2019. A programação estará
mais diversificada e será estendida ao longo do ano, por meio de parceria com o Instituto Cultural Usiminas e sua área de Ação Educativa.
O Instituto Cultural Usiminas e o Projeto Xerimbabo, que já têm em comum o trabalho voltado para questões que envolvem meio ambiente,
cultura, educação e sustentabilidade, se unem para oferecer uma programação especial e gratuita para a comunidade do Vale do Aço.
Neste ano, o projeto cresce em seu formato e traz um grande programa de educação ambiental que abarca três atividades: “Conhecendo a
Usiminas”, “Aventura no Viveiro” e as comemorações do mês do meio ambiente, em junho, com a tradicional visitação às dependências da
Usipa.



FESTIVAL DA CANÇÃO DE ARCOS

Município: Arcos

Data: 01/08, 03/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Casa da Cultura - Centro, Rua Getúlio Vargas, 34

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3359-7900

Site: http://www.arcos.mg.gov.br

Descrição:

O Festival da Canção é realizado na Casa de Cultura de Arcos, atraindo artistas de todo o Brasil, dando oportunidade de valorização para
os intérpretes e compositores e de mostrarem os trabalhos e produções, promovendo um intercâmbio com artistas de diversas regiões do
Brasil.

CAVALGADA DA CIDADE DE NACIP RAYDAN

Município: Nacip Raydan

Data: 01/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça de Eventos - CENTRO, AV, DR. ANTÔNIO DA CUNHA , SN

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3294-1117

Site: http://www.nacipraydan.mg.gov.br/

Descrição:

Festa tradicional que está em sua 14º edição, em que a população local se apresenta como receptiva e hospitaleira, com três dias de
duração se torna representação da história local, nascida entorno da extração da mica, graças ao tropeiros provindos da região do Serro e
de Diamantina, não obstante valoriza a cultura local através de apresentações musicais de cantores regionais e nacionais nos dois
primeiros dias de festa, revigora a identidade local através de uma cavalgada com percurso diferenciado a cada ano, levando a todos os
participantes contemplarem a beleza natural da zona rural do município, por fim ainda é ofertado o porco no rolete, bebidas e o feijão
tropeiro que não podia faltar para nossos cavaleiros e amazonas

MUNHOZ RODEO SHOW

Município: Munhoz

Data: 01/08, 03/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Arena Munhoz - Centro, Rua Luis Perine, 0

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3466-1393

Facebook: https://www.facebook.com/munhozrodeioshow/posts/1363592077116756:0?__tn__=K-R

Site: http://www.munhoz.mg.gov.br

Descrição:

A MUNHOZ RODEO SHOW em sua vigésima edição é um evento tradicional na região. Trazendo montaria em touro, diversos shows
sertanejos de sucesso e uma estrutura toda organizada. O evento é imperdível. Dois palcos, praça de alimentação. Os ingressos são
vendidos antecipadamente e os pontos de venda anunciados na página social do evento. Vem pra MUNHOZ RODEO SHOW 2019!



FLID – FESTA LITERÁRIA DE DIVINÓPOLIS

Município: Divinópolis

Data: 01/08, 30/08

Categoria: Congressos e Convenções, Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Populares e
Folclóricos, Religiosos, Show

Endereço: Teatro Municipal Usina do Gravatá - Santa Clara, Vereda Dr. Valdemar Raush, 230

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3221-8753

Site: http://www.flid.com.br

Descrição:

Feira Literária que propõe-se a criar um espaço de convivência com a literatura e a vida. A vida cultural, entendida como fenômeno humano,
estético e transcendente da própria experiência de vida. Diversos eventos, oficinas, shows durante o mês de agosto.

II ENCONTRO INTERNACIONAL DE JAZZ DANCE DE BELO HORIZONTE

Município: Belo Horizonte

Data: 01/08, 04/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: San Francisco Lourdes - Lourdes, Avenida Álvares Cabral, 967

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99620-5668

Descrição:

O PURO JAZZ é um evento criado por Igor Pitangui com o intuito de realizar um grande encontro entre os apaixonados pelo Jazz Dance e
sua infinitas possibilidades artísticas. A proposta é promover um final de semana imersivo com muita troca de experiências e estudos, tanto
na prática quanto na teoria, em diálogos efetivos vislumbrando caminhos mais coesos para o bem coletivo dessa classe de artistas da
dança. Acima de tudo a ideia é DANÇAR! Se permitir expressar, experimentar outras propostas de movimento, e curtir cada momento com
amor e paixão.  O Puro Jazz é o único e encontro internacional de Jazz Dance de Minas Gerais e um dos maiores do Brasil. Busca também
fortalecer a comunidade regional, onde faz-se questão de promover e valorizar os profissionais experientes, atuantes e qualificados do
estado. Nessa segunda edição contamos com grandes nomes do Jazz do Brasil: Belo Horizonte/MG, São Paulo/SP, Belém/PA. Além de
uma convidada internacional vinda de Nova Iorque/Estados Unidos.

ROMARIA DE NOSSA SENHORA DA ABADIA

Município: Presidente Olegário

Data: 01/08, 15/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Presidente Olegário - Centro, Rua Barão do Rio Branco, 281

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3811-2285

Site: http://po.mg.gov.br/turismo/cultura

Descrição:

Festa de origem Religiosa, com caráter popular atrai fiéis e turistas de todo o país. Andrequicé recebe milhares de peregrinos que vão à pé,
várias cavalgadas e dezenas de de carros de bois. O pequeno povoado de Andrequicé se transforma na maior festa do município! É ponto
de encontro das famílias, amigos e visitantes!



FESTA DO POLVILHO

Município: Conceição dos Ouros

Data: 01/08, 05/08

Categoria: Cívicos, Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça de Eventos Guilhermina Fonseca de Carvalho - Centro , Praça de Eventos , s/n

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3653-1007

Facebook: https://www.facebook.com/

Site: http://www.conceicaodosouros.mg.gov.br

Descrição:

A Festa do Polvilho é realizada juntamente com emancipação político-administrativa do município. O início da Festa se dá com Festival de
Pratos Típicos derivados de Polvilho e mandioca, produtos tradicionais de nossa cidade. No Festival há premiação de três categorias:
panificação, doces e salgados. Durante todas as noites acontecem shows com artistas renomados e também missa, culto, homenagem ao
produtor Rural e coroação da rainha do Polvilho. Na parte gastronomica durante todo o festival, na praça de alimentação temos diversos
produtos derivados de polvilho e mandioca.

FESTA DA MOAGEM

Município: Cabeceira Grande

Data: 01/08, 04/08

Categoria: Show

Endereço: Tendas da Agricultura Familiar - Centro, Rua Antonio Firmino, s/n

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3677-8093

Site: http://www.pmcg.mg.gov.br/novo/

Descrição:

A grandiosa e renomada Festa da Moagem e do Carro de Boi de Palmital de Minas é um resgate cultural, que conta com diversas atividades
e atrações para agradar todos os gostos. A programação conta com missas cantadas, apresentações de artistas locais e artistas renomados,
moagem de cana no engenho de madeira, preparação de derivados de leite e mandioca a serem assados em fornos de barro. Além disso, o
sempre esperado desfile de carros de boi acontecerá e não podendo ficar de fora as famosas cavalgadas. Venha conferir conosco esse
evento que vai mais um ano marcar a história!



9º GASTRONOMIA NA SERRA

Município: Muriaé

Data: 01/08, 04/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Diversos locais - ⠀⠀, Distrito de Pirapanema, s/n

Circuito: Circuito Turístico da Serra do Brigadeiro

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3696-3395

Site: http://www.muriae.mg.gov.br

Descrição:

Com uma programação gratuita extensa, abrangendo do público infantil até o adulto, o evento alia gastronomia, música – jazz & blues,
audiovisual e esporte de aventura – Open de Parapente. Além das cozinhas do próprio distrito, também participam diversos restaurantes
oriundos da sede do município de Muriaé e região. Os cardápios são variados, contendo pratos com ingredientes da região, típicos dos
quintais mineiros. Para o preparo do evento, são oferecidas oficinas de capacitação na área de gastronomia, desde o preparo e
apresentação dos pratos às técnicas de atendimento e serviços à mesa. Esta capacitação destina-se, principalmente, aos moradores do
distrito. O evento tem sido um marco de desenvolvimento local, deixando um vasto legado socioeconômico, cultural, turístico e de
infraestrutura. O evento acontece durante quatro dias, de quinta-feira a domingo. No domingo, desde a sua primeira edição, acontece um
Open de Parapente na rampa de voo livre do distrito, Jacy Caetano, o que atrai pilotos oriundos de diversas localidades, agregando ainda
mais valor ao evento e colorindo o céu de Pirapanema.

11ª JORNADA MINEIRA DE REUMATOLOGIA

Município: Belo Horizonte

Data: 01/08, 03/08

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Associação Médica de Minas Gerais - Centro, Avenida João Pinheiro, 161

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3227-8544

Facebook: https://pt-br.facebook.com/sociedademineiradereumatologia/

Site: http://reumatominas.com.br/jornada2019/

Descrição:

A Sociedade Mineira de Reumatologia promove a 11ª edição da “Jornada Mineira de Reumatologia” com o tema "Atualização em
Reumatologia”, apresentando as novidades em tendências, tratamentos e tecnologia, aplicadas no estudo sobre as doenças reumáticas. O
evento acontece de 1 a 3 de agosto, na Associação Médica de Minas Gerais, no centro de Belo Horizonte. A programação abordará temas
práticos sobre os avanços tecnológicos e científicos, envolvendo problemas musculoesqueléticos e reumatológicos. As doenças como
artrite reumatoide, espondiloartrites, lúpus eritematoso sistêmico, osteoporose, reumatologia pediátrica e gravidez e doenças reumáticas
serão alguns dos temas das palestras.

COMIDA DE BOTECO "ÁGUA NA BOCA"

Município: Pequi

Data: 01/08, 31/08

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Botecos e restaurantes de Pequi - Centro, Pequi, s/n°

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3278-1272 / 3278-1150

Site: http://www.pequi.mg.gov.br/sitenovo/

Descrição:

O evento elege os três primeiros lugares (restaurantes /botecos) de melhor comida, de Pequi. Os ingredientes dos pratos a serem avaliados
são previamente definidos para os donos dos estabelecimentos. Em 2017 os ingredientes foram: fígado de boi, jiló e banana. A cada ano, o
evento aumenta significativamente o fluxo de vendas dos estabelecimentos inscritos.



FESTA DE AGOSTO 2019

Município: Itambacuri

Data: 01/08, 04/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça dos Fundadores - Centro, Praça dos Fundadores, 000

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3511-1732

Facebook: https://www.facebook.com/ItambacuriPrefeitura/photos/a.638846239474506/3393997807292655/?type=3&theater

Site: http://www.itambacuri.mg.gov.br

Descrição:

Itambacuri comemora a Festa de sua Padroeira Nossa Senhora dos Anjos com a tradicional Festa de Agosto. Neste ano, entre 01 e 04 de
agosto com grandes atrações nacionais. Com dois eventos em paralelo, agrada tanto aqueles que preferem a tradição de um bom forró com
espaço exclusivo no Mercado Municipal além de boa comidas e bebidas típicas. Já no palco principal, na Praça dos Fundadores, no Centro
da cidade, grandes atrações nacionais fazem a festa com sertanejo, pagode baiano e música eletrônica.

XVII FESTIVAL DA CANÇÃO DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS

Município: São Thomé das Letras

Data: 01/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Barão de Alfenas - Centro, Praça Barão de Alfenas, s/n

Circuito: Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D'Água

Organização/Informações:

Telefone: 3532371276

Site: http://saotomedasletras.mg.gov.br/2019/03/28/xvii-festival-da-cancao-de-sao-tome-das-letras/

Descrição:

Em sua 17º Edição o FECAST atrai público de todo o Brasil e músicos com composições próprias, variedade de ritmos e sotaques marcam
esse festival. As inscrições estão abertas, na última edição o Festival obteve mais de 90 músicas inscritas. São Thomé das Letras irá
realizar o seu XVII Festival da Canção. O FECAST irá acontecer no dia 1º de agosto, na Praça Barão de Alfenas, que trará uma energia
contagiante aos participantes do Festival. Com suas casas feitas de pedra, a cidade já é considerada tradicional pelos festivaleiros por
estimular a compor as mais belas canções. No coração do Sul de Minas, São Thomé das Letras abriga paisagens naturais belíssimas, além
de povo acolhedor e um tom de misticismo. As inscrições irão até o dia 28 de junho de 2019 e podem ser feitas pelo site
www.festivaisdobrasil.net, pelos correios ou retirando a ficha no Receptivo Turístico localizado na Rua José Cristiano Alves, nº 20, São
Tomé das Letras.

FESTA DO CATASALTENSE

Município: Catas Altas da Noruega

Data: 01/08, 04/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Estadio Municipal Weber Lobo Neiva - Centro, Rua São Gonçalo, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3752-1260

Site: http://www.catasaltasdanoruega.mg.gov.br

Descrição:

A principal festa de rua de Catas Altas da Noruega é Festa do Catasaltense. Esta fesa acontece no estádio municipal de futebol com publico
estimado de 5000 mil pessoas dia, e acontece shows gratuitos com atrações de renome nacional, barracas de petiscos e bebidas, rua de
lazer para crianças e diversas apresentações culturais. Neste período acontece também o Festival de Bandas de Música com presença de
bandas de toda a região e, e durante a programação a tradicional caminhada de Santo Inácio com Costela, com um percurso de 12km, e na
chegada é servida aos participantes uma canjiquinha com costelinha, para esta caminhada as inscrições devem ser feitas antecipadamente
na Prefeitura Municipal.



ENCONTRO DE VIOLEIROS & FESTIVAL GASTRONÔMICO DE RESSAQUINHA

Município: Ressaquinha

Data: 02/08, 04/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Central - Centro, Praça Dom Pedro II, S/N

Circuito: Circuito Turístico Nascente do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3341-1655

Facebook: https://www.facebook.com/encontrodevioleirosmg/

Site: https://www.ressaquinha.mg.gov.br/

Descrição:

O evento reúne um grande Encontro de Violeiros e Sanfoneiros com um Festival Gastronômico de Inverno bem no Centro da Cidade. Na
sexta (02) o evento começa com Missa Sertaneja Campal, às 19h; às 20h30 - Hino Nacional executado na Viola Caipira com Sabrina Matos;
às 20h50 darão inícios os shows da noite com Luiz Karlos e Silveriano, em seguida Gabriel do Forró. No sábado (03) iniciará os trabalhos a
Comitiva Chão Batido; às 20h10 apresentação de Vinícius Freitas, o Sanfoneiro Mirim; às 20h40, show com Ricardo & Rodrigo; às 21h10,
Orquestra de Violeiros Arpejo; às 22h20, Donizete Camargo; às 00h30, show com Leo Montes & Miguel. Já no domingo (04) as atrações
começam às 13h40 com o forró de Carlinhos & Celso; às 15h00, Grupo Amigos da Viola; às 18h20, Geovani Medeiros; às 19h00, a
sanfoneira Letícia Coimbra; às 19h30, entrega dos certificados aos participantes do Festival Gastronômico de Inverno; às 20h00 Forró Os
Ronaldinhos e às 22h30, o encerramento.

RENATO E SEUS BLUE CAPS

Município: Belo Horizonte

Data: 02/08

Categoria: Show

Endereço: Palácio das Artes - Centro, Avenida Afonso Pena , 1537

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone:  (21) 96957-1727

Facebook: https://www.facebook.com/renatoeseusbluecapsoficial/

Descrição:

Impossível pensar no rock brasileiro e na Jovem Guarda sem citar um dos seus atores mais importantes: Renato e seus Blue Caps! E na
sexta-feira, dia 02 de agosto, o conjunto apresenta-se no Palácio das Artes e promete não deixar ninguém parado com grandes clássicos de
sua carreira. Vários de seus sucessos fazem parte da trilha sonora da maioria dos brasileiros. Díficil não cantar junto se emocionar com
sucessos inesquecíveis como “Menina Linda”, “Feche os Olhos”“Não te Esquecerei”, “Primeira Lágrima”, “Meu Bem Não Me Quer”, “Meu
Primeiro Amor”, “Até O Fim”, “Não Me Diga Adeus” e tantas outras.

EXPO MATIPÓ

Município: Matipó

Data: 02/08, 04/08

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque de Exposição de Matipó - Exposição, Avenida Ozires Linhares Fraga, S/N

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3873-1680

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100019347881965

Site: http://www.matipo.mg.gov.br

Descrição:

A Expo Matipó, acontece no mês de julho, no Parque de Exposição de Matipó, onde atrai Turistas de todos os lugares. Famosa pelo rodeio,
exposição agropecuária, torneio leiteiro e shows de nível nacional.



FESTA EM LOUVOR A NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Município: Mateus Leme

Data: 02/08, 04/08

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Central - Azurita, Praça São Sebastião, s/n, Praça São Sebastião

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99556-7252

Site: http://www.mateusleme.mg.gov.br

Descrição:

A Festa em Louvor de Nossa Senhora do Rosário de Azurita, distrito de Mateus Leme, ressalta a devoção e história dos congadeiros da
cidade. Seis Bandeiras (Congado) se reúnem em devoção a Nossa Senhora. São três dias de festa, no domingo acontece a (Grande Festa)
– Alvorada com a Guarda e reza do terço. Procissão com a imagem da Santa com chegada à igreja Nossa Senhora do Rosário - Benção
aos congadeiros do município e outras guardas visitantes e também à comunidade. É a fé que canta e dança – Canta e dança em louvor a
Nossa Senhora.

HARMONIZA NOVA LIMA

Município: Nova Lima

Data: 02/08, 31/08

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Restaurantes e bares participantes - Em todo o município, Em todo o município, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3581-8423

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituradenovalimaoficial/

Site: http://www.novalima.mg.gov.br/

Descrição:

O Harmoniza Nova Lima acontecerá nos bares e restaurantes do município, no período de 02 de agosto a 31 de agosto de 2019. O objetivo
é harmonizar cerveja artesanal e gastronomia, de forma que juntos resultem em um novo sabor O projeto visa consolidar Nova Lima como
rota gastronômica na região, além de incentivar o fomento e a comercialização das cervejas artesanais nos estabelecimentos do município.
Em 2018 a avaliação ficou por conta de uma caravana de Digital Influencers: Casal Mil, Coisas de Mineiro, Batom no Copo, Barba Barriga e
Cerveja e o Bom de Copo (Price Bier), que percorreram os estabelecimentos participantes fazendo a divulgação do local e dando sua
avaliação. Uma ótima oportunidade de reunir familiares e amigos para explorarem a gastronomia local, degustar ótimas cervejas e conhecer
um pouquinho da nossa região através da história, arquitetura e belezas naturais! Para isso, é só acessar o site da Prefeitura no período do
festival, pesquisar os estabelecimentos participantes e pronto!

FESTA DO SENHOR BOM JESUS

Município: Albertina

Data: 02/08, 10/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça do Senhor Bom Jesus - Centro, Praça do Senhor Bom Jesus, s/n

Circuito: Circuito Turístico das Malhas do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 9 9970-8684

Facebook: https://www.facebook.com/Paróquia-do-Senhor-Bom-Jesus-Albertina-MG-1491371794481074/

Site: http://www.albertina.mg.gov.br

Descrição:

106 Anos acontece a Festa em Louvor ao Senhor Bom Jesus. O evento dura 10 dias - no mês de agosto de todo ano. São 10 dias de festa
no município e todas as noites acontece na parte religiosa a NOVENA do PADROEIRO - SENHOR BOM JESUS e na parte SOCIAL, bingos
e comidas tradicionais como a Leitoa e o pão caseiro. Muitas barraquinhas de comidas complementam a praça de alimentação. Dias de
muita oração, festa, músicas e comida gostosa!



FESTIVAL DE INVERNO GASTRONÔMICO E CULTURAL

Município: Governador Valadares

Data: 02/08, 03/08

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Pico da Ibituruna - Elvamar, Estrada para o Pico, s/nº

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: 33984037383

Facebook: http://https://www.facebook.com/festivaldeinvernogv

Descrição:

O Evento será realizado na alameda do Papai Noel, estrada principal de acesso ao Pico do Ibituruna, no Km 7,0. Toda a área será cercada
com estrutura de palco, barracas, segurança e apoio de brigadas contra incêndio. O evento conta com os melhores chefs, vinho, cervejas
artesanais e muita música, no cenário natural do Pico da Ibituruna, na Alameda do Papai Noel

3º FESTIVAL DE GASTRONOMIA E 8º ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS

Município: Onça de Pitangui

Data: 02/08, 04/08

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Outros, Show

Endereço: Rua José Feliciano - Centro, Rua José Feliciano, s/n

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3273-1133

Site: http://www.oncadopitangui.mg.gov.br/

Descrição:

O 3º Festival Gastronômico: Rota dos Sabores e 8º Encontro de Motociclistas de Onça de Pitangui, é uma realização da Secretaria de
Cultura, Esportes, Turismo, juntamente com a Secretaria de Assistência Social. O evento traz a valorização dos sabores de Onça de
Pitangui, divulgando o que é produzido pelos moradores, empoderando as famílias de produtores e sua gastronomia, exaltando o nome da
cidade pela sua diversidade cultural. Em conjunto, é realizado o 8º Encontro de Motociclistas, que irá reunir amantes de motos esportivas e
de passeio, tendo a oportunidade de unir a paixão pela velocidade e a boa gastronomia do povo oncense.

FESTA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO E SÃO BENEDITO

Município: Gonçalves

Data: 02/08, 05/08

Categoria: Religiosos

Endereço: Igreja dos Venâncios - Venâncios, Bairro dos Venâncios, 00

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3654-1248

Site: http://www.g15.org.br

Descrição:

A comemoração se inicia com a novena, o dia da festa, que é na primeira segunda-feira de agosto, ocorre a missa, depois, a procissão e
logo em seguida e escolha do novo festeiro. Depois então ocorre o leilão de gado e a quermesse com bingos, comida típicas. E tendo a
tradição que após a missa de “carregar terra”. Este procedimento pode ser executado quantas vezes o fiel determinar, sendo feito em prol de
agradecer uma promessa alcançada ou em prol de uma graça almejada.



FESTA DE NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS DE ANGELÂNDIA

Município: Angelândia

Data: 02/08

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Antônio Dias - Centro, Praça Antônio Dias, s/n

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3516-9000

Site: http://pmangelandia.com.br/

Descrição:

A festa já é tradição na cidade desde quando Angelândia , A população mantém a tradição da festa , e todo ano há a comemoração em
homenagem á Nossa Senhora dos Anjos , a padroeira da cidade e a protetora . são celebradas missas e cultos nas comunidades rurais,
com apresentações religiosas e folclóricas. Em certas localidades há mesas de leilões e queima de fogos. Quando a festa chega na cidade,
há repiques de sinos e celebrações litúrgicas. Nos dias finais de festa, há levantamento da bandeira no mastro, procissões e barraquinhas.

FESTA DE AGOSTO

Município: Virgem da Lapa

Data: 02/08, 16/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Santuário de Nossa Senhora da Lapa - Centro, Rua Nossa Senhora da Lapa, s/n

Circuito: Circuito Turístico Vale do Jequitinhonha

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3736-1288

Site: http://www.virgemdalapa.mg.gov.br/site/

Descrição:

Segundo relatos históricos, a peregrinação de romeiros à Virgem da Lapa começou ainda no princípio do século 18. Por volta de 1728, um
garimpeiro teria encontrado a imagem da santa às margens do córrego São Domingos. Mas, também existe uma lenda segundo a qual a
imagem foi encontrada por um menino, que saiu para juntar burros, a mando de seu pai, um tropeiro. Depois, a criança teria perseguido um
coelho, indo parar dentro de uma gruta iluminada, com altar natural. Conhecida também como Festa de Agosto, o evento tem seu ponto alto
no dia 15, quando ocorre uma grande procissão que sai do Santuário às margens do Córrego São Domingos, na parte baixa da cidade, ate
à Matriz, na parte alta.

MINI-RETIRO COM A VENERANDA ZAMBA CHOZOM

Município: Alagoa

Data: 02/08, 04/08

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Pousada Trilha do Ouro - Engenho, Estrada Alagoa, s/n

Circuito: Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (37) 9 9981-3369

Site: http://www.alagoa.mg.gov.br

Descrição:

Mini-retiro com a Veneranda Zamba Chözom, monja budista há 50 anos. Residente no Brasil há 19 anos, a inglesa Ani difunde os
benefícios da meditação e capta recursos para a construção do centro de retiros "Ati Ling", em Alagoa, nas Terras Altas da Mantiqueira. Ani
sugere que a prática meditativa pode ser integrada a vários momentos da rotina de cada um, sem que o praticante precise definir horários e
dias para o exercício, porque a todo momento você tem uma oportunidade de praticar, quando você tem as ferramentas psicológicas
corretas para aplicar nas situações da vida diária.



XXIII CAVALGADA DO MORRO D'ÁGUA QUENTE

Município: Catas Altas

Data: 02/08, 04/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Campo ao lado do ginásio poliesportivo - Centro, Rua Itabirito, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3832-7585

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituradecatasaltas/

Site: http://www.catasaltas.mg.gov.br

Descrição:

A Cavalgada do distrito do Morro D'Água quente é a mais antiga do município e conta com uma programação bem variada, com o tradicional
concurso de marchas, rodeio profissional, feira gastronômica, cerveja artesanal, rua de lazer e diversos shows

XII POÇOS CLASSIC CAR

Município: Poços de Caldas

Data: 02/08, 04/08

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque José Affonso Junqueira - Centro, Parque José Affonso Junqueira, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Gerais

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Poços-Classic-Car

Site: http://www.pocosclassiccar.com.br

Descrição:

O Poços Classic Car reúne belos automóveis de diferentes estilos e épocas em um dos cenários mais bonitos e tradicionais da cidade, o
Parque José Affonso Junqueira, contando também com os prédios históricos do período do termalismo e do cassinismo. O evento conta com
o mercado de pulgas, brindes e troféus para os participantes, além de apresentações culturais ao longo do dia. Realização Clube do
Automóvel Antigo de Poços de Caldas.

7º FESTA DA MEXERICA E RODEIO DE BELO VALE

Município: Belo Vale

Data: 02/08, 04/08

Categoria: Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Campo do Carijós - Vila Carijós , Rua Tupiniquins, s/n, Campo

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3734-1649

Site: http://www.belovale.mg.gov.br/

Descrição:

O evento conta com rodeio em touros e conta também com shows de artistas nacionais. O evento entra neste ano de 2019 em sua 7ª edição.
Nos dias do evento, são degustados e comercializados vários produtos da mexerica como: doces, compotas, cachaça com mexerica,
bolinhos etc.



37ª FESTA DO MILHO

Município: Ibirité

Data: 02/08, 04/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Fundação Helena Antipoff - Vila Rosário, Avenida São Paulo, 3996

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3079-6151

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituramunicipaldeibirite

Site: http://www.ibirite.mg.gov.br

Descrição:

Evento idealizado por Helena Antipoff foi resgatado em 2017 e é um sucesso, com três dias de festa com apresentações musicais,
artesanatos, apresentações teatrais, folclóricas e culturais. Evento reúne cerca de 10 mil pessoas por dia, e atrai visitantes de várias
cidades, principalmente na Região Metropolitana, e conta com pratos típicos tendo como como ingrediente o milho, com destaque para a
batida de milho verde e o tradicional mingau de milho.

SHOW DO FÁBIO JUNIOR 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 03/08

Categoria: Show

Endereço: Km de Vantagens Hall - Savassi, Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone:  (11) 99664-0104

Facebook: https://www.facebook.com/FabioJrOficial/

Site: http://fabiojr.com.br/release/

Descrição:

Fábio Junior volta a Belo Horizonte para mais um show. No dia 3 de agosto, a partir das 22h, o cantor vai encantar os corações dos mineiros
no Km de Vantangens Hall. O cantor interpretará grandes sucessos da carreira, como Só Você, Alma Gêmea e Caça e Caçador, que
continuam sendo os clássicos do show, além de músicas inesquecíveis na voz de outros nomes da música brasileira, como Tente Outra
Vez, Dias Melhores e Casinha Branca. A banda que o acompanhará é formada por Amador Longhini no teclado e direção musical, Álvaro
Gonçalves na guitarra e violão, Bruno Coppini no baixo, Gustavo Barros na guitarra, Pepa D’Elia na bateria e Aldo Gouveia e Ellis Negress
nos vocais.

FEIRA DE QUECA E LAMPARINA

Município: Nova Lima

Data: 03/08

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Itinerante, em pontos turísticos da cidade. - Centro, Praça Bernardino de Lima, 80

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3581-8423

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradenovalimaoficial/

Site: http://www.novalima.mg.gov.br/

Descrição:

A Feira de Queca e Lamparina acontece em duas ocasiões por ano, com o intuito de comercializar e divulgar esses produtos que são
considerados como patrimônio imaterial da cidade. A feira é realizada pelo setor de Turismo da Prefeitura de Nova Lima, juntamente com o
núcleo de trabalho criado com as produtoras dessas iguarias. A Lamparina é um doce adaptado do pastel de Belém, feito com massa
folhada e muito coco. A Queca é um bolo feito com frutas cristalizadas, castanhas e nozes.



FESTA DO SENHOR BOM JESUS

Município: Lagoa dos Patos

Data: 03/08, 10/08

Categoria: Gastronômicos e Produtos, Religiosos

Endereço: Praça da Matriz - CENTRO, PRAÇA 31 DE MARÇO , 111

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3745-1239

Site: http://www.lagoadospatos.mg.gov.br

Descrição:

Padroeiro da cidade o Senhor Bom Jesus a festa em sua honra é realizada tradicionalmente no mês de Agosto. O Evento faz parte do
calendário anual de festividades do município, conta a história do município e suas tradições religiosas, apresenta marcos da historia do
lugar e resgata o olhar pra a cultura e a religião e gastronomia.

JUBILEU DE DIAMANTE DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO - 60 ANOS SEMEANDO A FÉ E PROMOVENDO VIDAS

Município: Itabirito

Data: 03/08

Categoria: Religiosos

Endereço: Campo do Usina Esperança Futebol Clube - Agostinho Rodrigues, Avenida Queiroz Júnior, s/n, @-20.2324393,-
43.8035149,21z

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3561-1936 / 98519-4975

Facebook: https://www.facebook.com/psaosebastiaoitabirito/

Site: http://www.arqmariana.com.br

Descrição:

Em 2019 a Paróquia de São Sebastião comemorará seu Jubileu de Diamante - Festa em comemoração aos 60 anos da paróquia que
festejará intensamente seu aniversário com novena, missa festiva, procissão, bandas musicais e leilões. O evento contará com um show
comemorativo do Jubileu de Diamante da Paróquia de São Sebastião. A apresentação musical será feita pela banda Anjos do Resgate. O
show ocorrerá no dia 03 de agosto de 2019 às 19:00h no Campo de Futebol do Usina Esperança. Ingressos à venda: Loja Esportiva,
Escritório Paroquial da Matriz de São Sebastião, Hidraup, Bazar São Paulo, Papelaria Frikotec, e W &C Sedução (em Cachoeira do
Campo). Valores à partir de R$ 20,00. Venha celebrar esta data tão importante para a comunidade cristã de Itabirito.

LVII JUBILEU DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE

Município: Felixlândia

Data: 03/08, 19/08

Categoria: Gastronômicos e Produtos, Religiosos

Endereço: Praça da Matrizs - Centro, Praça da Matriz, s/n

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3753-1321

Site: http://wwwfelixlandia.mg.gov.br

Descrição:

A história de Felixlândia está ligada à fé religiosa de seus moradores. A festa de Nossa Senhora da Piedade, realizada em agosto, reúne
milhares de fiéis e visitantes de cidades vizinhas. Barraquinhas, comidas típicas, cavalgada, shows, artesanato, desfiles e passeio ciclístico
são algumas das atrações. Uma procissão encerra o evento na Praça da Matriz, onde milhares de fieis recebem benção no finalizando a
quinzena está localizada o santuário de Nossa Senhora da Piedade.



FESTIGARTE - FESTIVAL GASTRONOMIA

Município: Bom Despacho

Data: 03/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça da Estação - Centro, Av. Martinho Campos, 1796

Organização/Informações:

Telefone: (37) 99106-5309

Site: http://www.bomdespacho.mg.gov.br/

Descrição:

O Festigarte é realizado todos os anos com o intuito de ajudar as entidades do município a arrecadarem fundos, além de promover lazer e
cultura para os bom-despachenses e para os turistas. Há shows e comidas artesanais. O evento já se tornou tradição na cidade, criando
expectativa no público que aguarda ansiosamente os pratos que serão elaborados em cada edição do evento.

VESPERATA DIAMANTINA

Município: Diamantina

Data: 03/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro Histórico - Centro, R. Quitanda, s/n

Circuito: Circuito Turístico dos Diamantes

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3531-9532

Facebook: http://facebook.com/vivadiamantina

Site: http://www.vivadiamantina.com.br/

Descrição:

A histórica Rua da Quitanda é o palco das Vesperatas de Diamantina, a partir das 20h. Por duas horas e meia, músicos de diferentes idades
– muitos deles formados em projetos sociais – empunham instrumentos musicais das sacadas de construções seculares. Do meio da rua,
sobre as pedras centenárias, os maestros regem a sinfonia. O som ecoa pelas esquinas que testemunharam, também, o amor do contratador
de diamantes João Fernandes de Oliveira pela mulata e escrava Chica da Silva, a quem ele libertou e tomou como sua rainha.

VI ENCONTRO DE COMITIVAS - QUEIMA DO ALHO DO CAMPESTRE

Município: Itabirito

Data: 03/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Fazenda Pesque Pague Campestre - Marzagão, MG-030 - sentido Rio Acima, 115,15 km, @-20.1888021,-
43.8266117,17z

Organização/Informações:

Telefone: (31) 9618-6009/ (31) 98745-3125/ (31) 97123-3396

Facebook: https://www.facebook.com/PesquePagueCampestre/

Site: http://pesquepaguecampestre.blogspot.com/

Descrição:

O nome "Queima do Alho" é dado à tradição da culinária típica das comitivas de peões de boiadeiro e virou uma grande atração de Itabirito.
O evento, que ocorre no Pesque Pague Campestre, tem por objetivo a confraternização dos cavaleiros e amazonas da região, promovendo
a integração do meio rural com o urbano por meio das cavalgadas. O evento começa com uma cavalgada até o local do evento e após a
chegada dos cavaleiros há um show musical sertanejo. O cardápio é composto de arroz carreteiro, feijão gordo, paçoca de carne e
churrasco feitos pela própria comitiva de tropeiros. A comida é feita em fogão improvisado, bem próximo ao chão. Há sorteios de brindes
fornecidos por lojas agropecuárias locais, ABCCMM e ABCCC.



PRATO DA CASA

Município: Divinópolis

Data: 03/08

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Parque de Exposições de Divinópolis - São José , Avenida Paraná , 3531

Circuito: Circuito Turístico Campo das Vertentes

Organização/Informações:

Telefone: (37)3071-2437

Facebook: http://pratodacasaoficial

Descrição:

O Prato da Casa é uma festa onde as comitivas se reúnem nos bares Participantes, onde são avaliados o melhor prato, a cerveja mais
gelada, o melhor atendimento, com música e vários parceiros empresários. O Prato da Casa circulou pelos bares de Divinópolis desde o dia
29 de Junho até a data de encerramento no dia 03 de agosto, no Parque de Exposições de Divinópolis, com presença confirmada de mais
de 5 mil pessoas. Ainda ressaltamos que o evento movimentou no geral 70 mil pessoas nas dezenas de bares inscritos no evento.

FESTA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO

Município: Caeté

Data: 03/08, 15/08

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Dr. João Pinheiro - Centro, Praça Dr. João Pinheiro , s/n°

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3651-8213

Facebook: http://paroquia.bomsucessocaete

Site: http://www.pnsbs.com.br

Descrição:

A tradicional festa de Nossa Senhora do Bom Sucesso, padroeira de município de Caeté, movimenta o centro histórico da cidade. A
programação envolve novenas, ladainhas, celebrações eucarísticas, confissões, procissões com ruas enfeitadas com luminárias, tapetes e
flores, além de contar com participação de algumas manifestações populares, Sociedades Musicais e o grupo de Congado.

FESTIVAL DE GUISADO

Município: Caeté

Data: 04/08

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Getúlio Vargas - José Brandão, Praça Getúlio Vargas, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3651-8053

Facebook: https://facebook.com/Visite-Caete

Site: http://www.caete.mg.gov.br

Descrição:

O evento de gastronomia tem pratos como ora-pro-nóbis, samambaia com costelinha, bambá de couve com costelinha, quiabo com frango,
umbigo de banana, couve com torresmo e muitos outros que harmonizam na panela. Comidinha simples, mas de paladar incomparável. O
Festival do Guisado reúne um excelente público, que além de degustar pratos típicos da culinária caeteense pode ouvir artistas locais. O
objetivo do festival é unir “ingredientes” diferenciados, atraindo turistas e divulgando a culinária do interior de Minas Gerais.



FESTIVIDADE DE CONGADO DE MARINHOS

Município: Brumadinho

Data: 04/08

Categoria: Religiosos

Endereço: Ao entorno da Igreja de Nossa Senhora da Conceição - Marinhos, Avenida Hum, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 97174-7680

Facebook: https://www.facebook.com/visitebrumadinhooficial

Site: http://www.visitebrumadinho.com.br

Descrição:

As Festas de Congado (Reinado) são realizadas anualmente em diversas comunidades do município. Durante a celebração são realizados
cortejos, visita a casa dos reis (alvorada), troca de coroa e outras tradições. Com muita dedicação, seriedade e compromisso, as Festas de
Congado são consideradas uma das celebrações religiosas mais tradicionais de Brumadinho. No mês de agosto, as Festas de Congado
são realizadas nas comunidades de Marinhos, São José e Santa Efigênia.

ORQUESTRA MINEIRA DE ROCK - BEATLES

Município: Belo Horizonte

Data: 04/08

Categoria: Show

Endereço: Palácio das Artes - Centro, Avenida Afonso Pena , 1537

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98632-4998

Facebook: https://www.facebook.com/orquestramineiraderock/

Site: http://fcs.mg.gov.br/eventos/orquestra-mineira-de-rock-beatles/

Descrição:

A Orquestra Mineira de Rock volta ao icônico Palácio das Artes com um show inédito! Os 13 integrantes da Banda Cartoon, Calix Banda e
SOMBA sobem ao palco da casa para fazer um repertório inteiramente dedicado aos The Beatles. Prepare-se para presenciar o maior
espetáculo dedicado aos quatro garotos de Liverpool que Belo Horizonte verá em 2019! É possível contar com um passeio completo pela
obra de John, Paul, George e Ringo, contemplando todas as fases da banda e até alguns sucessos de suas carreiras solo. A apresentação
acontece às 19h.

FESTA DE SÃO DOMINGOS E PADRE ARLINDO

Município: Diogo de Vasconcelos

Data: 04/08

Categoria: Religiosos

Endereço: Santuario de São Domingos de Gusmão - Centro, Padre Cupertino, s/n

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3886-1284

Descrição:

Festa religiosa que acontece no primeiro domingo de agosto em comemoração ao Padroeiro São Domingos de Gusmão e à memória de
Padre Arlindo Vieira. Reunindo milhares de fiéis na cidade, com celebração de missas durante o dia, procissão e banda de múcica. Neste
dia também temos várias barraquinhas pela cidade comercializando vários produtos.



II ENCONTRO DOS CAVALEIROS DO COCAIS DE CIMA

Município: Coronel Fabriciano

Data: 04/08

Categoria: Show

Endereço: Área do Zeca - São José dos Cocais (Cocais de Cima), Rua João Martins Carneiro, 540

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3841-7739

Site: http://www.fabriciano.mg.gov.br

Descrição:

Em sua segunda edição, o Encontro de Cavaleiros do Cocais de Cima, tem o intuito de reunir os cavaleiros da Serra dos Cocais e de ser
momento de entretenimento para toda a população do município e turistas. A programação contará com shows e cavalgada que sairá às
08:00 do Portal da Serra dos Cocais até o local do evento (Área do Zeca).

5ª CAVALGADA DE SOBRÁLIA

Município: Sobrália

Data: 04/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Rua Cláudio Manoel - Centro, Loteamento particular, S/N

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3232-1149

Facebook: https://www.facebook.com/municipiodesobralia/

Descrição:

É realizado um encontro com os cavaleiros na zona rural em um local pré-estabelecido pela equipe organizadora, desde local os cavaleiros
seguem para a sede do município ao fim do percurso é distribuído um almoço gratuito para os participantes, após é iniciado o show com
cantores regionais e os sorteios.

ARGIRITA SABOR

Município: Argirita

Data: 04/08, 25/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Bares - Argirita, Praça Catulino Vasconcelos, 0

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3445-1288

Descrição:

O Argirita Sabor é uma festa que mexe com todos os sentidos. Paladar, Audição, Olfato...Todos despertados pelos sabores e odores da
culinária mineira e da música brasileira, presente durante um mês nos bares e restaurantes da cidade e na grande festividade final, que
acontece num sábado e domingo o dia inteiro na Praça Catulino Vasconcelos, com barracas espalhadas servindo os pratos participantes do
festiva, além de barracas de artesanato e muita música de bandas regionais. Argirita Sabor é um evento organizado pela Associação
Comercial e Empresarial de Argirita - ACEA, com apoio da Prefeitura Municipal de Argirita. É um evento familiar, pra curtir boa música,
cantar e saborear deliciosos petiscos.



IPATINGA GOURMET - FESTIVAL GASTRONÔMICO

Município: Ipatinga

Data: 04/08, 17/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Parque das Cachoeiras - Zona Rural, Estrada do Ipaneminha , NE, Zona rural de Ipatinga

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3829-8069

Site: http://www.facebook.com/ipatingagourmet2017

Descrição:

O Ipatinga Gourmet acontece entre os mês de junho a agosto, em data a ser definida pela equipe de produção, compõe o calendário de
Minas Gerais de festivais gastronômicos. É realizado com a participação de chefes de cozinha da região do Vale do Aço e em três locais
diferentes, a abertura é em um centro comercial da cidade, as oficinas em uma cozinha experimental de um supermercado e o encerramento
em um empreendimento da zona rural de Ipatinga. Todos os pratos oferecidos e ensinados no festival tem que ter como ingrediente principal
o produto definido pela equipe de produção.

FESTIVAL DE INVERNO DE PONTE NOVA

Município: Ponte Nova

Data: 04/08, 12/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Ponte Nova - Centro Histórico; Palmeiras; Pacheco, Av. Caetano Marinho, 306, s/n

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3817-3440

Descrição:

O Festival de Inverno 2018 trouxe, à população de Ponte Nova, muita música, cultura, gastronomia e artesanato. O Festival incluiu em sua
programação o ViJazz, que trouxe a banda holandesa The Jig. Tivemos também, Carla Sceno, Sérgio Freitas, Tomás Santana, Fundo de
Quintal, Malá e Cia, Hip Hop entre outros artistas da terra.

FESTA DE SÃO DOMINGOS

Município: Santo Antônio do Aventureiro

Data: 04/08, 04/08

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Carlos Augusto Pires - Centro, Praça Carlos Augusto Pires, s/n

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3286-1110

Site: http://www.pmsaa.mg.gov.br

Descrição:

A tradicional Festa do Santo Domingos de Gusmão, padroeiro do distrito de São Domingos, é realizada anualmente pela comunidade local.
Acredita-se que a festa é realizada há mais de 100 anos, fazendo com que a festa não seja apenas um evento religioso, mas uma tradição
cultural que foi passada por gerações de moradores do distrito. Nesta época, ocorre uma grande peregrinação de fiéis e antigos moradores,
que retornam com suas famílias para apreciar o evento, atraindo visitantes de diversos municípios da região. A programação envolve
novenas, celebrações eucarísticas, confissões, procissões com ruas enfeitadas, além de contar com shows, leilões de bezerros e bingos.



ENCONTRO DE BANDEIRAS (FOLIAS DE REIS)

Município: Itapagipe

Data: 04/08

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço:  Casa da Cultura - JARDIM CASTRO, AVENIDA TRÊS, 949, RUA

Circuito: Circuito Turístico Alta Mogiana

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3424-1173

Descrição:

Encontro anual das Companhia de reis, Gongado, reizado e outros grupos populares, que acontece sempre no mes de agosto em frente a
Capela de Santos Reis em Itapagipe. No local é servido um almoço a todos os turistas e participantes do evento.

SAVASSI FESTIVAL

Município: Belo Horizonte

Data: 05/08, 11/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Savassi - Savassi, Rua Antônio de Albuquerque, 781

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3225-9973

Facebook: https://www.facebook.com/pg/savassifestivaljazz/about/?ref=page_internal

Site: http://savassifestival.com.br/home/

Descrição:

De 5 a 11 de agosto, Belo Horizonte recebe a edição 2019 do Savassi Festival. O evento dedicado ao Jazz traz uma intensa programação
musical, principalmente na Savassi, local em que fica o palco principal na Rua Antônio de Albuquerque, entre as ruas Sergipe e Alagoas,
Funcionários. Além da Savassi, as apresentações ocorrem na Praça Floriano Peixoto, em cafés, teatros, bares e restaurantes. Na edição
2019, a programação já pode ser conferida no site oficial do festival.

310ª NOVENA E 41º JUBILEU DE NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM

Município: Itabirito

Data: 06/08, 15/08

Categoria: Religiosos

Endereço: Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem de Itabirito - Boa Viagem, Praça Dom Silvério, 10

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3561-1979

Facebook: https://pt-br.facebook.com/pages/category/Religious-Organization/Par%C3%B3quia-NS-da-Boa-Viagem-Itabirito-MG-
520721838037387/

Site: http://paroquiadaboaviagem.com.br/

Descrição:

A 310ª Novena e 41º Jubileu de Nossa Senhora da Boa Viagem, realizado entre o dia 06 e o dia 15 de agosto de 2019, celebra com fé,
devoção e muita festa o mês consagrado á padroeira de Itabirito - Nossa Senhora da Boa Viagem. O evento conta com recitação do terço,
todos os dias, às 06:30h e celebração eucarística às 19:00h. Haverá ainda a realização de confissões. No dia 15 de agosto, dia de Nossa
Senhora da Boa Viagem, haverá celebração, o tradicional repique de sinos, buzinaço e leilão, além de procissão motorizada. Devotos de
todas as partes vem à cidade para celebrar a festa de nossa padroeira.



FESTA DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 2019

Município: Espera Feliz

Data: 06/08, 15/08

Categoria: Religiosos

Endereço: Parque de Exposição - centro, rua da mineração, S/N

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3746-1348

Descrição:

A festa da Padroeira Nossa Senhora da Glória acontece há mais de 80 anos e reúne milhares de fiéis vindos de toda a região. Os festejos
se iniciam a partir do dia 6 de Agosto com a Novena, culminando com festa no Adro da Matriz. É uma festa religiosa e que também abriga
momentos sociais, com as barraquinhas e apresentações de música ao vivo.

46ª FESTA DE NOSSA SENHORA DE ABADIA

Município: Carbonita

Data: 06/08, 15/08

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça da Igreja no Distrito de Abadia - Zona Rural , Distrito de Abadia , s/n

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3526-1933

Facebook: http://prefeitura Municipal de Carbonita ou http://santuário de Nossa Senhora de Abadia

Site: http://www.carbonita.mg.gov.br

Descrição:

Evento religioso que acontece há 46 anos no distrito de Abadia, localizado a 36 km da sede do município. De 06/08 a 13/08 celebrações
todos os dias as 19:00 no Santuário de Nossa senhora de Abadia e abertura da sala dos milagres para visitação. Dia 14/08 celebração de
Batizados , celebração da missa as 19:00 e procissão com mastro e grande queima de fogos e acompanhamento da banda de música do
município. Dia 15/08: Recepção de romeiros, missas de hora em hora a partir das 6:00 da manhã. Abertura da sala dos milagres para
visitação. As 14:00 procissão e encerramento da festa. O visitante ainda podem se deliciar das águas puras e cristalinas do Rio Araçuaí a
500 metros da praça e Ribeirão Água Limpa a 1 km do centro do distrito. Numa mistura de fé e lazer!

FESTA DO NOSSO SENHOR BOM JESUS

Município: Turmalina

Data: 06/08

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça da Capela - Comunidade de Novo Peixe Cru, Comunidade de Novo Peixe Cru, s/n

Circuito: Circuito Turístico Lago de Irapé

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3527-1257

Site: http://www.turmalina.mg.gov.br

Descrição:

Acredita-se que a festa tenha sido iniciada quando a imagem do padroeiro chegou à comunidade, possivelmente entre os anos de 1887 a
1923, porém os registros oficiais da festa datam de 1987. A festa do Bom Jesus do Peixe Cru é comemorada tradicionalmente no dia 06 de
agosto, iniciando sua preparação alguns meses antes e a parte religiosa duas semanas antes devido às novenas. A festa inicia-se com
novenas, e na véspera acontece a procissão para buscar a bandeira na casa do festeiro, seguida de missa, procissão do Bom Jesus e
levantamento do mastro com fogos. Juntamente com a festa religiosa acontece a apresentação de grupos folclóricos com danças típicas,
como o vilão e o nove. O público também se delicia com um jantar comunitário realizado por pessoas da comunidade durante a semana, e
se diverte com mesas de leilão, cavalgada, distribuição de almoço e shows.



LOCAWEB DIGITAL CONFERENCE

Município: Belo Horizonte

Data: 06/08

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Ouro Minas Palace Hotel - Ipiranga, Avenida Cristiano Machado, 4001

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone:  0800 55 5932

Facebook: https://www.facebook.com/locaweb/

Site: https://belohorizonte.locawebdigitalconference.com.br/?
fbclid=IwAR3Bn7qMNkuTGzLZalQQmqtNgIM2Qqq6ExdFqTQicdK13Krpt1CbU_ci-5E

Descrição:

A Locaweb Digital Conference chega com foco em marketing digital, empreendedorismo, inovação e e-commerce. Com novos palestrantes
referências do mercado, network, e sala exclusiva com consultoria de presença digital para a sua empresa oferecidos por profissionais
especializados. A programação do evento deve ser acompanhada no site oficial do evento, já as inscrições devem ser feitas pelo Sympla. O
evento acontecerá no Hotel Ouro Minas no dia 6 de agosto de 2019.

FESTIVAL DE TURISMO DE OURO PRETO

Município: Ouro Preto

Data: 07/08, 10/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Centro de Artes e Convenções - Ouro Preto, Rua Diogo de Vasconcelos, Pilar, 328

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31)3551-6317

Site: http://www.ouropreto.mg.gov.br

Descrição:

A edição 2019 do Festival de Turismo de Ouro Preto acontecerá entre os dias 7 e 10 de agosto, no Centro de Artes e Convenções da
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). O Festival terá espaços dedicados à gastronomia, cultura, eventos e entretenimento,
exposição de produtos, roteiros e serviços da região do Circuito do Ouro, inovação e tecnologia, rodada de negócios, sustentabilidade,
como também, palestras e oficinas. O Festival fomentará o desenvolvimento do turismo entre governos, pessoas, empresas e setores de
investidores, de modo a promover a troca de conhecimento e o crescimento econômico na região do Circuito do Ouro, Inconfidentes, Médio
Piracicaba e no estado de Minas Gerais. A realização é da Ouro Preto e Circuito do Ouro Convention & Visitors Bureau, C:M Marketing e
Eventos, com correalização da Prefeitura Municipal de Ouro Preto e Universidade Federal de Ouro Preto.

FESTA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Município: Nazareno

Data: 07/08, 31/08

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Nossa Senhora de Nazaré - Centro , Praça Nossa Senhora de Nazaré, 69

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3842-1200 / 9912-1244

Facebook: https://www.facebook.com/Santu%C3%A1rio-Nossa-Senhora-de-Nazar%C3%A9-218781881607467/

Site: http://santuarionsn.blogspot.com

Descrição:

Festa da Padroeira é um momento forte de Evangelização em que somos convidados a nos reencontrarmos com Deus e com os irmãos, o
Jubileu conta com a presença de outros corais formados pelos romeiros de Nossa Senhora, missas, procissões, confissões e barracas de
comidas típicas.



AGRIMINAS 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 07/08, 11/08

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Expominas - Gameleira, Avenida Amazonas, 6200

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3073-0000

Facebook: https://www.facebook.com/fetaemgbh

Site: http://agriminas.feira.br/

Descrição:

A Feira Estadual da Agricultura Familiar de Minas Gerais (AgriMinas) é promovida pela FETAEMG e nessa edição será realizada em novo
local: “Expominas”, de 07 a 11 de agosto de 2019, em Belo Horizonte. É uma grande oportunidade para que o agricultor coloque seus
produtos em uma das maiores vitrines do Brasil, não perca essa chance! A AgriMinas, que tem como intuito valorizar a produção da
agricultura familiar no estado de Minas Gerais, além de contar com exposição de produtos, artesanatos, degustação de comidas e bebidas
típicas, traz apresentações culturais para o público como atrações para os dias da feira.

35º CIRCUITO NACIONAL DO SETOR ELÉTRICO - CINASE

Município: Belo Horizonte

Data: 07/08, 08/08

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Expominas - Gameleira, Avenida Amazonas, 6200

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (11) 3872-4404 / 98433-2788

Facebook: https://www.facebook.com/evento.cinase/?_rdc=2&_rdr

Site: https://www.cinase.com.br/evento-belo-horizonte-2019/

Descrição:

É fato que o custo de eletricidade em Belo Horizonte é um dos mais caros do Brasil. Porém, em contrapartida, o índice de radiação solar no
território mineiro é tão alto que pode ser comparada à radiação solar do Nordeste. Isso faz com que o sol na região de Minas Gerais seja um
excelente potencial para a geração de energia e um recurso que pode trazer uma quantidade significante de benefícios, sendo o principal
deles a viabilidade econômica para este recurso, nesta região. Por isso, no CINASE – Etapa BH, acredita-se que a abordagem sobre
Energia Fotovoltaica terá alta relevância para a região. O tema trará reflexões através de palestras e debates, trazendo os principais
impactos de sua utilização e suas relações com as Normas Regulamentares (NR10 e NR35). As inscrições já estão abertas e podem ser
acessadas no site oficial do evento.

FEIRA DE QUECA E LAMPARINA - AGOSTO

Município: Nova Lima

Data: 07/08, 08/08

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Itinerante, em pontos turísticos da cidade. - Centro, Praça Bernardino de Lima, 80

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3581-8423

Descrição:

A Feira de Queca e Lamparina acontece em duas ocasiões por ano, com o intuito de comercializar e divulgar esses produtos que são
considerados como patrimônio imaterial da cidade. A feira é realizada pelo setor de Turismo da Prefeitura de Nova Lima, juntamente com o
núcleo de trabalho criado com as produtoras dessas iguarias. A Lamparina é um doce adaptado do pastel de Belém, feito com massa
folhada e muito coco. A Queca é um bolo feito com frutas cristalizadas, castanhas e nozes.



RAMP UP TOUR 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 08/08

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Renaissance Work Center - Funcionários, Rua Paraíba, 550

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (11) 98381 - 0189

Facebook: https://www.facebook.com/rampersoftware/

Site: https://rampuptour.com.br/

Descrição:

O Ramp Up Tour é um evento de imersão e uma ótima oportunidade para conhecer metodologias/tecnologias e encontrar as empresas que
as fornecem. O evento acontece no dia 08 de agosto e a feira de negócios do evento conecta os profissionais que visitam o evento com as
principais empresas fornecedoras de soluções de marketing e vendas B2B. O encontro que visa educar, trazer benchmarking e
conscientizar o mercado sobre a eficiência desses novos métodos de vendas para o mercado B2B, também pretende encorajar os
empresários locais a promoverem a revolução digital em seus departamentos comerciais. É, também, uma ótima oportunidade para os
próximos participantes fazerem uma imersão no seu próprio negócio, bem como fazer benchmark com outras empresas que estarão lá.

IV CONGRESSO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO

Município: Belo Horizonte

Data: 08/08, 10/08

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Universidade Federal de Minas Gerais - Campus Pampulha - Pampulha, Avenida Presidente Antônio Carlos, 6627

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Facebook: https://pt-br.facebook.com/ABAlf-Associa%C3%A7%C3%A3o-Brasileira-de-Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o-
454642918026235/

Site: https://ivconbalf.vpeventos.com/#/

Descrição:

O Congresso Brasileiro de Alfabetização (CONBAlf) é um evento de natureza científica e pedagógica e vem sendo reconhecido como um
dos principais eventos nacionais de debates sobre o tema da alfabetização. Considerando a importância do evento para a identidade do
campo de estudo, para diálogo entre pesquisadores nacionais, internacionais, professores e gestores e para a reflexão e divulgação de
práticas relativas ao ensino da leitura e da escrita, o IV Congresso Brasileiro de Alfabetização vem consolidar uma das ações mais
importantes da Associação Brasileira de Alfabetização, em 2019. As inscrições estão sendo realizadas através do site do evento.

31ªEXPO DE LARANJAL

Município: Laranjal

Data: 08/08, 11/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Parque da Exposição - Centro, Rua Coronel Barroca, 33, Parque

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 34241387

Site: http://laranjal.mg.gov.br

Descrição:

Laranjal mais uma vez será palco de uma festa super tradicional, com um amplo espaço que conta com barracas de comidas e bebidas
variadas, parque de diversão, feiras de artesanatos, amplo estacionamento e o principal shows com diversas bandas da região e o Alemão
do forró.



II COPA IFBB MINAS CAXAMBU

Município: Caxambu

Data: 09/08, 10/08

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Hotel Glória Caxambu - Centro , Av. Camilo Soares, 590

Circuito: Circuito Turístico das Águas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3341-9200

Facebook: http://www.facebook.com/hotelgloriacaxambu/

Site: http://www.ifbbmg.com.br

Descrição:

A II Copa IFBB Minas Caxambu, torneio de Fisiculturismo, reunirá cerca de 100 atletas de Minas, Rio e São Paulo. Eles vão disputar a
qualificação e a classificação para o Estadual em 2020 e para os Abertos Nacionais em 2019. A IFBB é a única no país com vínculo ao
Comitê Pan-americano, ao Ministério do Esporte e com chancela para classificar fisiculturistas para o próximo Pan-americano no Peru este
ano. A II Copa IFBB Minas Caxambu terá 33 categorias femininas e masculinas e contará com a participação do campeão mineiro,
Livingstone Pereira, que é de Varginha. Na sexta-feira, dia 09, os atletas serão pesados e medidos para a definição das categorias e no
sábado, dia 10, será realizado o campeonato, que é aberto ao público (ingressos no link acima). Os fisiculturistas serão avaliados por
árbitros nacionais de Minas, Rio e São Paulo.

FENAC - FESTIVAL NACIONAL DA CANÇÃO

Município: Coqueiral

Data: 09/08, 10/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Praça 7 de setembro - centro, Praça 7 de setembro, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3855-1162

Site: http://www.coqueiral.mg.gov.br

Descrição:

O maior Festival de música do país que já trouxe à Coqueiral 14 BIS, Oswaldo Montenegro, Kami e Wilson Sideral no palco principal
acontece neste ano no mês de agosto, juntamente com o Festival Nacional da Cultura, que traz, além de música de qualidade,
apresentações artísticas e culturais. O ambiente, as canções autorais, a boa comida e shows incríveis deixam este evento inesquecível para
quem participa.

FEIRA DE MASSAS E VINHOS DA VILLA ALBERTINI

Município: Belo Horizonte

Data: 09/08

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Villa Albertini - Santa Tereza, Rua Cristal, 137

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98449-5656

Facebook: https://www.facebook.com/VillaAlbertinibh/

Site: https://www.villaalbertini.com.br/

Descrição:

O evento será realizado com o objetivo de oferecer ao público uma oportunidade de apreciar massas artesanais e vinhos de rótulos
variados, em um mesmo ambiente, para finalizar a sexta-feira em um ambiente agradável e acolhedor. Durante a feira, será possível contar
com; Degustação de vinhos e massas, harmonização vinhos Velho Mundo e Novo Mundo, entrada com direito a degustação de massas
liberada e Bebidas e sobremesas vendidas a parte.



CULTURA A GOSTO

Município: Pains

Data: 09/08, 10/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Parque da Exposição - Várzea , Rua Formiga , s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3323-1313

Facebook: http://https://www.facebook.com/PrefPains/

Site: http://www.pains.mg.gov.br

Descrição:

Criado em 2017, o Festival Gastronômico de Pains - Cultura a Agosto, é realizado no mês de agosto e proporciona aos participantes
variados pratos dos estabelecimentos participantes bares e restaurantes. O Festival conta com praça de alimentação e shows musicais,
além da barraca de cerveja artesanal e vinhos. Evento ideal para a família. Reunindo munícipes e turistas, são duas noites de festa e conta
com cerca de 1.000 pessoas por noite.

FESTA DA PAZ

Município: Itabirinha

Data: 09/08, 10/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro de Eventos - Centro, Avenida dos Esportes, s/n

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3247-1244

Site: http://itabirinha.mg.gov.br/site/

Descrição:

A Festa da Paz de Itabirinha é o principal evento da cidade que acontece tradicionalmente no mês de agosto e que atrai turistas de todo
Brasil principalmente da região Leste de Minas. Sempre com grandes atrações, a cada ano superando o ano anterior com artistas
renomados de fama internacional como as duplas Zé Neto e Cristiano, Fernando e Sorocaba dentre outros artistas, e sempre com grande
público e com entrada gratuita, o evento é sempre muito aguardado pelos muncípios pois além de entreter o comércio também é aquecido
gerando muitos empregos provisórios.

TRADICIONAL FESTA DO DISTRITO DE VEREDA GRANDE

Município: Urucuia

Data: 09/08, 11/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Distrito de Vereda Grande - Centro, Distrito de Vereda Grande, s/n, Urucuia

Circuito: Circuito Turístico Urucuia Grande Sertão

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3634-9246

Facebook: http://facebook.com/prefeituradeurucuia/

Site: http://www.urucuia.mg.gov.br

Descrição:

A festa conta com celebração de missa, barraquinhas, rodeio, shows, campeonato de futebol, prova de team peaning e corrida a cavalos,
entre outros atrativos.



II SIMPÓSIO DO NÚCLEO INTEGRADO DE PESQUISA E TRATAMENTO DA ENDOMETRIOSE

Município: Belo Horizonte

Data: 09/08, 10/08

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Hospital Felício Rocho - Barro Preto, Avenida do Contorno, 9530

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3514-7000

Facebook: https://www.facebook.com/hospitalfeliciorocho

Site: https://www.feliciorocho.org.br/

Descrição:

O Núcleo de Ciências da Saúde do Hospital Felício Rocho realiza o segundo Simpósio do Núcleo Integrado de Pesquisa e Tratamento da
Endometriose, nos dias 9 e 10 de agosto. O evento irá debater os seguintes temas: Imagem e endometriose; Reprodução assistida e
endometriose; Tratamento clínico da endometriose; Endometriose ovariana; Endometriose intestinal. O simpósio terá a presença de
profissionais e pesquisadores da área realizando palestras e mesas de debate. As inscrições estão abertas pelo site da Sympla e residentes
e acadêmicos tem um valor especial.

FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Município: Itaguara

Data: 09/08, 11/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Capela do Senhor dos Passos - Centro, Praça Guimarães Rosa, s/nº

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3184-2699

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradeitaguara/

Site: http://itaguara.mg.gov.br

Descrição:

A centenária Festa de Nossa Senhora do Rosário de Itaguara chama a atenção pela devoção e história dos congadeiros da cidade.
Transmitida de geração em geração, a festa mantém seu brilho e convida a todos a dançar, tocar e cantar em honra de Nossa Senhora do
Rosário. Da festa, participam seis guardas locais e várias outras convidadas. No domingo, você pode acompanhar a Missa Conga que
acontece no Santuário de Nossa Senhora das Dores.

2º BH-RETINA SUMMIT BELO HORIZONTE 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 09/08, 10/08

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Hotel Mercure Lourdes - Lourdes, Avenida do Contorno, 7315

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (11) 5081-7028

Facebook: https://www.facebook.com/bhretinasummit/?modal=admin_todo_tour

Site: https://www.bhretinasummit.com.br/

Descrição:

Durante os dias 9 e 10 de agosto de 2019, Belo Horizonte receberá o 2º BH -RETINA SUMMIT. O programa do evento, a ser divulgado em
breve, conta com uma importante grade científica. Alguns palestrantes internacionais já estão confirmados, Ehab El Rayes do Egito e
Kourous Rezaei dos Eua. As inscrições devem ser feitas no site oficial do evento.



FESTIVAL DA LINGUIÇA

Município: Formiga

Data: 09/08, 10/08

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Estacionamento do Terminal Rodoviário - Centro, Av. Jucá Almeida, s/n

Circuito: Circuito Turístico Grutas e Mar de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3329-1823

Site: http://www.formiga.mg.gov.br/

Descrição:

O Festival da Linguiça é a principal festa da gastronomia formiguense, trata-se da apresentação do produto típico da cidade de Formiga, que
é a linguiça. A arrecadação com a venda das comidas tipicas do festival é revertida em recursos para entidades filantrópicas que
desenvolvem trabalho social na cidade. O evento é gratuito e acontece na praça do terminal rodoviário, São dois dias de festa com diversas
apresentações musicais e culturais.

JOTA QUEST - SAIDEIRA ACÚSTICO TOUR

Município: Belo Horizonte

Data: 10/08

Categoria: Show

Endereço: Km de Vantagens Hall - Savassi, Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3515 3608

Facebook: https://www.facebook.com/JotaQuest/

Site: https://www.jotaquest.com.br/

Descrição:

A banda Jota Quest faz o show de encerramento da turnê Jota Quest - Músicas Para Cantar Junto em BH. A apresentação vai ser no dia 10
de agosto, no Km de Vantagens Hall, às 22h. Além do show, o grupo também lança o EP digital comemorativo com raridades e jam
sessions de Acústico. Serão cinco canções disponibilizadas nas plataformas digitais, que estavam fora do show acústico. No repertório, a
balada-black Vício, a soul-music Todas As Janelas, a balada-rock Palavras de um Futuro Bom, e ainda, as surpreendentes novas versões
de Além do Horizonte, clássico de Roberto & Erasmo, e a bossa-jazz 35, de Heleno Loyola – esta com trecho incidental da canção O
Telefone Tocou Novamente, de Jorge Ben Jor.

XX CHURRASCANDO COUNTRY

Município: Unaí

Data: 10/08

Categoria: Show

Endereço: Parque de Exposições - Barroca, Rua Virgílio Justiniano Ribeiro, 1887

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99934-0007

Site: http://www.prefeituraunai.mg.gov.br

Descrição:

O Churrascando Country é realizado pelo Rotary Rio Preto e sempre atraiu muita gente. A festa conta com a presença de milhares de
pessoas e toda sua renda será destinada em prol de entidades que exercem a filantropia.



9ª FESTA DA ASSOCIAÇÃO DO CAMBAÚBA.

Município: Uruana de Minas

Data: 10/08, 10/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo, Show

Endereço: Sede da Associação - Zona Rural, Zona Rural, s/n

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3678-9090

Facebook: http://www.facebook.com/Prefeitura-Municipal-de-Uruana-de-Minas-ADM-2017-a-2020-1227001997415795/

Site: http://wwwuruanademinas.mg.gov.br

Descrição:

A Festa do Cambauba já é tradicional na cidade e a mais esperada do ano! Realizada há nove anos consecutivos pela Associação dos
Pequenos Produtores Rurais do Cambaúba, uma comunidade acolhedora e hospitaleira. Toda arrecadação da festa é revertida em
melhorias para Associação. Durante a programação, o público se diverte com a Tradicional Cavalgada, rodeio, shows e muito forró. Venham
participar conosco e se divertir!

#PUTA FARRA 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 10/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Land Spirit Complex - Belvedere, Rodovia BR 356,, s/n, Km 7,5

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone:  (31) 2514-1531

Facebook: https://www.facebook.com/pg/sleepwalkersbr/about/?ref=page_internal

Descrição:

A festa Puta Farra desembarca em BH no dia 10 de agosto, a partir das 22h, para mais uma edição. O trio de DJs, Dudu Linhares, Guga
Guizellini e Pedro Almeida, mais conhecidos como Make U Sweat vão agitar a Land Spirit com participações especiais de outros
convidados. O evento, que já passou por São Paulo, Florianópolis, Goiânia e Recife, tem como marca registrada a energia e a irreverência.
Um prato cheio para os amantes de música eletrônica e diversão.

FESTIVAL DA CACHAÇA

Município: Brumadinho

Data: 10/08, 11/08

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Campo de futebol - Córrego de Almas - Aranha, Povoado de Córrego de Almas, s/n

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3571-3906

Facebook: https://www.facebook.com/visitebrumadinhooficial

Site: http://www.visitebrumadinho.com.br

Descrição:

Realizado no povoado de Córrego de Almas, localizado no distrito de Aranha em Brumadinho, o tradicional Festival da Cachaça reúne
anualmente diversos produtores rurais locais. Valorizando os processos, a produção e a criação de diversos produtos derivados da cana-de-
açúcar, proporciona experiências e sensações únicas aos visitantes. O evento conta ainda com diversas apresentações culturais e barracas
de comidas típica.



MARCHA PARA JESUS

Município: Nanuque

Data: 10/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos, Show

Endereço: avenida Santos Dumont - centro, Avenida Santos Dumont, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3621-2462

Site: http://www.nanuque.mg.gov.br

Descrição:

Um evento internacional e interdenominacional que ocorre anualmente na cidade de Nanuque/MG e reúnem milhares de cidades
espalhadas pelo mundo e tem a finalidade de reunir fiéis da igreja evangélica a Marcha para Jesus é organizada pela Igreja Renascer em
Cristo, no Brasil (com participação de outras denominações neopentecostais), o evento traz a rua as igrejas, que marcham atrás de trios
elétricos.

SABORES DO MEMORIAL COTOCHÉS

Município: Abre Campo

Data: 10/08

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Memorial Cotochés - BR 262 (Rodovia Belo Horizonte – Vitória), KM 96, S/N

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3872-1754

Facebook: https://www.facebook.com/MemorialCotoches

Site: http://www.memorialcotoches.com/

Descrição:

O Memorial Cotochés é referência em gastronomia de qualidade na região! Pensando nisso, o Festival Gastronômico Sabores do Memorial
Cotochés reúne o melhor da gastronomia, com pratos típicos da culinária mineira em ambiente agradável e acompanhado de apresentações
musicais com artistas locais.

ENCONTRO DE VOO LIVRE DE RAUL SOARES

Município: Raul Soares

Data: 10/08, 11/08

Categoria: Esportivo

Endereço: Pico do Boachá (salto) / Minas Beach Thermas Resort (pouso) - Córrego do Boachá (salto) / MG 329 (pouso), Rodovia MG
329, s/n

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/secultraulsoares

Descrição:

O Encontro de voo livre de Raul Soares acontece há mais de 10 anos e inclusive já sediou etapas da Copa Minas e do Campeonato
Brasileiro. Anualmente recebe a visita de mais de 100 pilotos em dois dias de encontro com apresentação de várias modalidades. Raul
Soares tem o privilégio de contar como Pico do Boachá, considerado pelos voadores entre as 3 melhores rampas naturais para a prática do
esporte no estado de Minas Gerais. Os pilotos participantes garantem com a inscrição apoio logístico de acesso a rampa e socorro de
emergência durante os dias do evento. Na área de pouso é instalada uma praça de alimentação para recepção do público.



FESTIVAL DA CACHAÇA

Município: Brumadinho

Data: 10/08

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Campo de futebol - Córrego de Almas - Aranha, Povoado de Córrego de Almas, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3571-4602

Facebook: https://www.facebook.com/visitebrumadinhooficial

Site: http://www.visitebrumadinho.com.br

Descrição:

Realizado no povoado de Córrego de Almas, localizado no distrito de Aranha em Brumadinho, o tradicional Festival da Cachaça reúne
anualmente diversos produtores rurais locais. Valorizando os processos, a produção e a criação de diversos produtos derivados da cana-de-
açúcar, proporciona experiências e sensações únicas aos visitantes. O evento conta ainda com diversas apresentações culturais e barracas
de comidas típica.

FICC 6ª EDIÇÃO NO MINEIRÃO

Município: Belo Horizonte

Data: 10/08, 11/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Mineirão - São José, Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 2511- 4016

Facebook: https://www.facebook.com/festivalficc/

Site: https://www.facebook.com/ProdutoraPlayCultural/

Descrição:

O Festival Internacional de Cerveja e Cultura está de volta! A sexta edição do festival acontece nos dias 10 e 11 de agosto, sábado e
domingo, no Estacionamento G1 do Mineirão, para um final de semana regado à muita cerveja artesanal, gastronomia, música e
exposições, pinturas ao vivo e apresentações ao longo da festa! O FICC apresenta uma seleção de restaurantes e produtores
gastronômicos variados, além das melhores cervejas e de drinks variados. O FICC é para toda família! Crianças são mais do que bem
vindas para aproveitar junto com a gente um final de semana repleto de cultura!

FESTA DOS ESTADOS

Município: Juatuba

Data: 10/08, 10/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Poliesportivo Municipal Antônio José Bento - Centro / Varginha, Rua José Monteiro, 200

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3535-5524

Site: http://juatuba.mg.gov.br/

Descrição:

A Festa dos Estados surge com o objetivo de resgatar e valorizar a diversidade cultural dos moradores de Juatuba retratada nas barracas de
todos os estados brasileiros, através da dança, da culinária e da história. Em sua primeira edição já se consolida como sucesso garantido e
encantou a todos que participaram. Devido ao sucesso agora integra o calendário de eventos do município. O evento é organizado pela
Igreja Batista Betel.



FESTA DE NOSSA SENHORA D´AJUDA

Município: Curral de Dentro

Data: 10/08

Categoria: Religiosos, Show

Endereço: Praça Celso Saraiva - Centro, Distrito de Maristela de Minas, s/n

Circuito: Circuito Turístico Lago de Irapé

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3845-9419

Site: http://www.curraldedentro.mg.gov.com.br

Descrição:

A festa de Nossa Senhora D’Ajuda é um evento tradicional em que todos os fiéis se reúnem para celebrar a festa com rezas de terços,
novenas e a devoção à nossa Senhora' D Ajuda, demonstrando a valorização da cultura popular do município. A programação envolve
comidas típicas como o pequi e carne de sol com mandioca, diversas brincadeiras como pau de sebo, quebra pote e outras. O evento atrai
participação de turistas e moradores.

FESTIVAL GASTRONÔMICO SONS E SABORES

Município: Nova União

Data: 10/08, 11/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Praça Padre João Habian , s/n, Praça

Circuito: Circuito Turístico Serra do Cipó

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3685-1448

Site: http://www.novauniao.mg.gov.br

Descrição:

Festival Gastronômico Sons e Sabores de Nova União veio como um achado já em sua primeira edição foi tido com uma das melhores
festas de nossa cidade, em um cenário Lindo em frente a Igreja Matriz São Sebastião, instalamos uma estrutura onde deixamos todos os
clientes satisfeito e muito a vontade ao som de musicas que combinem com ambiente. Neste espaço são apresentados ao publico uma
gastronomia familiar, tradicional a comida mineira de qualidade. O nosso objetivo e enaltecer a cultura e ampliação da culinária feita da
banana e ainda incentivar o desenvolvimento do turismo através da gastronomia.

7º SIMPÓSIO MINEIRO DE HEMATOLOGIA

Município: Belo Horizonte

Data: 10/08

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Associação Médica de Minas Gerais - Centro, Avenida João Pinheiro, 161

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3227-8544

Facebook: https://www.facebook.com/abrale/

Site: http://abrale.org.br/

Descrição:

A Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (ABRALE), uma das mais conceituadas e importantes associações que trabalha para
democratizar o tratamento e qualidade de vida de pessoas com doenças hematológicas (linfoma, leucemia, mieloma multiplo,
mielodisplasia, PTI, mieloproliferativas), realiza com o apoio da Rhodes Eventos, o 7º Simpósio Mineiro de Hematologia. O evento
acontecerá no dia 10 de agosto, no Centro de Convenções da Associação Médica de Minas Gerais, tendo como tema principal Mieloma e
Linfoma. Para se inscrever no simpósio, preencha a ficha de inscrição e envie para a Secretaria Executiva Rhodes Eventos, pelo email
lilia@rhodeseventos.com.br e aguarde o retorno com a confirmação da sua participação.



FESTIVAL GASTRONÔMICO

Município: Córrego Fundo

Data: 10/08

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Avenida Verde - Centro, Avenida Verde, s/n

Circuito: Circuito Turístico Grutas e Mar de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (37) 9 9946-4209

Site: http://www.corregofundo.mg.gov.br

Descrição:

Realizado sempre no segundo fim de semana de Agosto, o Festival Gastronômico de Córrego Fundo proporciona shows sertanejos,
apresentações culinárias e apresentações de dança. O Festival de Gastronômico de Córrego Fundo é um dos maiores eventos do nosso
querido Município, onde o fim de semana é dedicado a culinária, o cardápio é escolhido de acordo com o tema de cada evento. Várias
barracas são montadas na Avenida Verde no centro da cidade vendendo os pratos típicos que agradam os visitantes de várias partes do
Brasil. O festival é aberto ao público e todos os dias há apresentações de dança e shows regionais. Além de saborear no festival os pessoas
recebem as receitas que são oferecidas durante o evento. Venha participar conosco!

ARRAIÁ DO PARQUE IPANEMA

Município: Ipatinga

Data: 10/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Parque Ipanema - Veneza, Av. Roberto Burle Marx, s/n

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3829-8067

Site: https://www.ipatinga.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/cerca-de-3000-pessoas-prestigiam-1o-arraia-do-parque-
ipanema/95699

Descrição:

Em agosto acontece o 1º Arraiá do Parque Ipanema que, além de fogueira e comidas típicas com barraquinhas assistenciais, contará com
apresentações de danças dos alunos das escolas municipais e de Educação em Tempo Integral, além de professores e funcionários dos
estabelecimentos de ensino. Ademais, terá a presença do som do Trio Saculejado, da dupla sertaneja Victor e Cristiano, apresentações do
Congado Mirim do Ipaneminha e dos grupos de idosos Renascer e Conviver da ACCEF - Associação Centro de Convivência Espaço da
Família.

EXPERIMENTE CERVEJAS ARTESANAIS E GASTRONOMIA

Município: Belo Horizonte

Data: 10/08

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça dos Quatro Elementos - Jardim Canadá - Jardim Canadá, Praça Quatro Elementos, s/n

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 2516-9331

Facebook: https://www.facebook.com/Projeto.Experimente/

Descrição:

‘Experimente’ reúne o melhor das Cervejas Artesanais todo segundo sábado do mês no Jardim Canadá, promovendo rótulos e chefs
premiados com muita música e animação. Além de pratos e petiscos especiais que harmonizam perfeitamente com as cervejas, preparados
por bares e restaurantes tradicionais, as mais de 30 cervejarias participantes mostrarão ao público porque o Estado ganhou o apelido de
“Bélgica” brasileira, tamanha qualidade e a diversidade de rótulos locais. O evento é petfriendly e a entrada é franca.



V BURN EXPERIENCE

Município: Belo Horizonte

Data: 10/08

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Expominas - Gameleira, Avenida Amazonas, 6200

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone:  (31) 99169-0652

Facebook: https://www.facebook.com/UndergroundPubBh

Descrição:

Quem ama um bom churrasco não pode perder a 5ª edição do Burn Experience, o principal festival de churrasco de Minas Gerais. O festival
acontece no dia 10 de agosto, no Expominas, com open bar e open food, além de uma série de atrações musicais que garantem a diversão
ao longo de 7 horas de evento. No Burn Experience, o público poderá se deliciar com quatro áreas gastronômicas: Fogo de Chão, Cortes
BBQ, Smoker BBQ e Especial. No open de bebidas, opções como água, drinks de gin tônica e vodka, chopp, refrigerante, suco e cachaça
Santana Bananinha.

10ª QUEIMA DO ALHO

Município: Carmo do Cajuru

Data: 10/08

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque da Exposição - Industrial, Rua Presidente Tancredo Almeida Neves, S/N, Galpão da Amovecc

Circuito: Circuito Turístico Campo das Vertentes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3244-0731

Site: https://carmodocajuru.mg.gov.br

Descrição:

A Queima do Alho é uma festividade de cunho beneficente e consiste na organização de grupos de pessoas no resgate das tradicionais
comitivas de tropeiros e na produção de comidas típicas da época. Associação ao requinte uma boa atração de músicas sertanejas com
artistas locais e modas de violas. Acontece em dois momentos, durante as festividades da padroeira de Nossa senhora do Líbano e no
primeiro sábado que antecede a EXpô Cajuru.

I CICLO TURISTICO DE PONTE NOVA

Município: Ponte Nova

Data: 11/08

Categoria: Esportivo

Endereço: Hotel Glória - Centro, R. Antônio Frederico Ozanan, 450

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3817-3440

Facebook: https://www.facebook.com/SEMCTPN/

Descrição:

Passeio Ciclístico que teve sua largada em frente ao prédio do extinto Hotel Glória - cuja construção é um bem patrimonial tombado - rumo à
comunidade de Chopotó, que contem itens históricos como, a estação ferroviária, as palmeiras imperiais - plantadas por D. Pedro II em
ocasião da sua visita para inaugurar a estação ferroviária -, e o cemitério dos escravos - construção do início do século XVIII.



FESTA DE AGOSTO

Município: Franciscópolis

Data: 11/08

Categoria: Populares e Folclóricos, Religiosos, Show

Endereço: Praça Publica - centro, Avenida Presidente Kennedy, S/n, PRAÇA PUBLICA

Organização/Informações:

Telefone: (33) 9882-95763

Descrição:

A Festa de Agosto foi criada há, aproximadamente, um século para comemorar a chegada ao que era na época um pequeno vilarejo da
Santa Nossa Senhora da Graças. Atualmente festeja a Padroeira Nossa Senhora da Gloria, intitulada após a conversão da comunidade
católica a em paróquia. Inicialmente a programação era totalmente religiosa e acontecia ao ar livre, com missas, romarias, procissão e as
famosas mesas de leilões. Após a emancipação do município em 1997, o evento se tornou um festa cultura e popular com apresentação de
andas de caráter regional e nacional, com público de aproximadamente 10.000 pessoas durante os três dias do evento. diversos setores
beneficiados, como mercearias, supermercados, restaurantes, pousadas, bares, taxistas, ambulantes, feiras de agricultores rurais e de
artesanatos, contribui também para o reconhecimento regional do potencial turístico do município.

CAVALGADA DA AMIZADE

Município: Rio Novo

Data: 11/08

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Parque de Exposição de Rio Novo - Centro, Avenida Dr. Cândido de Oliveira Ribeiro, s/n, parque

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 99922-7418

Facebook: https://www.facebook.com/cavalgada.daamizade.5

Site: http://www.rionovo.mg.gov.br

Descrição:

A Cavalgada da Amizade nasceu da união de um grupo de amigos que se reunia para cavalgar, e ao perceber que o grupo ia aumentando,
resolveram se reorganizar e transformar o encontro em um evento anual. Um o passeio pela zona rural da cidade, a cada ano se dá em um
novo trajeto, reunindo cavaleiros e amazonas da cidade e região que seguem pelas ruas e estradas vicinais do município, em clima de
amizade e alegria. Após, a confraternização acontece com show de cantores sertanejos de sucesso e churrasco. Há venda de passaporte e
camisas.

QUEIMA DO ALHO

Município: Leandro Ferreira

Data: 11/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Sítio Rasteira - CENTRO, RUA ERNESTO FERREIRA, 500

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3277-1313

Facebook: http://https://www.facebook.com/turismolefer/

Descrição:

O evento se tornou uma tradição da culinária típica com comitivas de peões boiadeiros atraindo pessoas de várias cidades da região. São
servidos uma variedade de comidas típicas e Shows. Todo o lucro arrecadado é doado para uma instituição de caridade.



REINADO DA IRMANDADE DE SÃO BENEDITO E DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Município: Divinópolis

Data: 11/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Principais bairros da região urbana e Zona Rural. - São Judas, Cacoco de Cima, Branquinhos, Tietê, Amadeu Lacerda,
Porto Velho, Vale do Sol, Espírito Sa, Principais bairros da região urbana e Zona Rural., 0

Circuito: Circuito Turístico Campo das Vertentes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3229-6641

Site: http://divinopolis.mg.gov.br

Descrição:

Bem imaterial do município de Divinópolis, o Reinado de São Benedito e de Nossa Senhora do Rosário é considerado um das maiores
manifestação culturais da Terra do Divino, que se inicia em junho e vai até outubro. Mantida pelas Irmandades de São Benedito e de Nossa
Senhora do Rosário, as celebrações têm seu ponto alto no segundo domingo do mês agosto. São semanas de devoção expressos através
das procissões, danças, cantos tradicionais, rezas, missas, pagamento de promessas e todos os rituais envolvendo as manifestações dos
ternos e guardas de congado dos santos negros de devoção.

SEMINÁRIO INTERNACIONAL ESPORTES, MÍDIAS E TECNOLOGIAS

Município: Belo Horizonte

Data: 12/08, 13/08

Categoria: Congressos e Convenções, Esportivo

Endereço: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG (FAFICH) - Pampulha, Avenida Presidente Antônio Carlos, 6627

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3409-5072

Facebook: https://www.facebook.com/esportesetecnologias/

Site: https://doity.com.br/esportes-e-tecnologias/

Descrição:

O Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social (PPGCOM) da UFMG, através dos grupos de pesquisa R-EST - estudos de redes
sociotécnicas e Coletivo Marta (Grupo de Pesquisa em Comunicação e Culturas Esportivas). realiza nos dias 12 e 13 de agosto de 2019, a
primeira edição do Seminário Internacional Esportes, Mídias e Tecnologias. Com inscrições gratuitas, o evento vai reunir pesquisadores do
Brasil e do exterior para discussões de temáticas como Big Data e esportes, mídias sociais e cultura audiovisual, práticas do torcer e Árbitro
de vídeo (VAR).

JOGOS ESCOLARES DE POTÉ

Município: Poté

Data: 12/08, 16/08

Categoria: Esportivo

Endereço: JOGOS ESCOLARES DE POTÉ - Maristela, Rua João Cambui, S/N

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3525-1237

Site: http://www.pote.mg.gov.br

Descrição:

Os Jogos Escolares de Poté são uma ferramenta pedagógica que valoriza a prática esportiva escolar e a construção da cidadania dos
jovens alunos-atletas de forma educativa e democrática. É o esporte como instrumento da educação global dos alunos. Visa o aumento do
vínculo aluno-atleta com a escola, contribuindo na diminuição da evasão escolar, além de possibilitar a identificação de novos talentos
esportivos. O JEP atua como canal de integração, sociabilidade e aprendizado dos alunos-atletas envolvidos nos Jogos. Por intermédio do
desporto escolar, auxilia na formação de cidadãos mais críticos e conscientes, estimulando o pleno exercício da cidadania. Nesse sentido, o
objetivo é instrumentalizar as escolas, por meio de diretores, orientadores pedagógicos, professores, técnicos e pais de alunos para a
execução do Programa com responsabilidade social e competência técnica.



FESTA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS

Município: Gonçalves

Data: 12/08, 15/08

Categoria: Religiosos

Endereço: Igreja dos Remédios - Centro, Bairro dos Remédios, 00

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3654-1248

Site: http://www.g15.org.br

Descrição:

A festa Nossa Senhora dos Remédios é o evento que mobiliza de forma mais evidente a comunidade do distrito, pois se trata da festa da
padroeira a qual se atribui o nome do local Bairro dos Remédios. Durante o período de 4 dias no mês de agosto, terminando no dia 15, que
é o dia da festa propriamente dita. E tendo o ritual após a missa de “carregar terra”, que consiste em tirar um punhado de terra do barranco
atrás da igreja e depositá-lo ao pé do cruzeiro em frente à igreja. Este procedimento pode ser executado quantas vezes o fiel determinar,
sendo feito em prol de agradecer uma promessa alcançada ou em prol de uma graça almejada.

FESTIVAZ

Município: Vazante

Data: 12/08, 17/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Senador "José Ermírio de Moraes" - Centro, Praça, S/N, Praça do Antigo Fórum

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3813-1130

Site: http://www.vazante.mg.gov.br

Descrição:

Em sua 14ª Edição o Festival de Música de Vazante reúne 125 vagas para concorrentes nas mais diversas modalidades musicais como:
sertanejo, infantil, músicas inéditas, músicos vazantinos e músicos do Brasil inteiro. Na edição de 2019 serão distribuídos mais de
R$23.000,00 (vinte e três mil reais) em prêmios para os grandes vencedores de cada noite e da final do festival. O Festival acontecerá nos
dias 12 a 17 de agosto de 2019, na Praça Senador José Ermírio de Moraes, frente às novas instalações do Centro Cultural de Vazante.
Haverá barraquinhas de comidas típicas para serem comercializadas durante o festival.

FESTA DA MANDIOCA

Município: Taiobeiras

Data: 13/08

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Comunidade de cercado - Centro, Comunidade de Cercado, S/N, Comunidade de Cercado

Circuito: Circuito Turístico da Cachaça

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3845-3972

Site: http://www.taiobeiras.mg.gov.br/sis2009/

Descrição:

Cultivada de forma tradicional, mas de grande expressão municipal, cultural e representatividade na região. A Festa é organizada pela
Equipe do Escritório Local da EMATER-MG em parceria com a Associação das Famílias dos Agricultores da Comunidade de Cercado e
Prefeitura Municipal – “Departamento da Cultura”, com propósito de aumentar e melhorar a produtividade, qualidade da produção,
industrialização e utilização dos derivados da mandioca e seus sub produtos, no município de Taiobeiras. O evento acontece no mês de
agosto, sendo o primeiro dia a entrega da Bandeira de “Bom Jesus”, padroeiro da comunidade em agradecimento a colheita do corrente
ano, com todos os festejos culturais, comemorações, confraternização, permitindo um intercambio entre o meio urbano e rural, bem como
oportunidade de socialização e partilha entre as famílias, com comidas típicas, barraquinhas, biscoitos, bolos e danças.



FEIRA MINEIRA DE MÓVEIS E DECORAÇÃO

Município: Belo Horizonte

Data: 13/08, 18/08

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Expominas - Gameleira, Avenida Amazonas , 6030

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3226-6500

Facebook: https://www.facebook.com/feiramineirademoveis

Site: http://www.feiramineirademoveis.com.br/

Descrição:

Tradicional em Belo Horizonte há mais de 15 anos, a feira aquece o mercado moveleiro de BH. É uma oportunidade para quem quer
decorar e reformar. Em 5 dias de feira, o visitante tem a sua disposição as melhores e maiores lojas de móveis de Belo Horizonte e de outros
estados com tendências de cores, texturas e design.

FEIRA MINEIRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FEMIC

Município: Mateus Leme

Data: 13/08, 16/08

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Pousada Morada do Rei - Central, Rua Evaristo de Martins, 99

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98875-3498

Facebook: http://www.facebook.com/FEMIC2018/

Site: http://www.femic.com.br

Descrição:

A Feira Mineira de Iniciação Científica é um movimento pedagógico independente e multidisciplinar, construído no pilar ensino-
aprendizagem inspirado na pedagogia piagetiana de projetos, sendo um movimento com caráter cíclico e anual de planejamento, execução
e apresentação de projetos investigativos. Em números a 1a FEMIC conquistou a participação de 369 estudantes, 87 professores, 38
escolas de Educação Básica em 23 cidades de 6 estados brasileiros. Um dos objetivos, reconhecer, selecionar e indicar trabalhos
destaques em iniciação científica e tecnológica para a participação em Feiras e/ou Mostras Nacionais e Internacionais de Ciências,
Tecnologia e Inovação. Diversas atrações culturais acontecem durante o evento, exposições, apresentações artísticas, oficinas, palestras e
rodas de conversa.

FIPP 2019 - FEIRA INTERNACIONAL DE PEDRAS PRECIOSAS

Município: Teófilo Otoni

Data: 13/08, 17/08

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Expominas Teófilo Otoni - Serra Verde, Rua Coronel Mário Cordeiro, 450

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 99107-5821

Descrição:

Realizada há 29 anos, pela GEA- Associação criada para apoiar os comerciantes que hoje trabalham arduamente para a realização da
Feira que gera um impacto comercial direto tanto no setor de pedras preciosas local, como em outros setores da economia regional. Com
expositores de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Espírito Santo, Piauí, Distrito Federal, Goiás, Tocantins,
além de visitantes e expositores estrangeiros vindos da Argentina, Uruguai, Peru, Colômbia, EUA, Canadá, Portugal, Espanha, França,
Alemanha, Suíça, Itália, Noruega, Austrália, Índia, China, Japão, Tailândia, Hong Kong.No período da FIPP, a cidade de Teófilo Otoni
recebe uma grande quantidade de visitantes, para a mais esperada e tradicional Feira Internacional da cidade e do país, onde lotam todos
os hotéis e restaurantes da cidade. Impostos são pagos para o município, comércios vendem mais produtos, a economia do município gira,
dinheiro extra dos visitantes fica na economia local.



BALAIO DE ARTE E CULTURA

Município: Patos de Minas

Data: 14/08, 18/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Avenida Getúlio Vargas (praças do Fórum, Coreto e Matriz) - Centro, Avenida Getúlio Vargas, 78

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Site: http://www.balaioartecultura.com.br

Descrição:

O Balaio de Arte e Cultura é uma instituição que realiza um evento anual multiartístico e cultural desde 2011, na cidade de Patos de Minas.
O evento foi pioneiro na ousadia de convergir o popular e o erudito, o artesanato e as artes visuais, a música, a literatura, a fotografia, a
dança e o teatro, a gastronomia e a arquitetura, as tradições e a história, tudo em um espaço comum de discussão, criação, apresentação e
entretenimento em meio à remarcação da natureza cultural patense. O Balaio nasceu com o intuito de devolver à festa tradicional da cidade
a identidade da Arte regional e dos movimentos culturais.

FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO E SÃO GONÇALO

Município: São Gonçalo do Rio Preto

Data: 14/08, 17/08

Categoria: Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Praça XV de Agosto - Centro, PRAÇA, SN, São Gonçalo do Rio Preto

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3546-1240

Site: http://www.saogoncalodoriopreto.mg.gov.br

Descrição:

Tradicional festa em tributo a nossa Senhora do Rosário e a São Gonçalo, padroeiros do município, com a presença da marujada, que
desfila entre os dias 14, 15, 16 e 17 de agosto há mais de 200 anos, entoando cantos de adoração e louvor, além de cantos de alegria em
festejar e dor aos que já partiram. A festa ocorre sempre na mesma data, 14 a 17 de agosto, por aqui é conhecida como festa de agosto,
onde no dia 13 para 14 tem a alvorada, onde as caixas percorrem as ruas, visitando a casa do rei e da rainha, onde são servidos caldos e
bebidas a todos presentes, no dia 14 de agosto há o mastro em adoração a Nossa Senhora do Rosário e no dia 16 em adoração a São
Gonçalo, no dia 15 o almoço é por conta do rei, onde toda a população se alimenta, já no dia 16 é por conta da rainha, no dia 17 os demais
festeiros oferecem farofas e o rei a a rainha os doces.

FESTIVAL CAMARIM 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 14/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Bella Vista - Olhos D'Água, R. Henriqueto Cardinale, 121

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31)99100 - 9095

Site: https://www.sympla.com.br/festival-camarim__577665

Descrição:

O Festival Camarim está de volta! Em 2018 o evento fez história, distribuiu sorrisos, e a galera cantou junto, então que venha a festa de
2019. Este ano a festa vai ter a presença de : - Jorge e Mateus; - Bell Marques; - Samba de Santa Clara; - DJ Jaka; - DJ Vava. Evento no dia
14 de agosto, véspera de feriado em Belo Horizonte, no Bella Vista. Segure o seu coração: você está preparado para a edição de 2019?



FESTIVAL DONA JOAQUINA DO POMPÉU

Município: Pompéu

Data: 14/08, 20/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro Cultural Dona Joaquina do Pompéu - São José, Av João Serra Machado, 22

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3523-2266

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituradepompeu/?epa=SEARCH_BOX

Site: http://www.pompeu.mg.gov.br

Descrição:

Evento é marcado pelas festividades ao aniversário natalício de Dona Joaquina Bernarda da Silva de Abreu Castelo Branco, matriarca do
Centro Oeste Mineiro, grande empreendedora, que deixou uma vasta descendência, entre pessoas pessoas ilustres da política nacional e
da cultura em um todo! Durante o evento, há palestras, visitas guiadas ao Museu Histórico e Genealógico, teatros educacionais, educação
patrimonial, shows culturas, e outros! O Festival, que tem duração de uma semana, apresenta uma gama de atividades, como
apresentações artísticas culturais, quermesse com comida típica, palestras, debates e solenidades, sempre na semana que envolve o dia 20
de agosto, data que celebra o nascimento da matriarca.

AS JOIAS DO BALLET RUSSO

Município: Belo Horizonte

Data: 15/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Palácio das Artes - Centro, Avenida Afonso Pena , 1537

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3236-7400

Facebook: https://www.facebook.com/events/657951634723287/

Site: http://fcs.mg.gov.br/eventos/joias-do-ballet-russo/

Descrição:

O Grande Teatro do Palácio das Artes recebe o espetáculo de dança Joias do Balé Russo - Gala Ballet Internacional, 15 de agosto, quinta-
feira. O evento contará com a participação de solistas da Itália, França, Alemanha, Japão e dos mais importantes teatros russos: Do Bolshoi,
apresentam Mariinsky e Stanislavski, que interpretam os momentos mais brilhantes e desejado pelo público do repertório universal. O
espetáculo é uma oportunidade para apreciar toda a qualidade artística e o esplendor das seis academias de ballet mais importantes do
mundo. No repertório, os clássicos "Lago dos Cisnes", "O Corsário", "O Quebra-Nozes" e muito mais

CABOCLOS

Município: São Romão

Data: 15/08

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Praça da Rodoviaria - Centro, Av Newton Gonçalves Pereira, 337

Circuito: Circuito Turístico Sertão Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99920-1672

Descrição:

É uma manifestação folclórica que tem origem no sincretismo religioso entre os cultos indígenas e a Igreja Católica. Os Caboclos
representam os índios Caiapós que viviam na Ilha denominada Ilha dos Caiapós, localizada no Rio São Francisco. Mantém -se vivo a
tradição preservando a memória dos antepassados do nosso município.



O GRANDE SÃO JOÃO DO SUL DE MINAS

Município: Pouso Alegre

Data: 15/08, 17/08

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Pátio da Rodoviária - Centro, Avenida Levindo Ribeiro Couto, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 98868-6373

Facebook: https://pt-br.facebook.com/PORTALACIPA/

Site: http://www.acipa.com.br

Descrição:

O Grande São João do Sul de Minas de Pouso Alegre é um evento pluricultural com ênfase nos festejos juninos. Em sua programação
acontecem concursos de quadrilhas juninas das escolas municipais, estaduais e particulares da cidade, grandes apresentações musicais e
de quadrilhas convidadas, além de dispor de uma belíssima decoração e comidas típicas da época. As barracas gastronômicas são
destinadas a entidades filantrópicas, tendo toda sua arrecadação destinadas a elas. É um evento que possui entrada franca, destinado a
todas as famílias da cidade e também aos visitantes que procuram entretenimento, lazer e alegria em uma época tão festiva.

FESTA DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Município: Simão Pereira

Data: 15/08, 18/08

Categoria: Religiosos

Endereço: IGREJA DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - Centro, Praça de Nossa Senhora da Glória, sem número

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3272-0502

Site: http://simaopereira.mg.gov.br/site/

Descrição:

A Festa de Nossa Senhora da Glória é um evento cultural e religioso por se tratar de uma festa que ocorre há mais de cem anos e é
registrada como patrimônio cultural do município. É uma festa com barracas típicas, procissões com banda de música, leilão de prendas,
procissões, coroação, alvorada, shows e queima de fogos. No domingo da Festa acontece a tradicional alvorada com banda de música e
almoço da igreja logo após a missa. No dia 15 (dia da padroeira) há procissão e missa e no fim de semana mais próximo ao dia 15 acontece
a festa social com atrações diversas musicais e barracas.

ESTAÇÃO CINEMA – MOSTRA ABERTA E ITINERANTE DE CINEMA NACIONAL E MOSTRA INFANTIL

Município: Ipatinga

Data: 15/08, 14/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro Cultural Usiminas - Industrial, Av. Pedro Linhares, 3.900, A

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99406-2150

Site: http://estacinema.blogspot.com/

Descrição:

A Estação Cinema é uma mostra de cinema itinerante e aberta ao público. Leva, gratuitamente, filmes nacionais para as populações
tradicionalmente excluídas do circuito comercial de exibição, valorizando a produção e formando platéia para o cinema brasileiro. Além de
colaborar com a disseminação do fazer artístico do país, aguçando o senso de cidadania e identidade. O projeto prevê ainda mostras
infantis em circuito fechado, no Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga e no Teatro da Fundação Arcelor Mittal Acesita, em Timóteo, voltado
para alunos da educação infantil e do ensino fundamental. A mostra é aberta ao público e percorre vários municípios.



FESTA DE NOSSA SENHORA DO PILAR

Município: Nova Lima

Data: 15/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Praça Bernardino de Lima, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3541-7444

Facebook: https://pt-br.facebook.com/Paroquia-Nossa-Senhora-do-Pilar-Nova-Lima-MG-814614978598273/

Site: http://www.novalima.mg.gov.br

Descrição:

A Festa de Nossa Senhora do Pilar é realizada na primeira semana de agosto. Na programação religiosa, acontece a novena em Honra à
Nossa Senhora na igreja Matriz, e no dia 15 de agosto, dia dedicado à Assunção de Nossa Senhora (subida aos céus), é realizada uma
procissão a pé e motorizada por um roteiro da cidade. Além da parte religiosa, o público conta com diversas barraquinhas e shows,
realizados na Praça da Matriz (Praça Bernardino de Lima).

8º SIMPÓSIO NACIONAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE

Município: Belo Horizonte

Data: 15/08, 17/08

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET-MG) - Campus II - Nova Gameleira, Avenida Amazonas, 7675

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3319-7138

Facebook: https://www.facebook.com/EsociteBR-1992176084429619/

Site: http://www.esocite8.cefetmg.br/

Descrição:

A oitava edição do Simpósio da Esocite terá como tema “Os estudos CTS e o fortalecimento da democracia no Brasil”, procurando discutir
os estudos de Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) como um campo interdisciplinar de destaque. Além das apresentações de trabalho,
oficinas e minicursos, o evento contará com mesas redondas, conversa com autoras e autores, entre outros. Para a programação completa
do Simpósio Nacional de Ciência, Tecnologia e Sociedade, acesse o site da ESOSITE. As inscrições já estão abertas e para conferir os
valores, acesse o site do evento.

FESTA DE NOSSA SENHORA PENHA DE NACIP RAYDAN

Município: Nacip Raydan

Data: 15/08, 15/08

Categoria: Religiosos

Endereço: Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha - Centro , Rua José Reis , 52

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3294-1214

Site: http://www.nacipraydan.mg.gov.br/

Descrição:

A atual cidade de Nacip Raydan crescera a partir de um povoado, onde a fé em Nossa Senhora Da Penha imperava. Ali foi construída uma
humilde capelinha com uma pequena imagem da santa, onde celebrações aconteciam sempre. Devido ao crescimento do povoado ,foi
preciso um novo local que comportasse tal população, com muita dedicação e esforço do padre da época e por meio de doações de
moradores, foi possível erguer a Igreja Matriz. Desde então, começaram ser organizadas festas, anualmente no dia 15 de agosto. A
comemoração em honra e homenagem à Nossa Senhora da Penha conta com programação religiosa, barraquinhas, leilões, cavalgada e
coroação.



II CIRCUITO MINEIRO DE ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS

Município: Belo Horizonte

Data: 15/08, 17/08

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Escola de Direito UFMG - Centro, Av. Álvares Cabral, 200

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3409-2000

Facebook: http://www.facebook.com/veterinariaufmg

Site: https://www.sympla.com.br/ii-__476024

Descrição:

O II Circuito Mineiro de Especialidades Veterinárias. O evento contará com grandes nomes de 18 áreas diferentes da medicina veterinária e
apresentara aos participantes o que há de mais novo nas especialidades. Serão abordados os temas: Acupuntura, Anestesiologia, Animais
Silvestres, Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Farmacologia, Fisioterapia, Intensivismo, Leishmaniose, Medicina de Felinos,
Nefrologia, Neurologia, Odontologia, Oftalmologia, Oncologia e Ortopedia.

FESTA EM LOUVOR A NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO

Município: Cabo Verde

Data: 15/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Religiosos, Show

Endereço: Praça Capitão Luiz Romão Siqueira - Centro , Praça Capitão Luiz Romão Siqueira, 393

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3736-1202

Site: http://www.caboverde.mg.gov.br

Descrição:

Uma das festas mais antigas do Sul de Minas, com mais de 240 anos de tradição, realizada no mês de agosto no dia 15, onde se comemora
a chegada do fundador da cidade de Cabo Verde, e o dia dedicado a Nossa Senhora da Assunção, padroeira da cidade. A festa conta ainda
com a uma grade missa de abertura, além de barracas com comidas tipicas, leilão, bingos, apresentação de dança, teatro e show.

SABORES DA FESTAS REINADO DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Município: Itaúna

Data: 15/08

Categoria: Religiosos

Endereço: Morro do Rosário - Centro, Pça Manoel Pinto Moreira, 51

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (037) 3241-1212

Site: http://www.itauna.mg.gov.br/site/

Descrição:

Muita fé marca a festa que acontece há mais de 200 anos. A devoção a Nossa Senhora do Rosário é passada de geração em geração e é
motivo de orgulho para as Guardas que abrilhantam a festa com seus cantos, danças, toques e cores. Durante todo o dia os fiéis de todas as
partes da região vão ao Morro do Rosário para participarem deste momento de alegria.



3ª FENABARU

Município: Arinos

Data: 15/08, 18/08

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Emília Pereira Araújo - Arinos, Rua Major Saint Clair, s/n, Coreto

Circuito: Circuito Turístico Urucuia Grande Sertão

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3635-2536

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituraarinosmg

Site: http://www.arinos.mg.gov.br

Descrição:

A Festa Nacional do Baru (FENABARU) foi criada em 2017 e representa um espaço dialógico de promoção do turismo inteligente e
valorização da gastronomia de identidade e segurança alimentar com foco no Baru, fruto típico do cerrado. O evento acontece na Praça
Emília Pereira de Araújo (Praça do Coreto) com realização de feira com exposição de livros, gastronomia local, artesanatos, uma
programação técnica composta por mesas dialógicas, exposição de tecnologias visando a potencialização do extrativismo sustentável de
frutos do cerrado, workshop do turismo, seminários. Além disso, o público pode esperar muita diversão: mutirão de fiandeiras e as diversas
apresentações culturais, tais como: teatro, danças, Folias de Reis, São Gonçalo, encontro de músicos, encontro de carros antigos, concurso
de redação, poesias alusivas a FENABARU e Concurso Gastronômico de Identidade "Saboresertão". Mais informações, pelo e-mail e
telefone.

IPATINGA LIVE JAZZ

Município: Ipatinga

Data: 15/08, 17/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Centro Cultural Usiminas - Industrial, Av. Pedro Linhares Gomes, 3.900 , A

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3822-3031 / 99988-4108 / 99966-4166

Facebook: https://pt-br.facebook.com/IpatingaLiveJazz/

Site: http://ipatingalivejazz.com.br/

Descrição:

O Ipatinga Live Jazz desde 1998 traz para a cena musical do Vale do Aço importantes representantes deste gênero que encanta gerações.
Nos últimos anos, o evento promove também a circulação de shows de jazz em bares da região na semana do Festival. Grandes nomes
como Stanley Jordan, Madeleine Peyroux, Hermeto Pascoal, Elza Soares, entre outros já passaram pelo renomado Festival. Em 2017
comemora-se o centenário da primeira gravação do jazz, gênero musical que surgiu em meados de 1890 e 1900. Para comemorar este
marco tão importante o Ipatinga Live Jazz, que desde 1998 traz para a cena musical do Vale do Aço grandes representantes deste gênero
que encanta gerações, movimenta Ipatinga nesta semana. A programação começou na terça-feira (1) com o Circuito Itinerante que percorre
bares da região com atrações do gênero. A partir desta quinta-feira (3) até sábado (5), o Ipatinga Live Jazz chega ao Centro Cultural
Usiminas, com três bandas por noite, sempre a partir de 19h.



FESTA DE AGOSTO 2019

Município: Franciscópolis

Data: 15/08, 18/08

Categoria: Show

Endereço: Praça Publica - centro, Avenida Presidente Kennedy, S/n, PRAÇA PUBLICA

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 9882-95763

Descrição:

A Festa de Agosto foi criada há, aproximadamente, um século para comemorar a chegada da Santa Nossa Senhora da Graças ao que era
na época um pequeno vilarejo. Atualmente, festeja a Padroeira Nossa Senhora da Gloria, intitulada após a conversão da comunidade
católica a em paróquia. Inicialmente a programação era totalmente religiosa e acontecia ao ar livre, com missas, romarias, procissão e as
famosas mesas de leilões. Após a emancipação do município, em 1997, o evento se tornou uma festa cultural e popular com apresentação
de bandas regionais e nacionais, com público de aproximadamente 10.000 pessoas durante os três dias do evento.

FESTA DO BACON

Município: Brumadinho

Data: 16/08, 18/08

Categoria: Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Campo do Brumado - Conceição de Itaguá, Rua Generoso Pinto, s/n, Campo de Futebol

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3571-3906

Descrição:

A tradicional Festa do Bacon é sinônimo de sucesso e muita agitação. A cada ano mais pessoas participam do evento que já é considerado
uma das melhores festas do município de Brumadinho. Há apresentações de várias bandas e músicos, todos artistas locais. Temos ainda o
tradicional “porco no rolete”, e no domingo a rua de lazer para a criançada se divertir.

45°FESTA DE ROMARIA DO DISTRITO DO CERCADO

Município: Uruana de Minas

Data: 16/08, 18/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos, Show

Endereço: Igreja do Cercado - Centro, Distrito, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3678-9090

Facebook: http://www.facebook.com/Prefeitura-Municipal-de-Uruana-de-Minas-ADM-2017-a-2020-1227001997415795/

Site: http://wwwuruanademinas.mg.gov.br

Descrição:

45 anos de tradição a Festa de Romaria da Igreja Católica que e realizada no Distrito do Cercado município de Uruana, são três dias de
festa onde reúne milhares de romeiros, pessoas de toda região, com uma programação extensa, com a missa, novenas, barraquinha da
Igreja, Procissão Luminosa, Levantamento do Mastro de São José, Cavalgada,Leilões de bezerro, Shows todos os dias, Encontro de
Motociclistas e Ciclistas.



FESTA DE AGOSTO DE BOTUMIRIM

Município: Botumirim

Data: 16/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Religiosos, Show

Endereço: Praça João Nassau - centro, Praça, SN

Circuito: Circuito Turístico Lago de Irapé

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3255-1133

Facebook: http://https://www.facebook.com/pmbotumirim/

Site: http://http://botumirim.mg.gov.br/

Descrição:

Tradicional festa de agosto é de origem católica, onde celebra Nossa Senhora do Rosário e Santa Terezinha do Menino Jesus e
anualmente reúnem a comunidade local, visitantes de outras cidade e estados e Botumirinenses ausentes, assim são chamados aqueles
que são nascidos, mas que hoje não mora mais na cidade, inclusive dentro da festa existe uma missa dedicada a eles. Durante os dias da
festa são realizadas novenas, missas, leilões, levantamentos dos mastros acompanhado por grupos tradicionais de folia. Apesar
religiosidade a festa também tem seu lado secular, após a programação da igreja católica, acontece na principal praça da cidade shows de
artista locais, bandas musicais, competição de Grupos de Fanfarra, feira livre da Agricultura Familiar.

CAMPEONATO MINEIRO DE AUTOMOBILISMO-CLASSIC CUP - ETAPA 3

Município: Curvelo

Data: 16/08, 18/08

Categoria: Esportivo

Endereço: Autódromo Circuito dos Cristais - Zona Rural, LMG 754, KM 3 - Curvelo, s/n

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (31) 2523-6619

Site: http://www.circuitodoscristais.com.br

Descrição:

Entram em cena as máquinas da Classic Cup, que reúne modelos fabricados antes de 1985 e é marcada pela democracia. Em ação estarão
desde modelos populares e comuns nas ruas como Chevette, Passat, Corcel, Fiat 147 e Fusca a esportivos raros, fruto de uma era em que
os importados não podiam ser vendidos e os modelos exclusivos eram fabricados de forma artesanal por especialistas. Casos do Bianco de
Emanoel e Thiago Estefani (pai e filho); e dos Puma de Leo Freitas e Guilherme Fubá, que ainda hoje chamam a atenção pelo visual e pelo
desempenho. E se os carros são obrigatoriamente antigos, quem os comanda tem as mais variadas idades. O nível de preparação das
máquinas também varia. Alguns mantêm a motorização original e ganham apenas o equipamento indispensável para andar na pista, como
o banco concha e os cintos de cinco ou seis pontos. (fonte: Rodrigo Gini)

49º FESTIVAL NACIONAL DA CANÇÃO E FECULT

Município: Barroso

Data: 16/08, 17/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Santana - Centro , Praça Santana, s/n

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3359-3000

Facebook: https://www.facebook.com/1422047167881385/posts/2502941223125302/

Site: http://www.festivalnacionaldacancao.com.br/

Descrição:

O 49º Festival Nacional da Canção e o FECULT - Festival Nacional da Cultura estão chegando. Serão dois dias intensos de muita arte,
cultura e música. Preparem-se, 16 e 17 de Agosto, ficarão na história. E como nossa cidade é uma terra de grandes músicos, teremos um
jovem músico participando da etapa, com uma música inédita. Ao todo mais de 10.000 músicas foram inscritas e apenas 120 selecionadas
para participar do FENAC.



COFFEE MUSIC

Município: São Lourenço

Data: 16/08, 18/08

Categoria: Congressos e Convenções, Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Estacionamento do Parque das Águas - Centro, Praça João Lage, 35

Circuito: Circuito Turístico das Águas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3331-1086

Facebook: http://facebook.com/rotadocafeespecial

Site: http://www.rotadocafeespecial.com.br

Descrição:

A Production Eventos e a Rota do Café Especial, criaram o SÃO LOURENÇO COFFEE MUSIC, que acontecerá entre os DIAS 16 A 18 DE
AGOSTO, com intuito de fomentar e expandir a apreciação do café especial, dando oportunidade para os participantes desfrutarem dos
atrativos e belezas naturais da região. Localizada em um ponto estratégico com distância semelhante entre Rio de Janeiro, Belo Horizonte e
São Paulo. O evento será sede do “Campeonato Brasileiro de Baristas”, onde os melhores baristas brasileiros provarão suas aptidões para
servir o melhor do café. Além do campeonato, o evento contará com uma diversificada Àrea Gastronômica, e shows de Blues, Jazz, Moda de
Viola e MPB.

FESTA EM LOUVOR A SÃO SEBASTIÃO E SÃO ROQUE

Município: Bom Repouso

Data: 16/08

Categoria: Religiosos

Endereço: Salão Paroquial - centro, Rua São Roque, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 99965-1244

Site: http://bomrepouso.com.br

Descrição:

O Evento é religioso, organizado pela paróquia e conta com ajuda de moradores para a organização. O evento atrai peregrinos pois conta
com uma novena religiosa que acontece na Igreja Matriz. Na parte social acontece vários shows com somente musicas religiosas e música
raiz no salão paroquial. Bingos e leilões são realizados todas as noites.

FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, SÃO BENEDITO E SANTA EFIGENIA.

Município: Dores do Indaiá

Data: 16/08, 19/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Ifreja do Rosário - Rosário, Praça do Rosário, 268

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3551-4243

Facebook: https://www.facebook.com/pg/festadorosario.doresdoindaia/about/?ref=page_internal

Site: http://www.doresdoindaia.mg.gov.br

Descrição:

Estruturalmente a congada se compõe pelos ternos, nome genérico de referência para cada um dos grupos de congado, e pelo reinado.
Juntos eles fazem a festa para nossa Senhora do Rosário. Os rituais festivos representados durante a festa pelos ternos e reinado se
fundamentam no mito de origem da congada, que em Dores é chamado de “tradição da congada”. A Festa de Nossa Senhora do Rosário de
Dores do Indaiá, que neste ano completará 187 anos, e contará com a maior aglomeração de ternos de congada de MInas Gerais. Durante a
festividade são realizada shows pirotécnicos na igreja da Rosário e a grande procissão que vira o mar de Maria, atraindo milhares de
devotos.



CIPÓ CULTURAL

Município: Santana do Riacho

Data: 16/08, 18/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Praça da Serra do Cipó - Serra do Cipó, Rua Jatobá, 130

Circuito: Circuito Turístico Serra do Cipó

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3718-7458

Facebook: https://www.facebook.com/turismoserradocipo

Site: http://santanadoriacho.mg.gov.br

Descrição:

O Cipó Cultural é um evento que visa valorizar as tradições culturais e artísticas da região da Serra do Cipó. Realizado há mais de 10 anos,
a cada ano são apresentados grupos musicais, manifestações folclóricas, performances, entre outras manifestações que retratam um pouco
da riqueza cultural desta região mais conhecida pelas belezas naturais. Em últimas edições se apresentaram grupos de batuque, dança
afro, compositores locais, percussão, folia de reis, forró, ballet e circo.

REINADO DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Município: Cláudio

Data: 16/08, 19/08

Categoria: Religiosos

Endereço: Espaço Público Praça da Matriz - Centro, Praça dos Ex-Combatentes, S/nº, Jardim Monte Castelo

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3381-2569 / 3381-4800

Descrição:

A Festa de Reinado é uma manifestação cultural mais antiga do Município de Cláudio. Em 27 de novembro de 1854, o Bispo de Mariana,
Dom Antônio Ferreira Viçoso, concedeu autorização aos devotos de N. Sra. do Rosário para exercerem suas funções, rezas, terços e
reinados na Capela da Aplicação do Arraial do Cláudio. Nos dias 16 a 19 de Agosto de 2019, Sexta abertura da festa e procissão da Igreja
do Rosário para o Largo da Matriz, Sábado Missa Conga e troca de Coroas, Domingo a grande Chegado do Rei acompanhada da cavalaria
e Segundo o encerramento com a troca da Coroa de N. Sra. do Rosário e procissão de retorno para a Igreja do Rosário.

FESTIVAL GASTRONÔMICO ROTA DOS SABORES E DOS SABERES - IGARATINGA GOURMET

Município: Igaratinga

Data: 16/08, 18/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: PRAÇA MANUEL DE ASSIS - CENTRO, PRAÇA MANUEL DE ASSIS , S/N

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3246-1134

Site: http://www.igaratinga.mg.gov.br

Descrição:

São três dias de festa: um encontro de cultura e gastronomia da nossa Cidade. Vários cantores da terra se apresentam, as bandas de
música Lira de Santo Antônio de Igaratinga e Lira de Nossa Senhora das Dores de Antunes abrilhantam as festividades com a execução de
um repertório musical selecionado. E, claro, as delícias gastronômicas preparadas pela nossa gente. É um evento com muito entretenimento
com sorteios de brindes oferecidos pelos comerciantes da Cidade e playground.



FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, SÃO BENEDITO E SANTA EFIGÊNIA

Município: Estrela do Indaiá

Data: 16/08, 19/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Religiosos, Show

Endereço: Praça do Rosário - Centro, Praça do Rosário, Sem número

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3553-1741

Descrição:

Festa Religiosa e Cultural de Reinado/Congada com Canto da Alvorada, Cavalhada, Procissão, Missa, Hasteamento de Mastro e
Apresentação dos Cortes, Á noite, barracas com comidas típicas, bebidas e músicas regionais. Festa realizada pela Associação de
Congadeiros da Paróquia São Sebastião de Estrela do Indaiá com apoio da Prefeitura Municipal; Câmara Municipal e Secretaria Municipal
de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Esta festa atrai mais ou menos 4(quatro) mil pessoas, entre moradores e visitantes, para o
município. São quatro dias de muita alegria, diversão e descontração; com os Cortes usando vestimentas diferenciadas para adoração aos
Santos homenageados.

49º FESTIVAL NACIONAL DA CANÇÃO - FENAC

Município: Três Pontas

Data: 16/08, 17/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Cônego Vitor - Três Pontas, Praça Cônego Vitor, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3221-1020

Site: http://www.festivalnacionaldacancao.com.br

Descrição:

O Festival Nacional da Canção nasceu em 1971 embalado pelo sucesso dos festivais da TV Record, que revelaram grande parte dos
principais compositores e intérpretes brasileiros. Realizado ininterruptamente durante 48 anos, consagrou-se como o maior evento do
gênero em todo o país. O trófeu Lamartine Babo, que é entregue aos vencedores, passou a ser cobiçado por compositores de norte a sul do
Brasil. O Fenac tem, como principal objetivo, incentivar e divulgar valores da música brasileira, sejam eles compositores, intérpretes ou
instrumentalistas. Milhares de compositores de todos os estados brasileiros se inscrevem anualmente e 120 mostram o seu trabalho nas
cidades que sediam o evento, apresentando a boa música que se faz no país.

11ª EXPOGENÉTICA

Município: Uberaba

Data: 16/08, 25/08

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque Fernando Costa - ABCZ - São Benedito, São Benedito, 110

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3319-3872

Facebook: http://www.facebook.com/zebuabcz

Site: http://www.abcz.org.br

Descrição:

Com uma programação diversificada, que congrega novidades científicas e mostra de animais avaliados, o evento reúne os principais
programas de melhoramento genético do Brasil e permite ao público debater os rumos da seleção zebuína. Durante a exposição, ocorre a
última etapa da seleção de candidatos a uma vaga no PNAT (Programa Nacional de Avaliação de Touros Jovens). A ExpoGenética conta
ainda com leilões de animais avaliados pelos programas de melhoramento genético, lançamentos dos principais sumários de touros
zebuínos, debates e capacitação profissional.



SEMINÁRIO SABORES E SABERES – PATRIMÔNIO CULTURAL E CULINÁRIA

Município: Rio Pomba

Data: 16/08

Categoria: Congressos e Convenções, Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Plenária da Câmara Municipal de Vereadores - Centro, Praça Doutor Último Carvalho, 68

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3571-5350

Facebook: https://www.facebook.com/riopomba/

Site: http://portal.riopomba.mg.gov.br/noticia/2416/municopio-de-rio-pomba-iro-promover-seminorio-sabores-e-saberes-o-
patrimonio-cultural-e-culinoria

Descrição:

O evento faz parte da programação oficial da 7ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, que acontece este ano sob o tema
“Culinária e Patrimônio”. A programação será a seguinte: 8h30 – Recepção e credenciamento; 9h – Abertura oficial pela Prefeitura
Municipal, Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e parceiros; 9h15 - PALESTRA “Um olhar sobre a relação entre alimentação e
cultura: identidade e patrimônio imaterial” com a antropóloga Roberta Salgueiro; 10h15 – PALESTRA “A proteção dos ‘modos de fazer’:
caminhos para reconhecimento do patrimônio culinário” com o historiadore consultor André Vieira Colombo; 11h30 – Intervalo para almoço;
13h – PALESTRA “A comida e o afeto - costurando memórias” com a fotógrafa e produtora cultural Lêda Bárbara Soares; 14h – PALESTRA:
“Os Sabores e saberes na Educação Patrimonial: valorização, preservação e promoção do acesso ao patrimônio cultural regional
relacionado a cultura alimentar” com a educadora e psicopedagoga Mônica Fonseca Alves Ferreira; 15h30 – Encerramento e certificação.

49º FESTIVAL NACIONAL DA CANÇÃO E FECULT DE BARROSO

Município: Barroso

Data: 16/08, 17/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Santana - Centro , Praça Santana, S/Nº

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3359-3000

Facebook: https://www.facebook.com/1422047167881385/posts/2502941223125302/

Site: http://www.festivalnacionaldacancao.com.br/

Descrição:

O 49º Festival Nacional da Canção e o FECULT - Festival Nacional da Cultura estão chegando. Serão dois dias intensos de muita arte,
cultura e música. Preparem-se, 16 e 17 de Agosto, ficarão na história. E como nossa cidade é uma terra de grandes músicos, teremos um
jovem músico participando da etapa, com uma música inédita. Ao todo mais de 10.000 músicas foram inscritas e apenas 120 selecionadas
para participar do FENAC.



MICARETA DO SOL

Município: Pirapora

Data: 16/08, 18/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Orla Fluvial de Pirapora - Centro, Av Salmeron, 91, s/n, Orla

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3740-6100

Facebook: http://@prefeiturapirapora

Site: http://www.www.pirapora.mg.gov.br

Descrição:

A tradicional Micareta do Sol faz parte do calendário oficial de Pirapora. A festa, que é um grande carnaval fora de época da região, será
realizada nos dias 16, 17 e 18 de agosto, na Orla Fluvial. Este ano traz como atrações Anita, Mano Walter e Jammil, além da atração gospel
Anderson Freire. Os artistas, que tem renome nacional, atendem a diversidade do repertório necessário para balançar o público da região
durante os dias da Micareta. O evento terá livre acesso. Essa é uma festa do povo e para o povo de Pirapora e para os nossos estimados
visitantes. Além de muita diversão o evento traz uma alta movimentação econômica para o município, sendo que rende centenas de vagas
temporárias de trabalho e uma boa arrecadação principalmente nos ramos de alimentação e hotelaria, bem como o comércio em geral.

TRILHÃO DOS ALOPRADOS

Município: Açucena

Data: 17/08

Categoria: Esportivo

Endereço: Área de Eventos Municipal - Centro, RUA DEMERVAL PIMENTA, 120

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3298-1520

Site: http://www.acucena.mg.gov.br

Descrição:

Criados em 2003, o Trail Clube Trilhão dos Aloprados nasceu da reunião de amigos. Todo ano o Trilhão tem um tema relacionado a
Liberdade e Respeito à Natureza. No evento pela Manhã os participantes reúnem na Área de festa "José Rosa Guimarães", onde é servido
café da manhã com produtos da agricultura familiar da região.Após acontece o passeio pela cidade e segue para a esperada trilha. Na
chegada das trilhas é oferecido pelo anfitriões aos 150 trilheiros e participantes o tradicional almoço,com música ao vivo. Uma
confraternização que comemorarão aventura e amizade. Neste ano foi lançada no evento a edição da revista Caminhos Gerais , divulgando
as riquezas naturais, os produtos da Agricultura Familiar, os eventos turísticos...

SANDY E JÚNIOR - NOSSA HISTÓRIA

Município: Belo Horizonte

Data: 17/08

Categoria: Show

Endereço: Esplanada do Mineirão - São Luiz, Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (19) 99126-4730

Facebook: https://www.facebook.com/IngressoRapido

Descrição:

Após 12 anos separados, Sandy e Júnior estão oficialmente de volta! E para comemorar o retorno e os 30 anos desde sua primeira
apresentação, a dupla fará a turnê “Nossa História” por todo Brasil. Os fãs de Sandy e Júnior de BH já podem comemorar e anotar na
agenda essa data importante: dia 17 de agosto, a partir das 20h30, no Mineirinho. A pré-venda dos ingressos acontecerá nos dias 20 e 21
de março, exclusivamente para clientes Cartão Elo e partir do dia 22 de março para os demais cartões.



FESTIVAL DE CULTURA E CULINÁRIA TÍPICA DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO

Município: Ouro Preto

Data: 17/08, 18/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça de Eventos - Centro, Praça Santo Antônio, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99300-0220

Facebook: http://www.facebook.com/festivaldosalto

Descrição:

Importante evento gastronômico do calendário de eventos de Ouro Preto que acontece, anualmente, no distrito de Santo Antônio do Salto,
sempre no terceiro domingo de agosto. São apresentados pratos da culinária típica local feitos pelas quituteiras da comunidade. O Festival
acontece com shows, barraquinhas e apresentação de artesanato local.

CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE CAMINHOS DE ROSA

Município: Morro da Garça

Data: 17/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo

Endereço:  Praça São Sebastião - Centro, Praça São Sebastião, s/n, Praça

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3725 - 1110

Descrição:

A corrida passa pelo Caminho da Boiada acompanhada por Rosa em 1952, quase na integra, devido a algumas mudanças que ocorreram
nos passar dos anos e que impossibilitam seguir o caminho fidedignamente. As etapas são realizadas em diferentes datas do ano, sendo
elas: ultramaratona, mountain bike e peregrinação.

38° MISS BRASIL GAY

Município: Juiz de Fora

Data: 17/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Outros, Show

Endereço: Terrazzo Centro de Eventos - Salvaterra, Av. Deusdedit Salgado, 5050

Circuito: Circuito Turístico Caminho Novo

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3233-1818

Facebook: https://www.facebook.com/missbrasilgayoficial/

Site: http://www.missbrasilgay.com

Descrição:

Miss Brasil Gay foi criado em 1976 em Juiz de Fora, pelo cabeleireiro Francisco Mota, é considerado patrimônio Imaterial da cidade. O
evento é considerado o maior concurso de beleza gay do Brasil, além de ter presença de artistas reconhecidos nacionalmente, o concurso
tem objetivo de se tornar um instrumento de luta pelos direitos dos homossexuais do Brasil, além de marcar Juiz de Fora como rota do
turismo para o público LGBTI nacional e internacional.



FEST GOSPEL

Município: Divinolândia de Minas

Data: 17/08

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Professor Carvalhais - Centro, Praça Professor Carvalhais, S/N

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3414-1639

Facebook: http://facebook.com/prefeituradivinolandiamg

Site: http://divinolandia.mg.gov.br

Descrição:

Fest Gospel, momento de louvor e adoração ao Senhor. Festa realizada todo ano, no mês de agosto, pelas igrejas evangélicas junto a
Prefeitura Municipal. O mesmo tem como objetivo unir as igrejas em prol do louvor e adoração a Deus. E para abrilhantar ainda mais o
evento, temos a participação dos ministérios do município. Porque para Ele e por Ele são todas as coisas.

III FESTA DO INHAME

Município: Piedade dos Gerais

Data: 17/08

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Central - Centro, Praça Nossa Senhora da Piedade, S/N, Praça Central

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3578-1269

Site: http://www.piedadedosgerais.mg.gov.br

Descrição:

É uma Festa que promove a culinária local e o conhecimentos dos nossos chefes de cozinha, apresentando para as regiões as comidas
feita com o inhame. Esse evento traz para o município grandes shows e muito mais animação sendo dois dias deliciosos para que o Turista
e a comunidade local possa saborear as nossas delicias

RODA DE VIOLA - SOB AS BÊNÇÃOS DA LUA CHEIA - EDIÇÃO AGOSTO

Município: Itabira

Data: 17/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Praça de Ipoema - Centro, Praça Central, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3839-2991

Site: http://www.itabira.mg.gov.br

Descrição:

A Roda de Viola - Sob as Bênçãos da Lua Cheia, acontece no sábado mais próximo à lua cheia. É uma festa ao ar livre, com shows de
viola, barraquinhas de comida e bebida e muita alegria a arrasta pé.



VESPERATA DIAMANTINA

Município: Diamantina

Data: 17/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro Histórico - Centro, R. Quitanda, s/n

Circuito: Circuito Turístico dos Diamantes

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3531-9532

Facebook: http://facebook.com/vivadiamantina

Site: http://www.vivadiamantina.com.br/

Descrição:

A histórica Rua da Quitanda é o palco das Vesperatas de Diamantina, a partir das 20h. Por duas horas e meia, músicos de diferentes idades
– muitos deles formados em projetos sociais – empunham instrumentos musicais das sacadas de construções seculares. Do meio da rua,
sobre as pedras centenárias, os maestros regem a sinfonia. O som ecoa pelas esquinas que testemunharam, também, o amor do contratador
de diamantes João Fernandes de Oliveira pela mulata e escrava Chica da Silva, a quem ele libertou e tomou como sua rainha.

LA MISIÓN BRASIL

Município: Passa Quatro

Data: 17/08

Categoria: Esportivo

Endereço: Centro da Cidade - Centro, Rua Tenente Viotti, s/n

Circuito: Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3371-5000

Site: http://www.tambonline.com.br/event/la-mision-brasil/

Descrição:

A prova tem sua origem na lendária corrida LA MISION, evento que acontece na região da Patagônia do Norte, na Argentina. A La Mision
Brasil é uma corrida de trekking de montanha onde os atletas devem optar, no momento da inscrição, entre as distâncias de 80km (ULTRA
HALF MISION), 50km (LONGA SHORT MISION), 35km (MÉDIA) e 15Km (CURTA). A corrida é livre, sem paradas obrigatórias, os
corredores podem correr ou caminhar, parar e descansar onde e quando quiserem.

FESTA DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Município: Mar de Espanha

Data: 17/08, 18/08

Categoria: Populares e Folclóricos, Religiosos, Show

Endereço: Comunidade de Córrego de Areia - Comunidade de Córrego de Areia, Comunidade de Córrego de Areia, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3276-1225

Facebook: https://www.facebook.com/prefeiturademardeespanha/

Site: https://www.mardeespanha.com/

Descrição:

A tradicional festa de Nossa Senhora da Glória em Mar de Espanha completará 101 anos. É um evento de destaque nas manifestações
religiosas da região, comemorada com novena, procissão, missa, cavalgada, caminhada, apresentações culturais, memorial das famílias e
shows. Durante os dias de festa não faltam momentos de oração e confraternização entre amigos e familiares. Há ainda barraquinhas,
bingo, leilão de animais e encontro de jipeiros. O evento é gratuito e as atividades ocorrem nas dependências da Igreja de Nossa Senhora
da Glória na comunidade de Córrego de Areia, área rural do município de Mar de Espanha.



EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E DA AGRICULTURA FAMILIAR

Município: Miradouro

Data: 17/08, 18/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Show

Endereço:  Parque de Exposições Amaro Acelino de Andrade - Zona Urbana, R. José F da Silva, s/n

Circuito: Circuito Turístico da Serra do Brigadeiro

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3753-1905 / (32) 3753-1160

Facebook: https://www.facebook.com/PrefsMiradouro/?__tn__=%2Cd%2CP-
R&eid=ARCb6UAHoinwJj_v56XIaq2z7xCo2OKaJJ8Thzr1V091Gh2ihp2Okl0310AJKMYcfR9CGyE2eaFAQKty

Site: http://www.miradouro.mg.gov.br/

Descrição:

A Exposição Agropecuária e da Agricultura Familiar de Miradouro ocorre sempre no mês de Agosto, com entrada franca em todos os dias de
evento. Durante todos os dias do evento temos apresentações de cantores locais e famosos. A Exposição também oferece ao público
parque de diversões, rodeios , concursos leiteiros, pavilhões com mostras culturais, comidas e bebidas de gostos variados, assim também
como objetos para venda de uso próprio, quadros, jarros produzidos a mão, diversos produtos feitos de forma artesanias, sejam eles do
gênero alimentício, como outros. Neste ano temos como novidade: a exposição de caprinos e ovinos. A cada ano buscamos trazer
novidades para nosso público em geral, seja ele munícipe ou visitante, fazendo com que a festa seja muito aguardada ao decorrer dos
tempos.

TRILHÃO DAS CACHOEIRAS

Município: Joaquim Felício

Data: 17/08, 18/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo

Endereço: Buteco dos Mininos - Centro, Rua Expedicionário Leopoldo Leão, 00

Organização/Informações:

Site: http://www.joaquimfelicio.mg.gov.br/

Descrição:

Tradicional evento que ocorre à mais de 19 anos, reunindo adeptos de vários esportes, motociclistas, ciclistas, jipeiros, gaioleiros esses que
fazem o trajeto de Montes Claros à Joaquim Felício, e no dia da largada vão para o Parque Estadual Serra do Cabral, conhecendo assim as
belezas da região, sem deixar de respeitar e preservar a natureza. No retorno das trilhas acontecem shows ao vivo com artistas regionais
para o público presente. O parque Serra do Cabral foi criado pelo Decreto estadual 44.121, de 29 de setembro de 2005 e fica nos municípios
de Joaquim Felício, Buenópolis e Lassance no Centro-Norte de Minas Gerais.



CAVALGADA DO JOCA

Município: Chiador

Data: 18/08

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: CAVALGADA DO JOCA - CENTRO, Praça Antonio Joaquim da Costa, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3285-1000

Facebook: https://www.facebook.com/Cavalgada-S%C3%B3-O-Amor-Constr%C3%B3i-1288622387822437/

Descrição:

Numa tarde ensolarada do dia 05 de agosto de 1991, Joca, acompanhado de cinco amigos cavaleiros, cavalgava pelas banda de Parada
Braga, quando em determinado momento veio à mente a ideia de criar a cavalgada "só o amor constrói". Na tarde de 06 de agosto, Joca
sentou-se embaixo de uma mangueira na Fazenda dos Anjos e começou da forma à ideia de organizar a primeira cavalgada, para reunir os
amigos de Chiador e cidades vizinhas num evento onde todos pudessem se reunir, se confraternizar, tomar uma gelada, comer uma
carninha e praticar o saudável esporta da cavalgada. Assim, no dia 21 de agosto de 1991 nascia a primeira cavalgada "só o amor constrói",
sendo que o municipio, não havendo na época show artistico. Deve-se ressaltar o apoio do Clube Social e Esportivo Santa Cruz. Dai em
diante, sempre no mes de agosto, Joca, este guerreiro empreendedor e filho que sempre amou e ama este município, mesmo lutando com a
incompreensão e a falta de apoio de algumas pessoas, sempre soube fazer de tudo para que a festa cada vez mais atraisse a atenção de
cavaleiros das cidades de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Varios artistas puderam, com o seu talento abrilhantar a parte artística da
cavalgada.

FESTA DE SÃO BENEDITO E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Município: Juatuba

Data: 18/08, 18/08

Categoria: Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Igreja de São Sebastião - Centro / Varginha, Rua Antônio Rosa Araújo, 301

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3535-8578

Site: http://juatuba.mg.gov.br/

Descrição:

Destacam-se, na celebração, as figuras do Rei e Rainha congos, que representam simbolicamente o elo com a ancestralidade africana, e
que são o Senhor Nicinho (Onício Inácio de Almeida) e a D. Lia, sua esposa; há os chamados Rei e Rainha Perpétuos que são os senhores
Antônio Paraná e D. Maria, esposa do mesmo. Há os reis e rainhas anuais, os chamados festeiros, que representam esses personagens e
em geral são escolhidos anualmente, e se apresentam como representantes das coroas associadas aos variados santos da devoção
congadeira. A festa de Nossa Senhora do Rosário foi comemorada em Juatuba pela primeira vez em 27 de setembro de 1988, sendo
promovida pelo Senhor Antônio José Bento, familiares e outros membros da comunidade de congadeiros.



ENCONTRO DE TRILHEIROS DE CANAÃ

Município: Canaã

Data: 18/08

Categoria: Esportivo, Show

Endereço: parque de exposicao - novo horizonte, avenida pedro lopes dias, s/n, parque de esposicao

Circuito: Circuito turístico Serras de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98392-6958

Facebook: http://www.facebook.com/adair.ribas.3?
hc_ref=ART943DfRJXkbe0cVUsBt465W74ku5oW9JsidItfjOoFE9R2IXrBlwtWFr_01g1XgxM

Site: http://www.canaa.mg.gov.br

Descrição:

Evento que virou uma cultura em nossa cidade, que já vem sedo realizado a 11 anos com o intuito de promover o turismo na cidade,sendo
destaque a historia do trial clube da cidade ate na maior revista duas rodas do brasil. hoje somos conhecidos como o melhor encontro de
trilheiros da região por termos trilhas que proporciona aos visitantes um bom acolhimento e também um percurso por cachoeiras,matas e
lugares mais altos da cidade onde se pode ver as lindas montanhas da cidade vizinha araponga e ervalia. todos os anos recebemos
participantes de varias cidades de minas gerais espírito santos e rio de janeiro já tivemos o numero de 420 inscritos e a cada ano
procuramos aumentar este numero de visitantes.

MARATONA E MEIA MARATONA DAS GERAIS

Município: Belo Horizonte

Data: 18/08

Categoria: Esportivo

Endereço: Cidade Administrativa - Serra Verde, Rodovia Papa João Paulo II, 4001

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98494-4820

Site: https://www.sympla.com.br/maratona-e-meia-maratona-das-gerais--42km-21km-10km__371406

Descrição:

Toda essa beleza, modernidade e cultura poderão ser vistas durante a Gerais Maratona e Meia Maratona, um percurso histórico e
desafiador. Com largada na cidade administrativa, a maratona possui um percurso de 42 km e a meia maratona de 21,97 KM. Um percurso
bastante diferente das demais corridas pelo fato de ,além dos trechos planos, oferecer trechos com subidas e decidas. A Corrida de 10 km é
destinada a família, com a largada e chegada na praça da estação, belíssimo ´complexo arquitetônico e histórico do centro de Belo
Horizonte.

FESTIVIDADE DE CONGADO DE SÃO JOSÉ

Município: Brumadinho

Data: 18/08

Categoria: Religiosos

Endereço: Ao entorno da Igreja de Nossa Senhora do Rosário - São José do Paraopeba, Joaquim Augusto Rodrigues, s/n, Próximo
ao campo de futebol

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99774-8035

Facebook: https://www.facebook.com/visitebrumadinhooficial

Site: http://www.visitebrumadinho.com.br

Descrição:

As Festas de Congado (Reinado) são realizadas anualmente em diversas comunidades do município. Durante a celebração são realizados
cortejos, visita a casa dos reis (alvorada), troca de coroa e outras tradições. Com muita dedicação, seriedade e compromisso, as Festas de
Congado são consideradas uma das celebrações religiosas mais tradicionais de Brumadinho. No mês de agosto, as Festas de Congado
são realizadas nas comunidades de Marinhos, São José e Santa Efigênia.



ONDE ESTÁ WALLY? WALK E RUN

Município: Belo Horizonte

Data: 18/08

Categoria: Esportivo

Endereço: Mineirão - São José, Av. Antônio Abrahão Caram, 1001

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3277-9248

Site: https://www.ticketagora.com.br/e/ONDE+EST%C3%81+WALLY+RUN+-+ETAPA+BELO+HORIZONTE-8064

Descrição:

Um dos personagens mais queridos do mundo vai desembarcar no Brasil para uma corrida inesquecível! O Wally vem com toda a sua turma
para se misturar a milhares de pessoas, numa corrida de 5km e caminhada de 2km para toda a família. O percurso contará com diversas
atrações, incluindo painéis inéditos para você procurar e encontrar o Wally e todos os seus itens. Ao final, uma pequena festa para celebrar
esse encontro de milhares de Wallys!

MOUNTAIN BIKE

Município: Congonhas

Data: 18/08

Categoria: Esportivo

Endereço: Romaria - Centro, Basilica, 153

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98835-7777

Site: http://www.cimtbcom.br

Descrição:

Etapa ta Copa Internacional de Mountain Bike, que vale pontos para ranque dos Jogos Olímpicos. O evento acontece no terceiro final de
semana do mês agosto, com a participação de mais de 1200 atletas de diversas categorias, que percorrem mais de 60 km pelas ruas da
cidade de Congonhas inclusive em trechos da Estrada Real. O Circuito é muito atraente passa por atrativos turísticos e área rural da cidade.

CAMINHADAS NA NATUREZA - 18.08

Município: Itabirito

Data: 18/08

Categoria: Esportivo

Endereço: Distritos - Diversos, Diversos, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3561-4000

Facebook: https://pt-br.facebook.com/prefeituraitabirito/

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

As caminhadas acontecem em propriedades e empreendimentos rurais de Itabirito. Em 2019, serão 9 edições. O projeto é filiado à
Confederação Brasileira de Caminhadas, Atividades Esportivas e Inclusão Social (Anda Brasil), que proporciona lazer aos participantes na
modalidade de esportes populares. Além de práticas físicas o projeto destaca os locais de interesse natural, cultural e turístico de Itabirito.
Convidem seus familiares e amigos e venham contemplar as belezas naturais, históricas, gastronômicas e culturais de Itabirito!



FÓRUM UFMG DE CULTURA 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 19/08, 22/08

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Conservatório UFMG - Centro, Avenida Afonso Pena, 1534

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3409-6411

Facebook: https://www.facebook.com/cultura.ufmg/

Site: https://www.ufmg.br/cultura/

Descrição:

A Direção de Ação Cultural da UFMG (DAC-UFMG) realiza mais uma edição do Fórum UFMG de Cultura - encontro que promove debates
em nível internacional e nacional, propiciando a troca de experiências entre gestores, população e comunidade acadêmica. Esse ano o
tema será: Políticas e Gestão Cultural nas Instituições de Ensino Superior (IES). O evento reunirá gestores de diversas Instituições de
Ensino Superior (IES) nacionais, além dos convidados internacionais Rubens Bayardo Garcia (Argentina) e Paulo Pires do Vale (Portugal).
As palestras e mesas-redondas são abertas a toda a população. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pela página da DAC, até o dia
18 de agosto.

ENCONTRO INTERNACIONAL ARTE, CULTURA E DEMOCRACIA NO SÉCULO XXI

Município: Belo Horizonte

Data: 19/08, 22/08

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Teatro Francisco Nunes - Centro, Avenida Afonso Pena, S/N

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3409-4189

Facebook: https://www.facebook.com/ufmgbr

Site: https://ufmg.br/

Descrição:

O Encontro será realizado entre os dias 19 a 22 de agosto e tem como objetivo promover debates e reflexões sobre as políticas públicas na
área da Cultura, especialmente nos municípios. No dia 20 de agosto, haverá a mesa-redonda Políticas e planos de cultura na universidade,
no dia 21 de agosto será fechada ao público para abrigar as discussões do Grupo de Trabalho (GT) do Fórum de Gestão Cultural das
Instituições de Ensino Superior do Sudeste e o último dia do fórum, 22 de agosto, contará com dois palestrantes internacionais. O argentino
Rubens Bayardo Garcia ministrará a palestra Gestão cultural na universidade pública e Paulo Pires do Vale encerra com a palestra Plano
Nacional das Artes de Portugal.

EXPONOR - MOSTRA EMPRESARIAL DO NORDESTE MINEIRO

Município: Teófilo Otoni

Data: 19/08

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Centro de Convenções Aécio Cunha - EXPOMINAS IV - Serra Verde, Rua Coronel Mario Cordeiro; , 580

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3522-6677

Descrição:

Maior Mostra Empresarial do Nordeste Mineiro tem a missão de reunir, em um único espaço, representantes da indústria, do comércio de
bens e serviços, varejistas e atacadistas, além de representantes de grandes marcas e fornecedores dos mais diversos segmentos. O
evento será realizado no centro de convenções Expominas, uma obra com mais de 10.000 m² onde serão instalados mais de 176 stands,
com uma capacidade para 8.000 visitantes por dia, estacionamento para 1200 automóveis e tecnologia de ponta para o expositor divulgar a
sua marca com êxito.



TRILHÃO DE MOTO

Município: Maravilhas

Data: 20/08

Categoria: Esportivo

Endereço: Restaurante e Pesque Pague Vovô - Zona Rural, Fazenda Chácara , s/n

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3272-1504

Facebook: http://facebook.com/prefeiturademaravilhas

Site: https://maravilhas.mg.gov.br/

Descrição:

Evento esportivo onde reúne familiares e amigos dos motoqueiros, uma forma de lazer e interação de turista para conhecer nossa cidade.
Entre as diversas trilhas, há momentos de muita adrenalina, muita aventura e diversão entre os pilotos. Enquanto isso, seus familiares
conhecem a beleza naturais, ambiente rústico, aconchegante e hospitaleiro de Maravilhas. A saída dos trilheiros é a partir do Restaurante
Pesque e Pague Sitio do Vovô. A renda desse trilhão é destinada para APAE DE MARAVILHAS. Venha participar dessa aventura.

V JORNADA DE ESTUDOS EM HISTÓRIA DA ARTE - O ESPAÇO ARQUITETÔNICO E O ESPAÇO PICTÓRICO: UMA
DISCUSSÃO INTERDISCIPLINAR

Município: Belo Horizonte

Data: 21/08, 23/08

Categoria: Congressos e Convenções, Culturais e Artísticos

Endereço: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FAFICH/UFMG) - Pampulha, Avenida Presidente Antônio Carlos, 6627

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3409-5016

Facebook: https://www.facebook.com/Perspectiva-Pictorum-grupo-de-pesquisa-533642400151275/

Site: https://www.even3.com.br/vjornada2019/

Descrição:

A Jornada de Estudos em História da Arte, organizada pelo Grupo de Pesquisa Perspectiva Pictorum (FAFICH/UFMG), é um evento sobre a
pesquisa em história da arte e tem sua proposta voltada para o estudo das decorações ilusionistas e as pinturas de falsa arquitetura (a
quadratura), desenhadas no Brasil durante o período colonial. A V Jornada de Estudos em História da Arte - o espaço arquitetônico e o
espaço pictórico: uma discussão interdisciplinar, pretende refletir sobre as manifestações artísticas, culturais e metodológicas da obra de
arte situadas entre o século XV e início do século XX. A quinta edição terá o tema das Redes de difusão do conhecimento no Mundo
Moderno.

FESTIVAL DE CULTURA

Município: Taiobeiras

Data: 21/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Praça da Matriz, S/N, Praça da Matriz

Circuito: Circuito Turístico da Cachaça

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3845-3972

Site: http://www.taiobeiras.mg.gov.br/sis2009/

Descrição:

Apresentações Culturais nas Escolas, Circuito Poético, apresentações teatrais e musicais, exposição de artesanato, lançamento de livro,
capoeira, concurso de música autoral e encontro de bandeiras são alguns dos diversos atrativos da semana cultural, além, é claro, das
barraquinhas com comidas típicas espalhadas pela praça. A população comparece em todos os dias de festa, prestigiando todas as
apresentações e vivendo dias de muita diversão junto aos visitantes.



EXPO AGRO MADRE DE DEUS DE MINAS

Município: Madre de Deus de Minas

Data: 21/08, 25/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Parque de Exposições Antônio Bernardino - Centro , Rua Cel. Antônio Bernardino, S/Nº

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3338-1299 / 3338-1584

Site: http://www.madrededeusminas.mg.gov.br

Descrição:

A Exposição Agropecuária de Madre de Deus de Minas começa no dia 21 de agosto, com o início do Torneio Leiteiro. Além da ordenha,
diversas atividades como a esgota das vacas, concurso de marcha e shows. A Expo Agro trás como atração principal a Exposição
Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador, a comemoração agropecuária é um evento que possibilita encontro e diversão, além de
fomentar a tradição.

MORAR MAIS BH

Município: Belo Horizonte

Data: 21/08, 22/09

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Casarão - Cidade Jardim, Rua Conde de Linhares, 434

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (21) 2512-2412

Facebook: https://www.facebook.com/morarmais

Site: https://morarmais.com.br/mms/

Descrição:

Um evento que reúne os mais criativos arquitetos e decoradores de Belo Horizonte, com a premissa de planejar ambientes bonitos,
aconchegantes e sofisticados, dentro de orçamentos acessíveis. A mostra se concentra em cinco pilares principais, que são:
sustentabilidade, brasilidade, inclusão social, tecnologia e inovação e customização. No local, o visitante encontra o preço exposto de
produtos e serviços, com melhor custo x benefício aplicado em móveis, objetos decorativos, pisos e revestimentos. As entradas custam R$
25 (meia) e R$ 50 (inteira) e podem ser adquiridas pelo site do Sympla.

EXPOSIÇÃO TORSOS E OUTROS

Município: Belo Horizonte

Data: 21/08, 27/10

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Museu da Moda - Centro, Rua da Bahia, 1149

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3277-4384

Facebook: https://www.facebook.com/MUMOBH/

Site: http://www.bhfazcultura.pbh.gov.br/

Descrição:

A Fundação Municipal de Cultura recebe, no Museu da Moda, a exposição Torsos e Outros, da artista Zélia Mendonça. A mostra de arte
visual apresenta peças elaboradas com fuxicos, contas, restos de souvenires e sucatas. A proposta da artista é transformar quinquilharias
em souvenirs, pequenos objetos com grandes atributos memorialísticos, questionando a ideia do descartável e fazendo uma reflexão
política acerca da imperfeição da humanidade. A exposição tem entrada gratuita e pode ser vista até o dia 27 de outubro.



FAIDEC DORES DE CAMPOS

Município: Dores de Campos

Data: 22/08, 25/08

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Parque de Exposições Maria José de Melo - Centro , Rua Sebastião Resende , S/Nº

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3353-2445 / 3353-2441

Facebook: https://www.facebook.com/faidecdoresdecampos/

Descrição:

A Feira de Artesanato e Indústria de Dores de Campos (FAIDEC) está passando por grandes transformações na sua organização, neste ano
de 2017, com a inclusão de uma programação agropecuária, com o resgate da Cavalgada e do Rodeio com a Companhia Paulo Miranda,
além da inclusão do desfile dos Carros de Boi. Abertura acontecerá em 22/08, com Rodeio, show, comidas típicas e muito mais.

57º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE CAPUTIRA

Município: Caputira

Data: 22/08, 25/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Centro de Eventos Erlon Luiz Pereira - Centro, Rua Pereira Lima, s/nº

Circuito: Circuito Turistico Pico da Bandeira

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3873-5138

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradecaputira/

Site: http://www.caputira.mg.gov.br

Descrição:

A Festa da Cidade é o evento anual mais esperando por todos os caputirenses e visitantes da região e de cidades distantes. A sua primeira
edição aconteceu em agosto de 1973. Ao longo dos anos, sofreu alterações mas seu formato continua essencialmente preservado. Haverá
shows no palco com artistas nacionais e regionais. No dia 09/08/19 acontecerá a Alvorada às 05:00, com a Corporação Musical Campo
Florido, despertando a cidade em clima de alegria e nostalgia. Na tarde de sábado do dia 10/08/19 acontecerá o Encontro do Caputirense
Ausente na Praça Principal com atrações musicais e culturais, com a participação dos bares da cidade. No dia 12/08/19 acontecerá a 9ª
Corrida Rústica de Santa Helena de manhã e à tarde haverá o Motocross. Haverá a exposição de fotos históricas, na Câmara Municipal,
além do 5º Encontro de Vôo Livre na Rampa da Fié. A gastronomia conta com o consumo do café e a produção artesanal de doces, cachaça
e queijos.

11ª EDIÇÃO EXPOCASÓRIO

Município: Belo Horizonte

Data: 23/08, 25/08

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Expominas - Gameleira, Avenida Amazonas, 6200

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3297-0199

Facebook: https://www.facebook.com/ExpocasorioBH/

Site: https://www.expocasorio.com.br/

Descrição:

Reunindo em um só espaço as mais diversas necessidades da noiva para o seu casamento: são vestidos, dia da noiva, decorações,
convites, acessórios, buffet, buques, cerimoniais, fotografias, filmagens, lembrancinhas, agências de viagens, corais, dentre muitas outras
oportunidades. O evento acontece anualmente em Belo Horizonte, no segundo semestre, e são três dias de muitas novidades. Durante a
exposição, é possível contar com desfiles e apresentações musicais em sua programação, que pode ser acompanhada nas redes sociais e
site do evento.



ADRIANA CALCANHOTTO: MARGEM

Município: Belo Horizonte

Data: 23/08

Categoria: Show

Endereço: Palácio das Artes - Centro, Avenida Afonso Pena , 1537

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (11) 2306-7092

Facebook: https://www.facebook.com/adrianacalcanhotto/

Site: http://www.adrianacalcanhotto.com/

Descrição:

Adriana Calcanhotto, mais uma vez, vem se dar ao mar como imagem. Seu novo show combina as canções praieiras que compõem essa
trilogia de álbuns lançados no espaço de dez anos entre cada um, confirmando sua doce obsessão pelo tema. Revisando sonoridades,
atualizando sucessos e confirmando seu magnetismo no palco, Adriana fará de “Margem” mais um sucesso pelos palcos do Brasil. A
apresentação vai acontecer no Palácio das Artes às 21h .

SEMANA DO FOLCLORE

Município: Simão Pereira

Data: 23/08, 24/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Escola Municipal Conceição Aparecida Rosso - Centro, Rua N. Sra. da Glória , s/n

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3272-0502

Site: http://simaopereira.mg.gov.br/site/

Descrição:

A Semana do Folclore nasceu em 2009 com o objetivo de despertar nos alunos do municípios o interesse pela leitura e pelas histórias,
lendas e parlendas, valorizando assim a cultura de suas raízes. Nas primeiras edições realizadas somente por escolas do município e, com
o passar dos anos, escolas convidadas do município vizinho, Matias Barbosa. Assim, na ultima edição contou com apresentações
folclóricas de várias escolas do município e cidade vizinha. Numa programação variada o visitante poderá ver danças, teatro, jogos, música
e comidas tipicas.

EXPOGAL SACRAMENTO 2019

Município: Sacramento

Data: 23/08, 26/08

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque de Exposição Hugo Rodrigues da Cunha - Skaf , José Pinto Valada, 273

Circuito: Circuito Turístico Alta Mogiana

Organização/Informações:

Telefone: (14) 3351-5914

Site: http://culturasacramento.com.br/noticias/

Descrição:

Para comemorar os 199 anos de Sacramento será realizada a 38ª Exposição de Gado Leiteiro – EXPOGAL, com shows e rodeio, no Parque
de Exposições Hugo Rodrigues da Cunha. No dia 24 de dezembro será realizado apresentações culturais com artistas regionais a partir das
14h ás 18h. Durante todos os dias a partir das 20h teremos shows e/ ou rodeio.



20º ENCONTRO REGIONAL DE FOLCLORE

Município: Governador Valadares

Data: 23/08, 25/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Arena Tradição (área de eventos próxima à Igreja Católica) - Centro do Distrito, Av. Vereador Aureny Torres , 290

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 327-13881

Site: http://www.valadares.mg.gov.br

Descrição:

A festa é uma oportunidade de integração entre os membros da comunidade, dando destaque às suas manifestações e tradições culturais,
que animam toda a população, além de fortalecer e resgatar a identidade cultural da região do Vale do Rio Doce. A festa, que é tradição na
região, conta com apresentações de 15 grupos folclóricos, duelo de sanfoneiros, danças e shows de forrós e apresentações de cantigas,
danças de roda, cortejo com grupos folclóricos locais e regionais. Atraem várias turistas do entorno que durante três dias vivenciam um
verdadeiro espetáculo de cores, música e cultura.

ENCONTRO DE BANDAS CIVIS

Município: Além Paraíba

Data: 23/08

Categoria: Cívicos

Endereço: Área de Eventos Municipal - São José, Praça Coronel Breves, s/n

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3462-4167 / 3462-9616

Site: http://www.alemparaiba.mg.gov.br

Descrição:

Realizado na ultima semana de Agosto, o evento reúne a participação de bandas musicais de várias cidades da Zona da Mata de Minas e
de municípios do Estado de Rio de Janeiro. Com repertório que varia desde as retretas tradicionais às músicas populares atuais, as
agremiações se apresentam elegantemente uniformizadas realizando um show de música e coreografias.

18º ENCONTRO REGIONAL DE FOLCLORE

Município: Governador Valadares

Data: 23/08, 25/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Arena Tradição (área de eventos próxima à Igreja Católica) - Centro do Distrito, Av. Vereador Aureny Torres , 290

Organização/Informações:

Telefone: (33) 32713881

Site: http://http://www.valadares.mg.gov.br

Descrição:

A festa é uma oportunidade de integração entre os membros da comunidade, dando destaque às suas manifestações e tradições culturais,
que animam toda a população, além de fortalecer e resgatar a identidade cultural da região do Vale do Rio Doce. A festa, que é tradição na
região, conta com apresentações de 15 grupos folclóricos, duelo de sanfoneiros, danças e shows de forrós e apresentações de cantigas,
danças de roda, cortejo com grupos folclóricos locais e regionais. Atraem várias turistas do entorno que durante três dias vivenciam um
verdadeiro espetáculo de cores, música e cultura.



XIII FESTIVAL GASTRONÔMICO DE ABÓBORAS DE CONTAGEM

Município: Contagem

Data: 23/08

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Nossa Senhora da Glória - Eldorado , Praça Nossa Senhora da Glória, s/n

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3352-5453

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituracontagem

Site: http://www.contagem.mg.gov.br/novoportal/

Descrição:

Para manter a tradição de Contagem das Abóboras e valorizar a sua história, todos os anos é realizado o Festival Gastronômico de
Abóboras de Contagem. Os pratos são produzidos pelos integrantes de grupos de terceira idade que traduzem a gastronomia local em
pratos saborosos. Barracas de pratos típicos, bebidas, shows e ao final o a decisão do melhor prato e premiação.

16º ENAF BH – CONGRESSO E FEIRA DE SPORT, FITNESS E NUTRIÇÃO

Município: Belo Horizonte

Data: 23/08, 25/08

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Expominas - Gameleira, Avenida Amazonas, 6200

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3222-2344

Facebook: https://www.facebook.com/events/1969315893361915/

Site: https://www.portalenaf.com.br/

Descrição:

O ENAF é o maior evento de Sport & Fitness e Saúde realizado nas Américas e um dos mais importantes do mundo. Tendo como objetivo
promover a reciclagem e aprimoramento dos profissionais dessas áreas, serão 3 dias com mais de 30 cursos, palestras e workshops
acontecendo simultâneamente, de manhã, à tarde e à noite. Essa intensa troca de informações faz do ENAF um congresso obrigatório para
estudantes e profissionais das áreas correlacionadas.

FESTIVAL DA CANÇÃO DE ELÓI MENDES

Município: Elói Mendes

Data: 23/08, 25/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça da Matriz em frente ao Club de Eloí Mendes - Centro, Praça Da Matriz, s/n

Circuito: Circuito Turístico Lago de Furnas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3264-1300

Facebook: http://www.facebook.com/eloimendesprefeitura/

Site: http://www.eloimendes.mg.gov.br/

Descrição:

Uma das etapas do Festival Nacional da Canção, de onde saem os melhores talentos para continuar até a etapa final em Boa Esperança.
Durante o Festival além do Concurso de canções e músicos, o público ainda pode desfrutar do melhor da culinária do interior de Minas e
ainda aproveitar para valorizar também a produção de cerveja artesanal no festival que ocorre ao mesmo tempo. Tudo isso em praça pública
rodeada de um belíssimo patrimônio histórico cultural prédios e casas antigas e bem conservadas.



FESTIVAL DE INVERNO DE SÃO CAETANO 2019

Município: Caputira

Data: 23/08, 25/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Praça Dona Chiquinha - Centro, Praça Dona Chiquinha, s/nº

Circuito: Circuito Turistico Pico da Bandeira

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3873-5138

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradecaputira/

Site: http://www.caputira.mg.gov.br

Descrição:

O Tradicional Festival de Inverno do povoado de São Caetano, pertencente à cidade de Caputira, tem seu foco no Show de Calouros,
momento que dá oportunidade de revelar os talentos locais e regionais, atraindo turistas de cidades vizinhas. Acontece também a
Cavalgada dos Amigos, com a participação de cavaleiros e amazonas da região, além de jogos amistosos de futebol, parque de diversões e
comidas típicas.

7ª JORNADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE MINAS GERAIS - INVERNO LITERÁRIO – PATRIMÔNIO CULTURAL DE
ITABIRITO

Município: Itabirito

Data: 23/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Biblioteca Publica Professor Diaulas Azevedo - Centro, Rua Dr.Guilerme, s/n, @-20.2551,-43.7996911,18.5z

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 35611922

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/a-prefeitura/estrutura-organizacional/secretarias/

Descrição:

Itabirito participar da 7ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais com o tema “Culinária e Patrimônio”. Na edição deste ano, o
objetivo é promover ações que tratem dos modos de fazer, das receitas, dos lugares e práticas ligadas à alimentação, seu preparo, as
particularidades de cada região e seu patrimônio gastronômico. Uma das atrações é da cidade é o Inverno Literário – Patrimônio Cultural de
Itabirito que trabalhará o Livro tema: Feijão, Angu e Couve de Eduardo Frieiro que utiliza depoimentos de historiadores, viajantes e
escritores, além de testemunhos e informações variadas para discutir o que é a comida mineira típica. O festival Inverno Literário traz
atrações teatrais, musicais, lançamento de livros e leituras compartilhadas.

19º ENCONTRO REGIONAL DE FOLCLORE

Município: Governador Valadares

Data: 23/08, 25/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Arena Tradição (área de eventos próxima à Igreja Católica) - Centro do Distrito, Av. Vereador Aureny Torres , 290

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 32713881

Site: http://www.valadares.mg.gov.br

Descrição:

A festa é uma oportunidade de integração entre os membros da comunidade, dando destaque às suas manifestações e tradições culturais,
que animam toda a população, além de fortalecer e resgatar a identidade cultural da região do Vale do Rio Doce. A festa, que é tradição na
região, conta com apresentações de 15 grupos folclóricos, duelo de sanfoneiros, danças e shows de forrós e apresentações de cantigas,
danças de roda, cortejo com grupos folclóricos locais e regionais. Atraem várias turistas do entorno que durante três dias vivenciam um
verdadeiro espetáculo de cores, música e cultura.



51º EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL

Município: Itanhandu

Data: 23/08

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Parque de Exposições - Centro, Rua João Batista Scarpa , s/n

Circuito: Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3361-2322

Facebook: http://www.facebook.com/itaexpoRV/ /

Descrição:

Itanhandu tem uma tradição forte na criação de gado leiteiro, e foi na cidade que foi realizada a primeira Semana Ruralista no Brasil, em
1934. A Exposição sempre é realizado na 2ª quinzena ou última semana de agosto. A abertura da exposição acontece um desfile pelas ruas
de Itanhandu, com caminhões, carros de boi, charrete e cavaleiros. A festa ainda conta com uma área de exposição, torneio leiteiro, área de
alimentação com diversas comidas e bebidas típicas de festas do peão, estandes de indústrias e comerciais, além de contar com shows de
artistas de renome nacional e internacional. Para a diversão da criançada, é montado um parque de diversão.

HAPPY HOLI BELO HORIZONTE - TOUR 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 24/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Estádio Mineirão - Pampulha, Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (27) 99909-5382

Facebook: https://www.facebook.com/happyholibrasilfestival/

Descrição:

O HAPPY HOLI é um festival de Música eletrônica, cores e alegria, onde milhares de pessoas vestidas de branco se juntam e criam uma
paleta humana de cores em um momento único de celebração de pura alegria. É inspirado no festival Holi na Índia que se realiza
anualmente na primavera. Diretamente da Europa onde nasceu, o HAPPY HOLI já coloriu mais de 800.000 pessoas nas mais de 40 cidades
brasileiras por onde passou nas Tours 2014 a 2019. É considerado o Maior Festival de Música e Cores do Mundo! O evento vai acontecer
no Mineirão e a programação, a ser divulgada em breve, deve ser acessada pelas redes sociais do evento.



FESTA DO ROSÁRIO DE FELÍCIO DOS SANTOS

Município: Felício dos Santos

Data: 24/08, 23/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Outros, Religiosos

Endereço: Casa da Marujada - Centro, Rua Antônio Jorge, 1011

Circuito: Circuito Turístico dos Diamantes

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3523-1026

Site: http://www.feliciodossantos.mg.gov.br

Descrição:

A Tradição escrava, que embora tenha influenciado enormemente a Festividade, foi praticamente condenada ao esquecimento. A imagem
da santa colocada no andor jamais representou aquela imagem negra como a que era devocionada pelos escravos, especialmente nos
momentos de cultos nas senzalas. Em Vez de alimentar uma devoção exclusivista, nossa Senhora do Rosário tornou-se patrimônio de
todas as raças e cores. Nos dias atuais o cortejo é acompanhado pelas ruas da cidade com muitos festejos e animação, seguindo um
itinerário de tradição há muitos anos. É importante notar a partir da coroação, tem-se em presença de dois imperadores, um efetivo, coroado
no ano anterior e outro coroado como suplente, porque seu mandado ainda não começou, só começará no ano seguinte. A festa se inicia na
segunda com a missa e novena, após as celebrações, há a festa com barraquinhas. No segundo dia acontece a lavagem da igreja em
mutirão. Logo após a lavagem, acontece o recital de poesias “A cor da Pele”. No terceiro dia acontece o cortejo com os imperadores,
princesas e mordomos. Todos vestidos a caráter e os Marujeiros acompanham todo o cortejo como de costume. Durante os outros dias
acontecem missas, leilões, barraquinhas e muitos cultos religiosos até o ultimo dia onde é coroado o no novo imperador para reinar no
próximo ano.

19º CONGRESSO NACIONAL DE VENDAS

Município: Belo Horizonte

Data: 24/08

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Ouro Minas Palace Hotel - Ipiranga, Avenida Cristiano Machado, 4001

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone:  (11) 4563-3402

Facebook: https://www.facebook.com/events/355976845066245/

Site: https://sferucio.wixsite.com/home?
fbclid=IwAR3_S6zlAMonmroeOlwONAs_iSvqrsqODTa5yRODU08xhlfOmDN_5N5gvYA

Descrição:

O 19º Congresso Nacional de Vendas vai acontecer no Hotel Ouro Minas no dia 24 de agosto de 2019. Grandes especialistas estarão
presentes no evento e abordarão temas importantes como; Inteligência Relacional em Vendas, como Vender mais utilizando Motivação,
Inovação e Atitude, como se Tornar um Campeão de Vendas, reinventando a Venda, como Atrair Clientes pelo LinkedIn, a Verdadeira
Essência das Vendas. É uma excelente oportunidade para treinar e motivar toda a sua equipe de vendas e atendimento, buscar novas
estratégias de negócio e fazer networking.



ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS

Município: Pompéu

Data: 24/08, 25/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Poliesportivo - Centro, Ginásio Poliesportivo, s/n, Ginásio Poliesportivo Gerson Edmundo de Castro

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: 37999891351

Descrição:

Em sua 5ª edição nos dias 24 e 25 de agosto 2019, o Encontro de Carros Antigos de Pompéu, é um evento cultural com muita música,
vários expositores de carros antigos de diversas cidades de minas, onde fazem uma grande confraternização entre os proprietários de
raríssimos automóveis, que podem ser premiados por troféu de destaque, que são julgados pelo Clube de Carros Antigos de Pompéu
"Capô"

FESTA DO PRODUTOR RURAL E TRATORADA

Município: Cachoeira de Minas

Data: 24/08, 25/08

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Campo da LECA - Rosário, Rua do Rosário, 001

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3472-1333

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituracachoeirademinas/

Site: http://cachoeirademinas.mg.gov.br

Descrição:

A Festa do Produtor Rural e Tratorada tem como objetivo valorizar os produtores do município bem como expor e comercializar seus
produtos. O evento atraí visitantes e turistas da região e expositores de máquinas e implementos agrícolas. O evento acontece em agosto,
num sábado e domingo, sendo que, no último dia há desfile de tratores pelas ruas do centro da cidade.

SIMPÓSIO MINEIRO DE CLÍNICA E REPRODUÇÃO EQUINA - SIMCRE

Município: Belo Horizonte

Data: 24/08, 25/08

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Ouro Minas Palace Hotel - Ipiranga, Avenida Cristiano Machado, 4001

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3429-4000

Facebook: https://www.facebook.com/pg/simcreMG/about/?ref=page_internal

Site: https://simposioequino.com.br/#top

Descrição:

Nos dias 24 e 25 de agosto de 2019, em Belo Horizonte, será realizado o SIMPÓSIO MINEIRO DE CLÍNICA E REPRODUÇÃO EQUINA. O
evento que acontece anualmente, constitui-se em recrutar os melhores profissionais acadêmicos da área. Sua diversificada programação,
que consiste em palestras, depoimentos entre outras atividades, atrai profissionais em diferentes estágios da carreira, professores de todos
os níveis de ensino e principalmente estudantes de veterinária de graduação e pós-graduação. A programação, a ser divulgada em breve,
deve ser acompanhada no site do evento.



FEIRA LIVRE CULTURAL

Município: Palma

Data: 24/08

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça da Cidade - centro, Praça Getúlio Vargas, s/nº

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3446-1118

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituramunicipalDePalma/

Descrição:

A Feira Livre Popular veio para fomentar a comercialização das mercadorias dos pequenos produtores, garantindo uma boa qualidade para
palmenses e visitantes. Acontecerá no dia do aniversário da cidade, nela você encontrará diversão, produtos agroecológicos, artesanatos e
gastronomia popular. Não fique de fora! Participe!

DEVDAY 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 24/08

Categoria: Outros

Endereço: Centro de Convenções Actuall Hotel - Jardim Riacho das Pedras, Rodovia Fernão Dias, 3443

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98635-9259

Facebook: https://www.facebook.com/DevIsland/

Site: https://devday.devisland.com/

Descrição:

O DevIsland surgiu em 2010, a partir de um grupo de desenvolvedores apaixonados por tecnologia. A empresa foi formada com o escopo de
criar um rico espaço de trocas e crescimento para profissionais que trabalham criando softwares e do ecossistema de desenvolvimento em
Belo Horizonte. O DevDay é um evento marcado pela característica de ter as pessoas como ponto de partida e de chegada e é direcionado
a desenvolvedoras e desenvolvedores, estudantes e entusiastas de tecnologia, empresas de desenvolvimento e instituições de ensino e
veículos de comunicação focados em tecnologia. O DevDay acontece no dia 24 de agosto no Centro de Convenções Actuall Hotel.

PLANETA CIPÓ

Município: Santana do Riacho

Data: 24/08

Categoria: Show

Endereço: Espaço Agro Serra - MG - 010, Espaço Agra Serra , 4444

Circuito: Circuito Turístico Serra do Cipó

Organização/Informações:

Telefone: (31) 9 8334-1997

Site: http://www.santanadoriacho.mg.gov.br

Descrição:

Sejam bem vindos ao Planeta Cipó! Um Festival de música no paraíso natural, bem próximo a Belo Horizonte. A Serra do Cipó recebe no
dia 24 de agosto, no espaço de eventos AgroSerra, as bandas Biquini Cavadão e Lagum, com duas apresentações com gerações de
músicas de muito sucesso! E mais! Um meio ambiente favorável, com qualidade, conforto e segurança. Este é o meu planeta, é o SEU
PLANETA! Em breve, maiores informações.



34ª FESTA DA COLHEITA

Município: Conceição de Ipanema

Data: 24/08

Categoria: Religiosos

Endereço: Sede da Igreja Luterana - Zona Rural, Córrego do Funil, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (33) 9995-14331

Site: http://www.conceicaodeipanema.mg.gov.br

Descrição:

Realizada anualmente pelos agricultores luteranos do Córrego do Funil, o evento é uma festa comemorativa pela colheita. Na programação
consta de um culto religioso, às 10 horas, na Igreja Luterana do Córrego do Funil e depois é servido um almoço comunitário no refeitório do
centro de reuniões da Igreja. À tarde, acontecem sorteios e bingos em prol da Igreja local e apresentação de corais, grupos musicais e
manifestações que valorizam as tradições dos imigrantes alemães. No local da confraternização, são expostos e vendidos produtos típicos
dos agricultores.

FESTIVAL CULTURA E GASTRONOMIA TIRADENTES

Município: Tiradentes

Data: 24/08, 01/09

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça da Rodoviária - Centro, Praça Silva Jardim , S/Nº

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3653-3016

Facebook: https://www.facebook.com/farturabrasil

Site: http://farturabrasil.com.br/blog-festivais/2018-festival-fartura-tiradentes/

Descrição:

Em 2019 entre os dias 24 de agosto e 1 de setembro, a Plataforma Fartura – Comidas do Brasil realiza o 22º Festival Cultura e Gastronomia
de Tiradentes, com grandes chefs mineiros serão as estrelas do evento.

FESTIVAL DO DOCE DE LEITE

Município: Pompéu

Data: 24/08

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Museu Dona Joaquina do Pompéu - Centro, Av João Serra Machado , 22

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3523-1789

Site: http://www.pompeu.mg.gov.br

Descrição:

Os tachos se aquecem nas fornalhas a lenha. O leite produzido na cidade chega cru, sendo modificado com o açúcar que também é de
produção local. São horas de preparo. Para não perder o ponto, sempre mexendo com colher de pau. Aos poucos vai tomando consistência.
O aroma ganha todo o espaço da festa. Ele é servido em pedaços, mole, e em formato de balas. Para acompanhar musica boa, e uma
excelente estrutura. O Festival do Doce de Leite, organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo em parceria com o Conselho Municipal
de Patrimônio Cultural, realizado anualmente sempre ao mês de agosto, como uma das atrações do Festival Dona Joaquina do Pompéu. Os
produtos servidos na festa são fabricados por doceiras na cidade. O modo de fazer do doce de leite foi registrado em Pompéu como bem
imaterial vide normativas do IEPHA. O Festival reúne turistas vindos de toda região centro oeste.



3º FESTIVAL DE MÚSICA E GASTRONOMIA

Município: Arapuá

Data: 24/08, 25/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça São João - centro, Praça São João Batista , 0

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3856-1234

Facebook: http://facebook.com/prefeituraarapua

Site: http://www.arapua.mg.gov.br

Descrição:

O Festival de Música e Gastronomia é realizado em sua segunda edição em 2018. Uma festa que trás a inclusão da cultural, Musical e
Gastronômica de nossa cidade. Café com viola, Encontro de violeiros com a boa música raiz, shows musicais e apresentações de danças
são algumas das atrações do Festival. O maior destaque se dá aos estandes de comidas típicas da cidade e região, onde os presentes tem
a oportunidade de conhecer os SABORES DE ARAPUÁ. No terceiro dia é montado uma mesa de jurados composta por autoridades e
conhecedores da culinária regional para escolher o melhor prato do festival, o qual representará a culinária arapuense. A classificação do
evento é livre e por acontecer na praça central da cidade, a Praça São João Batista, não há cobrança de entrada.

1º ENCONTRO DE QUITANDEIRAS DE CARRANCAS

Município: Carrancas

Data: 24/08

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos

Endereço: Praça Manoel Moreira - Centro, Praça, s/n

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3327-1107

Descrição:

Fubá, trigo, açúcar, ovos, leite e muito amor: essa é a receita básica para se fazer as famosas quitandas mineiras. O forno a lenha aquecido,
a brasa vermelhinha... e, ah, as quitandeiras... Venha degustar, trocar e aprender novas receitas e valorizar nossa culinária tradicional! O 1º
Encontro de Quitandeiras de Carrancas está marcado para às 15h do dia 24 de agosto de 2019, na Praça Manoel Moreira, no coração da
cidade. ** O evento faz parte da 7ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, que é uma iniciativa do IEPHA - Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais.

PEDALANDO NO TOPO

Município: Nova Lima

Data: 24/08

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Condomínio Vale dos Pinhais - Vale Dos Pinhais, Al. dos Eucaliptos, 1, Rancho Alegre

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone:  (31) 2526-5437

Facebook: https://www.facebook.com/pedalandonotopo/

Descrição:

O PEDALANDO NO TOPO é o maior evento de Ciclismo Indoor ao ar livre da América Latina. Ao longo dos seus 15 anos de existência vem
sempre repleta de novas emoções! O Ciclismo Indoor (Spinning) é uma aula feita em grupo, praticada em uma bicicleta ergométrica,
desenhada especialmente para a modalidade, que simula vários percursos e permite ajustar a resistência da bike ao seu próprio nível de
treinamento. Nesta edição, o público pode contar com diversos espaços para entretenimento, expositores, espaço kids, área gastronômica,
além de estacionamento fácil e seguro. Nosso palco cresceu! Agora com 1500m² e 350 bikes. E o melhor? Somente a 20 min do BH
Shopping!



PAPAGAIOS EM AÇÃO

Município: Papagaios

Data: 25/08

Categoria: Esportivo, Outros

Endereço: Centro Esportivo Lineu de Campos Cordeiro - Santo Antônio , Praça da Lagoa, S/N

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3274-1260

Site: http://www.papagaios.mg.gov.br

Descrição:

Ação global com a realização de vários serviços como: confecção de documentos, pintura em rostos, corte de cabelo, testes de glicemia,
aferição de pressão, ações de saúde bucal, orientação jurídica, exposição de artesanato, além da realização do passeio ciclístico, Festival
de Pipas, Gincana Ecológica, Corrida de Rolimã e Ciranda Literária. Evento grandioso que recebe anualmente um grande número de
pessoas do município e de cidades vizinhas.

FESTA DOS ROMEIROS

Município: Bicas

Data: 25/08

Categoria: Religiosos

Endereço: Santuário Ecológico da Água Santa - Zona Rural, Localidade da Água Santa, 0

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3271-1746

Site: http://www.bicas.mg.gov.br

Descrição:

Festa realizada no Santuário Ecológico da Água Santa, com realização de missa, coroação, consagração, apresentação teatral e barracas
de comidas típicas. Local de tradição religiosa, há mais de 80 anos as pessoas visitam a gruta para oração e busca de curas e milagres pela
água do local. A história data do ano de 1860. Bicas era conhecida como Arraial das Taboas. Haviam grandes fazendas de café e a mão de
obra era de escravos africanos. Era costume levar todo escravo enfermo para longe das senzalas para que não contaminasse os demais.
Um grupo de escravos com feridas pelo corpo com aspecto maligno foi levado para o alto da serra, onde havia água em abundância e
inhame rosa como alimento. Passado o tempo, eles voltaram para a fazenda inteiramente curados, ficando conhecido como sendo a cura
destes escravos através da água, então reconhecida como Água Santa. As peregrinações de fé passaram de geração a geração até os dias
de hoje. Através do ícone da Nossa Senhora da Água Santa, no silêncio da montanha encontramos a verdadeira paz. O evento atrai
visitantes de diversas cidades e estados. Fotos: http://aguasantasantuario.blogspot.com/

FESTIVIDADE DE CONGADO DE SANTA EFIGÊNIA

Município: Brumadinho

Data: 25/08

Categoria: Religiosos

Endereço: Ao entorno da Igreja de São Cristovão - Santa Efigênia, Rua José Gabriel da Costa, s/n, Em frente o bar do Vicente

Organização/Informações:

Telefone: (31) 97174-7680

Facebook: https://www.facebook.com/visitebrumadinhooficial

Site: http://www.visitebrumadinho.com.br

Descrição:

As Festas de Congado (Reinado) são realizadas anualmente em diversas comunidades do município. Durante a celebração são realizados
cortejos, visita a casa dos reis (alvorada), troca de coroa e outras tradições. Com muita dedicação, seriedade e compromisso, as Festas de
Congado são consideradas uma das celebrações religiosas mais tradicionais de Brumadinho. No mês de agosto, as Festas de Congado
são realizadas nas comunidades de Marinhos, São José e Santa Efigênia.



4 PIRANGA BIKE

Município: Piranga

Data: 25/08

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça Coronel Amantino - Centro , Praça , Sn

Circuito: Circuito Turístico Villas e Fazendas de Minas

Organização/Informações:

Telefone: )31) 3746-1251

Descrição:

Acontece em Piranga a 4ª Edição do Piranga Bike, toda região se envolve em um passeio ciclístico pelas mais belas paisagem do
município. Venha parcitipar com toda a familia, são tres percursos: reduzido, intermediário e extreme. Se divirta testando suas habilidades.
Dia: 25 de Agosto Local: Praça Coronel Amantino Inscrições no local

ENCONTRO DE SANFONEIROS

Município: Conceição da Barra de Minas

Data: 25/08, 26/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça - Centro , Alto do Santa Cruz , S/Nº

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3375-1132

Site: http://conceicaodabarrademinas.mg.gov.br

Descrição:

Encontro de Sanfoneiros de Conceição da Barra de Minas, o público, apreciadores e tocadores do Acordeom (Sanfona) se encontrarão nos
dois dias do evento dedicado à cultura do instrumento. Na edição de 2018 serão dois dias de festa, com shows, barracas, vísporas,
apresentações de danças, participação do grupo de congada, missa .

TITÃS TRIO ACÚSTICO

Município: Belo Horizonte

Data: 25/08

Categoria: Show

Endereço: Inhotim - Fazenda Inhotim, Rua B, 20

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3571-9700

Facebook: https://www.facebook.com/inhotim

Site: https://inhotim.org.br

Descrição:

Os Titãs farão um show intimista em formato acústico, em comemoração aos mais de 20 anos do clássico Titãs Acústico MTV. Lançado em
1997, o projeto foi um fenômeno que vendeu mais de 2 milhões de cópias e ganhou discos de ouro, platina e diamante. A banda sobe ao
palco próximo ao Magic Square às 15h. O show é gratuito para visitantes, mas as vagas são limitadas para maior conforto da plateia. O
espetáculo, dirigido por Otávio Juliano, contará com as participações especiais de Mário Fabre e Beto Lee e irá recriar as canções do
Acústico MTV, acrescentando outras pérolas do repertório, como “Epitáfio”, “Isso”, “Enquanto Houver Sol”, “Porque Eu Sei Que é Amor” e
“Toda Cor”.



EXPONTE FOLCLORE

Município: São João da Ponte

Data: 26/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Exponte Folclore - CENTRO, R. Francelino Queirós, 128

Circuito: Circuito Turístico Sertão Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3234-1634 / 3234-1209

Descrição:

O Exponte folclore é um projeto extremamente importante para a preservação da identidade cultural dos cidadãos do Município de São João
da Ponte. É uma maneira afetuosa, simples e dinâmica de transmitir conhecimento sobre o resgate das tradições culturais, folclóricas da
nossa região, através da participação ativa de toda a comunidade escolar, no resgate das boas lembranças do passado e das riquezas da
sabedoria do nosso povo. O encanto de cada espetáculo fica vivo dentro de cada pessoa que participa ou prestigia. Os jovens pontenses
expõe sua ideias, criatividades apresentadas de forma teatral e os produtos produzidos durante o evento fica exposto do auditório do Club
Poliesportivo Fernandão. O evento atrai diversas pessoas da região para assistir os espetáculos e já sendo articulado para envolver outros
municípios ciclo vizinhos no intuito de exploração de turismo de negócios com a venda dos produtos artesanal produzidos para realização
do mesmo.

15ª SEMANA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Município: Itabirito

Data: 27/08, 30/08

Categoria: Congressos e Convenções, Feiras e Exposições

Endereço: Antiga área da Delphi - Esperança, R. Francisco Marques Júnior, 3040

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3561-4000

Facebook: https://pt-br.facebook.com/prefeituraitabirito/

Site: https://semanadedesenvolvimento.com.br/

Descrição:

A Semana de Desenvolvimento Econômico foi criada pela Adesita – Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Itabirito e a
Prefeitura Municipal de Itabirito em 2005 com o objetivo de fomentar os negócios no município de Itabirito, por meio da qualificação de
empreendedores e empresários, além de atrair novos investimentos para a cidade. Devido ao grande sucesso alcançado com a primeira
edição da Semana de Desenvolvimento, a Prefeitura Municipal de Itabirito decidiu inseri-la no calendário oficial de eventos da cidade. A
décima quinta edição, acontece de 27 a 30 em agosto de 2019, alcançando o mesmo sucesso dos anos anteriores, quando tivemos a
participação de 775 expositores, entre eles as principais empresas do município e um público estimado de 109.000 pessoas, entre
empresários, estudantes, empreendedores e visitantes. A entrada para o evento e o estacionamento são gratuitos.

3º SEMINÁRIO INTERNACIONAL URBANISMO BIOPOLÍTICO

Município: Belo Horizonte

Data: 27/08, 30/08

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Escola de Arquitetura da UFMG - Savassi, Rua Paraíba, 697

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3409-8801

Site: https://www.even3.com.br/urbbio2019/

Descrição:

O 3º Seminário Internacional Urbanismo Biopolítico, que irá acontecer entre os dias 26 e 30 de Agosto de 2019, é uma ação do Grupo de
Pesquisa Indisciplinar. Seu objetivo é criar um ambiente de debates e produção do conhecimento destacando trabalhos e temas envolvendo
pesquisas extensionistas. O Seminário adotará em sua estrutura: mesas redondas e sessões temáticas (apresentação oral dos artigos
selecionados). Também serão selecionados trabalhos acadêmicos que irão compor uma publicação ebook. Os debates serão organizados
em quatro eixos: Geopolítica e Território, Tecnopolíticas Urbanas, Urbanismo Neoliberal e Resistências Biopotentes.



GIL - GRUPO CORPO 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 27/08, 01/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Palácio das Artes - Centro, Avenida Afonso Pena , 1537

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3221-7701

Facebook: https://www.facebook.com/GrupoCorpo/

Site: http://www.grupocorpo.com.br/pt-br

Descrição:

GRUPO CORPO, reconhecidamente a mais importante companhia de dança do país, tem por hábito estrear uma nova obra a cada dois
anos, sempre com música especialmente composta para o espetáculo. A grande estreia deste ano traz como autor da trilha sonora, um dos
maiores ícones da música brasileira: Gilberto Gil. O espetáculo, nomeado GIL em homenagem ao músico, será apresentado em programa
duplo ao lado de “Sete ou Oito Peças para um Ballet” – obra de 1995, cuja trilha foi criada por Philip Glass em parceria com o grupo UAKTI.
A apresentação vai acontecer no grande teatro do Palácio das Artes.

CITIES - CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE

Município: Uberlândia

Data: 27/08, 29/08

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Casa Garcia - Granja Marileusa, Av. Maria Silva Garcia, 402

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3230-0799

Site: http://www.citiesbrasil.com

Descrição:

O CITIES (Congresso Internacional de Tecnologia, Inovação, Empreendedorismo e Sustentabilidade) é considerado um dos principais
eventos de assuntos tech do país, com dezenas atividades, exposições, workshops e palestras de experts, intelectuais e especialistas em
assuntos afins ao empreendedorismo, inovação e tecnologia. Reúne projetos inovadores de startups, universidades e empresas de base
tecnológica que apresentem produtos ou soluções para os setores prioritários, como por exemplo, sustentabilidade, tecnologias a serem
aplicadas à cadeia do agronegócio e saúde, educação e responsabilidade social, entre outros.

II SIMPÓSIO DE EMERGÊNCIAS CARDIOVASCULARES E TRANSPLANTE CARDÍACO

Município: Belo Horizonte

Data: 28/08

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Unifenas Jaraguá - Bairro Universitário, Rua Boaventura, 50

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone:  (31) 2536-5656

Site: http://www.unifenas.br/campus_belohorizonte.asp

Descrição:

A Unifenas-BH torna público o I SIMPÓSIO DE EMERGÊNCIAS CARDIOVASCULARES E TRANSPLANTE CARDÍACO que acontecerá
no dia 28/08 às 18:30h no Auditório da Unifenas-BH Em busca de proporcionar novas experiências e conhecimentos aos alunos, a LACC
traz um nova maneira de abordagem integrada de temas com grande relevância na área de CARDIOLOGIA. A dinâmica consiste em
exposição de diferentes visões que incluem parte Clínica, Hemodinâmica e Cirúrgica dos temas em questão. Palestras ministradas por
grandes renomes da área. Não fique de fora!



EXPOCLAUDIO

Município: Cláudio

Data: 28/08, 01/09

Categoria: Show

Endereço: Parque da Exposição - Bela Vista, Av. Araguaia, S/nº

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3381-4800 / 33811070

Site: http://claudio.mg.gov.br

Descrição:

De acordo com a organização, a Exposição Agropecuária de Claudio costuma receber mais de 50 mil pessoas ao longo do calendário
festivo. O município de Claudio fica no interior de Minas Gerais, a 139 km de capital Belo Horizonte. Com cerca de 25 mil habitantes (Censo
2010). O local se destaca pela produção cafeeira e por uma curiosidade, é conhecido como a Cidade dos Apelidos. Isso, pois quase
ninguém se conhece pelo nome de batismo, mas sim por um apelido. A característica é tão forte que até a lista telefônica de Claudio usa
essa referência para identificar as pessoas.

16º BLUE CLOUD - ENCONTRO NACIONAL DE DKW-VEMAG

Município: Poços de Caldas

Data: 28/08, 01/09

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque José Affonso Junqueira - Centro, Parque José Affonso Junqueira, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (35) 98806-0523

Facebook: https://www.facebook.com/dkwbluecloud/

Descrição:

O encontro conta com exposição de carros DKW, além de stands com venda de peças, antiguidades, LPs, brinquedos antigos e outras
relíquias de interesse dos antigomobilistas, e também atrações musicais.

FENACAMPO

Município: São Gotardo

Data: 29/08, 01/09

Categoria: Congressos e Convenções, Feiras e Exposições

Endereço: Parque de Exposições - Jardim das Flores, -, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3671-3036

Site: http://www.fenacampo.com.br

Descrição:

A Fenacampo é uma feira de negócios, que em 2019 chega em sua 8a. Edição, crescendo a cada ano e fomentando parcerias duradouras
que trazem sucesso para o agronegócio regional. Os principais objetivos da feira são: levar conhecimentos e novas tecnologias aos
produtores da região, proporcionar o contato de produtores com novos fornecedores, e oferecer um ambiente ideal para a realização de
bons negócios. A Fenacampo surgiu numa região considerada um dos maiores pólos produtivos do país e agrega em sua programação a
Exphomig, com a exposição de 150 cabeças de gado holandês.



GASTROMINAS 2019 E 14º WORKSHOP INTERNACIONAL DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Município: Belo Horizonte

Data: 29/08, 31/08

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Associação Médica de Minas Gerais - Centro, Avenida João Pinheiro, 161

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3247-1604

Site: http://www.gastrominas2019.com.br/

Descrição:

Entre os dias 29 e 31 de agosto, a capital mineira vai receber o Gastrominas 2019 e 14º Workshop Internacional de Endoscopia Digestiva,
um evento que reunirá grandes convidados internacionais. Alguns já estão confirmados; Aohisa Yoshida, Kyoto -Japão, expertise em ESD e
image-enhanced Endoscopy, Peter Vilmann, Copenhagen - Dinamarca, expertise em EUS e idealizador da punção eco-guiada, Manuel
Perez-Miranda, Valladolid - Espanha; expertise em terapêutica eco-guiada e CPRE David Serra, Lisboa -Portugal; Expertise em CPRE,
POEM e endoscopia bariátrica. A programação do evento,a ser divulgada em breve, deve ser acompanhada no site oficial.

AGROPOVO - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CENTRALINA

Município: Centralina

Data: 29/08, 01/09

Categoria: Congressos e Convenções, Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Parque de exposição Francisco Marciano de Oliveira - Samir Almeida Brasil, Avenida Afonso Pena, 2820

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3267-8000

Facebook: https://web.facebook.com/prefeituradecentralina/

Site: http://www.centralina.mg.gov.br

Descrição:

A Agropovo já é uma tradicional festa agropecuária do Triângulo Mineiro. Na sua 5ª edição em 2019, além de negócios, com stands de
empresas do setor agrícola, vestuário, comidas e bebidas; a festa realiza a Grande Cavalgada que reúne centenas de cavaleiros e
amazonas da região, com um bonito desfile pelas ruas da cidade. Como atrações, o evento conta com apresentações artísticas com shows
ao vivo de artistas do cenário nacional, rodeio profissional, prova do laço e, para 2019, também a prova do tambor, todos com premiações.
Bares e lanchonetes marcam o encontro dos turistas, que vem durante todos os dias do evento, já que é uma festa com entrada gratuita.

1º CIRCUITO-VOLEI DE AREIA

Município: Buritizeiro

Data: 29/08, 31/08

Categoria: Esportivo

Endereço: Orla do Rio São Francisco - Centro, Orla do Rio São Francisco, s/n

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99994-4991 998-388539

Descrição:

Torneio de vôlei na areia, aberto a participação de atletas e amadores, no naipe feminino e masculino, será realizado na orla do Rio São
Francisco, nas categorias juvenil e adulto, objetivo de retornar as disputas regionais de esportes a beira do Rio São Francisco. A
organização espera poder contar com a participação de atletas das regiões vizinhas e norte de minas, com objetivo de consolidar este tipo
de evento de esporte atraindo turistas, atletas e torcedores inclusive potencializando a entrada de outros esportes já praticados na região
como o raffting e canoagem entre outros valorizando e enfatizando o Velho Chico.



X CONGRESSO DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA

Município: Belo Horizonte

Data: 29/08, 31/08

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Ouro Minas Palace Hotel - Ipiranga, Avenida Cristiano Machado,, 4001

Organização/Informações:

Telefone: (31) 2510-1012

Facebook: https://www.facebook.com/SBGGOficial/

Site: http://www.congressogeriatria.com.br/

Descrição:

Durante o X Congresso de Geriatria e Gerontologia, a atualização profissional e a promoção de discussões científicas sobre o processo de
envelhecimento e suas repercussões sociais na saúde da população brasileira serão abordadas por diferentes profissionais de diversas
regiões mineiras. Alguns cursos pré congressos são; Manejo de feridas por pressão e ostomias, princípios de neuroimagem e manejo da
dor.

FESTIVAL DO MORANGO DE ESTIVA

Município: Estiva

Data: 29/08, 01/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÕES ABÍLIO GOMES DE CARVALHO - Centro, Rua Benedito Ribeiro, 04

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Facebook: http://www.facebook.com/estivatur

Site: http://www.descubra-estiva.webnode.com

Descrição:

Tradicional Festival do morango de Estiva, maior produtor de Morango de Minas Gerais. Exposição e concurso de morangos . Desfile da
Rainha, da Baby moranguinho. Shows com artistas renomados e regionais. Concurso de pratos típicos do morango. Degustação do
morango.

II FEST VITA - FESTIVAL DE VIOLA TORRESMO E ANGU

Município: Santa Cruz de Minas

Data: 30/08, 01/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça São Sebastião - Centro, Praça São Sebastião, s/n

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3371-6126

Facebook: http://www.facebook.com/prefeiturasantacruzmg/

Site: http://www.santacruzdeminas.mg.gov.br

Descrição:

O melhor festival raiz da região, o II FEST VITA de Santa Cruz de Minas, FESTIVAL DA VIOLA, TORRESMO E ANGU, que acontecerá na
cidade. Buscando a valorização identitária do município, essa é uma iniciativa que visa agregar aspectos próprios da “mineiridade” com
propósito de celebrar nossas raízes e valorizar o sentimento de pertencimento local. Com este evento a pequena Santa Cruz de Minas
apresenta o “torresmo e angu” como seu principal produto gastronômico e une a ele a moda de viola, relembrando e valorizando assim as
“rodas de viola” das antigas fazendas mineiras, origem bucólica de nosso território. O violeiro Chico Lobo se apresentará durante o festival.
Em Minas, unir gastronomia e roda de viola é convite certeiro para o sucesso! Todos os dias, Barracas com comidas típicas e exposição
sobre a história da cidade e da Viola Caipira.



TOUR GADÚ

Município: Belo Horizonte

Data: 30/08

Categoria: Show

Endereço: Sesc Palladium - Centro, Avenida Augusto de Lima, 420

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone:  (21) 3591-7275

Facebook: https://www.facebook.com/MariaGaduFanPage/

Site: https://www.mariagadu.net/

Descrição:

Em agosto, Maria Gadú volta aos palcos com a turnê GADÚ, comemorando 20 anos de carreira. A artista junta sua voz e potência aos
músicos da banda original de sua primeira turnê e percorre não apenas as cidades onde fará as 30 apresentações que compõem, mas
também a memória afetiva de quem acompanha sua trajetória. No palco, Maria, Cesinha (bateria), Doga (percussão), Fernando Caneca
(guitarra), Gastão Villeroy (contrabaixo) e Maycon Ananias (teclados), revivem e compartilham músicas que ficaram fortemente impressas na
história da cantora. A apresentação acontece no Sesc Palladium às 21h.

ESPETÁCULO PARA LENNON & MCCARTNEY - OS BEATLES E O CLUBE DA ESQUINA

Município: Belo Horizonte

Data: 30/08, 31/08

Categoria: Show

Endereço: Cine Theatro Brasil Vallourec - Centro, Avenida Amazonas, 315

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3201-5211

Facebook: https://www.facebook.com/events/397755964398858

Site: http://cinetheatrobrasil.com.br/

Descrição:

O espetáculo Para Lennon & McCartney - os Beatles e o Clube da Esquina estará nos dias 30 e 31 de agosto, em Belo Horizonte, berço do
Clube da Esquina, no Grande Teatro do Cine Theatro Vallourec. Além do repertório, o show traz depoimentos, causos e histórias
envolvendo os homenageados de Liverpool e de Minas Gerais. No repertório, canções como Yesterday; Nascente; Maria, Maria; All You
Need Is Love; Mother Nature’s Son; Manoel, o Audaz; Um Girassol da Cor do Seu Cabelo, entre outros sucessos. A direção é de Sérgio
Sansão. Os ingressos, variam entre R$ 45 e R$ 120, e já estão à venda pelo site eventim ou na bilheteria do teatro.



IX JORNADA DE ALERGIA E IMUNOLOGIA DE MINAS GERAIS E III WORKSHOP INTERNACIONAL DE ALERGIA E
IMUNOLOGIA

Município: Belo Horizonte

Data: 30/08, 31/08

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Espaço de Eventos UNIMED - Funcionários, Rua dos Inconfidentes, 44

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3247-1600

Facebook: https://www.facebook.com/asbai.mg/

Site: https://www.asbaimg.org.br/

Descrição:

A Associação Brasileira de Alergia e Imunologia de Minas Gerais (ASBAI MG), em parceria com a Rhodes Eventos, realiza a IX Jornada de
Alergia e imunologia de Minas Gerias. O evento será realizado nos dias 30 e 31 de agosto e acontece junto com o terceiro Workshop
Internacional de Alergia e Imunologia de Minas Gerais. O evento tem como foco profissionais Alergistas, Imunologistas, Pediatras,
Dermatologistas e Pneumologistas. O tema do primeiro dia da jornada será Alergia Alimentar e Respiratória na Criança e no Adolescente e
no dia 31, será discutido Alergia cutânea, Imunologia avançada no tratamento da asma e Imunoterapia com alérgenos.

FESTA NOSSA SENHORA DE NAZARETH

Município: Caeté

Data: 30/08, 08/09

Categoria: Religiosos

Endereço: Distrito Morro Vermelho - Distrito Morro Vermelho, Adro da Matriz/ Morro Vermelho, s/n°

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3651-8213

Facebook: https://www.facebook.com/paroquianossasenhoradenazareth

Site: http://www.caete.mg.gov.br

Descrição:

Festa de Nossa Senhora de Nazareth, no distrito de Morro Vermelho. A programação do evento envolve novenas, celebrações eucarísticas,
inclusive sendo uma delas orquestrada em latim, confissões, procissões com ruas enfeitadas com luminárias, tapetes e flores. É nesta
festividade que acontece a apresentação da tradicional Cavalhada de Nossa Senhora de Nazareth.

FESTA DA PAZ 2019

Município: Espera Feliz

Data: 30/08, 02/09

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque de Exposicões de Espera Feliz - Centro, Rua da Mineração , S/Nº

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3746 1390

Facebook: http://http://www.facebook.com/apae.deesperafelizmg

Descrição:

Em 2019, acontece a 11ª edição da Festa da Paz de Espera Feliz! A festança se inicia com grande cavalgada, que traz peões e amazonas
de toda a Região do Caparaó Mineiro e Capixaba. No evento, acontecem ainda leilões de gado e prendas, apresentação dos alunos da
APAE - Espera Feliz, sorteio beneficente e shows artísticos com bandas regionais, atraindo um grande público em dois dias de muita festa e
comemorações.



II SIMPÓSIO AMIB MULTIPROFISSIONAL EM UTI

Município: Belo Horizonte

Data: 30/08, 31/08

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Dayrell Hotel & Centro de Convenções - Centro, Rua Espírito Santo, 901

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (11) 5089-2642

Facebook: https://www.facebook.com/amiboficial

Site: https://www.amib.org.br/pagina-inicial/

Descrição:

A Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) realiza o seu II Simpósio Multiprofissional em UTI, nos dias 30 e 31 de agosto de
2019, em Belo Horizonte. O evento é revestido de muita importância, principalmente pelo relevo da multidisciplinaridade para a terapia
intensiva, que é uma das suas principais caraterísticas. O simpósio é voltado exclusivamente às necessidades de atualização e
aprimoramento dos profissionais da área. Será um debate rico e estimulante, que com certeza irá enriquecer os simposiastas com
conhecimentos e trocas de experiências que ao final serão revertidos em prol dos pacientes críticos. O evento será no Centro de
Convenções do Hotel Dayrell, faça sua inscrição pelo site do evento.

FESTA DO FAZENDEIRO

Município: Rio Paranaíba

Data: 30/08, 02/09

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque de Exposição " Francisco Miguel da Rocha"! - São Francisco, Rua Augusto A. da Rocha, 1050

Circuito: Circuito Turístico Caminhos do Cerrado

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3855-8146

Site: http://paranaibamaximus.com.br

Descrição:

A princípio, era uma festa comum, junto com a comemoração do padroeiro da cidade, prestando-se uma simples homenagem ao homem do
campo. Posteriormente, tiveram início os concursos para a eleição de rainhas, aumentando a participação feminina. A primeira rainha eleita
foi em 1959, Gláucia Soares Barbosa. A festa foi crescendo com a inclusão de desfiles de carros alegóricos, envolvimento escolar e shows.
Atualmente, a eleição da rainha é feita por jurados com um grande baile para a coroação da rainha e das princesas. Realizada antigamente
durante o mês de outubro e setembro. Na festa para comemorar a produção, constam ainda: rodeios, leilões de gado e shows artísticos.
Atualmente é realizada no Parque de Exposições Francisco Miguel da Rocha, com destaque para o Festival de Pratos Típicos, Encontro de
Carros de Boi, além da tradicional cavalgada.



CAMARU 2019

Município: Uberlândia

Data: 30/08, 08/09

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque de Exposição Camaru - Pampulha, Avenida Juracy Junqueira Rezende, 100

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3292-8840

Site: http://www.camaruoficial.com.br/camaru/

Descrição:

56ª Exposição Agropecuária de Uberlândia – Camaru 2019 – será realizada pelo Sindicato Rural de Uberlândia entre os dias 30 de agosto
a 8 de setembro de 2019, no Parque Camaru. A feira consolidada como um dos principais ambientes para movimentação de negócios
pecuários no País terá presença de criatórios reconhecidos nacionalmente para exposições especializadas, mostras e julgamentos de
bovinos e equinos, leilões de elite e fazenda escola. Em sua área de exposição, a feira agropecuária recebe dezenas de empresas de
segmentos da indústria, comércio e serviços. Organizações do setor agropecuário, de tecnologia, automobilístico, construção civil e moda,
entre outros, aproveitam a intensa circulação de consumidores no parque para fazerem lançamentos e demonstração de produtos. O
Camaru também terá atrações culturais com música regional, parque de diversões e praça de alimentação rural. O evento é considerado um
dos maiores acontecimentos da cidade e recebe mais de 300 mil visitantes todos os anos na Avenida Juracy Junqueira Rezende, 100.

QUERMESSE CULTURAL

Município: Três Marias

Data: 30/08, 31/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Núcleo Histórico Igreja da Satélite - Vila da Satélite, Avenida Geraldo Gomes dos Santos, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Lago de Três Marias

Organização/Informações:

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradetresmarias

Site: http://www.tresmarias.mg.gov.br/

Descrição:

A Quermesse Cultural vem de encontro à Jornada Mineira do Patrimônio Histórico e Cultural. Acontece no último final de semana de agosto
na área externa do Núcleo Histórico Igreja Satélite onde funcionam barraquinhas de entidades sociais do município, comercializando
artesanato e comidas típicas. No palco, em frente à entrada do Museu/Igreja, as atrações artísticas embalam o público. Música, poesia,
dança e outros estilos artísticos, em meio à diversidade cultural e histórica do local, animam a noite da Quermesse.

FESTIVAL DO CHOPP

Município: Chapada Gaúcha

Data: 31/08

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Sociedade Esportiva Santo Agostinho - Centro, Poliesportivo , s/n, Chapada Gaúcha MG

Circuito: Circuito Turístico Urucuia Grande Sertão

Organização/Informações:

Telefone: (38) 998795469

Facebook: https://www.facebook.com/chapadafestival/

Descrição:

Tradicionalmente conhecido o Festival do Chopp de Chapada Gaúcha, é realizado desde 1997 sempre no mês de maio, é um evento com
participação regional recebendo muitos adeptos, o evento aglomera cerca de 1.500 pessoas entre municípios e visitantes de outras cidades.
A festa é promovida pela Sociedade Esportiva Santo Agostinho. O grande diferencial do festival do chopp de Chapada Gaúcha é a
quantidade de bebida que ''tomadores de chopp'' conseguem ingerir. Segundo o presidente da sociedade esportiva é consumido mais de
4.500 litros de chopp no decorrer da noite. Outra grande atração do evento é a banda típica da região do Sul do Brasil tocando os ritmos da
cultura alemã que garantem diversão a noite inteira.



OITAVA DE SÃO GERALDO

Município: Curvelo

Data: 31/08, 08/09

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça da Basílica de São Geraldo - Centro, Praça do Santuário , 60

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3721-7955

Site: http://www.basilicasaogeraldo.org.br/

Descrição:

A Oitava de São Geraldo é a festa que homenageia o santo, Geraldo Magela canonizado em 11/12/1904 pelo papa Pio XXII, e atrai
aproximadamente 100 mil romeiros de todo Brasil, principalmente do Pará e do Amazonas, considerado o maior evento religioso do centro
norte de Minas Gerais, encontra-se em Curvelo a única Basílica dedicada a São Geraldo em todo o mundo. O evento inicia-se no último
domingo de agosto e finalizada no primeiro domingo de setembro, são realizadas missas e novenas diariamente, onde os romeiros e
devotos pagam suas promessas pelas graças alcançadas Encontra-se dentro da Basílica a sala dos milagres, bastante visitada, e que
mostra muito bem toda a fé, expressa a São Geraldo (fonte: Rev.Exclusive, dez, 2015). Durante todo período da Oitava, há barraquinhas
com uma gastronomia típica da região, artesanatos e muitas lembrancinhas religiosas.

ANIVERSÁRIO DE CAMPANÁRIO

Município: Campanário

Data: 31/08

Categoria: Cívicos, Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Rua da Prefeitura - Centro, Rua Antônio Barbosa, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3513-1200

Site: http://www.campanario.mg.gov.br

Descrição:

Aniversário de Campanário, realizado na Rua da Prefeitura com atrações musicais, hasteamento das bandeiras, apresentações escolares,
tendas da saúde, comemora-se desde a emancipação da cidade, tendo como objetivo levar entretenimento para a população
Campanarense, diversão e valorização cultural da região. Venha participar!

FESTIVAL DE CALOUROS

Município: Campanário

Data: 31/08

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Rua da Prefeitura - Centro, Rua Antônio Barbosa, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (33) 99908-2806

Facebook: http://www.facebook.com/frpublicidadecampanario/

Site: http://www.campanario.mg.gov.br

Descrição:

Tradicionalmente acontece na última semana de Agosto o Festival de Calouros no município de Campanário com a apresentação de
artistas locais. O Festival promove e resgata a cultura regional através da música. Permite a integração entre músicos e iniciantes desta arte,
oferecendo, assim, entretenimento para a população local e visitantes do evento.



FESTIVAL SARARÁ 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 31/08

Categoria: Show

Endereço: Esplanada do Mineirão - Pampulha, Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone:  (31) 2526-1088

Facebook: https://www.facebook.com/festivalsarara/

Site: http://www.festivalsarara.com.br/

Descrição:

O Festival Sarará chega à sua sexta edição neste ano com mais de 12 atrações e 12h de música. O evento acontece no dia 31 de agosto,
na Esplanada do Mineirão, a partir das 12h. Este ano, o evento vai contar com dois palcos e três espaços para o público: Pista, Pista
Premium e Open Bar. No Open Bar será servido cerveja, gin, vodka, água tônica, suco e água. Os ingressos do primeiro lote variam de R$
50 a R$ 240 e estão disponíveis pelo site e nas lojas Chilli Beans do BH Shopping, Pátio Savassi ou Diamond Mall. Algumas atrações
musicais confirmadas são; Gilberto Gil, Lagum , Duda Beat, Pablo Vittar, Silva, Baco Exu do Blues, BaianaSystem, Letrux, e Marina Lima.

XIV FESTA NA CAPELA BARAÚNA 2019

Município: Laranjal

Data: 31/08, 01/09

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Capela Baraúna - Centro, Rua Projetada, s/n, Igreja

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32)34241387

Site: http://laranjal.mg.gov.br

Descrição:

A comunidade da Baraúna convida mais uma vez para a festa de sua comunidade. Acontecerá nos dois de festa celebração de uma missa,
o espaço contará com barracas de comidas,bebidas e shows ,é diversão para toda família. A Capela da Baraúna se organiza para receber
seus visitantes, com diversos shows regionais

VESPERATA DIAMANTINA

Município: Diamantina

Data: 31/08

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro Histórico - Centro, R. Quitanda, s/n

Circuito: Circuito Turístico dos Diamantes

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3531-9532

Facebook: http://facebook.com/vivadiamantina

Site: http://www.vivadiamantina.com.br/

Descrição:

A histórica Rua da Quitanda é o palco das Vesperatas de Diamantina, a partir das 20h. Por duas horas e meia, músicos de diferentes idades
– muitos deles formados em projetos sociais – empunham instrumentos musicais das sacadas de construções seculares. Do meio da rua,
sobre as pedras centenárias, os maestros regem a sinfonia. O som ecoa pelas esquinas que testemunharam, também, o amor do contratador
de diamantes João Fernandes de Oliveira pela mulata e escrava Chica da Silva, a quem ele libertou e tomou como sua rainha.



FESTIVAL DE PRATOS TÍPICOS - SABOR ALEGRE DE JOÃO PINHEIRO

Município: João Pinheiro

Data: 31/08

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Parque de Exposições Israel Pinheiro - Bela Vista, Av. José Batista Franco, s/n

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3561-5437

Site: http://www.joaopinheiro.mg.gov.br/

Descrição:

Venha participar conosco de mais uma edição do tradicional Festival de Pratos Típicos realizado em nossa cidade. A gastronomia é um
fator predominante em nosso município e é por isso que buscamos valorizar o que temos de melhor na culinária pinheirense! O evento tem o
objetivo de valorizar e divulgar a gastronomia de nossa cidade e para participar é só entrar em contato na casa da cultura e Emater e
cadastrar o prato a ser oferecido no dia , juntamente com a receita e sua história. Durante o evento será escolhido o melhor prato e com
premiação ,sendo também que todas as receitas farão parte do livro de receitas dos pratos típicos.

NERD EXPERIENCE BELO HORIZONTE

Município: Belo Horizonte

Data: 31/08, 01/09

Categoria: Congressos e Convenções, Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Outros, Populares e Folclóricos

Endereço: Shopping Cidade - Centro, Rua Rio de Janeiro, 910

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3279-1200

Site: https://www.sympla.com.br/nerd-experience-belo-horizonte__575732

Descrição:

Videogames de última geração, disponíveis para campeonatos e partidas amistosas. Bate papo e fotos com Youtubers. Jogos, atrações,
apresentações e atividades para os fãs de Kpop. Arena Just Dance. Área reservada para Jogos de Tabuleiro, CardGames e RPG
(Atividades por Garagem do Nerd e Ethernalys Espaço temáticos de para fotos e videos. Artist Kingdom com quadrinistas convidados.
(Inscrições realizadas via formulário e analisadas por banca convidada). Concurso Cosplay. (Novo regulamento em desenvolvimento) Duelo
medieval - Atividades com o grupo Liga Mineira de Swordplay Super Quizz de Harry Potter e Animais Fantásticos + Quadribol - Atividades
com o time Libertas Quadribol UFMG Stands convidados de MG, SP e RJ com produtos EXCLUSIVOS.

SETEMBRO

SEMANA DA PÁTRIA

Município: Campo Belo

Data: 01/09, 07/09

Categoria: Cívicos

Endereço: Praça dos Expedicionários - Centro, Praça dos Expedicionários, s/nº, S/ nº

Circuito: Circuito Turístico Grutas e Mar de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3831-7900

Facebook: http://prefeituradecampobelo/mg

Site: http://campobelo.mg.gov.br

Descrição:

O evento acontece durante todos os dias da semana que antecedem ao dia 7 de setembro com hasteamento do Pavilhão Nacional em
praça pública com a presença das escolas municipais, estaduais e particulares da cidade, sempre às 8h . No dia da Independência do
Brasil acontece o tradicional Desfile Cívico com a participação do Tiro de Guerra, Polícia Militar, Fanfarras das escolas públicas municipais
e autoridades. O desfile é acompanhado por milhares de pessoas.



FESTIVAL DE PIPAS

Município: Carmo do Cajuru

Data: 01/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo

Endereço: Praça Nossa Senhora Aparecida - Adelino Mano, AV. Padre Guilherme, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3244-0700

Facebook: http://prefeituradecarmodocajuru

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

Gente de toda idade se reuni na Praça do Cruzeiro, no bairro Adelino Mano para soltar pipa. O evento, sob um céu azul e ensolarado, foi
realizado pela Prefeitura de Carmo do Cajuru, por meio do Departamento de Cultura. O Festival de Pipas premiou com medalhas os 1º, 2º e
3º lugares como destaque, bem como, melhor engenhosidade, melhor manobra, maior e menor idade, maior e menor pipa. Entrada Franca

SHOW FAFÁ DE BELÉM - HUMANA

Município: Belo Horizonte

Data: 01/09

Categoria: Show

Endereço: Sesc Palladium - Centro, Avenida Augusto de Lima, 420

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (19) 99126-4730

Facebook: https://www.facebook.com/IngressoRapido/

Site: https://www.ingressorapido.com.br/

Descrição:

No dia 01 de setembro, Fafá de Belém se apresenta no Sesc Palladium, trazendo novo show e novo disco, após 4 anos, baseado no álbum
“Humana”, lançado em abril deste ano. A turnê, que tem direção geral de Paulo Borges e direção musical de Zé Manoel, tem no set list
algumas canções do seu repertório que tenham o perfil do novo trabalho, como “Dentro de Mim Mora um Anjo” e “Bilhete”, e traz os novos
hits como “Revelação”, single já lançado que ficou muito conhecido na voz de Fagner, e “O Outro Lado do Sorriso”. Compre já o seu
ingresso!

DEGUSTA - 8º FESTIVAL GASTRONÔMICO DE SÃO LOURENÇO

Município: São Lourenço

Data: 01/09, 30/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Restaurantes participantes e Estacionamento do Parque das Águas - Centro, Praça João Lage, S/N

Circuito: Circuito Turístico das Águas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3331-8579

Facebook: http://www.facebook.com/visitesaolourenco

Site: http://www.saolourencocvb.com.br

Descrição:

Serão cerca de 20 restaurantes participantes e várias atividades para promover e fortalecer a gastronomia e a produção local. O Festival
Gastronômico começa oficialmente em primeiro de setembro e vai até o dia 30. Cada restaurante participante oferece um prato elaborado
para o evento, utilizando o ingrediente tema. No feriado de 07 de setembro acontece a Vila Gastronômica no estacionamento do Parque das
Águas, onde alguns dos restaurantes participantes montarão suas cozinhas, além de uma programação cultural, Workshops, Aulas Show,
com a presença vários chefes e cozinheiros. No final do mês acontece o III Encontro Nacional de Turismo, Gastronomia e Criatividade, com
conferencias, mesas e wokshops com palestrantes de notório reconhecimento das áreas do turismo, gastronomia, marketing e publicidade,
audiovisual, mídias digitais, dentre outas.



FESTA EM LOUVOR A NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, SÃO BENEDITO E SANTA EFIGÊNIA

Município: Serra do Salitre

Data: 01/09, 08/09

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Nossa Senhora do Rosário - Flores, Praça Nossa Senhora do Rosário, S/N

Circuito: Circuito Turístico Caminhos do Cerrado

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3833-1326

Site: https://serradosalitre.mg.gov.br/

Descrição:

O evento é realizado anualmente pela Paróquia de São Sebastião juntamente com o aniversário da cidade, com sua finalização no
Domingo. O evento que é aberto a toda população e marca a identidade histórica e cultural do mês de setembro na cidade, esperado pela
população todos os anos. Nele, ocorre, novenas, missas, encontro de congados do município e da região, que se apresentam na Praça
Nossa senhora do Rosário próximo a igreja e palaque municipal. A festa, ainda, recebe vários visitantes e suas famílias, muitos deles,
serralitrenses ausentes que vêem nesta festa, a oportunidade de reencontro de amigos e familiares.

BUENA VISTA SOUL, JAZZ & BLUES FESTIVAL - SAVASSI

Município: Belo Horizonte

Data: 01/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Diogo de Vasconcelos ( Praça da Savassi ) - Savassi, Praça Diogo de Vasconcelos, s/n

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99868-8300

Facebook: https://www.facebook.com/sion.producoes.9/

Site: https://www.sympla.com.br/buena-vista-soul-jazz--blues-festival---savassi---setembro-2019__514160

Descrição:

Festival itinerante que já passou por diversas localidades. Durante o evento será possível conferir exposições de artes plásticas ,
degustação de cervejas artesanais, vinhos, cachaças entre outros drinks especiais. A gastronomia também estará presente no evento
através de food trucks. Fauzi Beydoun, Sounds of Soul, Baixista Bombom e Convidados, Tributo a Toninho Horta com Márcio Hallack e
Cláudia Villar irão compor as apresentações musicais. Entrada gratuita.

2° SEGUNDO FESTIVAL MUNICIPAL DE PIPAS E PAPAGAIOS

Município: Ipatinga

Data: 01/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Parque Ipanema - Veneza, Av. Roberto Burle Marx, s/n - Veneza, Ipatinga - MG, S/N

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3829-8067

Site: http://https://www.ipatinga.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/festival-de-pipas-reune-centenas-de-familias-e-premia-as-
melhores-criacoes-no-parque-ipanema/95738

Descrição:

O 2º Festival Municipal de Pipas e Papagaios tem como objetivo trazer mensagens de conscientização, com a ideia de chamar a atenção
para os riscos a que estão expostos quem solta pipas e papagaios nas proximidades da rede elétrica. O evento será realizado em um dos
maiores pontos turísticos da cidade, o Parque Ipanema, com a finalidade de promover a integração familiar e o resgate da infância. O evento
abrange todos os municípios da região metropolitana do Vale do Aço.



FESTIVAL DE PIPAS E PAPAGAIOS

Município: Itabirito

Data: 01/09

Categoria: Esportivo

Endereço: Mirante do Alto do Cristo - Tombadouro, Morro do Cruzeiro João Pinto - Estrada do Tombadouro, s/nº, @-20.2478685,-
43.8428846,17z

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3563-1956

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br

Descrição:

O Festival de Pipas e Papagaios traz diversão para crianças e adultos de Itabirito. O Festival acontece no Mirante Alto do Cristo, atrativo
turístico importante da cidade. As pipas e papagaios colorem o céu de Itabirito, propiciando um bonito e alegre momento no Alto do Cristo,
durante o Festival dedicado à modalidade. Famílias inteiras participam do evento, repassando para as novas gerações um hábito corriqueiro
das crianças de antigamente.

FEIRA DO LIVRO DE ITABIRITO

Município: Itabirito

Data: 02/09, 06/09

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Complexo Turístico da Estação - Centro, Praça Dr. Guilherme, s/nº

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3561-4000

Facebook: https://pt-br.facebook.com/prefeituraitabirito/

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

A Feira do Livro de Itabirito é fundamentada no cultivo do gosto pela leitura. Mais que um evento a Feira é o espaço/momento cultural
conquistado. No evento, o público pode conferir exposições, venda de livros, palestras, oficinas, lançamentos de livros e shows. Atrações
locais tais como Canarinhos EmCena, Grupo Cativeiro Capoeira, Grupo Sá Carolina, Atelier de Artes Integradas e a Corporação Musical
União Itabiritense contribuem com espetáculos animados com entrada franca. A Feira acontece no Complexo Turístico da Estação e ocupa
o Salão dos Ferroviários, a Biblioteca Pública, além de usar os espaços da Praça de Leitura e estacionamento. A estrutura atenderá todos
os públicos de diferentes idades, com enfoque especial para as crianças em idade escolar que virão para o evento, com suas escolas, de
cidades do entorno, como Ouro Preto e Mariana. Durante os dias do evento está programada também a “troca de livros” que visa a
circulação de livros entre os visitantes.

VI SIMPÓSIO DE MICROBIOLOGIA - CONECTASIM

Município: Belo Horizonte

Data: 02/09, 04/09

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: UFMG - Pampulha, Avenida Presidente Antônio Carlos, 6627

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3409-4220

Facebook: https://www.facebook.com/pg/simposiomicrobiologiaufmg/photos/?ref=page_internal

Site: http://www.simposiodemicrobiologia.com.br/

Descrição:

O evento acontecerá nos dias 2 a 4 de Setembro, no CAD1, campus Pampulha da UFMG. O tema deste ConectaSIM será "Microbiologia
interligada". Neste ano, além das já conhecidas palestras abordando os projetos e descobertas mais recentes nas áreas de bacteriologia,
virologia e micologia, haverá também mesas redondas com temas de divulgação científica, mercado de trabalho e empreendedorismo. A
programação pode ser acompanhada no site oficial do evento.



SEMANA DA PÁTRIA E DESFILE CÍVICO DE SETE DE SETEMBRO

Município: Carmo do Cajuru

Data: 02/09, 07/09

Categoria: Cívicos

Endereço: Sede de Carmo do cajuru - Centro, Rua Tiradentes, s/nº

Organização/Informações:

Telefone: 3244-0700

Facebook: http://prefeituradecarmodocajuru

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

A Semana da Pátria é comemorada com muito patriotismo na cidade, com envolvimento de toda a comunidade de ensino, religiosa,
entidades civis, privadas e clubes de serviços. O ponto maior de comemoração é o Desfile Cívico de Sete de Setembro que reúne mais de
4.000 pessoas que a cada ano apresenta um Tema de destaque.

4º FESTIVAL DO FRANGO CAIPIRA

Município: Cordisburgo

Data: 02/09

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Zoológico de Pedra Peter Lund - Cordisburgo, R. Dep. Renato Azeredo, s/nº

Circuito: Circuito Turístico das Grutas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3715-1767

Facebook: https://www.facebook.com/3%C2%BA-Festival-do-Frango-Caipira-Cordisburgo-1656421064392436/

Site: http://www.cordisburgo.mg.gov.br

Descrição:

O Festival do Frango Caipira, partiu da ideia se manter a tradição e fortalecer cultura gastronômica regional, no preparo deste tão famoso e
tradicional prato, que é o frango caipira. Durante o evento são elaboradas de 8 a 10 receitas diferentes, tendo como o ingrediente principal o
FRANGO CAIPIRA e acompanhamentos diversos, que ficam a escolha de cada cozinheiro. Os pratos são julgados por uma equipe técnica
e pelo júri popular, que elegem a melhor receita ao final do evento. O festival que conta também com apresentações musicais com artistas
locais, espaço kids, sobremesas típicas do sertão mineiro Roseano, comercializadas por instituições sem fins lucrativos. A festividade é
realizada na Praça do Zoológico de Pedras, que retrata através de esculturas os fosseis que foram encontrados por Peter Lund em suas
pesquisas na Gruta do Maquiné. O local arborizado e espaçoso se torna atraente para apreciar a gastronomia e cultura sertaneja Roseana.

CASACOR MINAS GERAIS

Município: Belo Horizonte

Data: 03/09, 13/10

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço: Palácio das Mangabeiras - Mangabeiras, Praça Efigênio de Sales, s/n

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3286-4587

Facebook: https://www.facebook.com/casacorminas/

Site: https://www.casacor.abril.com.br/

Descrição:

A CASACOR Minas Gerais é a maior e mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas em Belo
Horizonte. A empresa, que pertence ao Grupo Abril, promoverá uma edição comemorativa de seus 25 anos ocupando o Palácio das
Mangabeiras, a residência oficial dos governadores, inaugurada oficialmente em 1955. Esta é a primeira vez que o local será aberto a
visitação pública. É a 15ª edição da mostra em um imóvel histórico, contribuindo para a geração de visibilidade e de investimentos a
manutenção do nosso patrimônio. O elenco para essa edição já foi divulgado nas redes oficiais da CASACOR, confira toda a programação
através do Facebook da CASACOR.



ENDURO DA INDEPENDÊNCIA

Município: Lavras

Data: 03/09, 07/09

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça Dr. Augusto Silva - Centro, Praça Dr. Augusto Silva, 00

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99994-0099 / 99202-1100 / 99202-2300

Facebook: https://www.facebook.com/eiendurodaindependencia/?epa=SEARCH_BOX

Site: http://endurodaindependencia.com/

Descrição:

O Enduro da independência foi disputado pela primeira vez em 1983, para recriar a última viagem de Dom Pedro I do Rio de Janeiro a Vila
Rica, futura cidade de Ouro Preto no ano de 1822, em roteiro que ficaria conhecido como caminho novo da Estrada Real, pouco antes da
proclamação da Independência com o famoso grito do Ipiranga, em 7 de setembro de 1822. Ao longo do tempo, o percurso do Enduro da
Independência foi sendo adaptado em função da logística de organização, para acomodar uma caravana itinerante, composta por pilotos,
apoios, mecânicos, organizadores, etc, com cerca de duas mil pessoas, e também da descoberta de novas trilhas e alternativas,
preservando, sempre o espírito cívico e de patriotismo inspirados pela independência.

ULTRAMARATONA CAMINHOS DE ROSA

Município: Morro da Garça

Data: 04/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo

Endereço:  Praça São Sebastião - Centro, Praça São Sebastião, s/n

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3725 - 1110

Descrição:

A corrida passa pelo Caminho da Boiada acompanhada por Rosa em 1952, quase na integra, devido a algumas mudanças que ocorreram
nos passar dos anos e que impossibilitam seguir o caminho fidedignamente, mas pretende percorrer o caminho feito por João Guimarães
Rosa, saindo de Barra de Rio de Janeiro em Três Marias até a Fazenda São Sebastião em Araçaí. A Ultramaratona é realizadas em etapas
nas cidades percorridas por Rosa.

FESTA DO PADROEIRO SENHOR BOM JESUS DE POTÉ

Município: Poté

Data: 04/09, 12/09

Categoria: Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Igreja Matriz de Poté - Centro, Rua Manoel S. Gomes, 785

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3525-1237

Site: http://www.pote.mg.gov.br

Descrição:

A paróquia Senhor Bom Jesus de Poté, celebra a Novena e Festa em honra ao seu padroeiro. Anualmente no mês de setembro. será muito
bem abordado diante de um grande número de fiéis atentos que compareceram para celebrar, durante a semana de festa, o município
recebe vários visitantes de toda a região e de outros estados. Os fieis saem em prosição nas ruas da cidade, Trata-se de uma prática
religiosa muito antiga em nosso municipio, terá inicio dia 04 de setembro, há quermesse com comidas e bebidas típicas, brincadeiras,
apresentações musicais abertas a toda comunidade, apresentações culturais com grupos de jovens catolicos.



IV SEMINÁRIO URBANISMO E URBANISTAS NO BRASIL

Município: Belo Horizonte

Data: 04/09, 06/09

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Escola de Arquitetura da UFMG - Savassi, Rua Paraíba, 697

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3409-8801

Facebook: https://www.facebook.com/ufmgbr

Site: http://www.arq.ufmg.br/urb/ivsuub/

Descrição:

A Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFMG tem o prazer de convidar os pesquisadores da historia do urbanismo e do planejamento
urbano a participarem da 4ª edição do Seminário Urbanismo e Urbanistas no Brasil (IV SUUB 2019) que acontecerá em Belo Horizonte
tendo como tema a Formação do urbanismo e dos urbanistas no Brasil: ideias, práticas, instituições. Nesta edição, o SUUB pretende
contribuir para a compreensão sobre a formação do urbanismo no Brasil como campo interdisciplinar de atuação e como um saber que
articula diferentes áreas do conhecimento como arquitetura, engenharia, geografia, sociologia, economia, etc. Os ingressos já estão a venda
no site do evento.

EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, ARTESANAL E INDUSTRIAL DE MURIAÉ

Município: Muriaé

Data: 04/09, 08/09

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque de Exposições Lael Varella - Gávea, N/A, N/A

Circuito: Circuito Turístico da Serra do Brigadeiro

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3721-5250

Site: http://www.muriae.mg.gov.br

Descrição:

O evento já está em sua 63ª edição e acontece sempre no início do mês de setembro. Envolvendo um público bastente diversificado, tanto
de Muriaé quanto das cidades circunvizinhas, garante diversão a todo tipo de público e gosto! A programação conta com shows, desfile de
gados, concurso de marcha e leiteiro, e parque infantil funcionando durante todos os dias.

31ª SEMANA DA CULTURA

Município: São João Evangelista

Data: 04/09, 07/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Parque de Exposição - Centro, Avenida 1º de junho, s/n

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3412-1512

Descrição:

Em 2019 acontecerá a 31ª semana da cultura de São João Evangelista, evento tradicional que resgata a cultura do centro nordeste mineiro.
O evento reúne artistas locais e regionais, além da parte cultural, danças, folclore, artesanato, desfile com participação das escolas do
município.



21ª FESTA DO TIRENSE AUSENTE

Município: Tiros

Data: 04/09, 07/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Religiosos, Show

Endereço: Praça Santo Antonio - Centro, Praça Santo Antônio, 170

Circuito: Circuito Turístico do Lago de Três Marias

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3853-1041

Site: http://www.tiros.mg.gov.br/site/

Descrição:

Festa cultural que acontece no centro da cidade, especificamente na Praça Santo Antônio, em frente à Igreja Matriz. A festa é totalmente
aberta ao público, que se encanta com artistas e atores locais, viajam no tempo com shows, danças músicas típicas e folias. No evento, em
especial no Rancho, o público faz uma viagem gastronômica pelas quitandas de forno e panelas de barro, e ainda conta com a
receptividade e aconchego de quem sabe ser um bom mineiro. A festa dura 4 dias e acontece sempre na semana de 7 de setembro,
reunindo assim pessoas de toda a região.

FESTIVAL NACIONAL DA CANÇÃO

Município: Boa Esperança

Data: 05/09, 07/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Padre Julio Maria - Centro, Praça Padre Julio Maria, s/n

Circuito: Circuito Turístico Grutas e Mar de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3221-1020

Site: http://www.festivalnacionaldacancao.com.br/

Descrição:

O principal objetivo do festival é a difusão da música erudita e instrumental pelo interior mineiro, buscando colocar o público em contato com
o gênero musical da música popular brasileira. O Festival é um espaço para divulgação de diversas manifestações artísticas e culturais,
orquestras, grupos e instrumentistas da música erudita, gênero consagrado mundialmente. Desde seu nascimento o projeto vem se
consolidando cada vez mais como um facilitador da cultura. Todos os anos diversas cidades recebem centenas de cantores e artistas de
todo o Brasil, sendo que a etapa final tradicionalmente é realizada no município de Boa Esperança.

FESTA DA NOSSA SENHORA DA GUIA

Município: Uruana de Minas

Data: 05/09, 08/09

Categoria: Religiosos

Endereço: Igreja Católica da Uruaninha - Uruaninha, R. Antônio Alves de Almeida., 486

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3678-9229

Facebook: http://www.facebook.com/Prefeitura-Municipal-de-Uruana-de-Minas-ADM-2017-a-2020-1227001997415795/

Site: http://wwwuruanademinas.mg.gov.br

Descrição:

Festa religiosa da Igreja Nossa Senhora da Guia que fica localizada no Bairro Uruaninha tem como o objetivo de propagar a fé e arrecadar
verba para a melhoria da igreja.Oração do Santo Terço; Celebração da Eucaristia; Missa Catequista; Almoço Beneficente; Procissão;leilões,
barraquinhas com comidas tipicas e Missa de Nossa Senhora da Guia.



XXV DEUTSCHES FEST

Município: Juiz de Fora

Data: 05/09, 15/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Bairro Borboleta - Borboleta , Rua José Lourenço Kelmer, s/n, festa alemã

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3216-8081 / 99904-0629

Facebook: https://www.facebook.com/deutschesfestjf/

Site: http://culturalemajf.com.br

Descrição:

A Festa Alemã tem sua popularidade, através dos característicos espetáculos de danças folclóricas e gastronomia típica alemã, onde se
busca o resgate e a preservação da cultura. A 25ª edição da Festa Alemã de Juiz de Fora, dá continuidade a uma sequência de edições
não-sequenciais iniciada em 1969 e realiza em paralelo o Jantar Alemão, desde 2013. A Festa sempre teve lugar no bairro Borboleta, um
dos mais tradicionais redutos da imigração alemã na cidade. O evento tem como meta realizar 80 espetáculos de danças folclóricas alemãs,
entre apresentações do grupo local e condidados, 20 atrações musicais, pontos de venda de alimentos típicos e de cervejas artesanais,
além dos pontos de artesanato. Além disso, a festa conta com o concurso de tomadores de chopp em metro, de comedores de salsichão,
chapéu mais enfeitado, arco mais bonito, bierwagen e olimpíadas folclóricas.

FESTIVAL DE PRATOS TÍPICOS

Município: Serra do Salitre

Data: 05/09

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Paiolão Show House - Centro, Rua João Henrique, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (34) 9223-4923

Site: http://www.portalserralitrense.com.br/search/label/Fotos?updated-max=2018-09-07T11:00:00-07:00&max-
results=20&start=8&by-date=false

Descrição:

O Festival de Pratos Típicos é um tradicional evento que ocorre anualmente em Serra do Salitre. Desde sua criação, o mesmo é
reconhecido e aguardado por toda população todos os anos. A participação se dá, a partir dos convites distribuídos pela Secretaria de
Cultura e/ou conforme manifestação dos interessados. Durante sua realização - acontecem homenagens homenagens as tradicionais
famílias serralitrenses, bem como é contada uma história de acordo com a iguaria tema do ano. Em cada edição, é selecionada uma iguaria
típica do município para ser tema das receitas degustadas durante o evento. Nele, participam famílias tradicionais serralitrenses - onde cada
uma disponibiliza um prato com o tema da edição a ser degustado por todos no evento.

FESTUR - FESTIVAL DA CANÇÃO EM TURMALINA

Município: Turmalina

Data: 05/09, 08/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Avenida da Saudade - Saudade, Avenida da Saudade, s/n

Circuito: Circuito Turístico Lago de Irapé

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3527-1257

Site: http://www.turmalina.mg.gov.br

Descrição:

O FESTUR é um festival de composições inéditas, com o intuito de aquilatar a produção cultural entre músicos, compositores e interpretes.
Sua primeira edição aconteceu em 1983 e desde então é a maior manifestação cultural e artística do município. É um evento realizado em
setembro, em área pública, e sua programação, além do festival em si, conta com shows, oficina cultural, palestras e apresentações
folclóricas.



XXII FESTA DO PEÃO BOIADEIRO E PRODUTOR RURAL

Município: Piedade dos Gerais

Data: 05/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Thayane Vieira Carvalho - Centro, Praça Nossa Senhora da Piedade, S/N

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3578-1269

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013170525385

Site: https://www.piedadedosgerais.mg.gov.br

Descrição:

A Festa do Peão de Boiadeiro e Produtor Rural é voltada para a valorização do homem do campo, de suas culturas e suas tradições, além
de se fazer importante instrumentos de promoção de lazer e de fortalecimento do turismo no município. A Festa acontece no mês de
setembro, e para diversão do público, são realizados grandes shows com artistas regionais e nacionais, cavalgada, rodeio, montarias e
muitas barracas de comida e bebidas típicas.

FESTIVAL CULTURAL E GASTRONÔMICO MINAS, FOGÃO E VIOLA

Município: Itamonte

Data: 05/09, 08/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça Central - Centro, Praça Pe. Francisco Mira, 20

Circuito: Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3363-3010

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituradeitamonte/

Site: http://itamonte.mg.gov.br

Descrição:

Por meio da valorização da cultura, busca fortalecer a identidade e ampliar o conhecimento em relação a gastronomia, literatura, música
típica, cultura popular e histórias de um povo acolhedor e festeiro. Este resgate dos costumes mineiros e de nossa história vem
acompanhado de uma trilha sonora que caracteriza a própria arte regional, trazendo assim, a viola caipira como principal convidada, que
carrega consigo a verdadeira música brasileira, entoadas em canções marcantes de puro amor. Acompanhe a programação no Facebook
da Prefeitura! Dia 06 de Setembro - Apresentação de CHICO LOBO, um dos maiores violeiros do Brasil, é compositor e cantador da moda
de Viola. Todos os dias apresentação de artistas da terra ,comida boa, teatro , artesanato , produtos caseiros , queijos , doces e etc.
Apresentações artísticas, manifestações culturais e culinária representam a identidade local.

FESTA DO MODESTINENSE AUSENTE

Município: Senador Modestino Gonçalves

Data: 05/09, 08/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Show

Endereço: Praça de Esportes - Centro, Rua José Araújo da Conceição, s/n

Circuito: Circuito Turístico dos Diamantes

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3525-1213

Site: http://www.smg.mg.gov.br

Descrição:

Um dos principais pontos do sucesso da Festa do Modestinense Ausente, é sem dúvida, o alto e alegre astral de seu povo. A cada ano, a
comissão organizadora se esmera mais, brindando o grande número de visitantes e Modestinense, com uma programação variada e com
muito bom gosto, incluindo alvorada festiva, apresentação musical de cantores da terra e cantores regionais, apresentação de danças
demonstrando a riqueza da cultura local, muito forró, e durante o dia campeonatos esportivos, campeonato de truco e banho no Rio Araçuaí,
local para o lazer e encontro da família Modestinense e visitantes. A produção musical solo ou coletiva em todas as formas e gêneros da
música: formação de grupos musicais, realização de espetáculos e manutenção de estrutura para funcionamento das atividades musicais;
realização de festivais, mostras, seminários, congressos e outros eventos musicais.



I FEIRA AGROPECUÁRIA TÉCNICA DE UNAÍ

Município: Unaí

Data: 05/09, 08/09

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE UNAÍ - BARROCA, PRAÇA SANDOVAL MARTINS, 1780

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3677-5054

Site: http://WWW.PREFEITURAUNAI.MG.GOV.BR

Descrição:

Unaí, uma das principais cidades produtoras de grãos de Minas Gerais, será palco da 1ª Feira Agropecuária Técnica do noroeste do estado.
Promovida pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Unaí, a Agrotec conta com o apoio do Sebrae Minas e outros parceiros. “A ideia é reunir
produtores, empresários rurais, empresas de diversos segmentos do agronegócio, instituições, cooperativas de produção e de crédito, para
debater e apontar caminhos para o futuro do setor”,

FESTA DO DIVINO, NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO E SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.

Município: Jaboticatubas

Data: 05/09, 08/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Centro, Avenida Benedito Valadares, 456

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3683-1065

Site: http://www.prefeitura.jaboticatubas.mg.gov.br

Descrição:

A Festa de Setembro celebra a santidade da igreja católica, sendo uma mistura eclética do catolicismo, folclore, arte e rituais da herança de
negros africanos. A celebração acontece sempre no primeiro fim de semana do mês de setembro e cada santidade é representada por trajes
inspirados no século XIX. Os cortejos saem da casa dos festeiros de cada santo e seguem em direção as igrejas de Jaboticatubas e ainda
contam com danças e cânticos dos grupos de reinado Langas e Catopês.

JOGOS ESTUDANTIS DA PRIMAVERA

Município: Santos Dumont

Data: 05/09, 15/09

Categoria: Esportivo

Endereço: Escolas e centros Esportivos Municipais - --, --, --

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3252-7406

Descrição:

Considerado um dos maiores eventos da categoria na Zona da Mata, os Jogos Estudantis da Primavera ocorreu pela primeira vez em
setembro de 1967 por iniciativa Lions Clube de Santos Dumont para promover a união entre os colégios locais. A partir de 1972 a prefeitura
municipal assumiu a coordenação e desde então é realizado em uma etapa com a participação de várias escolas, reunindo cerca de 1.300
alunos-atletas em várias categorias como o atletismo, Futsal, Handebol, voleibol, xadrez e badminton.



9º SALÃO DE ARTE DE ITABIRITO

Município: Itabirito

Data: 05/09, 15/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Casa de Cultura Maestro Dungas - Centro, Rua Carlos Michel, 1, -20.253388,-43.8068222,17z

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3563-2924 / (31) 9 8899-7786

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

O Salão de Arte de Itabirito Regional, em sua nona edição, promove as diversas manifestações das artes visuais, estimulando a criatividade,
oferecendo ao público, aos artistas e aos estudiosos a oportunidade de conhecer e participar da produção dessa categoria das artes
plásticas, revelando talentos que vivem nos municípios da região. Para os artistas residentes ou que comprovem vínculo profissional nos
municípios de Itabirito, de Ouro Preto e de Belo Horizonte, podem expor suas obras. O Salão traz em seu regulamento “tema livre” nas
técnicas de desenho, pintura, gravura, escultura, tapeçaria, cerâmica, arte digital, grafite, fotografia, vídeo instalação, etc.

JUBILEU DO SENHOR BOM JESUS

Município: São José do Goiabal

Data: 05/09, 14/09

Categoria: Religiosos

Endereço: Igreja Matriz de São José - Centro, Praça Cônego João Pio , s/n

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3858-5121

Facebook: https://www.facebook.com/pmsjg/

Site: http://www.saojosedogoiabal.mg.gov.br/

Descrição:

A cada ano o Jubileu do Senhor Bom Jesus vem crescendo, levando cada vez mais turistas à cidade. Durante os dias em que acontece são
celebradas missas à noite, com barraquinhas na quadra da Igreja, bem no estilo do interior. No dia da festa dos romeiros, a cidade recebe
inúmeras caravanas, vindas de várias partes de Minas Gerais. Neste dia são celebradas missas a cada hora, apresentações de bandas de
música, procissões pelas ruas da cidade e visitas à sepultura do Padre Ermelindo.

EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE PIRANGUÇU

Município: Piranguçu

Data: 05/09, 08/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Show

Endereço: Parque de Exposições Getúlio Antunes Siqueira - AAPP - PIRANGUCU, Rua Virgilio Tirelli , 202

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3643-1222

Facebook: http://https://www.facebook.com/PrefeituraMunicipalDePirangucu/?ref=br_rs

Site: http://www.pirangucu.mg.gov.br/

Descrição:

O evento já faz parte do calendário de eventos do município. O intuito é a de expor e dar o devido valor ao produtor rural e ao agro-
pecuarista do nosso município, o evento ocorre durante o feriado de 7 de setembro e acontece durante 6 dias e 5 noites. O local do Evento é
o Parque de Exposições Getúlio Antunes Siqueira e tem por principais atrações o torneio leiteiro, artesanato, shows diversos, desfiles de
cavalos e exposição de produtos e animais diversos. O evento é realizado para o homem do campo, para as famílias e para todos os
visitantes. Conhecer a Exposição Agropecuária é participar da maior festa agropecuária da nossa região.



TORNEIO LEITEIRO

Município: São Sebastião do Rio Verde

Data: 05/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Parque de Exposições Seo Leleco - Centro, Praça Getúlio Maciel, S/n

Circuito: Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3364-1144

Facebook: https://pt-br.facebook.com/saosebastiaodorioverdemg/

Site: http://www.saosebastiaodorioverde.mg.gov.br/#!/

Descrição:

A festa da Casa de Saúde de São Sebastião do Rio Verde em setembro no Parque de Exposições Seo Leleco. Sua renda destina-se a
melhorias no prédio do Centro de Saúde. Consta de desfile de abertura, hasteamento de bandeiras, shows, forrós, barracas com comidas
típicas como a ficazzela, barracas do artesanato local e desfile de carros de bois, cavalos e tratores.

EXPOBRAZ 2019

Município: Brazópolis

Data: 05/09, 08/09

Categoria: Congressos e Convenções, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço:  Parque de Exposições Edson Eugenio da Fonseca - São Gabriel , mg 295, SN, Parque de exposiçoes de Brtazopolis

Circuito: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3641-1373

Site: http://www.brazopolis.mg.gov.br

Descrição:

Feira de agronegócios com exposições de maquinas, equipamentos , shows e rodeios. Torneio Leiteiro | Concurso Regional do melhor Café
| Concurso regional da melhor Banana Orgânica Técnicas de manejo, produções agrícolas, conversão para orgânico, feri lizantes, pecuária,
maquinas para colheita e beneficiamento, insumos agrícolas, ferramentas e muito mais !!

NICO LOCO 2019

Município: Viçosa

Data: 05/09, 07/09

Categoria: Show

Endereço: Multishow - Silvestre, Rua José Lustosa, 471, MULTISHOW

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/pg/nicoloco.oficial/about/?ref=page_internal

Descrição:

Micareta anual, atrai jovens do Brasil inteiro, são 3 dias de festa com bebida liberada, com atrações musicais com artistas com estilos
variados, Funk, Rock, Sertanejo..... Terceiro dia de festa se encerra com a tradicional festa na lama.



26º FESTIVAL DA CACHAÇA

Município: Novo Cruzeiro

Data: 05/09, 08/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Show

Endereço: Parque da Exposição - CRISTO REI, RUA JOAQUIM MARAVILHA, SN

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3533-1200

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituradenovocruzeiro/

Site: http:// www.novocruzeiro.mg.gov.br

Descrição:

Novo Cruzeiro é uma cidade do interior de Minas, acolhedora e receptiva, que conta com o maior evento da região, que é o Festival da
Cachaça que está emm sua 26ª edição. É uma cidade que preserva o Patrimônio da antiga estrada de ferro Bahia - Minas.

BRUMADINHO GOURMET

Município: Brumadinho

Data: 06/09, 08/09

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Centro de Casa Branca - Casa Branca, Praça São Sebastião, s/n

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99811-8866

Facebook: https://facebook.com/brumadinhogourmet/

Site: http://www.brumadinhogourmet.com.br

Descrição:

Reunindo arte, cultura e gastronomia, o Brumadinho Gourmet é um evento que reúne turistas e visitantes de todo Brasil. Além do festival
gastronômico, o evento valoriza os talentos existentes na região, como exposição de artesanatos, doces, quitandas e shows artísticos. Além
disso, o evento conta também com grandes apresentações musicais proporcionando muita música boa e divertimento a todos os visitantes.
O evento é realizado em Casa Branca a 33 km de Belo Horizonte (via rodovia BR 040).

GINCANA DA INDEPENDÊNCIA

Município: Carmo do Cajuru

Data: 06/09, 08/09

Categoria: Cívicos

Endereço: Praça Primeiro de Janeiro - Centro, Praça Primeiro de Janeiro, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3244-0700

Site: http://www.carmodocajuru.mg.gov.br

Descrição:

Dentro das festividades comemorativas da Semana da Pátria ocorre há dois anos nesta administração (2017/2020) após muitos anos de
paralisação, a Gincana da Independência onde várias equipes disputam por meio de tarefas artísticas e culturais a competição, que
movimenta muitas pessoas principalmente o público jovem da cidade e região. Realizado na praça, entrada franca o evento fica aberto a
população cajuruense e visitantes com a finalidade de ajudar o próximo e promover lazer, diversão.



XXIII FESTA DA BANANA DE NOVA UNIÃO

Município: Nova União

Data: 06/09, 08/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Campo do Sesc - Carmo da União, Jose Vieira Pinto, 07

Circuito: Circuito Turístico Serra do Cipó

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3685-1221

Site: http://www.novauniao.mg.gov.br/

Descrição:

Festa tradicional do Município de Nova União, que acontece sempre no segundo fim de semana do mês de setembro, (este ano será nas
datas 6, 7 e 8 na localidade do Carmo de União, onde se concentra a maior produção e plantação de banana do município e onde se
localiza o Barração dos Produtores (APRANU). São 3 dias de uma festa maravilhosa com comidas tipicas, artesanatos feito da palha da
banana, desfile da evolução da cultura da banana (teatro andante contando a historia dos Produtores Rurais de nossa terra) ainda tem o
Maravilhoso concurso da rainha dos produtores Rurais onde ressaltamos a beleza da mulher Uniense. Venha prestigiar e se encantar com
nossa terra.

FLIMINAS - FESTA LITERÁRIA

Município: Rio Novo

Data: 06/09, 08/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço: Praça Marechal Floriano - Centro, Rua Comendador Filgueiras, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 99964-8596

Facebook: https://www.facebook.com/CavaleirosdaCultura/

Site: http://www.cavaleirosdacultura.org.br

Descrição:

Realizada pela Associação Cavaleiros da Cultura, a Festa Literária de Rio Novo é considerada um dos maiores eventos culturais de Minas
Gerais. Com edições anuais, a festa enriquece a cidade com cultura e boas experiências. Seu foco principal é a criança, para cultura e
leitura, mas abrange também toda a famílias, com oficinas culturais, teatro, exposição e galpão, atividades na Praça, palestras direcionada
aos jovens e música a noite. A cada edição, a FliMinas homenageia um escritor mineiro, promovendo atividades em torno de suas obras,
além de espetáculos profissionais e o contato com escritores consagrados, partilhando saberes. Os dias do evento serão repletos de mesas
de debates, lançamentos de livros, bate-papo com autores, sessões de contação de histórias, diversas oficinas, além de exposições,
distribuição de livros, espetáculos de teatro, cortejos e shows musicais. A organização pretende apresentar a leitura para crianças de uma
forma a criar laços afetivos que possam permanecer ao longo da vida.

2º FESTIVAL GASTRONÔMICO "BELO VALE PÕE À MESA"

Município: Belo Vale

Data: 06/09, 08/09

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça da Prefeitura - Centro, Praça da Prefeitura, s/n

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3734-1649 / 3734-1349

Site: http://www.belovale.mg.gov.br/

Descrição:

Evento entra neste ano de 2019 em sua segunda edição, Trata-se de um evento de cunho turístico/cultural que visa a valorização da
culinária local e quilombola, durante os três dias do evento são comercializados deliciosos pratos que trazem em sua composição o leve
sabor da mexerica, fruta cultivada na cidade e que lhe confere o título de "Terra da mexerica". Junto com o evento, são apresentados shows
de artistas locais e regionais para deixar o ambiente ainda melhor, proporcionando aos frequentadores do evento lazer e bem-estar.



15ª EXPO FEST E CONCURSO LEITEIRO DE SÃO JOÃO

Município: Laranjal

Data: 06/09, 08/09

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Parque de Exposição - Centro, Rua Principal , S/N, Parque

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32)34241387

Site: http://laranjal.mg.gov.br/posts

Descrição:

O distrito de Laranjal São João, mais uma vez será sede da umas das melhores exposições agropecuária da região, onde terá diversas
barracas servindo bebidas e comidas. A festa terá shows regionais, que serão um sucesso, e o principal, um grandioso concurso leiteiro,
onde os produtores rurais terão a oportunidade de aproveitarem também a festa.

FESTICAP

Município: Cachoeira de Pajeú

Data: 06/09, 09/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Av. Daniel Ferraz - Deraldo Dantas, Av. Daniel Ferraz, s/n, Próximo a Ponte e o córrego São Francisco

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3754-1200

Facebook: https://www.facebook.com/prefeiturapajeu/

Site: http://cachoeiradepajeu.mg.gov.br/site/

Descrição:

O FESTICAP foi idealizado por um grupo de jovens na década de 90, sendo uma festa de pequeno porte, mas marcante, sempre realizado
na Quadra Poliesportiva. No ano de 2012, o evento foi resgatado após algum tempo sem a sua realização, voltando com toda força,
modernidade e participação de todos os envolvidos. Atualmente, a festa é realizada na Av. Daniel Ferraz, para comportar uma grande
quantidade de participantes, já que a cada ano o público vem aumentando cada vez mais. O evento conta com show regionais, bandas de
diversos ritmos e muita diversão para pessoas de todas as idades.

FESTA DO CARRO DE BOI EM BURITIZEIRO

Município: Buritizeiro

Data: 06/09, 09/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Área da estação ferroviária - Centro, Av. Manoel Joaquim de Melo, s/n

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99976-1672

Descrição:

O evento acontece em três dias de encontros e bons causos. O momento mais esperado é o desfile de carro de bois pelas principais ruas da
cidade, o anuncio vem com o cantar dos carros e o mugido dos bois. Neste momento as emoções estão a flor da pele, as pessoas da cidade
relembram dos tempos vividos aplaudem, oferecem água e lanches para os carreiros. Após desfilar pelas ruas da cidade a comitiva encerra
o desfile na área de eventos onde é montada estrutura com palco, som, barracas vendendo comidas e bebidas e acontece shows com
artistas local e regional.



MOSCOXAVES - MOSTRA CULTURAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO

Município: Coronel Xavier Chaves

Data: 06/09, 08/09

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Eduardo Chaves - Centro , Praça Eduardo Chaves, S/Nº

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3357-1235

Facebook: https://www.facebook.com/MOSCOXAVES//

Site: http://coronelxavierchaves.mg.gov.br

Descrição:

O evento MOSCOXAVES acontece na praça da cidade com o objetivo de divulgar os produtos gastronômico, artesanais e culturais do
município. Esse ano de 2019 acontece a 3ª edição do evento.

FESTA DA TILÁPIA EM FAMA

Município: Fama

Data: 06/09, 08/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Praça Sagrado Coração de Jesus, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3296-1180

Site: http://www.fama.mg.gov.br/

Descrição:

A Festa da Tilápia é um festival gastronômico que busca valorizar atividade pesqueira e piscicultura com diferentes receitas tipicas e de
criatividade dos famenses. Ocorre na praça central, com muitos shows, apresentações de dança e teatro. Bingo e Leilão, praça de
alimentação com pratos típicos e deliciosos petiscos com a tilápia. Ambiente familiar com conforto e segurança.

FESTIVAL DA TILÁPIA

Município: Morada Nova de Minas

Data: 06/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça Central - centro, Praça Dr. Agenor Soares dos Santos, s/n

Organização/Informações:

Telefone: 3737551100

Facebook: http://https://www.facebook.com/Festival-da-Til%C3%A1pia-1138199046312522/

Site: http://moradanova.mg.gov.br

Descrição:

O Festival da Tilápia dá acesso à comunidade ao conhecimento e fortalecimento da importância do trabalho desenvolvido pelos
piscicultores de Morada Nova de Minas, incentivando as boas práticas ambientais e ampliando o desenvolvimento do município.
Proporciona a população e visitantes momentos de descontração, informação e aprendizado. Em outro enfoque, estimula de todo trade
turístico, garantindo a movimentação hoteleira, de bares, restaurantes e a praia pública. Direta e indiretamente gera empregos advindos da
comercialização de produtos no seguimento de bebidas e comidas além da oportunidade da venda de artesanato e outros produtos típicos
da cidade. É um evento que atrai um número expressivo de visitantes que juntamente com a população local movimenta a cidade durante
todos os dias do evento. Festival é realizado durante os quatro dias com movimentos durante o dia e à noite com shows para
confraternização dos envolvidos na praça central Dr. Agenor Soares dos Santos. É realizada exposição de serviços e produtos em
workshop voltados para produtores e empresas que atuam na área de aquicultura e atividades afins. No local, acontece também Feira de
Artesanato, torneio de pesca esportiva, degustação de culinária regional à base de pescado e apresentação de grupos musicais.



SEPTEMBER MOTOFEST

Município: Patos de Minas

Data: 06/09, 09/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Show

Endereço: Ceasa - Planalto, Avenida Maria Clara da Fonseca, 1080

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (34) 99184-8864

Site: http://pt-br.facebook.com/septembermotofest/

Descrição:

O September Motofest é um evento de alcance internacional, que oferece atrações diferenciadas, entre apresentações de milhares de
motocicletas vindas de diversos países da América Latina, exibição de carros antigos e esportivos, vôos panorâmicos de helicóptero, shows
musicais, praças de alimentação, entre outras atividades. É um evento filantrópico, com a finalidade de ajudar instituições de caridade.
Realizado no mês de setembro, o encontro reúne milhares de pessoas, entre motociclistas e amantes desse hobby, que se encontram em
um grande espaço para se entreter, trocar experiências, comercializar produtos artesanais, curtir um bom som e degustar pratos típicos da
região.

FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO EM CURIMATAÍ

Município: Buenópolis

Data: 06/09, 08/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: PRAÇA DA MATRIZ - Centro, PRAÇA ANTONIO CIPRIANO DE MOURA, SN

Organização/Informações:

Telefone: (38) 37561813

Descrição:

Venha participar, você vai encontrar barraquinha, shows, cavalgada, procissão e cachoeira, tudo isso em um visual deslumbrante. Curimataí
está situada em um vale entre a Serra de Minas e a Serra do Cabral, a localidade é abrigo de um dos maiores afluentes do rio das velhas, o
rio Curimataí. Rica em belezas naturais, possui várias cachoeiras, águas termais e é uma das portas de entrada para o Parque Nacional das
Sempre-Vivas. O nome dado ao distrito tem etimologia indígena, e significa "rio dos curumatãs, peixe de escamas e de carne saborosa".
Provavelmente há alguma relação com o grande número de cachoeiras e cursos d’ água da região.

FESTA NOSSA SENHORA DAS DORES

Município: Gonçalves

Data: 06/09, 15/09

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Matriz - Centro, Praça Monsenhor Dutra, 247

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3654-1248

Site: http://www.g15.org.br

Descrição:

Se inicia a novena com a missa as 19h e em seguida a animada quermesse na praça em frente à Igreja Matriz onde são montadas as
barracas de comidas típicas e a do bingo. São 10 dias de festa com parte religiosa e festividade com participação de grupos musicais,
apresentação da congada e da Lira Nossa Senhora das Dores. E o dia da festa é sempre comemorado no dia 15 de setembro, sendo o dia
da Padroeira, este dia se inicia com a missa as 10h, logo em seguida procissão, almoço comunitário, leilão de gado, quermesse o dia todo.



FESTIVAL DE GASTRONOMIA DE TIMOTEO

Município: Timóteo

Data: 06/09, 08/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça Primeiro de Maio - centro norte, Praça primeiro de maio, 01

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3847-4708

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituradetimoteo/

Site: http://www.timoteo.mg.gov.br/

Descrição:

Festival de gastronomia local promovido pela Prefeitura com apoio do CTMAM e Sebrae . Diversos negócios locais de gastronomia
apresentam seus produtos dentro de uma temática pré sugerida , servindo ao publico em barraquinhas junto a uma praça de alimentação
unica e palco de shows com músicos locais que se alternam durante o evento. O evento em seu lançamento em 2018 atraiu um publico
qualificado e interessado nos workshops e nas novidades culinárias apresentadas.

FEIRA LOCAL DA PRIMAVERA

Município: São João Nepomuceno

Data: 06/09, 08/09

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Praça da Estação - Centro, Praça da Estação, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3261-1285

Facebook: https://www.facebook.com/prefeiturasjnepomuceno/

Site: http://sjnepomuceno.mg.gov.br

Descrição:

Anualmente, a realização de duas feiras em São João Nepomuceno, em abril (outono) e em setembro (primavera). Realização da
Associação Comercial e Empresarial (ACE), Conselho da Mulher Empresarial e Prefeitura Municipal. A Feira Local apresenta cerca de 60
estandes com lojistas são-joanenses do vestuário, artesanato, moda, bijuterias, prestação de serviços, bebidas, gastronomia, entre outros
(vendas no atacado e pronta entrega). Para participar, os lojistas devem ser de São João Nepomuceno e reservar o estande junto a ACE.
Turistas de várias localidades comparecem no evento no intuito de conseguir boas compras, tendo como o objetivo principal, o vestuário. A
Feira Local de São João Nepomuceno teve sua primeira edição em agosto de 2017, na época com apenas 20 lojistas, na Praça da Estação.
Na edição de setembro de 2018, o evento contou com cerca de 60 lojistas e a visita do famoso estilista Ronaldo Fraga.



MÊS DA CULTURA SÃO JOÃO NEPOMUCENO 2019

Município: São João Nepomuceno

Data: 06/09, 29/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça da Estação - Centro, Praça da Estação, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3261-1285

Facebook: https://www.facebook.com/prefeiturasjnepomuceno/

Site: http://www.sjnepomuceno.mg.gov.br

Descrição:

Durante o mês de setembro, a Prefeitura Municipal/Cultura promove uma divulgação extensa com eventos culturais como o Festival São
João é Arte, com apresentações musicais, teatrais, danças, etc. Além da realização do Festival de Cerveja Artesanal, Semana do
Patrimônio Histórico, Cidade da Música, palestras, etc. Presença de artistas locais e regionais, workshops, bate papo cultural, duas noites
do samba, shows de mágicas no calçadão, artistas circenses pelas ruas do centro da cidade, exposições de fotos, exibição de curta-
metragem, oficinas de música e de desenhos para crianças, contação de histórias, etc. Desde o ano de 2017, o Mês da Cultura acontece em
São João Nepomuceno com o objetivo de divulgar e fomentar a cultura para os munícipes e turistas, aquecendo o comércio local e
valorizando os artistas e seus trabalhos. Na primeira edição, cerca de 40 eventos gratuitos para a apreciação da população e em 2018, o
número de 62 atrações. Para 2019, os organizadores pretendem atingir a marca de 90 eventos em toda a programação do Mês da Cultura.

BRUMADINHO GOURMET

Município: Brumadinho

Data: 06/09, 08/09

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Centro de Casa Branca - Casa Branca, Praça São Sebastião, s/n

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99811-8866

Facebook: https://facebook.com/brumadinhogourmet/

Site: http://www.brumadinhogourmet.com.br

Descrição:

Reunindo arte, cultura e gastronomia, o Brumadinho Gourmet é um evento que reúne turistas e visitantes de todo Brasil. Além do festival
gastronômico, o evento valoriza os talentos existentes na região, como exposição de artesanatos, doces, quitandas e shows artísticos. Além
disso, o evento conta também com grandes apresentações musicais proporcionando muita música boa e divertimento a todos os visitantes.
O evento é realizado em Casa Branca a 33 km de Belo Horizonte (via rodovia BR 040).

QUINZENA CULTURAL

Município: Açucena

Data: 06/09, 15/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Área de Eventos Municipal - CENTRO, Rua: Demerval Pimenta, 120

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3298-1520

Site: http://acucena.mg.gov.br

Descrição:

Muita festa na primeira quinzena de Setembro, é o maior evento da Cidade, que atrai mair de 3 mil visitantes para a Cidade, acontece junto
ao Jubilei de Nossa Senhora da Piedade, na sua programação: shows regionais todos os dias, danças culturais,leitura infantil, teatro,
barraquinhas com comidas típicas.No término a tradicional Cavalgada, que neste ano destacou a I Feira dos Tropeiros.No domingo o
tradicional feijão tropeiro com churrasco muita música caipira e muita gente bonita.



JUBILEU NOSSA SENHORA DA PIEDADE

Município: Açucena

Data: 06/09, 15/09

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça de Eventos - centro, Praça Edson de Miranda, sn

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3298-1256

Site: http://www.acucena.mg.gov.br

Descrição:

São 10 dias de festa a começar dia 06 de setembro com término dia 15 de setembro dia da Padroeira,um tempo privilegiado de devoção e
intercessão pelas causas particulares e do município. Marcado pela presença de visitantes de várias regiões, tem na programação a
Cristoteca, cerimônias Particulares e esplendorosas.As noites são acompanhadas de apresentações artísticas locais, e comidas típicas.

SHOW DE CALOUROS

Município: João Pinheiro

Data: 06/09

Categoria: Show

Endereço: Praça Redonda - Centro, Praça Luzia Mendes Romero, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3561-5437

Descrição:

Sensacional e tradicional evento da cidade de João Pinheiro, o Show de Calouros trás uma grande oportunidade de mostrar os talentos
escondidos, reunindo um grande número de participantes de toda a região. O evento busca valorizar tanto as pratas da casa, quanto as de
toda região, dando assim oportunidades aos mesmos. Possui uma equipe de jurados e técnicos bem preparados e com uma premiação
muito boa até o quinto lugar. Venha fazer parte desse grande evento! João Pinheiro espera por você.

FESTA DO CARRO DE BOI EM BURITIZEIRO

Município: Buritizeiro

Data: 06/09, 08/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Área da estação ferroviária - Centro, Av. Manoel Joaquim de Melo, s/n

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99976-1672

Descrição:

O evento acontece em três dias de encontros e bons causos. O momento mais esperado é o desfile de carro de bois pelas principais ruas da
cidade, o anuncio vem com o cantar dos carros e o mugido dos bois. Neste momento as emoções estão a flor da pele, as pessoas da cidade
relembram dos tempos vividos aplaudem, oferecem água e lanches para os carreiros. Após desfilar pelas ruas da cidade a comitiva encerra
o desfile na área de eventos onde é montada estrutura com palco, som barracas vendendo comidas e bebidas e acontece shows com
artistas local e regional.



7° FESTIVAL DE GASTRONOMIA E ARTESANATO EM QUINTINOS

Município: Carmo do Paranaíba

Data: 06/09

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Tote Barcelos - Centro, Praça Tote Barcelos, S/N, Rua Joaquim Quintinos, 42

Circuito: Circuito Turístico Caminhos do Cerrado

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3851-2636

Facebook: http://carmodoparanaiba.mg.gov.br

Descrição:

A 7° Edição do Festival de Artesanato e Gastronomia acontecerá nos dia 06 de setembro de 2019, na Praça Tote Barcelos, no distrito de
Quintinos. Este evento está se tornando em cada edição um sucesso de público, configurando-se como uma cultura para o município, no
quesito artesanato e gastronomia. Possuindo como objetivo o fomento e o incentivo a cultura carmense, através da valorização de
moradores locais.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Município: João Pinheiro

Data: 06/09, 10/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Luzia Mendes Romero - João Pinheiro, Praça Luzia Mendes Romero, s/n

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3561-5437

Site: http://www.joaopinheiro.mg.gov.br/

Descrição:

Grande atrativo festivo turístico e cultural de João Pinheiro, uma cidade fácil de ser amada, conhecida como o maior município de Minas, trás
para a população e turistas mais uma tradicional festa em comemoração a seu aniversário. A programação do evento é diversa e conta com
uma agenda de apresentações culturais e artísticos a serem confirmadas para 2019. Para abrilhantar essa festa teremos: show de calouros,
que já é uma grande tradição da cidade e região, shows renomados a serem confirmados e também a segunda edição do Encontro de
Carros Antigos, além de várias outras atrações. Conheça João Pinheiro, cidade de um povo hospitaleiro e fácil de ser amada.

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Município: São Gonçalo do Abaeté

Data: 06/09, 08/09

Categoria: Religiosos

Endereço: SALÃO DE FESTAS DA IGREJA DE CANOEIROS - CANOEIROS, PRAÇA DA MATRIZ, S/N

Circuito: Circuito Turístico do Lago de Três Marias

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3563-3140

Descrição:

A festa acontece anualmente, com terço, leilões, comidas típicas e shows musicais. A culminância se dá do dia 06 a 08 de setembro com
missas, casamentos, batizados e almoço beneficente.



10º TORNEIO NACIONAL DE PESCA ESPORTIVA

Município: Três Marias

Data: 06/09, 08/09

Categoria: Esportivo

Endereço: Terminal Turistico Praia Mar de Minas e Praça de Eventos JK - Nova Três Marias, Avenida Balneário do Lago, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Lago de Três Marias

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3754-5224

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradetresmarias

Site: http://www.tresmarias.mg.gov.br

Descrição:

O torneio de pesca esportiva de Três Marias é famoso entre os pescadores competidores pela quantidade de peixes apresentados para
medição e principalmente pelos grandes exemplares do Tucunaré azul. Alguns peixes medem até 63,5 cm. O evento acontece no Terminal
Turístico Praia Mar de Minas, localizado as margens do Lago Três Marias. Participam do torneio competidores de vários estados do Brasil e
até mesmo de outros países.

CONCURSO DE MARCHA DE IPABA

Município: Ipaba

Data: 06/09, 07/09

Categoria: Show

Endereço: Parque de Exposição - Centro, Rua Gessi Assis Pena, s/n

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3320-1390

Site: http://www.ipaba.mg.gov.br/

Descrição:

Concurso de Marcha de Ipaba, evento tradicional, estando na sua 23ª edição, é disputado em 21 categorias. Atrai grande público
aficionados pela modalidade e é prestigiado por criadores de vários Haras da região dos vales do Aço e Rio Doce e outras do estado de
Minas Gerais. As provas são julgadas por um árbitro oficial, pertencente aos quadros da ABCCMM (Associação Brasileira de Criadores do
Cavalo Mangalarga Marchador) o que dá maior qualidade e eleva o nível da competição, fazendo com que os participantes apresentem os
melhores animais de suas cânteras.

MINAS É O MUNDO

Município: Belo Horizonte

Data: 06/09, 08/09

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça da Filarmônica - Barro Preto, Rua Tenente Brito Melo, 1090

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3277-9747

Site: http://www.sympla.com.br/minas-e-o-mundo__619758

Descrição:

Um evento que vai reunir chefs e cozinheiros representando China, Japão, Uruguai, Líbano, Espanha, Chile, Alemanha, México, Itália, Índia,
Havaí, República Tcheca, Tailândia, Síria, Estados Unidos, França, Portugal, Peru, Colômbia, Argentina e, claro, o Brasil com a
gastronomia da Bahia, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. O melhor da gastronomia com música boa e apresentações típicas. Não perca
essa experiência!



7 DE SETEMBRO

Município: Cristais

Data: 07/09

Categoria: Cívicos

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Praça José Ferreira Filho, s/n, Espaço Publico

Organização/Informações:

Telefone: (35) 9 9102-9484

Site: http://www.cristais.mg.gov.br

Descrição:

Festa cívica realizada no dia 07 de setembro, dia da Independência do Brasil, é uma tradição no município. Além da programação cívica,
com hasteamento das bandeiras no palanque oficial, em frente a Prefeitura Municipal, a comemoração conta com apresentações das
Escolas do Município e do Estado, e também da Escola da APAE. Também participam da festa a banda do 8º Batalhão de Lavras, Fanfarras
da cidade e vindas de cidades vizinhas, como Campo Belo, Lavras e outras. O encerramento da comemoração, a noite, é com um grande
show musical, com entrada franca.

88º JUBILEU DO GROTA

Município: Jequeri

Data: 07/09, 14/09

Categoria: Religiosos

Endereço: Distrito de São Sebastião do Grota - Jequeri, Praça Ladario Calais Ribeiro, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3877-1000

Site: http://www.jequeri.mg.gov.br

Descrição:

A festa do Jubileu do Gota é um dos principais eventos religiosos da região. Atrai, turistas de todo Brasil. Durante os 7 dias de festa, a
comunidade fica tomada por romeiros de todos os cantos em bisca de oração, e agradecimentos.

DESFILE CÍVICO CULTURAL 2019

Município: Espera Feliz

Data: 07/09

Categoria: Cívicos, Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Dr. José Augusto - Em frente a prefeitura - Centro, Praça Doutor José Augusto, S/N

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3746-1984

Site: http://www.esperafeliz.mg.gov.br

Descrição:

O tradicional Desfile Cívico Cultural é realizado em meio as comemorações da Independência do Brasil no dia 7 de Setembro.Evento no
qual acontecem diversos desfiles organizados por diferentes instituições de diversas áreas da sociedade.Entre as quais estão as
representações de ordem educacional.Trata-se de um desfile democrático,portanto aberto a educados protestos e reivindicações. Dentre os
objetivos do evento estão a divulgação e manutenção das liberdades democráticas; a divulgação do que deu certo e a divulgação do que é
necessário para uma sociedade melhor.



7 DE SETEMBRO

Município: Ipatinga

Data: 07/09

Categoria: Cívicos

Endereço: Parque Ipanema - Veneza, Av. Roberto Burle Marx, s/n - Veneza, Ipatinga - MG, S/N

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3829-8067

Site: http://turismo.ipatinga.mg.gov.br/detalhe-da-agenda/info/7-de-setembro/21722

Descrição:

A Prefeitura de Ipatinga realiza no dia 07/09, no Parque Ipanema, uma programação de atividades artísticas e culturais em comemoração ao
Dia 7 de Setembro. A atividade tem como objetivo resgatar a autoestima da população e oferecer ao turista do entorno uma festa cívica com
grande sentimento de pertencimento. As comemorações da Semana da Pátria oportunizam importantes reflexões sobre vivências cidadãs e
valores éticos que transitam pela compreensão do passado historicamente construído e da significação da data “Sete de Setembro". Venha,
traga sua família. Participe!

III FESTIVAL GASTRONÔMICO SABORES DE JEQUERI

Município: Jequeri

Data: 07/09

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Avenida Getúlio Vargas - Centro, Rua Getúlio Vargas, 62

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99884-2052

Site: http://www.jequeri.mg.gov.br

Descrição:

Considerando um dos maiores eventos gastronômicos da Zona da Mata, o festival gastronômico Sabores de Jequeri, possui um forte
potencia Turístico, no que se refere a gastronomia mineira. Jequeri é conhecida como a terra da cachaça, do queijo e da linguiça. O festival
gastronômico é um evento familiar para todos os gostos e publico amantes de uma boa culinária.

MOTOCROSS 2019

Município: Argirita

Data: 07/09

Categoria: Esportivo

Endereço: Comunidade Tijucal - Argirita, Praça Catulino Vasconcelos, s/n, -21,694563, -42,835070

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3445-1288

Site: http://www.argirita.mg.gov.br

Descrição:

O evento é realizado na Comunidade do Tijucal, de fácil acesso, a 8 km do centro da cidade de Argirita. É um evento de une esporte,
aventura e emoção. Na programação do Motocross 2019 o público se diverte com as competições de corridas de moto, com shows de
habilidades com motos, apresentações de bandas de renomes nacional.



DESFILE CIVICO 7 DE SETEMBRO

Município: Itaipé

Data: 07/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Espaço Cultural - CENTRO, PRAÇA, SEM NUMERO, Itaipé MG

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3532-1101

Site: http://itaipe.mg.gov.br

Descrição:

Realização comemorativa ao dia da independência do brasil em praça- espaço público,com apresentação de desfile promovido pela rede
de ensino,englobando escolas de rede estadual de ensino. os desfiles contam com bandas musicais,fanfarras e diversas formas de
apresentação alusiva aos temas defendidos pelas escolas e instituições participantes.

FLICRISTINA

Município: Cristina

Data: 07/09

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Praça Santo Antônio - Centro, Praça Santo Antônio, 0

Organização/Informações:

Telefone: (35) 99123-9928

Facebook: https://www.facebook.com/Flicristina

Descrição:

Feira literária que abarca educação, sociedade e cultura, sabendo que o envolvimento da educação e cultura sempre nos oferece uma
grande oportunidade de entendermos a respeito do mundo que estamos e como podemos melhorá-lo. Nesse evento podemos participar
gratuitamente de mesas de debate, oficinas e saraus educacionais.

QUITANDAS DE MINAS

Município: Coqueiral

Data: 07/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça Dom Pedro II - centro, Praça Dom Pedro II, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3855-1162

Site: http://www.coqueiral.mg.gov.br

Descrição:

O evento terá sua terceira edição neste ano, Com o objetivo de ressaltar a culinária local e da região, várias cidades do Circuito Turístico
Vale Verde e Quedas D'água se reúnem para mostrar e comercializar produtos tradicionais em seus municípios. Além das quitandas, doces,
pães, queijos, café, artesanato e apresentações culturais fazem parte da programação.



CARNAMARIAS

Município: Três Marias

Data: 07/09

Categoria: Show

Endereço: Terminal Turistico Praia Mar de Minas e Praça de Eventos JK - Novo Três Marias, Balneário do Rio, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3754-5224

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradetresmarias

Site: http://www.tresmarias.mg.gov.br

Descrição:

CARNAMARIAS é o carnaval fora de época do município de Três Marias, com muita festa e animação durante o dia e a noite! Durante o dia
acontece, no Terminal Turístico Praia Mar de Minas, shows musicais, onde você pode se refrescar nas deliciosas águas do Velho Chico e
saborear um delicioso peixe, além da oportunidade de assistir o mais belo por do sol de Minas Gerais! A noite o trio elétrico saí da Praça
João XXIII, no centro da cidade, com destino a Praça de Eventos JK, onde acontece shows com artistas locais e de renome nacional,
atraindo turistas de várias cidades e garantindo diversão para todos!

FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO

Município: Consolação

Data: 07/09, 08/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Matriz - Centro, Praça José Pinto de Oliveira, 00

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3656-1222

Site: http://www.consolacao.mg.gov.br

Descrição:

A festa em louvor a padroeira Nossa Senhora da Consolação, surgiu desde os primórdios da criação do município, se trata de um bem
imaterial registrado de rica relevância para Consolação, sendo um dos principais eventos e acontece sempre ao primeiro final de semana de
setembro próximo ao dia da padroeira - 08 de setembro. A festa possui agradável programação religiosa e social, com novena e missa todos
os dias, barraca de salgados, doces e bebidas, bingo de assados e shows. No dia da festa: almoço e leilão de bezerros. E atrai os turistas
de toda a região.

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

Município: Acaiaca

Data: 07/09

Categoria: Cívicos

Endereço: Independência do Brasil - centro, Praça Miguel Rabelo Alvim, N/S

Circuito: Circuito turístico Serras de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3887-1122

Site: http://www.acaiaca.mg.gov.br

Descrição:

Evento realizado pela Prefeitura, através das Secretarias de Cultura e Educação. Evento mostra a importância da valorização das datas
cívicas respeitando a cultura do povo brasileiro. Evento conta com a participação das Escolas Estaduais, Padre Simim e Professor Martins,
das Escolas Municipais, Professor Antonio Martins Machado, Carmelita Martins Elias, Escola Família Agrícola (EFA) e Apae. Barracas de
comidas, bebidas e durante o dia gincana.



DESFILE 7 DE SETEMBRO

Município: Poté

Data: 07/09

Categoria: Cívicos

Endereço: RUAS DA CIDADE - CENTRO, PRAÇA FREI GASPAR, 358

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3525-1237

Site: http://www.pote.mg.gov.br

Descrição:

No dia 7 de setembro, data comemorativa da Independência do Brasil, Poté estará em festa com desfile cívico proporcionado por escolas
das redes estadual e municipal, apresentando temas patrióticos, históricos e sociais que caracterizam o perfil da nossa cidade. O público
sempre comparece e prestigia a boa apresentação da fanfarra que sempre guia os desfilantes, e da banda musical Ary Silva, sempre
apresenta no palanque oficial musicas referente ao tema do desfile, sempre no desfile comparecem autoridades do poder legislativo e
municipal e esse ano com fanfarras locais, as apresentação dará mais brilho ao evento.

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

Município: Formiga

Data: 07/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro de Formiga - Centro, Praça Getulio Vargas- Formiga, 01

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3329-1823

Site: http://www.formiga.mg.gov.br/?

Descrição:

Centenas de pessoas acompanham o Desfile Cívico em comemoração a Independência do Brasil. A prefeitura de Formiga realiza o
tradicional evento com o apoio das secretarias municipais e a participação das escolas e Tiro de Guerra. As unidades de ensino do
município se dedicam ao máximo para que o desfile seja sempre inesquecível. Os atiradores do Tiro de Guerra marcham, fazendo a
abertura do desfile cívico após o hasteamento das Bandeiras pelas autoridades civis e militares. O desfile começa com o hasteamento das
Bandeiras na Praça Getúlio Vargas, no Centro e logo após as apresentações das Escolas Municipais e Estaduais.

PIMENTA VOADORA

Município: Pimenta

Data: 07/09

Categoria: Esportivo

Endereço: Serra do Chapadão - Zona rural, MG, SN, serra do cruzeiro

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3324-1057

Facebook: https://www.facebook.com/pimentavoadora/

Site: http://www.casadoturistapimenta.com.br/index.php/rampa-voo-livre

Descrição:

A cidade de Pimenta possui uma Rampa de Voo Livre propícia para a prática deste Esporte, sendo considerada uma das melhores rampas
do Brasil, com excelentes correntes de vento e uma paisagem de tirar o fôlego!



CONGRESSO MINEIRO DE DANÇA DO VENTRE

Município: Belo Horizonte

Data: 07/09, 08/09

Categoria: Congressos e Convenções, Culturais e Artísticos

Endereço: Sesc Venda Nova - Venda Nova, Rua Maria Borboleta, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3451-8222

Facebook: https://www.facebook.com/leticia.soaress.1?fref=ts

Site: http://leticiasoares.com.br/

Descrição:

O Congresso Mineiro de Dança do Ventre é um encontro cultural consolidado como o maior do gênero em Minas Gerais. Realizado pelo
Centro de Danças Letícia Soares, o Congresso destaca-se por reunir, em um único local, artistas de várias regiões do país e do mundo para
concursos, mostras não competitivas, desfiles, feiras de artigos para vestuário, acessórios árabes, entre outros.

JUBILEU DO BOM JESUS DE PIRAPETINGA 2019

Município: Caputira

Data: 07/09, 14/09

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça do Bom Jesus - Centro, Praça do Bom Jesus, s/nº

Circuito: Circuito Turistico Pico da Bandeira

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3873-5138

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradecaputira/

Site: http://www.caputira.mg.gov.br

Descrição:

O Jubileu é a manifestação de fé dos fieis da igreja católica mais importante do calendário eclesiástico pirapetinguense. A festa tem a
duração de sete dias, com celebrações de missas todas as noites, além das barraquinhas vendendo comidas típicas mineiras. A
culminância acontece sempre no dia 14 de setembro, dia mais expressivo por atrair grande número de romeiros até o povoado.

EXPOVALES - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DOS VALES DO MUCURI JEQUITINHONHA E SÃO MATEUS

Município: Teófilo Otoni

Data: 07/09

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque Pampulhinha - Pampulinha, rua Marizete Dantas Melgaço, 000

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3521-2378

Descrição:

O evento promove o agronegócio, traz à vista do produtor rural os melhores exemplares das raças e novidades tecnológicas para que os
produtores possam melhorar seus rebanhos. Evento que nos dias de sua realização atrai um público de aproximadamente 10 mil pessoas, a
programação com shows, parque de diversões, praça de alimentação,estandes de negócios, concursos, julgamentos e leilões de animais
são um atrativo a parte.



DESFILE CÍVICO 7 DE SETEMBRO

Município: Queluzito

Data: 07/09

Categoria: Cívicos, Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Santo Amaro - centro, Praça Santo Amaro, s/n

Circuito: Circuito Turístico Villas e Fazendas de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3722-1339

Descrição:

Desfile Cívico em comemoração a Independência do Brasil onde a participação das Escolas e população numa homenagem linda e
significativa a este evento tão importante o evento conta também com a presença da Corporação Musical Santa Cecilia Queluzito e os
Motociclistas do Triciclo Moto Clube Real de Queluz.

FEIRA DA CACHAÇA DE ESMERALDAS

Município: Esmeraldas

Data: 07/09, 08/09

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Mercado Municipal "Carlos Antônio Ferreira" - Centro, Rua Ana Felipa, 260

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3538-3178

Facebook: https://pt-br.facebook.com/prefeituradeesmeraldas

Site: http://www.esmeraldas.mg.gov.br

Descrição:

A Feira da Cachaça de Esmeraldas, é uma feira de negócios , em que são comercializados além da cachaça, vários outros produtos
derivados da cana-de-açúcar, como por exemplo a rapadura, o melaço e drinks. A feira acontece sempre na primeira semana de setembro,
no Mercado Municipal "Carlos Antônio ferreira".

7 DE SETEMBRO

Município: Capelinha

Data: 07/09

Categoria: Cívicos, Outros

Endereço: PRAÇA DO POVO - CENTRO, PRAÇA DO POVO, S/N

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3516-1348

Site: http://pmcapelinha.mg.gov.br/portal/

Descrição:

O tradicional desfile cívico da cidade de Capelinha conta com a participação de escolas municipais, estaduais e de ensino privado da
cidade, além autoridades políticas, policiais, e instituições sociais e assistenciais, onde seus integrantes fazem a marcha pelas ruas da
cidade, acompanhados da Fanfarra, proporcionando à população um belo momento de lazer para ser aproveitado com família e amigos,
com intuito de resgatar, incentivar e honrar nosso sentimento patriota.



FESTA DE SETEMBRO EM JOAQUIM FELÍCIO

Município: Joaquim Felício

Data: 07/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos, Show

Endereço: Praça Lindolfo Candido - Centro, Praça Lindolfo Candido, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3757-1177

Descrição:

Tradicional Festa do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores, onde por 4 dias festividades acontecem no município em parceira
com a igreja católica. E para complementar a festa dispomos de atrativos variados no município como: passeios pelo Parque Estadual Serra
do Cabral, Cachoeira do Boqueirão e demais visitas guiadas por receptivos.

FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - (CONGADO)

Município: Oliveira

Data: 07/09

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Praça Xv de Novembro e pelas ruas da cidade. - Centro, Praça XV de Novembro, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3331-5671

Facebook: https://www.facebook.com/Prefeitura-Municipal-de-Oliveira-MG-472026389520629/

Site: http://www.oliveira.mg.gov.br/

Descrição:

Anualmente acontece no mês de Setembro a tradicional Festa de Nossa Senhora do Rosário (Congado). Trata-se de festejos consagrados
pelos devotos à sua excelsa Rainha, que revivem o esplendor e a galhardia dos anos anteriores. As ruas de Oliveira ficam repletas de
alegria com belas vestes ao som cadenciado das caixas ritmadas pelos cânticos dos congadeiros. É um dos mais belos acontecimentos do
ano na cidade, sendo, portanto, uma festa tradicional que não se apaga na poeira do tempo. São prestadas homenagens aos santos
padroeiros, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora das Mercês, São Benedito, Santa Efigênia, Nossa Senhora Aparecida e à sua
Alteza Princesa Isabel. São feitas ainda homenagens póstumas aos congadeiros já falecidos que colaboraram para a preservação da
cultura do povo negro.

JUBILEU DO SENHOR BOM JESUS DO MATOZINHOS

Município: Congonhas

Data: 07/09, 14/09

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Basílica - Basílica, Praça Basílica, 153, prédio

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3731-1591

Descrição:

O evento reúne aproximadamente mais de cem mil pessoas, festejos do Senhor Bom Jesus. A tradicional festa teve início no século XVIII,
quando várias pessoas, vindas de várias partes do país, se dirigiam até Congonhas para agradecer as graças alcançadas. Com o passar
dos anos a festa tornou-se uma das maiores festas religiosas do interior de Minas Gerais. Atualmente passam por Congonhas, no período
do Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, aproximadamente 200.000 pessoas entre os dias 07 a 14 de setembro.



ENCONTRO DE CAVALEIROS E AMAZONAS

Município: Marliéria

Data: 07/09, 08/09

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque de Exposições - Centro, Praça JK, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3844-1286

Site: http://www.marlieria.mg.gov.br

Descrição:

Cavaleiros e Amazonas se reúnem em um belo evento, onde participam do concurso de marcha e prestigiam o shows que abrilhantam a
festa. Durante todo fim de semana, centenas de Turistas de toda região, circulam pela cidade movimentando parte da economia local.

CAVALHADA NOSSA SENHORA DE NAZARETH

Município: Caeté

Data: 07/09

Categoria: Religiosos

Endereço: Distrito Morro Vermelho - Distrito Morro Vermelho, Adro da Matriz/ Morro Vermelho, s/n°

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31)3651-8213

Facebook: https://www.facebook.com/paroquianossasenhoradenazareth

Site: http://www.caete.mg.gov.br

Descrição:

Cavalhada é representada por 12 cavaleiros cristãos e 12 de mouros conduzem a Bandeira de Nossa Senhora de Nazareth à praça, onde
são recebidos com fogos de artifícios,repiques de sino e banda de música. O imperador mouro saúda com embaixadas a Bandeira, recebida
do embaixador cristão, que também a venera. Em seguida, o mastro é erguido pela comunidade, que recebe em seu topo a Bandeira de
Nossa Senhora de Nazareth,com 18 metros de comprimento (maior mastro da América Latina erguido por mãos humanas). Para selar a paz
entre os povos, os embaixadores dão novas embaixadas. Cristãos e mouros entrelaçam fitas no mastro, amarrando o compromisso de fé
aos pés da Virgem Maria. Unidos, os cavaleiros fazem uma série de evoluções. Encenam um 8 (união de dois povos), uma meia lua (início
de uma amizade crescente) e assistem a um espetáculo pirotécnico (queima de deuses pagãos). Cristãos e mouros fazem novas evoluções
e se despedem da multidão.

FESTEJA BH 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 07/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Estádio Mineirão - São José, Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99452-0346

Facebook: https://www.facebook.com/events/377204516233960/?active_tab=about

Site: http://festeja.com.br/

Descrição:

O Festeja Brasil agita a Esplanada do Mineirão. O evento contará com vários setores para a escolha do público: Pista, Vip, Camarote open
bar com vodka, cerveja, refrigerante, citrus, suco e água e Wood’s, com open bar de whisky 8 anos, vodka, espumante, cerveja, refrigerante,
citrus e água, além de decoração especial, área de descanso e acesso ao camarote. A iniciativa, que conta com a realização em BH da
Workshow, Som Livre, Nenety Eventos e Empresário João Wellington, divulga a grade deste ano: Marília Mendonça, Zé Neto & Cristiano,
Maiara &Maraísa, Wesley Safadão, Léo Santana, Dilsinho e Diego & Victor Hugo. Os ingressos começam a ser vendidos no dia 10 de julho
pelo site www.nenety.com.br



FESTIVAL GASTRONÔMICO

Município: Rodeiro

Data: 07/09

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça São Sebastião - Centro, Praça São Sebastião, s/n

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3577-1554

Site: http://www.rodeiro.mg.gov.br

Descrição:

Festival Gastronômico e Cultural de Rodeiro, no dia 7 de setembro acontece este evento que já virou tradição no município. A festa conta
com a participação dos restaurantes e cozinheiros locais. Venha desfrutar conosco apreciando nossa comida.

DIA DA DIGINIDADE NEGRA

Município: Cristais

Data: 07/09

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Clube Jubileu de Prata - Centro, Praça Joaquim Luis da Costa Maia, 03, Espaço Publico

Organização/Informações:

Telefone: (35) 9 9102-9484

Site: http://www.cristais.mg.gov.br

Descrição:

Na programação do evento, há apresentações pelas ruas da cidade de Ternos de Reinado, Ternos Congos e apresentações de origem afro.
Costuma-se também ter barracas com comidas típicas. A festa começou a ser difundida em 2011 e a cada ano vem se solidificando, com
novas apresentações, com a realização de Palestras, o que muito vem valorizando a cultura afrodescendente a também a combater o
racismo. Festa realizada em local aberto e livre a todos.

NERD EXPERIENCE

Município: Belo Horizonte

Data: 07/09, 08/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Outros

Endereço: Shopping Cidade - Centro, Rua Tupis, 337

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99125-5512

Facebook: https://www.facebook.com/nerdexperienceoficial/

Site: http://nerdexperience.com.br/

Descrição:

O Nerd Experience irá proporcionar um ambiente de intensa imersão, onde o jovem terá a oportunidade de viver um universo repleto de
tecnologia, conteúdo Nerd, Gamer e Geek. Durante o evento, estão previstas diversas atrações como; videogames de última geração
disponíveis para campeonatos e partidas amistosas, bate papo e fotos com Youtubers, jogos, atrações, apresentações e atividades para os
fãs de Kpop, Arena Just Dance e muito mais. As atividades irão acontecer no piso G10 no Shopping Cidade e a programação pode ser
acompanhada no site oficial do evento e nas redes sociais.



ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE ITABIRITO - DESFILE CÍVICO

Município: Itabirito

Data: 07/09

Categoria: Cívicos

Endereço: Sede de Itabirito - Centro, Avenida Queiroz Júnior/Rua João Pessoa, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3561-4000

Facebook: https://pt-br.facebook.com/prefeituraitabirito/

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

Comemorado anualmente no mês de setembro, sua programação é um sem fim de atividades, que vão desde inaugurações, desfiles,
shows, seminários, dentre outras atividades. Há também hora cívica em frente à Prefeitura, com a participação das escolas e autoridades;
desfile cívico no dia 7 de setembro e shows de grupos musicais de grande porte em comemoração à emancipação da cidade, que ocorre no
mesmo dia da Independência do Brasil.

FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO

Município: Diogo de Vasconcelos

Data: 07/09

Categoria: Outros

Endereço: Campo do São Domingos Esporte Clube - Centro, Rua Padre Arlindo Vieira, 234

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3886-1284

Descrição:

Festa que acontece entre os dias 07 e 08 de setembro em comemoração ao aniversário de emancipação da cidade de Diogo de
Vasconcelos. Reunindo pessoas de vários municípios vizinhos, a diversão é garantida com apresentação de grandes bandas musicais e
rodeio.

CIRCUITO DA INDEPENDÊNCIA - ENDURO DE CICLISMO

Município: Ipatinga

Data: 07/09, 08/09

Categoria: Esportivo

Endereço: Parque Ipanema - Veneza, Av. Roberto Burle Marx, s/n

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3824-6721

Site: http://www.fmc.org.br

Descrição:

O Circuito da Independência, enduro de ciclismo, acontecerá no aniversário da Independência do Brasil deste ano. Este evento acontecerá
no Parque Ipanema e está atraindo atletas de várias localidades. O circuito terá uma duração de 2 etapas/dia. No primeiro dia acontecerá a
corrida de inclusão social com crianças autistas e cadeirantes e acontecerá a “Short Track” (prova de pista curta), com premiação do 1º ao
15º lugar. No segundo dia será dada a largada para a Maratona de 65 Km e Reduzido de 39 Km. Para os atletas profissionais será
observado o ranking da Federação Mineira de Ciclismo. Para quem não é ciclista profissional, foi criada a modalidade Passeio, no Percurso
Reduzido de 39 Km. O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Ipatinga.



EXPÔ PAPAGAIOS

Município: Papagaios

Data: 07/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Show

Endereço: Parque de Exposições e Eventos Hélio Filgueiras de Vasconcelos - Nossa Senhora Aparecida , Rua Miguel Dias, 1.280

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3274-1260

Facebook: https://www.facebook.com/PrefeituradePapagaios/videos/164995811035180/
https://www.facebook.com/PrefeituradePapagaios/posts/267998907169596 https://www.facebook.com/PrefeituradePapagaios/posts/267614

Site: https://papagaios.mg.gov.br/

Descrição:

A Expô Papagaios é um importante evento voltado ao município e região, com uma programação bastante variada, para todo tipo de
público! Para garantir a diversão, acontecem shows artísticos, rodeios em touros e cavalos, leilões e diversas opções de comida e bebida.
Além disso, acontece amostra do potencial genético de animais de produção, como bovinos e equinos, exposição de gado da raça
Girolando, exposição e comercialização de maquinários tecnológicos agrícolas e palestras voltadas aos produtores rurais e ao agronegócio.

FESTA DE NOSSA SENHORA DAS DORES EM JANUÁRIA

Município: Januária

Data: 07/09, 15/09

Categoria: Religiosos

Endereço: Catedral Nossa Senhora das Dores - Centro, Praça Sagrada Família , 134, BANCO DO BRASIL

Circuito: Circuito Turístico Velho Chico

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3621-1342

Site: http://diocesedejanuaria.com.br

Descrição:

A Festa da Padroeira, acontece durante nove dias, com missas e quermesses, apresentações culturais e artistas regionais, com o objetivo
de celebrar a Padroeira da cidade com muita fé e alegria!

JUBILEU DO BOM JESUS

Município: Manhumirim

Data: 07/09, 14/09

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça da Matriz do Bom Jesus - Centro, Rua João Hubner França, 122

Circuito: Circuito Turistico Pico da Bandeira

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3341-1413

Site: http://www.jubileubomjesus.com

Descrição:

Evento religioso que atrai turistas de toda região. Muito tradicional na cidade, com vários atrativos além das missas durante todo o dia, a
noite conta com show Gospel.Do dia 07 a 14 de setembro, Manhumirim celebra o Jubileu do Bom Jesus. O evento acontece na Praça do
Santuário do Bom Jesus. Tradicionalmente, a iniciativa acontece em setembro, encerrando-se com a celebração da Exaltação da Santa
Cruz, no dia 14. Todos os anos, milhares de fiéis de diversas cidades da região visitam o Jubileu, em atitude de fé, confiança e gratidão a
Deus. O Jubileu do Bom Jesus fecha um ciclo de programações pelas cem edições já realizadas, sendo que 89 ocorreram sob a
coordenação do Padre Julio Maria De Lombaerde e pelos padres Sacramentinos de Nossa Senhora.



XIII ENCONTRO DE TRILHEIROS

Município: Rodeiro

Data: 07/09, 08/09

Categoria: Esportivo

Endereço: Quadra Poliesportiva "Deputado José pires da Luz" - Aroeiras, Raul Alves Ferreira, s/n, quadra de esportes

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 9.9839-8060

Facebook: http://facebook.com/donato.ferrari.16

Descrição:

O evento vem sendo realizado a 11 anos no município, sendo organizado pelo senhor "Cleiton Luiz de Oliveira" conhecido como
"DONATO", a trilha corta a zona rural do município, contando com a participação de mais de 500 motociclistas de toda a redondeza.

PEDAL SERRA DO CABRAL

Município: Joaquim Felício

Data: 07/09, 08/09

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça Lindolfo Candido - Centro, Praça Lindolfo Candido, 00

Organização/Informações:

Site: http://www.joaquimfelicio.mg.gov.br/

Descrição:

Evento realizado pelos adeptos ao ciclismo de todas as idades que recebe ciclistas de varias regiões para conhecerem as belezas raras do
Parque Estadual Serra do Cabral, O parque foi criado pelo Decreto estadual 44.121, de 29 de setembro de 2005 e fica nos municípios de
Joaquim Felício, Buenópolis e Lassance no Centro-Norte de Minas Gerais. Este evento possui seu diferencial pois a turma do pedal possui
o viés de respeitar e preservar a natureza local.

3ª TROLADA DAS VIRTUDES

Município: Três Pontas

Data: 08/09

Categoria: Esportivo

Endereço: Rua Nossa Senhora D'Ajuda - Centro, Praça Cônego Vitor, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3266-6246

Descrição:

O evento reúne a comunidade em geral, desde crianças á idosos. Consiste na descida com trolinhos com por uma rua que dá acesso á
Igreja Matriz Nossa Senhora D'Ajuda. Ao final da descida, todos os participantes recebem certificado e há premiação para o trolinho mais
animado, troleiro mais novo, troleiro mais idoso, etc.



MICARETA RAIO DE SOL

Município: Ibiaí

Data: 08/09

Categoria: Esportivo, Show

Endereço: Área de Eventos Municipal - Centro, Predio, 555, norte de minas

Circuito: Circuito Turístico Lago de Irapé

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99927-1748

Site: http://www.ibiai.mg.gov.br

Descrição:

A festa Micareta do Sol com sua primeira edição em 1993 vem fazendo história a cada ano que se passa, tem se tornado uma das melhores
micaretas de minas. É folia e diversão garantida, com um povo lindo e acolhedor de fácil amizade e com total segurança. A Micareta do Sol,
manifesta, portanto, grande relevância para o turismo local e consequentemente o aquecimento de todo o comercio. A Micareta do Sol tem
como principais atrativo o super moto cross, torneios de voleibol e peteca na praia, além disso contamos com área de laser com tendas e
praça de alimentação, bebidas em geral e show musical durante a tarde. Já no palco dois é onde se concentra nossas maiores atrações;
são shows com bandas nacionais, onde você curte a melhor folia até o sol raia e totalmente gratuito.

CAVALGADA CULTURAL DE POTÉ

Município: Poté

Data: 08/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: CENTRO DE EVENTOS DE POTÉ - JARDIM ALVORADA, RUA EUCLIDES NEWTON, S/N

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3525-1237

Site: http://www.pote.mg.gov.br

Descrição:

A cavalgada cultural de Poté promove a cultura local entre os cavaleiros da cidade e região, podendo assim resgatar a cultura dos tropeiros
antigos.A Cavalgada Cultural de Poté é uma festa tradicional realizada anualmente promovida pela prefeitura , tem como objetivo promover
os festejos dos padroeiros da cidade. A Cavalgada Cultural, organizado pelo secretario de Agricultura e pela comissão de festas do
municipio, e desde então tem crescido, ganhando reconhecimento daqueles que participam e acompanham o evento todo ano.

PEDAL PIMENTA

Município: Pimenta

Data: 08/09

Categoria: Esportivo

Endereço: Parque De Exposições Valdez Garcia - Centro, MG, 185

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3324-1057

Facebook: https://www.facebook.com/pedalpimenta/

Site: http://www.casadoturistapimenta.com.br/index.php/esportes-radicais

Descrição:

O PEDAL PIMENTA é um evento que reúne mais de 300 atletas, entre atletas de todos os níveis, turistas e comunidade, que, juntos,
percorrem os cenários naturais de irrepreensível beleza no município: as margens do lago de Furnas, cachoeiras e serras. Durante o evento,
os participantes contam com carro de apoio, Polícia Militar, distribuição de água, ambulância, pontos de apoio e todo o aparato necessário
para que a atividade seja deslumbrante e segura.



JUBILEU DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE

Município: Brumadinho

Data: 08/09

Categoria: Religiosos

Endereço: Ao entorno da Matriz de Nossa Senhora da Piedade - Piedade do Paraopeba, Praça da Matriz, s/n, Centro Histórico de
Piedade do Paraopeba

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3571-5071

Facebook: https://www.facebook.com/visitebrumadinhooficial

Site: http://www.visitebrumadinho.com.br

Descrição:

A celebração centenária do Jubileu de Nossa Senhora da Piedade, é realizada anualmente no entorno da Matriz de Nossa Senhora da
Piedade, localizada no distrito de Piedade do Paraopeba. Reunindo moradores, turistas e visitantes com interesses comuns seja pela busca
espiritual ou da prática religiosa, o evento conta com reza do terço, celebração religiosa e meditação das Sete Dores de Maria.

CAVALGADA DA COLHEITA

Município: Canaã

Data: 08/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Parque de Exposição - Novo Horizonte, Av. Pedro Lopes Dias, s/n

Circuito: Circuito turístico Serras de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99791-1577

Facebook: http://www.facebook.com/cavalgada.aldeiadavida

Descrição:

Os muitos frutos da Cavalgada da Colheita de Canaã Sabores típicos, cheiros diversos, sons nas mais variadas faixas de frequência,
homens e mulheres se saudando entre risos, música e poesia. Os melhores e mais fortes sentimentos se misturam e dá-se a interação
social obrigatória e inevitável, entre a euforia da chegada e a ansiedade para Cavalgada da Colheita de Canaã. Assim fica registrado na
história da Aldeia da Vida – Turismo Ecológico e do Parque Estadual Serra do Brigadeiro um dos melhores eventos do gênero já realizados
na região, reafirmando a comunicação perfeita entre seres humanos, animais e natureza.

XXII FESTA DO CARRO DE BOI

Município: Piedade dos Gerais

Data: 08/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Central - Centro, Praça Nossa Senhora da Piedade, S/N

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3578-1269

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013170525385

Site: https://www.piedadedosgerais.mg.gov.br

Descrição:

A Festa do Carro de Boi em Piedade dos Gerais é uma atração turística e cultural que acontece a mais de 21 anos em nosso município . O
evento visa a valorização do homem do campo e ate hoje o carro de boi é usado como meio de trasporte pelo nosso município, A festa do
carro de boi reunir aproximadamente em torno de 50 carros de todo o município, a onde as pessoas tem oportunidade de subir nos carros de
boi e fazer um percurso participando assim também no desfile.



FESTA TRADICIONAL ITALIANA 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 08/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Avenida Getúlio Vargas - Savassi, Avenida Getúlio Vargas, s/n, Entre Avenida Cristóvão Colombo e Rua Professor Mo

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3273-7402

Facebook: https://www.facebook.com/FestaItalianaBeloHorizonte/

Site: https://www.acibramg.com.br/

Descrição:

A festa tradicional italiana acontece a diversas edições na Av. Getúlio Vargas - Savassi, entre a Avenida Cristovão Colombo e a Rua
Professor Morais. A 13ª edição do evento enriquece o calendário de eventos da cidade e representa o maior evento de cultura italiana
realizado fora da Itália. A expectativa de público e de 40.000 pessoas. O local será decorado e ambientado de forma que moradores e
turistas terão uma experiência singular. O evento reunirá 50 restaurantes italianos de BH e oferecerá ao público diversas atrações culturais.

ENCONTRO DE CARRO ANTIGOS

Município: Ijaci

Data: 08/09

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Praça Elias Antonio Filho - centro, Praça Publica, SN

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3843-1280

Site: http://www.ijaci.mg.gov.br

Descrição:

o encontro de carro antigos é um evento auto mobilístico que reúne amantes de carros antigos O encontro foi idealizado pelo Secretario de
Cultura Esporte e Lazer Lionel Luiz da Paixão juntamento com o chefe de seção Alvaro Andre Silva o evento foi realizado sua primeira
edição e foi muito aceito pela comunidade e pelo publico que frequentam esse evento. No ano de 2019 o evento vem mais uma vez com
força total e com uma estrutura ainda maior para cada dia mais aumentar o publico .

EXPOSIBRAM 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 09/09, 12/09

Categoria: Congressos e Convenções, Feiras e Exposições

Endereço: Expominas - Gameleira, Avenida Amazonas, 6200

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3444-4794

Site: http://portaldamineracao.com.br/exposibram

Descrição:

A exposição contará com mais de 15 mil m² de estandes, nos quais estarão representadas as principais mineradoras com atuação global e
grandes fornecedores de produtos e serviços. No espaço, serão apresentadas as principais tendências em tecnologia, equipamentos,
softwares e outros produtos ligados à indústria mineral, além de dados sobre investimentos e gestão.



AGILE BRAZIL

Município: Belo Horizonte

Data: 11/09, 13/09

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Dayrell Hotel & Centro de Convenções - Centro, Rua Espírito Santo, 901

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/pg/AgileBrazil/about/?ref=page_internal

Site: https://www.agilebrazil.com/2019/

Descrição:

A Agile Brazil é a maior conferência brasileira sobre métodos ágeis de desenvolvimento de software. O evento não possui fins lucrativos e é
organizado por especialistas no assunto de diversas partes do Brasil, que compartilham o objetivo de incentivar e disseminar a cultura Ágil
por todo o país. Em 2019, há uma expectativa de um público de mais de 1000 pessoas que agregue à comunidade e à indústria de software
do país uma grande troca de experiências entre todos os participantes. Os Métodos Ágeis vêm sendo adotados por empresas dos mais
diferentes tamanhos e segmentos. Agências e órgãos de Governo também têm dedicado esforços para adotar e cultivar os princípios e
valores que fundamentam a cultura Ágil. A Agile Brazil 2019 é a conferência oficial da Agile Alliance Brazil e é construída, ano após ano, por
agilistas brasileiros que voluntariam seu tempo e trabalho para montar um evento de alto nível, diverso e representativo da agilidade
nacional. Cerca de 90 palestrantes por ano também trazem valor ao evento, com suas experiências e percepções.

FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Município: Couto de Magalhães de Minas

Data: 11/09, 18/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Praça Matozinhos - centro, Praça Matozinhos, Praça Nossa Senhora da Conceição ruas e Avenidas, s/n, Praça
Matozinhos

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3533-1244

Site: http://www.coutodemagalhaesdeminas.mg.gov.br

Descrição:

O Reinado de Nossa Senhora do Rosário de Couto de Magalhães de Minas – A Festa do Rosário, - celebração religiosa realizada
anualmente, em data móvel no mês de setembro, está em atividade ininterrupta no município há mais de dois séculos. A vitalidade da
celebração do Reinado do Rosário em Couto de Magalhães deve-se especialmente á afirmação e a atividade do Grupo Folclórico da
Marujada que organiza e acompanha a realização da festa.A Celebração do Reinado de Nossa Senhora do Rosário, bem como a
preservação do Grupo Folclórico da Marujada, são as mais importantes manifestações culturais de Couto de Magalhães de Minas. É uma
tradição mantida desde o tempo dos escravos e que se compõe de cortejo do reinado e a dança do grupo de Marujada que passam o dia a
cantar e dançar pelas ruas da cidade, onde seus gajeiros vêem trajando seu belíssimo fardamento composto por calça e camisa social
brancas sobreposto por saiote e murça coloridos, de capacetes arredondados enfeitados de espelhos e longas fitas de inúmeras cores; os
calafates, calafatinhos e as demais figuras do centro do grupo trajam fardamento de cor única porém adornado de penas, espelhos e fitas.



FESTA DO PEÃO DE PRATAPOLIS

Município: Pratápolis

Data: 11/09, 15/09

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque de Exposição Valdemar Cardoso de Oliveira - Novo Horizonte , Av. Leonidas Dias Pedroso , s/n

Circuito: Circuito Turístico Nascentes das Gerais e Canastra

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3533-1608

Site: http://www.patrapolis.mg.gov.br

Descrição:

Evento que e tradição em nosso município a mais de 30 anos e realizado durante 4 dias, com um publico alvo de cerca de 10 mil pessoas
por noite, onde não só a população como os visitantes dos municípios vizinhos , com rodeio e show artísticos com cantores que estão em
alta na musica, como Eduardo Costa, Mato Grosso e Matias, Gustavo Lima, entre outros, onde o publico pode apreciar o grande rodeio com
com uma praça de alimentação completa. Entrada paga.

32ª FESTA DO LEITE DE LAGOA GRANDE - MG

Município: Lagoa Grande

Data: 11/09, 15/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Parque de exposições do Sindicato dos Produtores Rurais de Lagoa Grande - MG - Lagoa Grande, Rua Joaquim Galvão,
905

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3816-2900

Facebook: https://www.facebook.com/events/247591252558520//

Site: http://www.lagoagrande.mg.gov.br

Descrição:

Considerada uma das melhores Festas Agropecuárias da região, a tradicional Festa do Leite conta com a apresentação de shows de vários
estilos musicais. Possui ainda uma programação bem diversificada, onde podemos destacar: Eleição da Rainha, shows, bailes, rodeio,
barracas de comidas típicas e bebidas, cavalgada, exposição agropecuária, parque de diversões, encontro de violeiros, festival de pratos
típicos derivados do leite, dentre outras atrações.

MISSA DE ANIVERSÁRIO DE MORTE SERVO DE DEUS CONEGO LAFAYETTE

Município: Santa Maria do Suaçuí

Data: 12/09, 21/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Praça do Santuário São Miguel - Centro, Praça do Santuário São Miguel, S/N

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3431-1227

Facebook: https://www.facebook.com/conego.lafayette.5?
hc_ref=ARSygvTT96JmrZ8g_wpwBsvuprVNX1xOMGZD8jr4tEKueznBW5R0AOT_vkbaOwljlZw&fref=nf

Site: http://www.psantamariaeterna.com.br

Descrição:

Celebração em nível diocesano no dia 12 de setembro, com novenário, missas concelebradas, caminhadas processionais celebram este dia
importante. Às 05:00 horas da manhã, acontece a primeira missa que acolhe os romeiros que chegam à Santa Maria do Suaçui para fazer
parte das celebrações em homenagem ao Servo de Deus Cônego Lafayette. Ao longo do dia, são diversas celebrações eucarísticas, sendo
a mais solene a celebração das 10:00 que conta com a presidência do bispo diocesano de Guanhães. Todos os anos o número de fiéis
aumenta, chegando a números incríveis como 30.000 pessoas. Pessoas dos mais diferentes lugares movidos por um único motivo: a fé.



JUBILEU DE BOM JESUS EM ANGICOS

Município: Carmo do Cajuru

Data: 12/09

Categoria: Religiosos

Endereço: Distrito de Bom Jesus do Angicos - Zona Rural, Praça Principal, s/nº, Bom Jesus de Angicos

Organização/Informações:

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

Comemoração e celebração do Jubileu de Bom Jesus, no distrito de Bom Jesus de Angicos - Carmo do Cajuru. Durante o Jubileu,
acontecem celebrações de missas em diversos horários, além de barraquinhas com venda de diversos quitutes e muitas festividades! É
comum a peregrinação de romeiros, que se deslocam a pé da sede e de vários outros lugarejos e cidades vizinhas até o distrito. è um
evento em de devoção, com participação de da população onde encontra-se tradição, lazer e fé. o evento é realizado na praça e capela da
comunidade, entrada franca.

FESTIVAL ARTES VERTENTES - FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES DE TIRADENTES (8 EDIÇÃO)

Município: Tiradentes

Data: 12/09, 22/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Igreja de São João Evangelista, Igreja do Rosário e Matriz de Santo Antônio. Centro Cultural SESIMINAS Tiradentes
Yves Alves. - Centro , Rua Direita, 168

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (21) 98634-5374

Facebook: https://www.facebook.com/festivalartesvertentes/

Site: http://www.artesvertentes.com

Descrição:

Criado em 2012, na charmosa cidade barroca de Tiradentes, Minas Gerais, o Artes Vertentes propõe a realização de um festival multiartes,
com o compromisso de oferecer ao público espetáculos de alto nível em todas as linguagens artísticas; de atuar como uma plataforma de
comunicação não só entre as vertentes artísticas, sempre integradas por um mote curatorial, mas também entre músicos, escritores, atores e
artistas visuais de diferentes nacionalidades. O festival é realizado anualmente, durante 11 dias do mês de setembro, apresentando uma
programação que busca a excelência. A fim de atuar como um fomentador de novas oportunidades e ampliar a sua ação, o Artes Vertentes
desenvolve um programa de Ação Educativa no município, realizando oficinas de arte ao longo do ano para centenas de crianças da região,
em parceria com entidades públicas e associativas. Direção artística . Luiz Gustavo Carvalho



V EXPO MUDAS

Município: Dona Euzébia

Data: 12/09, 15/09

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: V Expo Mudas - Centro, Rua Manoel Ferreira Espíndola , 00, Rua

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3453-1714

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradonaeuzebia/

Site: http://www.facebook.com/prefeituradonaeuzebia/

Descrição:

A Expo Mudas está na sua 5ª Edição, promovendo e divulgando o que há de melhor em produção de mudas e artesanato. A V Expo Mudas
irá apresentar vários seguimentos da produção de mudas, artesanatos e shows musicais com renome nacional, regional e municipal. O
evento tem como objetivo descentralizar o turismo de negócio e lazer pois o mesmo conta com uma praça de alimentação bem estruturada e
uma infraestrutura de som e palco bem organizada. A entrada é franca onde os visitantes poderão apreciar os estandes curtir vários shows
comer e se divertir no parque instalado no mesmo local. Na quinta-feira teremos Shows Gospel com Nilson Júnior e Virgílio artista da cidade
e logo após Banda Ziriguidum, na sexta-feria abertura oficial Dj Guilherme Furtado, Grupo Kdência e pra fechar a noite Show com Júnior e
Gustavo, no sábado Encontro de Carros Rebaixados Tiago Borges, Banda Gang Lex e logo após Dj Guilherme Furtado, no domingo atração
infantil Show com a Banda Ragna Rock, Rômulo Teixeira e para o encerramento Show com Padre Wanderson em comemoração à
Padroeira da cidade Nossa Senhora das Dores.

I CONGRESSO MINEIRO DE CUIDADOS PALIATIVOS E TANATOLOGIA / IV SIMPÓSIO MINEIRO DE CUIDADOS PALIATIVOS
/ III SIMPÓSIO DE CUIDADOS PALIATIVOS EM PEDIATRIA

Município: Belo Horizonte

Data: 12/09, 14/09

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Associação Médica de Minas Gerais - Centro, Avenida João Pinheiro, 161

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3247-1616

Facebook: https://www.facebook.com/sotamigbh/

Site: https://www.sotamig.org.br/

Descrição:

A Sociedade de Tanatologia e Cuidados Paliativos de Minas Gerais (SOTAMIG) realiza esse ano o primeiro Congresso Mineiro de
Cuidados Paliativos e Tanatologia. O evento será realizado de 12 a 14 de setembro e acontece simultaneamente com mais dois eventos: o
quarto Simpósio Mineiro de Cuidados Paliativos e o terceiro Simpósio de Cuidados Paliativos em Pediatria. O objetivos dos três eventos é
integrar e expandir a rede de serviços e iniciativas em cuidados paliativos do estado além de ser um convite para os profissionais da área a
reunir, trocar experiências, aprender juntos e assim encontrar novas soluções para velhos e novos desafios.



FESTA DE SÃO GONÇALO E CAVALHADA DE AMARANTINA

Município: Ouro Preto

Data: 12/09, 16/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Religiosos

Endereço: Centro histórico - Centro, Campo das Cavalhadas, s/n, Igreja Matriz de São Gonçalo

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3559-3201

Descrição:

Umas das principais manifestações culturais de Ouro Preto, distrito de Amarantina, as cavalhadas de mouros e cristãos é uma tradição de
origem portuguesa e está presente em algumas regiões do Brasil. Em Amarantina, a cavalhada – patrimônio cultural imaterial – demonstra
sua força ao passar de geração em geração das famílias, mantida nas três categorias da cavalhada: adulto, jovem e mirim. A festa em honra
a São Gonçalo do Amarante mantém vivos os costumes e tradições.

FESTA DO CAFÉ COM BISCOITO

Município: São Tiago

Data: 12/09, 15/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Outros, Show

Endereço: Praça Ministro Gabriel Passos - Centro, Praça Ministro Gabriel Passos, S/N°

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3376 - 1420

Facebook: http://www.facebook.com/PortalSaoTiagoMG

Site: http://www.saotiago.mg.gov.br

Descrição:

Em Setembro, impreterivelmente no segundo fim de semana do mês, acontece em São Tiago a tradicional Festa-do-Café-com-Biscoito na
Praça da Matriz.Com a participação de produtores de biscoito artesanal e empreendedores da cidade, a festa atrai a cada edição, maior
número de turistas e compartilha a experiência de tomar café com biscoito na praça, regado a muita cultura, arte e apresentações diversas.
Nos estandes são oferecidas a degustação gratuita dos biscoitos artesanais produzidos em São Tiago e ainda a exposição de produtos da
agroindústria do Município, como bonecos artesanais, cachaça, um excelente suco natural de morango, mel, doce de leite, queijos e muito
mais.

ELBA RAMALHO

Município: Belo Horizonte

Data: 12/09

Categoria: Show

Endereço: Cine Theatro Brasil Vallourec - Centro, Rua dos Carijós , 258

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (21) 2523-0094

Facebook: https://www.facebook.com/ElbaRamalhoOficial/

Site: http://www.elbaramalho.com.br/

Descrição:

O Cine Theatro Brasil Vallourec recebe, no dia 12 de setembro, às 21h, a cantora Elba Ramalho. A artista vem a capital participar da 4ª
Edição da Mostra Cine Brasil de Teatro e Música, que traz a BH grandes nomes do teatro e da música no palco do Cine Brasil. Conhecida
como uma das mais belas vozes da música brasileira, a cantora vai trazer grandes sucessos da carreira para um show repleto de novidades
e pura energia. No repertório, clássicos como Bate Coração, Olha Pro Céu e Eu Só Quero Um Xodó.



FIRE FESTIVAL 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 12/09, 14/09

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Palácio das Artes - Centro, Avenida Afonso Pena , 1537

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98435-4616

Facebook: https://www.facebook.com/hotmartofficial/

Site: https://www.hotmart.com/fire/pt/

Descrição:

O evento anual que reúne os principais profissionais da atualidade, grandes referências em seus mercados e que transformaram suas
áreas. Focado em marketing, negócios e educação, o FIRE é perfeito para profissionais que buscam se atualizar, conhecer novas
perspectivas, começar um negócio ou fazer uma ideia acontecer. Chegando em sua 5ª edição, o Festival promete, mais uma vez, ser épico.
No site oficial do evento constam os diversos palestrantes que participação do Fire. Neste mesmo canal devem ser feitas as inscrições.

FESTA CULTURAL DE POTÉ

Município: Poté

Data: 13/09, 15/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Religiosos

Endereço: CENTRO DE EVENTOS DE POTÉ - JARDIM ALVORADA, RUA EUCLIDES NEWTON, S/N

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3525-1237

Site: http://www.pote.mg.gov.br

Descrição:

A Festa Cultural contará com apresentação de shows musicais realizados no Centro de Eventos, e com a presença de milhares de pessoas,
dentre estes centenas de visitantes e filhos da terra ausentes. O prefeito Nêgo Sampaio, reafirmando seu compromisso de manter viva essa
tradição que tanto encanta o povo.Considerada a melhor festa cultural da região, em uma promoção da prefeitura municipal de Poté através
da secretaria de educação, cultural, esporte, lazer e turismo, o maior evento festivo da cidade terá seu início no dia 13/09/2019, com shows
diversos dentre eles shows gospel para um publico evengelico.

TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Município: Dores de Guanhães

Data: 13/09, 15/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Manoel Ferreira Campos - Centro, praça manoel ferreira campos, s/n

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3426-1210

Descrição:

Evento de cunho cultural e turístico, iniciou-se em meados da década de 60. O evento atrai mais de 5 mil pessoas durante sua edição, e
conta com apresentações de grupos culturais, levantamento de bandeira, corrida rustica e shows musicais, com artista de renome regional e
nacional.



VI FESTA DO DIVINENSE AUSENTE E X CAVALGADA DA UNIÃO

Município: São José do Divino

Data: 13/09, 14/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Show

Endereço: Praça Nelson Martins - Centro, Praça Nelson Martins, S/Nº

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3582-1114

Site: http://www.saojosedodivino.mg.gov.br

Descrição:

A Festa do Divinense Ausente e a Cavalgada da União acontecem em dois dias, no mês de setembro! No primeiro dia, o público conta com
programação noturna, com shows com banda regional e nacional, boate e praça de alimentação com comidas e bebidas típicas da região. O
dia seguinte se inicia com café da manhã servido a todo o público presente. Após, inicia-se a Cavalgada da União, partindo da Fazenda
Ticiana com destino ao centro da cidade de São José do Divino, em um percurso de 14 quilômetros. A noite, após as 21:00, inicia-se os
shows com banda regional e nacional, boate e praça de alimentação com comidas e bebida típicas da região. A Festa tem por objetivo
fomentar o turismo na região, oportunizar a geração de renda e possibilitar o lazer e a interatividade aos presentes.

II ENCONTRO DOS PONTOS DE LEITURA "FORRÓ COM POESIA"

Município: Pirapora

Data: 13/09, 14/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Clube Literário Tamboril - Santo Antônio, Rua Montes Claros, 804, bairro Santo Antônio, 804, Clube Literário Tamboril

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99149 -0001

Facebook: http://@clubeliterariotamboril

Site: http://clubeliterariotamboril.com

Descrição:

O evento celebra a diversidade cultural de Pirapora e Buritizeiro, que será representada pelos leitores, artistas e grupos culturais parceiros
do Clube Literário Tamboril no Projeto Pontos de Leitura. Além das atrações locais, participarão do evento artistas de Brasília, Goiânia e
Pernambuco. A programação traz batucada, reggae, forró, literatura de cordel, contação de histórias, roda de conversa, capoeira, dança e
performances poéticas. O Projeto Pontos de Leitura é uma rede que defende a valorização e democratização da Cultura, da Arte e da
Educação. Iniciado pelo Clube Tamboril em 2015, o projeto vem se expandindo, ganhando reconhecimento, como o Prêmio Acolher Natura
2018, e celebrando novas parcerias. O Clube Literário Tamboril está elevando o nome de Pirapora e região através de suas ações que
visam resgatar a cultura do povo ribeirinho, além de ensinar as crianças sobre o quanto é valiosa a leitura e a valorização da cultura local. A
programação começa no dia 13 de setembro, a partir das 20h, com a apresentação do Grupo Baticundum e a Banda Kizumba na Feirinha
de Arte e Cultura de Pirapora. No sábado, dia 14, às 10h, acontecerá a programação infantil. A sessão será aberta ao público e acontecerá
no Quintal Cultural da Biblioteca Comunitária, na Rua Montes Claros, número 804, Bairro Santo Antônio. Na noite de sábado dia 14, às 20h,
tem Forró com Poesia no quintal cultural; os ingressos para o Forró com Poesia estão à venda na Biblioteca Comunitária.



FESTA DA ALFACE E CIA

Município: Mário Campos

Data: 13/09, 15/09

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Centro Comunitário de Bom Jardim - Bom Jardim, Rua Cândido Lobato , 200

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3577-2006

Facebook: http://prefeiturademariocampos

Site: http://mariocampos.mg.gov.br

Descrição:

A festa da Alface e Cia de Mário Campos é um evento gastronômico que reuni Cozinheiras e Cozinheiros do município, e tem como objetivo
resgatar a culinária mineira. Os participantes preparam deliciosos pratos sobre os olhares do "Chef Curador da Festa da Alface e CIA. O
Festival buscar valorizar o homem do campo. Durante o evento acontece exposições, workshop, aula show, visitas guiadas nas hortas,
shows regionais e uma deliciosa culinária mineira.

FESTA DO MUNICÍPIO

Município: Esmeraldas

Data: 13/09, 15/09

Categoria: Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça Getúlio Vargas - Centro, Praça Getúlio Vargas, s/n

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3538-2711

Facebook: https://pt-br.facebook.com/prefeituradeesmeraldas

Site: http://www.esmeraldas.mg.gov.br

Descrição:

Esmeraldas, que antigamente se chamava Santa Quitéria, se emancipou da cidade de Sabará em 16 de setembro de 1901, desde então a
cidade comemora esse momento histórico. A Festa do Município e composta de momento cível, com a participação das escolas municipais
e Estaduais, da Banda de Musica Euterpe Quiteriense, da Casa da Cultura Euclides Pedro do Carmo e outros parceiros. A festa é
organizada pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação e do Departamento de Turismo, e ocorre durante os três dias mais
próximos da data de seu aniversário, que é dia 16 de setembro.

FLEQUEIJO

Município: Antônio Carlos

Data: 13/09, 15/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça da Cultura - Centro , Av. Dr. Henrique Diniz, S/Nº

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3346-1255

Facebook: http://https://www.facebook.com/profile.php?id=100016471125667

Site: http://www.municipioantoniocarlos.mg.gov.br

Descrição:

FLEQUEIJO Festival de Queijo e Exposição de Animais, de Antônio Carlos no Campo das Vertentes. O tradicional festival de leite e queijo
do município começa na quinta-feira e segue até domingo. O evento é gratuito conta com shows, leilão de gado, desfile e concurso de
queijo, ocorre na Praça da Cultura, no Centro.



FIC 2019 - POVOS NEGROS

Município: Belo Horizonte

Data: 13/09, 05/10

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Parque Municipal Américo Renné Giannetti - Centro, Avenida Afonso Pena, 1377

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99937-0129

Facebook: https://www.facebook.com/ficfestivaldecorais/

Site: http://www.festivaldecorais.com.br/

Descrição:

O Festival Internacional de Corais, Bandas & Congados (FIC) tem por finalidade proporcionar o intercâmbio cultural, a difusão, a integração,
o incentivo, o desenvolvimento e o fortalecimento de laços entre Corais, Bandas & Congados regionais, nacionais e internacionais e o
público. Na edição de 2019, o evento homenageia os povos negros. O FIC será realizado entre os dias 06 de setembro a 05 de outubro de
2019, com apresentações em locais abertos ao público (aldeias indígenas, asilos, centros culturais, hospitais, igrejas, museus, praças,
parques, quilombos, teatros, etc.)

FESTIVAL GASTRONÔMICO “RECEITAS DE FAMÍLIA”

Município: Entre Rios de Minas

Data: 13/09, 15/09

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Senador Ribeiro - Centro , Praça Senador Ribeiro , S/Nº

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98623-6616

Facebook: http://Facebook.com/culturaentreriosmg

Site: http://entreriosdeminas.mg.gov.br

Descrição:

O objetivo do festival é celebrar a Imagem relacionada culinária regional através das receitas de família e oportunizar o encontro em uma
cidade que é rica em cultura, história e patrimônio cultural.

AÇÃO GLOBAL MUNICIPAL

Município: Lagoa dos Patos

Data: 13/09, 15/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo, Feiras e Exposições, Outros, Show

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Praça da Matriz, 111

Circuito: Circuito Turístico Lago de Irapé

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3745-1239

Site: http://www.lagoadospatos.mg.gov.br

Descrição:

Grande festa realizada na praça Central da cidade nos dias de sexta-feira e sábado; No domingo as festividades continuam no Balneário
turístico com a realização de Etapa Regional de Motocross, trazendo competidores de todo o país. Varias atrações e shows, barracas de
comidas típicas, parques e apresentações artísticas.



FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO

Município: Grão Mogol

Data: 13/09, 15/09

Categoria: Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Praia do Vau - Igreja do Vau - Centro, Praça/zona rural, s/n

Circuito: Circuito Turístico Lago de Irapé

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3468-0329

Facebook: https://www.facebook.com/santoantoniodegraomogol/

Site: http://www.graomogol.mg.gov.br/

Descrição:

A festa do VAU acontece no segundo final de semana do mês de setembro, geralmente próximo ao feriado do dia 07. A festa proporciona
shows e barraquinhas para os participantes se divertirem, além das águas do Itacambiraçu que refrescam os presentes. A manifestação
religiosa é feita por procissão com reza e cantos dos cavaleiros e fiéis. Com muita alegria a procissão com o reinado e com o andor parte da
Matriz de Santo Antônio, e a partir da Ponte do Vau segue até a Capela do Divino, no Vau, onde é realizado a Santa Missa e Batizados.
Durante a festa, acontecem também missas, procissões e barraquinhas.

VEM PRÁ PRAÇA CELEBRANDO DEUS

Município: Carmo do Paranaíba

Data: 13/09

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça do Rosário - Rosário, Praça do Rosário, S/N, Praça do Rosário

Circuito: Circuito Turístico Caminhos do Cerrado

Organização/Informações:

Telefone: 34-385-12636

Facebook: http://carmodoparanaiba.mg.gov.br

Site: https://carmodoparanaiba.mg.gov.br/5-edicao-do-vem-pra-praca/

Descrição:

A 5° edição do VEM PRA PRAÇA, terá como tema CELEBRANDO DEUS e trás, como atação especial, a cantora Marine Friesen. O evento
acontecerá no dia 13 de setembro, na Praça do Rosário, ás 19h. Você é nosso convidado especial!

FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO E SÃO BENEDITO

Município: Matutina

Data: 13/09

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Praça, ruas e avenidas da cidade - Centro, Praça Sinval Moraes de Oliveira, sn, Praça

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3855-1558

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituramatutina/

Site: http://www.matutina.mg.gov.br

Descrição:

Já bem cedo, os Ternos e Guardas vêm chegando de todos os cantos da região para participarem da festa em devoção aos Santos dos
Escravos: Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. São todos recebidos com farto café oferecido pelo festeiro do ano. Cores, danças, e a
fé se misturam transformando a pacata cidade de Matutina. O encontro principal ocorre na Praça Sinval Moraes, em frente a Matriz de Nossa
Senhora da Abadia. O calendário religioso é promovido pela Paróquia local, no qual novenas e terços acontecem antes da festa com
programação própria.



3ºFESTA ROMEU & JULIETA

Município: Brazópolis

Data: 13/09, 16/09

Categoria: Cívicos, Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Outros, Show

Endereço: Praça Sagrados Corações - Centro, Praça Sagrados Corações , SN

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3641-1373

Site: http://www.brazopolis.mg.gov.br

Descrição:

3º Festa Romeu & Julieta, o encontro dos queijos e doces de Brazópolis. A festa romeu e julieta tem como finalidade reforçar a identidade
comercial do Município, este que é a maior bacia leiteira do Sul de Minas Gerais com cerca de 65 mil litros de leite beneficiados diariamente.
Localizada na Serra da Mantiqueira, o Município ainda conta com diversas plantações de arvores frutíferas.

I CONGRESSO ACADÊMICO BRASILEIRO DO APARELHO DIGESTIVO E I ENCONTRO NACIONAL DE LIGAS ACADÊMICAS
DO APARELHO DIGESTIVO

Município: Belo Horizonte

Data: 14/09, 15/09

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: FAMINAS BH - Vila Cloris, Avenida Cristiano Machado, 12001

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 2126-3100

Facebook: https://pt-br.facebook.com/ablambrasil/

Site: https://www.even3.com.br/cabad_2019/

Descrição:

A Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina (ABLAM) promove o primeiro Congresso Acadêmico Brasileiro do Aparelho
Digestivo e a primeira edição do Encontro Nacional das Ligas Acadêmicas do Aparelho Digestivo, entre os dias 14 e 15 de setembro, em
Belo Horizonte. Com apoio da Sociedade Brasileira de Ligas do Aparelho Digestivo (SOBLAD), pela Federação Brasileira de
Gastroenterologia (FBG), pelo Liver Center at UFMG e pela Sociedade dos Acadêmicos de Medicina de Minas Gerais (SAMMG), o evento
oferece uma oportunidade única de assistir e participar de palestras interativas, discussões de casos e cursos práticos. Além disso, o
participante poderá enriquecer ativamente sua experiência através do envio, apresentação e publicação de trabalhos.

TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Município: Dores de Guanhães

Data: 14/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça manoel ferreira camposPraça Manoel Ferreira Campos - Centro, Praça Manoel Ferreira Campos, s/nº

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3426-1210

Site: http://doresdeguanhaes.mg.gov.br

Descrição:

Evento de cunho cultural e turístico, iniciou-se em meados da década de 60.. O evento atrai mais de 5 mil pessoas durante sua edição, e
conta com apresentações de grupos culturais, queima de fogos, levantamento de bandeira e shows musicais, com artista de renome
regional e nacional.



RACIONAIS 3 DÉCADAS - TOUR 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 14/09

Categoria: Show

Endereço: Km de Vantagens Hall - Savassi, Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (11) 2362-1011

Facebook: https://www.facebook.com/racionaiscn/

Site: http://www.racionaisoficial.com.br/

Descrição:

O Racionais MC´s se apresenta em Belo Horizonte no dia 14 de setembro em show que celebra 30 anos de trajetória do grupo. A turnê
"Racionais 3 Décadas" reúne os grandes sucessos da banda, como "Nego Drama", "Diário de um Detento" e "Jesus Chorou". Atualmente, o
Racionais Mc´s é formado por Mano Brown, Edi Rock, KL Jay e Ice Blue. Segundo a produção, haverá uma banda acompanhando o
quarteto formada por cerca de 10 músicos com teclados, percussão, bateria, trombone, trompete, baixo e guitarras.

VIJAZZ FESTIVAL

Município: Ponte Nova

Data: 14/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça de Palmeiras; Praça Getúlio Vargas, Pacheco - Centro Histórico; Palmeiras; Pacheco, Av. Caetano Marinho, 306,
Circuito da Arte

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3817-3440

Facebook: http://secretariamunicipaldeculturaeturismodepontenova

Descrição:

O ViJazz no Festival de Inverno 2018 contou com a participação da banda Holandesa "The Jig", Carla Sceno, Sérgio Freitas e Thomás
Santana e contou com a participação das cervejarias e hamburguerias artesanais de Ponte Nova.

2º FESTIVAL DA LUA CHEIA

Município: Onça de Pitangui

Data: 14/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Outros, Religiosos

Endereço: Onça de Pitangui - Centro, rua, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3273-1133

Site: http://www.oncadopitangui.mg.gov.br/

Descrição:

O Festival da Lua Cheia surgiu com o intuito de trazer à memória os bens culturais do município, bem como sua valorização. Dessa forma,
por meio de boa música e comida a população oncense pode desfrutar de um momento ímpar de descoberta e vivência da diversidade
histórica e rica do município. No ano de 2019, será realizada a 2ª Edição do evento.



FESTIVAL I LOVE JAZZ - 11 ANOS

Município: Belo Horizonte

Data: 14/09, 15/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Praça do Papa - Mangabeiras, Av. Agulhas Negras, s/n

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 9 9984-1128

Facebook: https://www.facebook.com/festivalinternacionalilovejazz/

Site: http://ilovejazz.com.br/

Descrição:

O I Love Jazz nasceu para mostrar que o Jazz tradicional é, em sua essência,popular. Para desmitificar o ritmo, considerado elitista e
sofisticado, o festival promove apresentações gratuitas de jazz tradicional em locais públicos, estimula o intercâmbio entre artistas nacionais
e internacionais e traz os jovens mais perto da verdadeira essência do jazz. Tudo com um clima que só o I Love Jazz tem: muita liberdade
musical, paixão e cultura. Uma mistura afinada feita para encher as cidades de jazz. E, essa 11ª edição, está dedicado ao jazz clássico e à
dança dos anos 20, 30 e 40.

10º FESTIVAL COMIDA DE BOTECO

Município: Extrema

Data: 14/09, 14/09

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Parque de Eventos - Centro, Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, s/n

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3435-6066

Site: http://www.festivalcomidadebotecoextrema.com/

Descrição:

Reunindo as delícias locais dos principais bares, restaurantes, cantinas e botecos de Extrema, acontece entre os dias 09 de agosto a 14 de
setembro o Festival Comida de Boteco! Concurso gastronômico que ocorre durante 30 dias, onde o público poderá experimentar os pratos
concorrentes e participar de uma votação, nos próprios estabelecimentos. As cinco receitas mais votadas pelo público irão para a grande
final, sendo julgadas por grandes chefs, no dia 14 de setembro, no Parque Municipal de Eventos. Com entrada gratuita, o evento conta com
atrações culturais e shows de bandas e cantores nacionais e regionais durante todo o dia. Recorde de público nas edições anteriores, o
evento busca incentivar o desenvolvimento turístico por meio da divulgação e promoção da gastronomia local. O Festival Comida de Boteco
é um projeto em parceria das Secretarias de Turismo e de Cultura, patrocinado através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas
Gerais!

ROTA GASTRONÔMICA

Município: Ponte Nova

Data: 14/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Cid Martins Soares - Palmeiras, Praça Cid Martins Soares, 243, Praça Cid Martins Soares

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3817-3440

Facebook: https://www.facebook.com/SEMCTPN/

Descrição:

O Rota Gastronômica envolve os 17 municípios do Circuito Montanhas e Fé, cujo lançamento será em Ponte Nova em um grande evento
que contará com 11 cervejarias, 2 bandas, o festival de Jazz ViJazz, e terá a duração de 12 horas, das 11:00 às 23:00h. Ao longo do ano, de
setembro de 2019 a setembro de 2020, você poderá saborear os pratos de cada um desses municípios em suas respectivas sedes, fazendo
a Rota Gastronômica.



ENCONTRO DE BANDAS DO NORDESTE MINEIRO

Município: Malacacheta

Data: 14/09, 15/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Praça Monsenhor Jorge Lopes de Oliveira - Centro, Praça Monsenhor Jorge Lopes de Oliveira, 130, Proximo à prefeitura

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3514-1629

Site: http://www.malacacheta.mg.gov.br/

Descrição:

O Encontro de bandas de Malacacheta já está em sua XVIII edição e tem a participação de bandas de todo o estado, sendo um grande
momento para rever as tradicionais bandas do interior. São várias bandas tocando pela cidade e finalizam com um encontro no Coreto local.

FESTA EM LOUVOR A NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO E SANTA EFIGÊNIA

Município: São Gotardo

Data: 14/09, 15/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Praça São Sebastião - Centro, Praça São Sebastião e Ruas da cidade, 62

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3671-1521

Site: http://www.saogotardo.mg.gov.br/

Descrição:

Principal festa de congado da cidade, a Festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia, conta com apresentação dos ternos
de congado de São Gotardo e das cidades vizinhas. Em um dia os ternos desfilam pela cidade, visitam os reis e rainhas e hasteiam os
mastros, em outro dia acontece a recepção das congadas visitantes e o almoço de confraternização. Desfile maravilhoso da tradição com
belos trajes, muita música e muita fé!

FESTIVAL ESPORTIVO DA INDEPENDENCIA

Município: Queluzito

Data: 14/09, 15/09

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça Santo Amaro - Centro, Praça Santo Amaro, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3722-1339

Descrição:

Queluzito localiza-se na região central de Minas Gerais. Tranquila, a cidade possui bucólicos Caminhos e trilhas que levam a cachoeiras e
desperta para realização de campeonato esportivos como Montam Bike, corridas profissional e amadoras, ciclismo, caminhadas entre outras
modalidades esportivas. Este evento esportivo engloba ciclismo, trilha, corrida e muito mais com apresentação de shows.



FESTA DO ROSÁRIO - SÃO JOSÉ DOS COCAIS

Município: Coronel Fabriciano

Data: 14/09, 15/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: São José dos Cocais - Zona Rural, Rua Joaquim Justino de Arruda, s/n

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3846-7793

Site: http://www.fabriciano.mg.gov.br/principal

Descrição:

A festa é uma manifestação religiosa católica em louvor a Nossa Senhora do Rosário. As guardas são formadas por um grupo de dançantes
e têm uma função simbólico-narrativa dentro do ritual da festa e que se diversificam, conforme os lugares onde se realiza. Em São José dos
Cocais tem a participação da Marujada, que representa os portugueses – os brancos - e relembram a vinda dos africanos nos navios
negreiros para o Brasil. O ritual da festa é formado pela alvorada, café da manha, levantamento do mastro, jantar comunitário, batuque, festa
da corte, missa, cortejo, trança das fitas e troca de coroas.

114 ° FESTA BEATO PADRE VICTOR

Município: Três Pontas

Data: 14/09, 23/09

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Cônego Vitor - Centro, Praça Cônego Vitor, s/n

Circuito: Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D'Água

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3265- 2627

Site: http://www.padrevictor.com.br

Descrição:

O evento reúne aproximadamente 60 mil romeiros que vem a Três Pontas em virtude do Beato Padre Victor. No dia 23 de setembro
acontece missas, procissões, peça teatral , feira de artesanato. Peregrinações a pé e a cavalo são recebidas com estrutura de café, saúde e
apoio na segurança de acesso. O evento recebe turistas de diversas localidades do País.

10º ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISMO

Município: Itabirito

Data: 14/09

Categoria: Show

Endereço: Complexo Turístico da Estação - Centro, Praça Dr. Guilherme, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3561-3155

Descrição:

No dia 14 de outubro, Itabirito sediará o 10º Encontro Nacional de Motociclistas. O evento é gratuito e organizado pelo Moto Clube Anjos do
Asfalto, que espera reunir cerca de quatro mil pessoas no encontro. Haverá praça de alimentação, exposições de motocicletas, barracas de
expositores de motociclismo e shows com as melhores bandas de rock. Esse ano o evento terá estrutura e conforto ainda melhores. Venha
abrilhantar nosso evento! Em setembro Itabirito se torna a capital nacional do motociclismo!



RODA DE VIOLA - SOB AS BÊNÇÃOS DA LUA CHEIA (EDIÇÃO SETEMBRO)

Município: Itabira

Data: 14/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Praça de Ipoema - Centro, Praça Central, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3839-2991

Site: http://www.itabira.mg.gov.br

Descrição:

A Roda de Viola - Sob as Bênçãos da Lua Cheia, é uma festa ao ar livre, com shows de viola, barraquinhas de comida e bebida e muita
alegria a arrasta pé. Após o acendimento da fogueira dos tropeiros acontecem apresentações culturais e a festa é encerrada com muita
moda de viola de qualidade para alegrar os dançarinos de plantão. Este evento acontece há mais de 10 anos, em Ipoema, distrito de Itabira.
Local de pessoas agradáveis e muito receptivas, região de muitas cachoeira e sede do Museu do Tropeiro.

SEMANA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Município: Ouro Branco

Data: 14/09, 22/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Antiga Casa Paroquial - Casarão - Centro, Praça Santa Cruz, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3938-1021

Site: http://ourobranco.mg.gov.br

Descrição:

Semana de sensibilização e conscientização sobre a importância do Patrimônio Histórico do município. A programação da Semana conta
com apresentações teatrais, de dança, shows musicais, exposições artística e palestras. Com o envolvimento de artistas locais, são
desenvolvidas várias atividades, além de visitas guiadas aos atrativos turísticos do município, uma ótima oportunidade de conhecer a
história e riquezas de Ouro Branco. Com um Patrimônio diversificado, com construções desde o século XVIII até obra de Oscar Niemeyer,
além da exuberância natural ao entorno desses.

VESPERATA DIAMANTINA

Município: Diamantina

Data: 14/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro Histórico - Centro, R. Quitanda, s/n

Circuito: Circuito Turístico dos Diamantes

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3531-9532

Facebook: http://facebook.com/vivadiamantina

Site: http://vivadiamantina.com.br/

Descrição:

A histórica Rua da Quitanda é o palco das Vesperatas de Diamantina, a partir das 20h. Por duas horas e meia, músicos de diferentes idades
– muitos deles formados em projetos sociais – empunham instrumentos musicais das sacadas de construções seculares. Do meio da rua,
sobre as pedras centenárias, os maestros regem a sinfonia. O som ecoa pelas esquinas que testemunharam, também, o amor do contratador
de diamantes João Fernandes de Oliveira pela mulata e escrava Chica da Silva, a quem ele libertou e tomou como sua rainha.



A VIOLA QUE NOS TOCA

Município: Cordisburgo

Data: 14/09

Categoria: Show

Endereço: Restaurante Sarapalha - Centro, Rua Governador Valadares, 136, Centro

Circuito: Circuito Turístico das Grutas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99477-4263

Facebook: http://www.facebook.com/restaurantesarapalha

Site: http://www.restaurantesarapalha.com.br

Descrição:

Encontro de violeiros e suas violas. Músicas sertanejas de raiz acontece todos os sábados a partir de 19h.

EXPO MAIS VIP KIDS

Município: Ipatinga

Data: 14/09, 15/09

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Centro Cultural Usiminas - Industrial, Av. Pedro Linhares Gomes, 3.900 , A

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3825-1811

Site: https://maisvip.com.br/categorias/kids/

Descrição:

A Expo Kids oferece uma programação diversificada com oferta de produtos e serviços por expositores, entre profissionais de fotografia,
lojas conceituadas, animadores de festas infantis e produtos gastronômicos, além de atrações culturais. Com entrada gratuita, a feira conta
com desfiles de moda e a presença de atrações infantis no mini palco, super-heróis e princesas para animar e interagir com os pequenos,
além de oficinas.

SÓ TRACK BOA FESTIVAL

Município: Belo Horizonte

Data: 14/09, 15/09

Categoria: Show

Endereço: Estádio Mineirão - São José, Av. Abraão Caram, 1001

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 2551-3232

Facebook: https://www.facebook.com/events/339914513356719/

Descrição:

Senhoras e senhores, chegou a hora do aguardado retorno do Só Track Boa Festival na cidade de Belo Horizonte! O evento, que reúne o
melhor da música eletrônica, será realizado no estádio Mineirão. No gramado do estádio, proporcionando uma energia incrível! Em dois
setores diferentes, todos poderão curtir o Festival, que começa às 18h do dia 14/09 e termina apenas às 08h do dia 15! Camarote: área
coberta com bares e banheiros exclusivos, acesso ao gramado e uma vista privilegiada do evento. Gramado: frente ao palco. Não fique de
fora!



BAILE DO HAWAI

Município: Unaí

Data: 14/09

Categoria: Show

Endereço: Colina Clube - Rodovia, Rodovia Br 251, km 3, s/n

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3676-2178

Site: http://www.prefeituraunai.mg.gov.br/

Descrição:

O Unaí Colina Clube realiza o tradicional Baile do Hawaii, o evento inicia em novo horário surpreendendo a todos com uma nova roupagem.
Lounges, decoração, estrutura de mesas, areia e um super bar, o que contagia os presentes ao evento. Victor Feijuca como é conhecido em
Unaí que não medi esforços para transformar a sede do clube em uma linda festa, fazendo jus ao tema do evento.

ANIVERSÁRIOS MERCADO CENTRAL E MINEIRÃO

Município: Belo Horizonte

Data: 14/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Mineirão - Pampulha, Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3274-9434

Facebook: http://www.facebook.com/events/524689254936251/?active_tab=about

Site: http://mercadocentral.com.br/

Descrição:

O Mercado Central será reproduzido no Mineirão, transformado em uma cidade cinematográfica, onde o público pode comprar produtos
típicos da gastronomia e artesanato de Minas, participar de feiras gastronômicas, interagir com atrações que homenageiam a história do
Mineirão e do futebol, participar de shows de grandes bandas nacionais e locais, nos vários palcos que serão instalados no Estádio. Um
evento inédito, que tem como diferenciais unir em um único local a gastronomia, o artesanato, a feira livre, a música, o futebol, sintetizando
toda a riqueza de Belo Horizonte e de Minas, com suas raízes e tradições vivas, provenientes de todas as Minas Gerais.

ARTE E SABOR - FESTIVAL GASTRONÔMICO DO JEQUITINHONHA E MUCURI -MINAS NOVAS 2019

Município: Francisco Badaró

Data: 14/09

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Largo São Francisco - centro, Largo São Francisco , sem numero

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3764-1252

Descrição:

O maior Festival Gastronômico e cultural dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, com gastronomia, musica boa, arte e conhecimentos
culinários, na cidade de Minas Novas. o evento será um feira Gastronomia e cultural com apresentação e comercialização de pratos típicos
da culinária local, artesanato e musica ao vivo com artistas da região no dia 14 de setembro a partir das 20 h., no Largo de São Francisco.



GASTRONOMIA COM ROCK

Município: Coronel Fabriciano

Data: 14/09, 15/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça da Estação - Centro, Av. Dr. Rubens Siqueira Maia, 680-794

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3846-7739

Facebook: http://www.facebook.com/PrefeituradeFabriciano/

Site: http://www.fabriciano.mg.gov.br/principal

Descrição:

O festival reúne apresentações musicais, feiras, área kids, oficinas e capacitação gratuita em gastronomia para profissionais e interessados
na área, no qual, tem como objetivo incentivar a gastronomia, valorizar a produção de artistas locais, fomentar a economia e impulsionar o
turismo e lazer na cidade e região.

FESTA DE CONGADO

Município: Caranaíba

Data: 14/09

Categoria: Religiosos

Endereço: ZONA RURAL - ZONA RURAL, ZONA RURAL, sem número

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3725-1133

Site: http://www.caranaiba.mg.gov.br

Descrição:

Festival de Bandas de Congado ocorre na localidade do campinho, uma bela festa que acolhe congadeiros da região e que ajuda muito na
preservação da tradição cultural do nosso município

FESTIVAL GASTRONÔMICO ARTE E SABOR

Município: Serra dos Aimorés

Data: 14/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Avenida São Francisco - Centro , Avenida São Francisco , s/n

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3625-1360

Site: http://pmsa.mg.gov.br

Descrição:

O Festival Gastronômico e Cultural Arte e Sabor, acontece no dia 14 de Setembro de 2019, e tem como objetivo, proporcionar para o
visitante Gastronomia, Arte e Boa Música. Considerado o maior evento Gastronômico e Cultural do Jequitinhonha e Mucuri, o Festival Arte e
Sabor conta com, show de artistas locais e regionais, artesanato e uma gastronomia admirada em toda região. O festival atrai pessoas que
querem apreciar uma boa comida, produtos típicos da região, belas paisagens, famoso pelo artesanato e povo hospitaleiro. Venha com
agente apreciar o que aqui tem de melhor!



25º NINGUÉM TE AMA COMO EU

Município: Nanuque

Data: 14/09, 15/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Estadio Municipal - Vila Nova, Avenida Santos Dumont, s/n

Organização/Informações:

Site: http://www.nanuque.mg.gov.br

Descrição:

A programação envolve duas importantes atrações musicais, são esperadas caravanas de várias cidades, como Água Formosas, Teófilo
Otoni, Pavão, Carlos Chagas, Serra dos Aimorés e outras da região Vale do Mucuri. Também são aguardados muitos cristãos das cidades
da região Extremo Sul da Bahia e do Norte do Espírito Santo, vez que Nanuque está na divisa dos dois estados. Empresários da cidade,
veículos de comunicação locais, Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal, são apoiadores do evento católico. Este ano em
comemoração aos 25 anos de Ninguém Te Ama, a presença do grande Ironi Spuldaro cuja missão é de evangelizar toda criatura "até os
confins do mundo", levando a cultura de pentecostes fazendo com que cada filho e filha de Deus tenham uma profunda experiência com o
amor de Deus. Todos os anos este evento é realizado na no espaço onde funciona a Feira Coberta, este ano com o esperado aumento do
publico será realizado no Estádio Municipal

CORRIDA RIO NOVO TRAIL

Município: Rio Novo

Data: 15/09

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça Milton Braga - Centro, Praça Milton Braga, 01

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: ( 32) 99934-3174 / 99931-0234

Facebook: http://www.facebook.com/rionovotrail

Site: http://www.rionovotrail.com.br

Descrição:

Rio Novo Trail, é uma competição a pé; Trail running é uma modalidade de corrida realizada em terrenos irregulares, trilhas, costões,
subidas, descidas e estrada de terra batida. Em 2019 a prova chega a sua terceira edição, na cidade mineira que empresta seu nome a
prova. Os percursos atendem a todos os níveis de atletas, do iniciante aos mais experientes, o percurso longo, 33 km, tem aproximadamente
40% de single track, boa técnica será necessária para passagem pela bela Cachoeira e trilhas do Moinho Velho, como todo bom Trail, não
poderia faltar aquela subidinha, que nesta prova atende pelo nome de “Morro do Camonge”. Para aqueles que estão iniciando no mundo
Trail o desafio é de 11km, com boa dose de single track, matas fechadas, subidas e descidas técnicas. O município é conhecido de
competidores da Zona da Mata mineira por realizar diversas edições de corridas, com variadas distâncias.Corrida no estilo de trilhas,
passando por belas paisagens, cachoeiras, e estradas rurais do município.

1º ENCONTRO DE PRODUTORES RURAIS / AGRI&CULTURA E TURISMO DE JUATUBA

Município: Juatuba

Data: 15/09, 15/09

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Outros, Show

Endereço: .. - Francelinos, Rua Rio Grande do Sul, s/n

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituradejuatuba/

Descrição:

O 1º Encontro de Produtores Rurais de Juatuba contará a participação de produtores vinculados à agricultura familiar e outros segmentos de
horticultura, fruticultura e floricultura. Seu principal objetivo é incentivar a produção agropecuária próxima aos centros urbanos, enfatizando a
importância da atividade para a qualidade de vida da população. O evento inclui uma exposição de máquinas, equipamentos, insumos,
festival de gastronomia, brincadeiras regionais e muita música.



FESTA DA PADROEIRA - NOSSA SENHORA DAS DORES

Município: Itaguara

Data: 15/09

Categoria: Religiosos

Endereço: Santuário de Nossa Senhora das Dores - Centro, Praça Raimundo Morais Lara, s/nº

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3184-1214

Facebook: http://https://www.facebook.com/nsdoresitaguara/

Descrição:

A tradicional Festa de Nossa Senhora das Dores, padroeira do município de Itaguara, acontece todo mês de setembro com uma série de
celebrações, procissões e barraquinhas de alimentação. Os visitantes podem mostrar toda a sua devoção à Nossa Senhora das Dores e,
ainda, acompanhar a centenária Banda de Música Nossa Senhora das Dores, que participa de toda a festa. Uma típica celebração religiosa
e cultural do interior de Minas.

ENCONTRO DE BANDAS

Município: Cristiano Otoni

Data: 15/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça da Estação - centro, Praça José Abrahão, s/n

Circuito: Circuito Turístico Villas e Fazendas de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3724-1765

Facebook: https://www.facebook.com/culturacristianootoni

Descrição:

O evento reúne as bandas dos municípios vizinhos, as bandas se apresentam primeiramente em um desfile pelas ruas de Cristiano Otoni
todas juntas formando uma grande banda em um só ritmo, ao chegar no local do evento são recepcionadas por um almoço, após todos
almoçarem dá-se inicio a apresentação individual de cada banda, após todas as bandas se apresentarem a festa continua com
apresentação de show amadores por alunos de música do município, mas não termina por ai, as festividades do dia termina com show de
cantores e bandas profissionais conhecidos.

CAVALGADA E QUEIMA DO ALHO

Município: Planura

Data: 15/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Clube Recreativo Esportivo de Planura - CREP - Vila Residencial de Planura, Rua Antonio Sebastião Domingos, s/nº

Organização/Informações:

Telefone: (34) 34277041

Site: http://www.planura.mg.gov.br

Descrição:

A Cavalgada e Queima do Alho é um evento que acontece todos os anos, no mês de setembro, relembrando o ritual dos tropeiros para
vender seus bois. É na Fazenda Natividade, de propriedade do Sr. Sormani, que acontece o desembarque dos animais e a saída para o
desfile de Carro de Boi, Cavaleiros e Amazonas, que percorrem algumas ruas da cidade rumo ao Clube Recreativo Esportivo de Planura -
CREP. Ao chegarem no Clube, é realizada a famosa Queima do Alho: almoço coletivo preparado por cozinheiros à moda dos tropeiros. São
diversas comida típica dos peões de boiadeiro, feita em fogões à lenha improvisados no chão: arroz com carne, feijão tropeiro, mandioca,
carne de sol e paçoca de carne socada em pilão. Além disso, acontece premiação das 3 melhores Comitivas e, para finalizar, shows com
duplas sertanejas da região!



FESTIVIDADE DE CONGADO DE SAPÉ

Município: Brumadinho

Data: 15/09

Categoria: Religiosos

Endereço: Ao entorno da Igreja de São Vicente de Paulo - Sapé, Povoado de Sapé, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3134-1740

Facebook: https://www.facebook.com/visitebrumadinhooficial

Site: http://www.visitebrumadinho.com.br

Descrição:

As Festas de Congado (Reinado) são realizadas anualmente em diversas comunidades do município. Durante a celebração são realizados
cortejos, visita a casa dos reis (alvorada), troca de coroa e outras tradições. Com muita dedicação, seriedade e compromisso, as Festas de
Congado são consideradas uma das celebrações religiosas mais tradicionais de Brumadinho. No mês de setembro, as Festas de Congado
são realizadas nas comunidades de Córrego Ferreira e Sapé.

ENCONTRO DE BANDAS DE MACUCO DE MINAS

Município: Itumirim

Data: 15/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Desfile pelas Ruas Centrais do Distrito do Macuco - Centro, Avenida Antonio de Souza - Praça da Matriz, 100, Centro

Circuito: Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D'Água

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3823-1445

Site: http://www.itumirim.mg.gov.br

Descrição:

O evento atrai bandas de todo o estado de Minas Gerais, cerca de 15 bandas participam do evento, acontece todos os anos e levam a
multidão as ruas do Distrito Macuco de MInas de Itumirim. As bandas todos os mais variados gêneros musicais o que chama a atenção de
todos que participam.

FESTA DA CIDADE

Município: Aimorés

Data: 15/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Parque de exposições João Luis Frizera - Bairro Igrejinha, Avenida das Crianças , 100, parque

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3267-1671

Site: http://www.aimores.mg.gov.br

Descrição:

A história está diretamente ligada ao pioneirismo que marcou o começo do século XX na região do Vale do Rio Doce. Os trilhos do primeiro
trem chegaram em 1907 e, em 1915 passou a chamar-se Aimorés, em homenagem aos primitivos habitantes da terra, os índios botocudos
do grupo "aimure/guimaré" (aimoré) . Uma forma de expressar os valores culturais de nosso Município, é a comemoração da emancipação
política. A festa conta com a realização de cavalgada, apresentações culturais, exposições, gastronomia e artesanatos regionais, desfile
cívico das escolas do município, shows musicais regionais e nacionais.



CAVALGADA

Município: Novorizonte

Data: 15/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Associação Novorizonte Esporte Clube - ANEC - Centro, Rua Mendes Ramos de Almeida, 358

Circuito: Circuito Turístico Lago de Irapé

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99989-7130

Site: http://www.novorizonte.mg.gov.br/

Descrição:

Um evento muito especial realizado pela Prefeitura Municipal de Novorizonte onde teve início no ano de 2016 e aprovados por todos atrai
multidões apaixonados pelo segmento. Um dia bastante atrativo com variados shows,musicais e sorteios de prêmios para os cavaleiros
escritos. Conta também com a praça de brinquedos para assim atrair não somente os adultos mais também crianças de todas as idades. A
Prefeitura municipal oferece almoço para todos os cavaleiros e para todas as pessoas que estão prestigiando o evento,podemos contar
também cm varias barraquinhas com variados cardápios,Um evento aguardado por todos tanto da cidade local e dos municípios vizinhos.A
cidade de Novorizonte convida e estar de braços abertos para esperar você na nossa Cavalgada de 2019.

ARTE E SABOR 2019

Município: Nanuque

Data: 17/09, 22/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Bares e Restaurantes - Centro, -, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3621-2462

Site: http://www.nanuque.mg.gov.br

Descrição:

O Festival Gastronômico e Cultural Arte & Sabor tem o objetivo de apresentar aos moradores e visitantes do nordeste de Minas Gerais, em
especial dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, o que essa região oferece de melhor em arte, cultura e gastronomia. O evento proporciona,
por conseguinte, a integração, a valorização e a promoção dos saberes e fazeres locais, estimulando, também, assim, a diversificação da
economia, através da indústria criativa e do turismo.

5º ENCONTRO INTERNACIONAL DE CIDADES FELIZES

Município: Belo Horizonte

Data: 17/09, 21/09

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Praça da Liberdade - Funcionários, Praça da Liberdade, S/N

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone:  (31) 3586-1275

Site: http://cidadesfelizes.com.br/

Descrição:

O 5º Encontro é um espaço de colaboração, inspiração e estímulo que permite o fortalecimento, de forma participativa, de modelos de
cidades baseados na felicidade e no bem-estar das pessoas. O evento permitirá a participação, vinculação e associação entre diversos
atores do espaço público, privado e civil, sustentando assim, um esquema inovador para a criação e/ou execução de políticas públicas
focadas na melhoria dos aspectos sociais, econômicos e ambientais dos municípios, estimulando práticas e políticas necessárias para se
alcançar uma melhor qualidade de vida e um maior bem-estar, proporcionando um contexto de felicidade e desenvolvimento local com
sustentabilidade.



ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE RAUL SOARES

Município: Raul Soares

Data: 18/09, 19/09

Categoria: Cívicos, Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça da Cultura - Centro, Praça da Cultura / Avenida Prefeito Wilson Damião, s/n

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3351-1563

Facebook: https://www.facebook.com/secultraulsoares

Site: http://www.raulsoares.mg.gov.br

Descrição:

As comemorações do aniversário de Raul Soares acontecem sempre nos dias que antecedem o dia 19 de setembro, feriado municipal. A
programação conta com shows musicais, rua de lazer e realização do Festival de Poesias do Projeto de Educação Patrimonial envolvendo
todas as escolas do município. Todas as noites do evento são encerradas com shows musicais de artistas regionais com entrada franca no
centro da cidade.

FESTIVAL DE TURISMO

Município: Itabirito

Data: 19/09, 29/09

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Complexo Turístico da Estação - Centro, Praça Dr. Guilherme, s/n°

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3561-7847

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituraitabirito

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

O Festival de Turismo de Itabirito acontece no mês de setembro de cada ano, juntamente com as comemorações do aniversário da cidade.
Durante o evento são realizadas palestras, exposições, roteiros e demais atividades com a finalidade de fomentar a atividade turística no
município.

FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO E SÃO BENEDITO

Município: Centralina

Data: 19/09, 22/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito - Nossa Senhora da Abadia e Ana Marques, Avenida do Contorno,
1750

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3267-8000

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradecentralina

Site: http://www.centralina.mg.gov.br

Descrição:

A Festa de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário é realizada anualmente na Capela de São Benedito. São 04 dias de festa, onde são
realizadas missas diárias, quermesse, leilões, shows ao vivo e apresentação dos Congados de todas as cidades. No domingo,
encerramento da Festa, durante todo o dia são recebidas caravanas de aproximadamente 10 cidades da região, que desfilam pelas ruas e
avenidas da cidade com os seus Ternos de Congo.



FESTA DA AMIZADE DE PIRAPETINGA

Município: Caputira

Data: 20/09, 22/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Praça do Bom Jesus - Centro, Praça do Bom Jesus, s/n

Circuito: Circuito Turistico Pico da Bandeira

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3873-5138

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradecaputira/

Site: http://www.caputira.mg.gov.br

Descrição:

A Tradicional Festa da Amizade celebra as relações de amizade estabelecidas entre os moradores e os visitantes. A programação é
variada, para agradar a todos os públicos: shows musicais, torneio de futebol, campeonato de truco e sinuca, todos com premiação, e na
manhã de sábado, são realizadas ações sociais na praça. O ponto alto da Festa é a roda de viola, que acontece na tarde de sábado, na
pracinha ao lado da igreja, onde os moradores se revezam nas modas de viola e nos"causos" interessantes, proporcionando um momento
único de saudosismo e valorização da música sertaneja de raiz. No domingo acontece a rua de lazer para as crianças, com brinquedos
infláveis, pula-pula, brincadeiras e guloseimas. O evento contempla as amizades de todas as idades!

MADELEINE PEYROUX

Município: Belo Horizonte

Data: 20/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Palácio das Artes - Centro, Avenida Afonso Pena , 1537

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3236-7400

Facebook: https://www.facebook.com/MadeleinePeyroux/

Site: http://madeleinepeyroux.com/

Descrição:

Amantes de jazz, preparem-se! No dia 20 de setembro, sexta-feira, às 21h, a cantora e compositora americana Madeleine Peyroux
desembarca em Belo Horizonte. Grande Teatro do Palácio das Artes recebe Madeleine e seus fãs para uma noite de música boa. E não é
só com jazz que a americana conduz o show, há uma mistura contemporânea de blues, folk, soul-funk e pop. A cantora apresenta faixas do
seu novo álbum, o Anthem, resultado do encontro de vários compositores renomados, que juntos lançaram um olhar poético e consciente
sobre o momento atual. Canções imperdíveis e elegância clássica!

ÁGUAS FERRENSE AUSENTE

Município: São Pedro dos Ferros

Data: 20/09, 22/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo, Show

Endereço: Praça Prefeito Armando Rios - Centro, Distrito de Águas Férreas, s/n, Parque de Exposições de São Pedro dos Ferros

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3352-1286

Site: http://www.saopedrodosferros.mg.gov.br/

Descrição:

Realizada no distrito da cidade, Águas Férreas, no mês de setembro, com a participação de toda comunidade e região, mas principalmente
contamos com a presença dos Aguas Ferrenses Ausentes. Evento aberto ao público, onde podemos prestigiar vários shows, uma belissima
cavalgada, torneio de futsal e variedade em comidas. Muita Gente bonita e alegria contagiante



18ª FESTA CULTURAL DE PISCAMBA

Município: Jequeri

Data: 20/09, 22/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Campo de Piscamba - Piscamba, Rua Central, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3877-1000

Site: http://www.jequeri.mg.gov.br

Descrição:

A festa cultural de Piscamba, surgiu a 18 anos, com intuito de valorizar a cultura e o povo da localidade. Esta evento contempla, desfile de
carros de boi, concurso de marcha, onde é uma forte característica local, além de shows, barracas, onde produtores locais vendem seus
produtos, como quitandas, artesanatos, etc...

FESTA DO PADROEIRO SÃO MIGUEL E ALMAS

Município: Santos Dumont

Data: 20/09, 29/09

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Cesário Alvim - centro, Av. Presidente Getúlio Vargas , 02, Igreja São Miguel e Almas

Circuito: Circuito Turístico Caminho Novo

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3251-4839

Facebook: https://www.facebook.com/saomiguelealmassd/

Site: http://www.saomiguelsd.com/

Descrição:

A festa em honra ao padroeiro tem seguimento com uma agenda social bem diferenciada e repleta de atrações, como apresentações
culturais e religiosas, o almoço de São Miguel, barracas típicas montadas na Praça, leilão de gado, shows musicais católicos, além de
atividades esportivas como a 1ª Corrida Rústica de São Miguel e o Passeio ciclístico, contando também com uma extensa carreata com a
imagem de São Miguel, pelas ruas da cidade.

FESTIVAL DE PRIMAVERA

Município: Cláudio

Data: 20/09, 21/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Central de Eventos - Centro, Praça Levy Vitoi de Freitas, s/n, Pracinha do Clube

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3381-2569

Site: http://www.claudio.mg.gov.br

Descrição:

O Festival da Primavera ocorre na Praça Levy Vitoi de Freitas, por ser um local ideal para o evento, tendo na mesma bares preparados para
atender o público e uma praça de alimentação formada por instituições filantrópicas municipais. O palco para as apresentações artísticas é
montado em frente à Escola Municipal Coronel Joaquim da Silva Guimarães. Com o intuito de valorizar a diversidade musical, a população
da cidade e os visitantes poderão apreciar ritmos como o axé, pop rock, rock dos anos 80, pop, samba, MPB e sertanejo raiz e universitário.
O intuito de apresentar diversos ritmos é, justamente, valorizar os mais variados gostos musicais que existem, tendo o respeito como
princípio do Festival da Primavera.



X FESTIVAL DIAMANTINA GOURMET

Município: Diamantina

Data: 20/09, 17/11

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça do Mercado Diamantina - Centro, Praça Barão Guaicui, s/n

Circuito: Circuito Turístico dos Diamantes

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3531-9220

Facebook: https://www.facebook.com/diamantinagourmet/

Site: https://diamantina.mg.gov.br/

Descrição:

O Festival Diamantina Gourmet chega a sua décima edição e vem trazendo uma série atrações imperdíveis. Dentre elas, teremos cozinhas-
show, apresentações culturais, feira de produtos regionais e muito mais! Além disso, os restaurantes participantes prepararão um prata
exclusivo, preparados com ingredientes regionais, para o Festival.

II FÓRUM INTERNACIONAL: NOVAS ABORDAGENS EM SAÚDE MENTAL DE BELO HORIZONTE

Município: Belo Horizonte

Data: 20/09, 22/09

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Universidade Estácio de Sá - Unidade Prado - Prado, Rua Erê, 207

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 4003-6767

Facebook: https://pt-br.facebook.com/Cenatcursos/

Site: http://blog.cenatcursos.com.br/

Descrição:

A idealização desse Fórum vem da articulações entre profissionais de saúde, professores, da IMHCN (International Mental Health
Collaboration Network), do CENAT (Centro Educacional Novas Abordagens Terapêuticas), de usuários e familiares. O II Fórum
Internacional: Novas Abordagens em saúde mental têm por objetivo promover um espaço de debates e trocas de experiências entre
pessoas e organizações que vêm construindo novas práticas em saúde mental, visando o desenvolvimento da qualidade dos serviços em
articulação com a comunidade. Os fóruns têm como função ser um ambiente a permitir o contato com novos conteúdos, o compartilhar de
conhecimentos e o conhecer de outros profissionais da área de maneira dinâmica e construtiva.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Município: Mar de Espanha

Data: 20/09, 22/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo, Religiosos, Show

Endereço: Praça Barão de Ayuruoca - Centro, Praça, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3276-1225

Facebook: https://www.facebook.com/prefeiturademardeespanha/

Site: https://www.mardeespanha.com/

Descrição:

Comemorado no final do mês de setembro, o aniversário de fundação da cidade, emancipada em 1851, também inclui em suas atividades
os festejos de sua padroeira Nossa Senhora das Mercês. O evento conta com comidas típicas, missa sertaneja, campeonato de motocross e
shows com artista nacional, além da valorização de artista local e regional.



ARTE E SABOR - FESTIVAL GASTRONÔMICO DO JEQUITINHONHA E MUCURI 2019

Município: Franciscópolis

Data: 20/09

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Avenida Presidente Kenedy - centro , Avenida Presidente Kenedy, s/n

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3534-8000

Descrição:

O maior Festival Gastronômico e cultural dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, com gastronomia, musica boa, arte e conhecimentos
culinários, na cidade de Franciscópolis o evento será realizado no dia 20 de setembro as 20 h, na Avenida Presidente Kenedy com Feira
Gastronômica e cultural com apresentação de pratos típicos da culinária local, artesanato e musica ao vivo com artistas regionais

PEDAL ECOLÓGICO

Município: São José do Jacuri

Data: 21/09

Categoria: Esportivo

Endereço: Saída e chegada na Praça Conrado Alves - centro , Praça Conrado Alves, 10

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 98868-0361

Site: https://saojosedojacuri.mg.gov.br/

Descrição:

Valorização do esporte e Preservação da Natureza são a combinação perfeita para sair do sedentarismo e pedalar pelas estradas vicinais e
trilhas ao longo do território da APA Vista Alegre no município de São José do Jacuri. O evento é promovido pela Grupo de Ciclistas Pedal
CDM, com apoio das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de
Saúde. No início é servido um café da manhã reforçado aos participantes, sendo também passadas noções sobre segurança ao pedalar e
respeito ao meio ambiente. Também é feita uma aferição da pressão arterial e é medida a glicemia dos participantes. Em determinados
pontos do trajeto os participantes são convidados a plantar mudas de árvores nativas em áreas degradadas.

PEDAL CDM

Município: São José do Jacuri

Data: 21/09

Categoria: Esportivo

Endereço: Saída na Praça Conrado Alves e chegada no Ginásio Poliesportivo - centro , Praça Universitária , 10

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3433-1314

Facebook: http://fecebook.com/pedalcdm

Site: https://saojosedojacuri.mg.gov.br/

Descrição:

Promovido pelo grupo de ciclistas conhecido por PEDAL CDM, o evento está na sua terceira edição e envolve pessoas de toda a região
para um encontro e emocionante passeio ciclístico. Além da participação de atletas da várias cidades mineiras contaremos também com a
participação de atletas de outros estados. A concentração para saída acontece na Praça Conrado Alves e chegada na Ginásio
Poliesportivo, onde é servido o almoço. Após o café da manhã, são passadas instruções sobre o trajeto, além de serem aferidas a pressão
arterial e a glicemia dos participantes. O circuito é dividido em categorias para iniciantes e graduados. É cobrado pelos organizadores uma
taxa de inscrição que dá direito ao participante de receber medalhas ou troféus conforme sua categoria. Também são vendidos itens como
camisetas, bonés, chaveiros etc. alusivos ao evento.



COPA CHAOYANG MTB

Município: Itabirito

Data: 21/09, 22/09

Categoria: Esportivo

Endereço: Alto do Cristo - Morro do Cruzeiro João Pinto - Tombadouro, Morro do Cruzeiro João Pinto - Estrada do Tombadouro, s/n°,
@-20.247189,-43.8407817,16z

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3563-1956

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

o Chaoyang Brasil Enduro Series, abrirá em breve as inscrições para a temporada de 2019. A etapa de Itabirito acontecerá nos dias 21 e 22
de setembro de 2019, no Alto do Cristo - Morro do Cruzeiro João Pinto em Itabirito. A pista de Itabirito é referência de pista fixa para a prática
do Mountain Bike Cross Country, a Secretaria de Esportes e Lazer oferecerá toda a infraestrutura para execução do evento. A pista terá
trechos modificados para deixar o percurso ainda mais técnico.

NATUREZA DO SABOR | ENCONTRO GASTRONÔMICO DA SERRA DO CIPÓ

Município: Santana do Riacho

Data: 21/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça da Serra do Cipó - Serra do Cipó, Rodovia MG 010 km 97, 3850

Organização/Informações:

Telefone: (31) 2552-9624

Facebook: http://facebook.com.br/naturezadosabor

Site: http://www.kopaturismo.com.br

Descrição:

O festival gastronômico visa valorizar a culinária regional do Circuito Turístico do Parque Nacional da Serra do Cipó, que abrange sete
municípios do território Espinhaço. As receitas surpreendem pelo o uso de plantas locais pouco conhecidas (mas de grande valor
nutricional), queijos de altíssima qualidade, quitandas e doces caseiros com frutos do cerrado e da Mata Atlântica. O encontro reúne os
destinos do Circuito Serra do Cipó, representados por chefs de cozinha, na praça da Serra do Cipó, onde há apresentações culturais,
cookshows, rodas de conversa sobre agroecologia e ainda diversas atividades para crianças.

FESTIVAL DO POLO DA CERVEJA ARTESANAL

Município: Nova Lima

Data: 21/09

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Espaço de Caminhadas da AngloGold Ashanti - Matadouro, Rua Antonio Serafim da Silveira, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98511-2016 / (31) 3581-8423

Site: http://www.novalima.mg.gov.br/turismo

Descrição:

Nova Lima tem se despontado há mais de dez anos como produtora de cerveja artesanal, sendo um dos maiores polos de Minas Gerais -
são 13 cervejarias instaladas na cidade. A Festa do Polo reúne cada uma delas, juntamente com alta gastronomia e música de qualidade
em um único espaço. Entretenimento e comodidade para o público, a Festa do Polo Cervejeiro de Nova Lima é diversão garantida para o
público.



TRILHÃO DE BIKE DE ARANTINA

Município: Arantina

Data: 21/09

Categoria: Esportivo

Endereço: Parque da Exposição - Centro, Praça João Caetano, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (21) 7578-4115

Descrição:

O Trilhão de Bike de Arantina é um evento beneficente a instituições do município, reúne participantes de diversas cidades, é realizado no
centro da cidade com saídas para a zona rural, com percursos de estradas e trilhas fazendo um circuito.

DIA DO ATLETA PARALÍMPICO

Município: Ipatinga

Data: 21/09

Categoria: Esportivo

Endereço: Parque Ipanema - Veneza, Av. Roberto Burle Marx, s/n - Veneza, Ipatinga - MG, S/N

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98571-3744

Site: http://www.socialyte.com.br/item_agenda.php?id=1013

Descrição:

A segunda edição do Festival Paralímpico, que acontecerá no dia 21 de setembro em comemoração ao Dia do Atleta Paralímpico,
celebrado no dia seguinte (22 de setembro). O megaevento promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) estará em 70 cidades,
dentre elas a cidade de Ipatinga será umas das sedes do evento, em todos os estados do país e no Distrito Federal e irá fomentar a
experimentação do esporte adaptado a cerca de 15 mil pessoas, sendo 11 mil crianças, com faixa etária de 10 a 17 anos. A organização do
Festival nas sedes é feita pela coordenação de desporto escolar do CPB. Profissionais de Educação Física e voluntários conduzirão a
programação.

TORNEIO MUNICIPAL DE GINÁSTICA ARTÍSTICA

Município: Itabirito

Data: 21/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo

Endereço: A definir - Centro, Avenida Queiroz Júnior, nº 620, 2º andar, @-20.2497398,-43.80572,17z

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3563-1956

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

O torneio Municipal de Ginástica artística de Itabirito promove a prática deste esporte na cidade. Crianças que praticam o esporte em
escolas municipais e no Núcleo de Ginástica competem entre si, de forma saudável.



TRADICIONAL FESTA DE URUCUIA

Município: Urucuia

Data: 21/09, 22/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Vila Olímpica - Centro, Rodovia MG 202, s/n, Vila Olímpica

Circuito: Circuito Turístico Urucuia Grande Sertão

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3634-9246

Facebook: http://facebook.com/prefeituradeurucuia/

Site: http://www.urucuia.mg.gov.br

Descrição:

Evento principal do cidade de Urucuia, que acontece todos os anos em tradição a cidade, com barraqueiros (camelô), shows artísticos,
rodeio, parque de diversões, matinê automotiva e muita animação.

I FESTA DO CAFÉ

Município: Conceição das Pedras

Data: 21/09, 22/09

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Tenda - Centro, Rua João Claudino de Vilas Boas, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3664-1222

Facebook: http://prefeituramunicipaldeconceicaodaspedras

Site: http://www.conceicaodaspedras.mg.gov.br

Descrição:

A Festa do Café foi idealizada com o propósito de expor, difundir e homenagear o café produzido no município. Uma boa xícara de café,
bolinho ou biscoito e uma boa prosa marcam o modo de ser e de viver do povo pedrense. Sua visita possibilitará o contato com um povo
tipicamente mineiro, que tem prazer em fazer quitutes, broa, bolinho, coscorão e biscoito de polvilho. Sentar na barraca da festa e sentir a
tranquilidade do ambiente e degustar nossa delícias e vivenciar nossa cultura.

2°FESTIVAL GASTRONÔMICO CULTURAL

Município: Itambacuri

Data: 21/09, 22/09

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Espaço Cultural - Centro, Av. Frei Arcanjelo, 970

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3511-2526

Facebook: hthttps://www.facebook.com/ItambacuriPrefeitura/?ref=br_rstp://

Site: https://www.itambacuri.mg.gov.br/

Descrição:

Juntamos as panelas, lenha no fogão, sentamos na mesma mesa e fazemos a festa! Vem aí o 2°Festival de Gastronomia e Cultura de
Itambacuri, que será realizado nos dias 21/09/2019 e 22/09/2019 , Em frente a Igreja Nova Matriz de Itambacuri, no centro da cidade. O
evento integra restaurantes e produtores locais que se apresentam em estandes, expondo e comercializando seus produtos a preço único e
acessível a todos! O Concurso, além de proporcionar entretenimento e convívio social de qualidade, tem por missão fomentar novas
criações nos estabelecimentos do nosso município, exercendo assim, papel fundamental no incentivo à cultura gastronômica, e estará
presente jurados para degustação dos pratos saborosos. A festival conta também com uma diversificada programação musical com
apresentações de artistas locais, em um ambiente tranqüilo e acolhedor, tendo em vista fomentar o turismo local e lucratividade para a
cidade. O evento vem atraindo cada vez mais visitantes locais e regionais. Vale a pena conhecer o local e o festival é uma ótima
oportunidade!



DIA DA ÁRVORE

Município: Santos Dumont

Data: 21/09

Categoria: Outros

Endereço: Escolas Municipais e Estaduais e Distritos do Município - --, --, --

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3251-4207

Descrição:

Festa Anual das Árvores, com objetivo de promover a importância da preservação das árvores e das florestas. Incentivando a proteção do
meio ambiente com atitudes que trazem benefícios à natureza. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer promove
as comemorações alusivas ao Dia da Árvore comemorado dia 21 de setembro. A ação realizada pela Secretaria com plantio de mudas de
árvores de Ipês em Praças, Clubes áreas com tal disponibilidade, na cidade e distritos do Município. O evento realizado com a participação
dos alunos das Escolas Municipais. A equipe conscientiza sobre a importância e função das árvores para os seres humanos, para os
animais, para o solo, para o embelezamento das praças e jardins , etc. No evento é realizado o plantio de mudas de árvores de Ipês, com a
participação dos alunos das Escolas Municipais. Os eventos contam com a participação dos professores das escolas, diretores, alunos e
Polícia de Meio Ambiente.

MARCHA PARA JESUS

Município: Peçanha

Data: 21/09

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Central - Centro, Praça Dr. Antônio da Cunha, s/nº, nenhum

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3411-2574

Site: http://www.pecanha.mg.gov.br

Descrição:

A Marcha para Jesus é realizada conjuntamente por diversas denominações evangélicas e arrebanha fiéis de todos os cantos do município
e diversas cidades da região. Começa com uma concentração na entrada da cidade e daí os participantes seguem em caminhada até o
Centro da cidade. Um carro de som vai à frente, animando o evento. Faixas e bandeirolas com versículos bíblicos chamam a atenção. Na
Praça do Coreto, um palco é armado para as pregações e depois os participantes podem apreciar um show gospel. Uma praça de
alimentação é montada e o artesanato local é exposto para apreciação e comércio. É um evento que a cada ano atrai mais participantes

5º ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS

Município: Três Marias

Data: 21/09, 22/09

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Praça Castelo Branco - Centro, Praça Castelo Branco, 07

Circuito: Circuito Turístico do Lago de Três Marias

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3754-5224

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradetresmarias

Site: http://www.tresmarias.mg.gov.br

Descrição:

O evento é realizado é realizado na Praça Castelo Branco, a principal via de acesso ao centro da cidade para quem vem pela rodovia
BR040. A ideia surgiu com um grupo de amigos, proprietários de carros antigos no município. Dos pequenos encontros surgiu o grupo
Carangas do Velho Chico, em homenagem ao Rio São Francisco, um dos principais cartões postais do município. No encontro, acontecem
exposição de objetos antigos, carros de colecionadores, customizados, "Rat Rods", caminhões, bicicletas antigas e as garotas "pin-ups",
que desfilam a caráter entre os carros e as pessoas, uma verdadeira volta aos anos 60, 70 e 80, tempos do Opala, Chevette, Fusca,
Caminhonete C e D10 e outras raridades sobre quatro rodas. No palco principal, bandas de rock e DJs trazem músicas marcantes de outras
décadas, em sintonia com o cenário proporcionado pelo evento. Vale a pena relembrar.



2º NATUREZA DO SABOR 2019 - O ENCONTRO GASTRONÔMICO DA SERRA DO CIPÓ

Município: Jaboticatubas

Data: 21/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos

Endereço: Bitaca - São José da Serra, Rua Principal, 99, Bitaca, em frente da Escola Municipal

Circuito: Circuito Turístico Serra do Cipó

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99730-4141

Facebook: http://www.facebook.com/naturezadosabor

Site: http://www.kopaturismo.com

Descrição:

Venha conhecer os sabores e saberes tradicionais do Cerrado, durante o Festival "Natureza do Sabor" em São José da Serra. Conheça a
culinária regional da Serra do Cipó que abrange sete municípios do território Espinhaço, um lugar mágico, conhecido por sua beleza natural.
As receitas surpreenderão seu paladar, pelo o uso de plantas locais pouco conhecidas, queijos de altíssima qualidade, quitandas e doces
caseiros preparados com os frutos do Cerrado. O evento foi preparado com todo respeito à biodiversidade e aos saberes regionais,
apresentando uma variedade de produtos da agricultura familiar. Nosso encontro gastronômico contará com a participação de produtores e
cozinheiros de vários distritos para apresentar a você, nosso convidado, os segredos dos sabores da Serra do Cipó. Além de experimentar
as receitas, você também poderá participar gratuitamente das nossas oficinas e shows de cozinha. Em breve mais novidades sobre a
programação completa. Facebook & Instagram: #naturezadosabor

EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA

Município: Rio Preto

Data: 21/09, 23/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Show

Endereço: Parque da Exposição - Divino, Parque de Exposições, s/n, Parque de Exposições

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3283-3870 / (32) 3283-3850

Facebook: https://www.facebook.com/divisaodeturismorp/

Site: https://www.riopreto.mg.gov.br/

Descrição:

A Exposição foi criada para comemorar o aniversário da cidade, que é no dia 21 de setembro. Realizado todos os anos entre os dias 21 a 24
de setembro, a EXPO conta com exposição de gado, entre outros animais, shows de artistas regionais e artistas de renome nacional e até
internacional. Na programação, o público ainda pode se divertir com apresentações culturais, feira de artesanato, parque de diversão para a
criançada, além das barracas de bebidas e comidas típicas.

FEIRA GASTROCULTURAL

Município: Rio Doce

Data: 21/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Passeião e Complexo esportivo - Centro, Rua Antônio Biágio Ferrari, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3883-5151

Facebook: http://www.riodoce.mg.gov.br

Site: http://www.riodoce.mg.gov.br

Descrição:

Feira de gastronomia e Cultura é um evento que integra apresentações de artistas locais e da região, amantes da culinária, além de curso
de culinária, exposições, concurso de pratos, movimentando a praça de alimentação durante toda a semana. Momento para reunir toda
família e amigos para ouvir musica de qualidade e apreciar boa comida, pratos típicos e tradicionais com toque de chefe de culinária
convidado para o evento.



FESTA DO ROCAMBOLE E MOSTRA CULTURAL DE LAGOA DOURADA

Município: Lagoa Dourada

Data: 22/09

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço:  Praça Irmã Gabriela - Centro , Praça Irmã Gabriela, S/Nº

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3363-1527

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituradelagoadourada/

Site: http://lagoadourada.mg.gov.br

Descrição:

O evento é aberto ao público, com degustação e venda de rocamboles. Além da tradicional prova dos doces terão diversas atrações
culturais, exposições de artesanato, móveis de madeira em demolição, orquídeas e oficinas de cerâmicas. O evento conta ainda com
workshop de gastronomia, na parte da manhã comida de boteco e, à tarde, coquetéis a base de cachaça produzida no local. Os shows
serão de grupos da cidade e regionais nos estilos de MPB, rock e viola.

CORRIDA DA ITATIAIA 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 22/09

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça da Pampulha - Pampulha, Rua Versília, S/N

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 2511-8350

Facebook: https://www.facebook.com/TBHesportes/

Site: http://www.tbhesportes.com.br

Descrição:

A Itatiaia e a TBH Esportes realizam a Corrida da Itatiaia, na Pampulha com largada e chegada na Praça da Pampulha, no dia 22 de
Setembro de 2019, em qualquer condição climática. O evento é composto pela realização de 4 modalidades de pedestrianismo
independentes: Volta da Lagoa (17.8km), Corrida de 10 km, Corrida de 5 km e Caminhada 2km. As inscrições poderão ser feitas online no
site do evento e o kit de participação do evento somente será entregue aos atletas regularmente inscritos. O Kit tem itens de uso obrigatório
e como cortesia e sem vínculo à taxa de inscrição haverá uma camisa promocional, uma meia e diversos brindes.

ENCONTRO DE BANDAS DE CONGADO

Município: Senhora de Oliveira

Data: 22/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Praça Padre José Justiniano Teixeira - Centro, Praça Padre José Justiniano Teixeira, 00

Circuito: Circuito Turístico Villas e Fazendas de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3755-1224

Facebook: http://senhoradeoliveira

Descrição:

O evento acontece todo o dia com desfile das bandas pelas ruas da cidade e apresentação na praça, onde há entrega de troféu. Depois tem
a celebração da missa que é cantada pelos integrantes da banda. O Congado originou-se na África no país do Congo, inspirando-se no
Cortejo aos Reis Congos que era uma expressão de agradecimento do povo aos seus governantes. Ao receber a colonização portuguesa,
vários africanos foram trazidos para o Brasil para serem escravos e acabaram trazendo esta tradição e mesclando com a cultura local.



FESTIVAL DA CULTURA E DO TURISMO

Município: Carmo do Cajuru

Data: 23/09, 30/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Primeiro de Janeiro, Praça Presidente Vargas e Praça Nsa Sra Aparecida - Centro, Praça Primeiro de Janeiro, s/nº

Organização/Informações:

Facebook: http://facebook.com/prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

Evento de Cultura e Turismo realizado pelos conselhos (COMPHAC e COMTUR) no sentido de mostrar o melhor das artes, tradições
culturais (danças, músicas, reinados e folias) e dos patrimônios da cidade, associando e valorizando o que há de melhor na cidade de
Carmo do Cajuru.

ANIVERSÁRIO DE TRÊS CORAÇÕES

Município: Três Corações

Data: 23/09

Categoria: Cívicos, Culturais e Artísticos, Esportivo

Endereço: Avenida Presidente Getúlio Vargas - Centro, Avenida Presidente Getúlio Vargas, s/n

Circuito: Circuito Turístico das Águas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3691-1041

Facebook: http://casadaculturagodofredorangel

Site: http://www.trescoracoes.mg.gov.br

Descrição:

Dia festivo comemorado com um tradicional e grandioso desfile organizado pela Secretaria da Cultura na principal Avenida da cidade, que
reúne milhares de participantes: escolas municipais, estaduais e particulares, Escola de Sargentos das Armas, secretarias municipais,
instituições, empresas e outros. O dia conta ainda com a realização de um show de artista de renome nacional.

JUBILEU DE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS

Município: Mercês

Data: 24/09

Categoria: Religiosos

Endereço: Igreja Matriz de Nossa Senhora das Mercês - Centro, Pç. Bias Fortes, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3337-1160

Descrição:

Jubileu histórico, que comemora o dia da padroeira da cidade de Mercês-MG. Participação de romeiros de toda a região entorno. Grande
celebrações religiosas que envolvem toda a cidade nessa bela festa religiosa.



JUBILEU DE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS

Município: Brumadinho

Data: 24/09

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça da Matriz - Tejuco, Rua Antônio do Prado, s/n, Ao entorno da Igreja de Nossa Senhora das Mercês

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3571-1437

Facebook: https://www.facebook.com/visitebrumadinhooficial

Site: http://www.visitebrumadinho.com.br

Descrição:

Conhecido por sua expressiva religiosidade local, o povoado de Tejuco está localizado no distrito sede de Brumadinho. No povoado
encontra-se a igreja de Nossa Senhora das Mercês, um grande monumento religioso do município. Além disso, no local ocorre anualmente
o Jubileu de Nossa Senhora das Mercês, popularmente conhecido como “Festa do Tejuco”, uma das festas mais tradicionais do município.

16° CONGRESSO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE DE POÇOS DE CALDAS

Município: Poços de Caldas

Data: 24/09, 27/09

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Espaço Cultural da Urca - Centro, Poços de Caldas, S/N°, Praça Getúlio Vargas

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3697-1551

Site: http://www.meioambientepocos.com.br

Descrição:

O Congresso tem como principal objetivo dar continuidade a discussão ambiental trazendo para Poços de Caldas os maiores especialistas
nacionais e internacionais para debates e palestras de alto nível proporcionando ao público um evento de conteúdo e compromissado com
resultados efetivos. O tema para 2019 é "Poços de águas termais e minerais".

FESTIVAL LITERÁRIO INTERNACIONAL 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 25/09, 29/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço: Parque Municipal Américo Renné Giannetti - Centro, Av. Afonso Pena, 1377

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3277-4622

Facebook: https://www.facebook.com/FLIBH/

Site: http://www.fli.pbh.gov.br

Descrição:

O 3º Festival Literário internacional de Belo Horizonte (FLI-BH) abre espaço para autoras e autores que desejam fazer o lançamento de
suas publicações.



FESTIVA INTERNACIONAL LITERÁRIO - FLI BH 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 25/09, 29/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Parque Municipal Américo Renné Giannetti - Centro, Av. Afonso Pena, 1377

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3277-4622

Facebook: https://www.facebook.com/FLIBH/

Site: http://www.fli.pbh.gov.br/

Descrição:

Com o tema "Do Livro à Voz: Narrativas Vivas", a programação dos quatro dias de festival conta com vozes que ecoaram em oficinas,
saraus, recitais, leituras, debates e lançamento de livros. A ideia é romper com as divisões entre centro e periferia, entre guetos, grupos e
classes sociais, entre o tradicional e o novo, e nos apossarmos da força que vem de diferentes territórios, com a variedade de culturas, de
gêneros e de opções de expressão. Ele acontecerá no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, algumas oficinas serão realizadas no
Centro de Referência da Juventude (CRJ) e, também, haverá mostras de filmes no MIS Cine Santa Tereza. Confira a programação completa
no site do evento!

FÓRUM HABITAR 2019: HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Município: Belo Horizonte

Data: 25/09, 27/09

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Centro de Atividades Didáticas II da Universidade Federal de Minas Gerais (CAD II) - Pampulha, Avenida Presidente
Antônio Carlos, 6627

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3582-8444

Facebook: https://www.facebook.com/IEDS-160489010677213/

Site: https://www.institutoieds.com/

Descrição:

O Instituto de Estudos do Desenvolvimento Sustentável (IEDS) realiza a segunda edição do Fórum Habitar em 2019. O seminário pretende
reunir durante três dias em Belo Horizonte, os diversos agentes envolvidos com a temática da habitação – arquitetos, planejadores,
funcionários públicos, membros dos conselhos municipais de habitação, movimentos populares, poder público, organizações e demais
profissionais envolvidos com a temática, além de pesquisadores e estudantes da área. Desta forma, visa propiciar um espaço de discussão
multidisciplinar envolvendo questões teóricas e práticas no campo do habitar na cidade. O Fórum HABITAR será realizado entre os dias 25
e 27 de setembro no CAD II da UFMG.

NOVENA E FESTA EM HONRA A SÃO VICENTE DE PAULO

Município: Unaí

Data: 26/09, 05/10

Categoria: Religiosos

Endereço: Conselho Central da Sociedade São Vicente de Paula - Centro, R. Eduardo R Barbosa, 180

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3676-5674

Site: http://www.prefeituraunai.mg.gov.br

Descrição:

Você que ainda não participou Venham participar desta festa que é da cidade de Unaí. Onde todos os vicentinos estão vivendo momentos
de intensa espiritualidade. Após a Missa, terá quermesse, forró e comidas tipicas todos os dias.



4º CONGRESSO MINEIRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA

Município: Belo Horizonte

Data: 26/09, 28/09

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Mercure Belo Horizonte Lourdes Hotel - Lourdes, Avenida do Contorno, 7315

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3247-1647

Facebook: https://www.facebook.com/amorloficial

Site: http://amorl.com.br/

Descrição:

A Associação Mineira de Otorrinolaringologia (AMORL) realiza a 4ª edição do Congresso Mineiro de Otorrinolaringologia, que acontecerá
no Hotel Mercure, de 26 a 28 de setembro. Os principais temas que orientam as atividades da ORL serão abordados por profissionais
renomados do nosso Estado e por colegas convidados nacionais - presenças de fora do estado já confirmadas: Dr. Luiz Ubirajara Sennes
(SP), Dr. Márcio Nakanishi (DF), Dra. Melissa Avelino (GO) e Dr. Rubens Brito Neto (SP), Fabrizzio Ricci Romano (SP). O congresso
também irá abordar temas direcionados para áreas afins, tais como a fonoaudiologia e a odontologia. As inscrições estão abertas pelo site
da Sympla.

FEIRA DE TURISMO DO VALE DO AÇO

Município: Ipatinga

Data: 26/09, 28/09

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Centro Cultural Usiminas - Industrial, Av. Pedro Linhares, 3.900 , Shopping Vale do Aço

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3829-8067

Facebook: https://www.facebook.com/turismovaledoaco

Site: http://www.turismovaledoaco.com.br/

Descrição:

A Feira de Turismo do Vale do Aço trata-se de uma oportunidade para debater e fomentar as vocações turísticas da região, promover
formação, mostrar talentos e oferecer integração e entretenimento. A programação é diversificada e ocupa o Centro Cultural Usiminas com
feira de produtos locais e regionais, exposição de fotografias, diversas oficinas, palestras, além de diversas atrações culturais, oficinas de
capacitação e praça de alimentação.

14º EXTREMA MOTOCROSS FEST

Município: Extrema

Data: 26/09, 27/09

Categoria: Esportivo

Endereço: Parque Municipal de Eventos - Ponte Nova, Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, s/n

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3435-5859

Facebook: https://atibaiaconnection.com.br/extrema-motocross-fest-conta-com-etapa-do-campeonato-brasileiro-e-acontece-dias-05-e-
06-de-agosto/

Site: http://www.extrema.mg.gov.br

Descrição:

Anualmente, Extrema vira palco de uma competição que, além de reunir os melhores do país na modalidade, reúne feras de várias
nacionalidades, motivadas pelo alto nível técnico e pela força do esporte. Durante o Motocross Fest, o público presente pode conferir
apresentações do Grupo de Wheeling Adrenalina Moto Show, referência para os amantes da modalidade esportiva. O evento tem entrada
gratuita e é realizado no Parque Municipal de Eventos.



EXPO BARROSO

Município: Barroso

Data: 26/09, 29/09

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Parque Exposição Julio Oscar Pinto - Centro , Avenida Carlos Alberto Moura Pereira da Silva, S/Nº

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3351-3977

Site: http://www.barroso.mg.gov.br

Descrição:

Expo Barroso são quatro dias de festas com atrações locais, regionais e nacionais, praça de alimentação, parque de diversões, do dia 26 à
29 de Setembro em Barroso. Tradicional evento com exposição e concurso de gado leiteiro, com barracas de gastronomia, comércio
varejista e parque de diversão. Extensa programação de shows com artistas de renomes nacional e atrações local, para diversão de todo o
público!

CIRCOVOLANTE - 11° ENCONTRO INTERNACIONAL DE PALHAÇOS

Município: Mariana

Data: 26/09, 29/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça da Sé - Centro, R. Frei Durão, 20-122, Praça da Sé

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98549-6634

Facebook: https://www.facebook.com/Circovolante/

Site: https://www.circovolante.com.br/

Descrição:

São mais de 10 anos de um amor recíproco entre Mariana – MG e o circo. E em 2019, a cidade barroca se prepara para receber o
Circovolante – 11º Encontro Internacional de Palhaços, que será de 26 a 29 de setembro. Além das praças e do centro histórico, que
recebem mais de 40 trupes de todo o Brasil e exterior e seus espetáculos gratuitos nos quatro dias de evento, a programação se estende
para bairros e distritos periféricos, com a Descentralização do Encontro, que será ainda maior que nos anos anteriores. Sendo assim, além
das trupes em cena nos dois palcos montados nas Praças da Sé e Gomes Freire, rodas de palhaços acontecerão na rua, simultaneamente,
para que o numeroso público possa ter mais possibilidades. A homenageada do Circovolante – 11º Encontro de Palhaços é Jasmim, a
palhaça de Lily Curcio, argentina que também é antropóloga e estuda a clowneria clássica há 24 anos.

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE LEME DO PRADO

Município: Leme do Prado

Data: 26/09

Categoria: Esportivo

Endereço: Estádio Municipal José Gomes de Sousa Filho - Centro, Rua 5 de Julho, 0

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3764-8000

Descrição:

O campeonato é realizado pela Prefeitura Municipal no estádio local, onde são convidadas equipes da própria cidade e de cidades vizinhas
e da região. Para participar as equipes devem procurar a Secretaria Municipal de Esportes de Leme do Prado, para obter detalhes da
competição, sendo gratuita a inscrição das equipes. A disputa é realizada em turno único: todos contra todos. No final da primeira fase, são
classificadas as 4 melhores equipes, que jogam as semi-finais, em jogo único, e assim as vencedoras disputam a grande final, também em
jogo único. Após a final, acontecem as premiações coletivas e individuais que são troféus, medalhas e prêmios em dinheiro, logo após e um
divertido show na praça local.



XII FEIRA DO ARTESANATO DE SANTANA DO ARAÇUAÍ

Município: Ponto dos Volantes

Data: 27/09, 29/09

Categoria: Feiras e Exposições, Show

Endereço: Centro Cultural Isabel Mendes da Cunha - Centro, Praça Tiradentes, s/n

Circuito: Circuito Turístico Vale do Jequitinhonha

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3733-8000

Site: http://www.pontodosvolantes.mg.gov.br/

Descrição:

Em Santana do Araçuaí, distrito de Ponto dos Volantes, é realizada a Feira de Artesanato. No evento, que acontece no Centro Cultural
Isabel Mendes da Cunha, os artesãos expõem suas belíssimas peças. Os turistas podem, além de apreciar e comprar o autêntico artesanato
do Vale do Jequitinhonha e, claro, o artesanato da ilustre Dona Isabel, podem apreciar diversas comidas típicas da região e assistir a shows
musicais durante o período da feira.

ENCONTRO NACIONAL DE TRICICLISTA E MOTOCICLISTAS DE QUELUZITO

Município: Queluzito

Data: 27/09, 29/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Santo Amaro - Centro, Praça Santo Amaro, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3722-1339

Descrição:

Encontro Nacional de Motociclista e Triciclista de todo pais começou com o Triciclo Moto Clube Real de Queluz que resolveram comemorar
seus 10 anos de existência em nossa querida cidade, com shows e muita diversão este evento reuni motociclistas de todo pais onde a
confraternização entre amigos, boa musica e muita diversão é garantido, sendo assim uma ótima oportunidade para rever velhos amigos e
conhecer novos. Este evento que já virou tradição em nossa cidade cada ano cresce mais onde você presencia amizade, respeito e pode
conhecer bem a ideologia de cada facção que participa deste evento.

FESTIVAL CULTURAL E ENCONTRO DE FOLIA DE REIS

Município: Casa Grande

Data: 27/09, 29/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Religiosos

Endereço: Avenida Professor Alberto Libânio Rodrigues - centro, Avn, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3723-1358

Facebook: http://prefeituramunicipaldecasagrande

Site: http://www.casagrande.mg.gov.br

Descrição:

Todos os anos o evento conta com três dias de apresentação, sexta a domingo. Nesses dias a cidade recebe visitantes de cidades do
entorno que vem prestigiar o evento, promovendo a cultura e o turismo na cidade de Casa Grande. Durante o evento são expostos
artesanatos locais, quitandas feitas no interior do município, e são realizadas apresentações culturais pelas escolas e comunidade local. O
evento originou de um tradicional encontro de folias de reis realizado no domingo do evento, que cresceu e se tornou um grande festival
cultural que conta com grande participação de cidades vizinhas, fazendo um linda festa, com muita musica boa e gente bonita!



III ROTA DOS SABORES E DOS SABERES CAMINHO DE PADRE LIBÉRIO- II CIRCUITO GASTRONÔMICO:TRILHA DO
TOMATE, FRANGO, SUÍNO E CIA - II PRIMAVERA DA 3º IDADE

Município: São José da Varginha

Data: 27/09, 29/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça Salvador Dali - Centro, Praça São José, sem número

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3275-1221

Facebook: https://www.facebook.com/vandeirejoel.sjv?fref=mentions

Site: http://www.saojosedavarginha.mg.gov.br/

Descrição:

O evento acontece em praça pública, dando uma resignação para a praça Salvador Dali, que é patrimônio tombado do município num
perfeito diálogo entre cultura, turismo e desenvolvimento. O evento contempla shows, gastronomia, capacitações, esportes, recriação de
saberes, etc. Um evento que movimenta muito a cidade, pois tem várias atrações novas, degustações, sorteios, informação, conhecimento
para todo tipo de público, tendas com todo tipo de comida, shows, eventos sociais dentre outros. O objetivo sempre é interagir o município
com cultura, lazer.

FESTA DO SENHOR BOM JESUS DE CAMPANÁRIO

Município: Campanário

Data: 27/09, 29/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Avenida de Eventos - Centro, Avenida Sebastião de Oliveira e Souza, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3513-1200

Site: http://www.campanario.mg.gov.br

Descrição:

Em homenagem ao padroeiro do município, Senhor Bom Jesus, é celebrada a festa social em Campanário, sendo uma das mais populares
da região onde reúnem-se milhares de pessoas. O evento acontece anualmente, no final do mês de setembro, e conta com uma excelente
estrutura com palco, sonorização profissional, show com artistas de renome nacionais, barracas com comidas típicas e artesanatos, parque
de diversão e outros atrativos. Venha conhecer e saber um pouco mais sobre a cultura desta cidade.

VIJAZZ E BLUES FESTIVAL

Município: Ouro Preto

Data: 27/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Tiradentes - Fábrica de Tecidos, Praça Tiradentes, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3559-3201

Descrição:

O ViJazz e Blues Festival foi criado em 2007, na cidade de Viçosa-MG com a proposta de suprir uma demanda da região por música
instrumental de reconhecidos músicos do cenário mineiro, nacional, e internacional.O Circuito ViJazz, agora com mais de 10 anos, é
atualmente um dos maiores e melhores festivais do gênero no Brasil.



FESTA DO GARIMPEIRO DE SÃO JOSÉ DA SAFIRA

Município: São José da Safira

Data: 27/09, 29/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Parque de Exposições Zé lapinha - Centro, Parque de Exposições Zé Lapinha, s,n, Parque de exposições Zé lapinha

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3293-1133

Site: http://wwwsaojosedasafira.mg.gov.br

Descrição:

Festa dos garimpeiros de São José da Safira é show é cultura é arte é lazer é tradição. Venha conhecer a cidade das pedras preciosas e
participar das festividades da maior festa regional dos garimpeiros !

III SIMPÓSIO DE CÂNCER DE MAMA - ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR

Município: Belo Horizonte

Data: 27/09, 28/09

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Núcleo de Ciências do Hospital Felício Rocho - Barro Preto, Avenida do Contorno, 9530

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3514-7000

Facebook: https://www.facebook.com/hospitalfeliciorocho/

Site: https://www.feliciorocho.org.br/

Descrição:

O Hospital Felício Rocho realiza o III Simpósio de Câncer de Mama - Abordagem multidisciplinar. O evento multidisciplinar traz as
novidades do ano relacionadas ao tratamento medicamentoso e cirúrgico do câncer de mama, além de abordar as técnicas de cirurgia
oncoplástica que permitem preservar o membro afetado pela doença e ajudar na autoestima da mulher. Além disso o evento irá trazer
diversos profissionais da área, que irão discutir temas importantes sobre o câncer de mama e apresentar novos métodos de preservação da
mama após o diagnóstico do câncer para a manutenção de um resultado estético. As inscrições estão abertas no site da Sympla.

3°DESPERTAR

Município: Martins Soares

Data: 28/09

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça José Emerick Sobrinhp - CENTRO, Praça José Emerick Sobrinho, S/N, Praça

Circuito: Circuito Turistico Pico da Bandeira

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3342-2000

Descrição:

Objetivos de reunir o povo Cristão e de outros seguimentos, com a participação das Igrejas Evangélicas , atraindo a participação popular de
moradores das cidades vizinhas de Minas Gerais e Capixaba, com culto ao ar livre , bandas .conjuntos , barracas tipicas , dia de lazer na
parte da manhã com eventos sociais de ajuda aos mais carentes e, pregação da palavra , pregação da palavra de Deus e as 21:00 horas
show com Heloísa Rosa.



DIA DA CIDADE

Município: Campo Belo

Data: 28/09

Categoria: Cívicos

Endereço: Setor Turismo - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico - Centro, Praça Cônego Ulisses, s/nº, S/ nº

Circuito: Circuito Turístico Grutas e Mar de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3831-7900

Facebook: http://prefeituradecampobelo/mg

Site: http://campobelo.mg.gov.br

Descrição:

A festa acontece anualmente para comemorar o Dia da Cidade em Campo Belo que, em 2019, completará 140 anos de emancipação
político-administrativa. O evento acontece em dois dias, com desfiles cívicos envolvendo toda a comunidade, autoridades municipais,
entidades, escolas municipais, estaduais e particulares, corporações musicais e fanfarras. O desfile acontece na noite que antecede o dia
da cidade, dia 27 de setembro e no dia da cidade, ida 28 de setembro.

XIV FESTA DO VAQUEIRO DE NANUQUE

Município: Nanuque

Data: 28/09, 29/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Parque de exposições - zona rural, zona rural, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3621-2462

Site: http://www.nanuque.mg.gov.br

Descrição:

A Festa do Vaqueiro é um evento turístico, cultural, tradicional na cultura do povo do sertão nordestino e que tem ramificações em algumas
cidades de Minas Gerais, dentre elas, com maior grau de relacionamento, a Festa do Vaqueiro que acontece em Nanuque. O evento
acontece em meio a um contesto de fé, devoção, lazer, turismo e cultura. A cultura se expressa no desfie de carro de boi, na apresentação
do Coral As Aboiadeiras do Bueno, na abordagem do tema, da interação com as comunidades diversas , na apresentação de artistas, etc. O
turismo se representa na cavalgada, na integração das comunidades e das comitivas que provem de outras cidades e estado. O lazer se
reflete no sorteio, premiações, na festa e no forró dos vaqueiros. Portanto a Festa do Vaqueiro é um conjunto de atividades que reflete a
cultura de um povo, fazendo com pessoas de vários locais venham prestigiar esse resgate do homem do campo.

FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA

Município: Estiva

Data: 28/09, 13/10

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Religiosos

Endereço: Praça Francisco Ribeiro Pereira - Centro, Rua Vereador Benedito José Rosa, 360

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3462-1551

Facebook: http://www.facebook.com/estivatur

Site: http://www.estiva.mg.gov.br/turismo

Descrição:

A tradicionalíssima Festa de Nossa Senhora Aparecida de Estiva é realizada anualmente e tem seu auge dia 12/10, na Praça da Matriz. A
organização promove terços de consagração, carreata e uma extensa programação litúrgica para as comunidades. Outro ponto alto da festa
são as instalações das tradicionais barraquinhas ambulantes, que agitam o comércio local com variedades de produtos, comidas e bebidas.
A parte cultural também é outro fator importante, que traz para Estiva música de qualidade nas vozes de cantores e bandas da região. Ao
todo, mais de 20.000 pessoas passam pela Festa.



PRÊMIO CELESTINO ROIG ARTIGAS DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE POUSO ALEGRE

Município: Pouso Alegre

Data: 28/09, 08/11

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço: Casa da Cultura Menotti Del Picchia / Galeria Artigas - Centro, Praça Josino de Araújo, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3449-4034

Facebook: https://www.facebook.com/culturadepousoalegre/

Site: http://www.pousoalegre.mg.gov.br

Descrição:

O Prêmio, que leva o nome do pintor e escultor espanhol Celestino Roig Artigas, que residiu em Pouso Alegre, celebra o aniversário do
município e é aberto à participação de obras de pintura, desenho, escultura, fotografia, instalação, colagem, entre outras. As obras
participantes integram a exposição coletiva em outubro na Galeria Artigas, aberta ao público, em busca do prêmio que é entregue a três
obras em cerimônia especial. Vislumbrado a partir da crescente demanda de artistas plásticos e visuais no município, o Prêmio Celestino
Roig Artigas de Arte Contemporânea foi criado pela Superintendência de Cultura de Pouso Alegre em 2017 para reconhecer e valorizar a
produção artística e cultural local. Com referências nacionais como o Concurso Itamaraty de Arte Contemporânea, o Prêmio marca um novo
período de Pouso Alegre recolocando a produção artística no cerne do desenvolvimento intelectual, cultural e econômico do município.

BANDA DANÇANTE DE CONGADA E MOÇAMBIQUE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Município: Ibertioga

Data: 28/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Área de Eventos Municipal - Santana, Rua São Paulo, 343, -

Circuito: Circuito Turistico Serras de Ibitipoca

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3347-1209 / 3347-1286

Site: http://www.ibertioga.mg.gov.br

Descrição:

A festa acontece em todos os bairros de Ibertioga, principalmente em torno à Igreja do Rosário. A dança de Congada e Moçambique,
apanhar as Rainhas em suas casas e as levam para a Igreja do Rosário. Esse evento acontece os três dias da festa. É um evento muito
valorizado pela população.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Município: São Gotardo

Data: 28/09, 30/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo, Show

Endereço: Praça São Sebastião e Parque de Exposições - Centro e Jardim das Flores, Diversos locais, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3671-7162

Facebook: http://www.facebook.com/predioamarelo/

Descrição:

Dia 30 de setembro é dia de celebrar São Gotardo, relembrando seu passado, sua história e evolução. Todos os anos, durante todo o mês
ou nos dias finais de setembro celebramos com shows, teatro, dança, corridas, passeios ciclísticos e demais atividades de cultura, lazer e
entretenimento. Os eventos são sempre gratuitos, abertos a todos os públicos, acontecendo em locais diferentes da cidade e a programação
é divulgada com pelo menos 1 mês de antecedência.



ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Município: Além Paraíba

Data: 28/09

Categoria: Cívicos, Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Praça Otávio de Castro Côrtes - Ilha do Lazareto, Praça Otávio de Castro Côrtes , s/n

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3462-9616

Site: http://www.alemparaiba.mg.gov.br

Descrição:

Além Paraíba fica na divisa com o estado do Rio, nas margens do Paraíba do Sul, e é cortada por duas importantes rodovias: a BR-116 e a
BR-393, que faz a ligação da Rio-Bahia (BR-116) até a Via Dutra, cortando várias cidades do Vale do Paraíba. O Evento ocorre em
comemoração ao aniversário da cidade, em seu 134º aniversário. Na festa, acontece o tradicional Desfile Cívico Escolar, a partir das 08
horas, com término previsto às 13 horas. À noite são diversos shows de bandas, a partir das 22 horas e término previsto para as 04 horas do
dia seguinte, para a diversão de todos!

NIGHT NATION RUN 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 28/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo

Endereço: Mineirão - São José, Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (11) 3588-0326

Facebook: https://www.facebook.com/nightnationrunBR/

Site: https://nightnationrun.com.br/evento/belo-horizonte-2019/

Descrição:

Night Nation Run é o primeiro festival de música com corrida do mundo. Uma viagem de 5K cheia de música ao vivo, luzes, lasers e
celebração para os amantes da música eletrônica. Corra, dance e brilhe pelo trajeto iluminado com pistas de dança e DJs ao vivo, cada um
com sua própria festa única e emocionante. Ao final, um palco principal explosivo em uma festa com performances especiais de DJs
convidados. O primeiro DJ entra no palco às 16:00 e os shows vão até as 01:15 e a primeira largada cronometrada para 5k começa às 20:30
e as largadas seguintes acontecerão em intervalos de 10 minutos. Já a largada não-cronometrada começa às 21:00 e as largadas seguintes
acontecerão em intervalos de 10 minutos.

VESPERATA DIAMANTINA

Município: Diamantina

Data: 28/09

Categoria: Show

Endereço: Centro Histórico - Centro, R. Quitanda, s/n

Circuito: Circuito Turístico dos Diamantes

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3531-9532

Facebook: http://facebook.com/vivadiamantina

Site: http://www.vivadiamantina.com.br/

Descrição:

A histórica Rua da Quitanda é o palco das Vesperatas de Diamantina, a partir das 20h. Por duas horas e meia, músicos de diferentes idades
– muitos deles formados em projetos sociais – empunham instrumentos musicais das sacadas de construções seculares. Do meio da rua,
sobre as pedras centenárias, os maestros regem a sinfonia. O som ecoa pelas esquinas que testemunharam, também, o amor do contratador
de diamantes João Fernandes de Oliveira pela mulata e escrava Chica da Silva, a quem ele libertou e tomou como sua rainha.



SHOW ALMIR SATER

Município: Belo Horizonte

Data: 28/09

Categoria: Show

Endereço: Km de Vantagens Hall - Savassi, Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 9634-4189

Facebook: https://www.facebook.com/events/377524096114583

Descrição:

Almir Sater se apresenta em Belo Horizonte, no dia 28 de setembro, às 22h, no KM de Vantagens Hall, para cantar clássicos de sua carreira
e músicas de seus projetos mais atuais. No repertório do show, o cantor vai apresentar sucessos como, Tocando em Frente, Chalana, Trem
do Pantanal, além de canções de seus projetos mais atuais como, AR (2015) e +AR (2018), em parceria com Renato Teixeira e premiados
com os Grammys Latino 2016 e 2018 como “Melhor Álbum de Música de Raízes da Língua Portuguesa“. Os ingressos podem ser adquiridos
pelo Tickets For Fun, nos pontos de venda espalhados pelo Brasil e na bilheteria da casa de shows.

XTERRA ESTRADA REAL 2019 - TIRADENTES

Município: Tiradentes

Data: 28/09, 29/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Outros

Endereço: Praça da Rodoviária - Centro, R. São Francisco de Paula, S/Nº

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3355-1212

Site: http://xterrabrasil.com.br

Descrição:

Tiradentes é considerada um patrimônio histórico nacional, mas com um cenário de tamanha importância cultural para o Brasil, ela não é
somente um dos principais centros da arte barroca e da arquitetura colonial, por exemplo. Tiradentes é uma famosa sede do XTERRA
brasileiro. Tida por muitos participantes como a etapa mais charmosa do Brazil Tour, o XTERRA Estrada Real é praticamente uma
obrigação anual. A cidade costuma receber mais de 4.500 pessoas envolvidas durante o festival, que habitualmente realiza provas de Trail
Run noturnas, fazendo com que ocorra um verdadeiro espetáculo luminoso com as lanternas acesas de centenas de corredores. Um
diferencial de Estrada Real em 2019 é a prova de Endurance, que tem 50 km de uma árdua trail run. Para os que realmente gostam de
encarar desafios extremos, esta é a modalidade ideal.

FESTIVAL SERTANEJO RAIZ DE BUENO BRANDÃO

Município: Bueno Brandão

Data: 28/09, 29/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Praça Virgílio de Melo Franco - Centro, Praça Virgílio de Melo Franco, s/n

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: 3534632384

Descrição:

O festival premia as melhores interpretações da música sertaneja raiz. O alto nível do repertório escolhido pelos participantes, sua qualidade
vocal, instrumental e dos arranjos, fazem com que todas as gerações se encantem com o espetáculo que o festival proporciona: união de
arte, cultura e entretenimento. O festival acontece em praça pública, com entrada franca, no final de setembro.



FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E CULTURA

Município: Rubelita

Data: 28/09

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça do Mercado - centro, Centro, SN

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3843-1102

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituramunicipalderubelitamg/

Site: http://www.rubelita.mg.gov.br/

Descrição:

A feira da agricultura Familiar em Rubelita resgata tradições do campo e promove o abastecimento alimentar, com a valorização da
biodiversidade, onde reúne aproximadamente 50 agricultores de várias comunidades rurais do município expondo sua produção orgânica,
incentivando aos hábitos alimentares saudáveis e estimulando o cooperativismo e o associativismo. contando com a promoção cultural de
atrações musicais locais e regionais todos os sábados de manhã.

LUAU NAS LAJES

Município: Resende Costa

Data: 29/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Mirante das Lajes - Centro , Praça N. Sra. de Fátima, S/Nº

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3354-1366

Site: http://www.resendecosta.mg.gov.br

Descrição:

Evento realizado no famoso Mirante das Lajes, com clima alternativo tende a valorizar o espaço que possui o por-do-sol mais bonito da
região. o mirante das lajes em Resende Costa foi palco para mais uma edição do Luau nas Lajes.

COMIDA DE BOTECO

Município: Itambacuri

Data: 29/09

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço:  Casa da Cultura - CENTRO, Rua Serrafica, 1288

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3511-2526

Facebook: https://www.facebook.com/ItambacuriPrefeitura/

Site: https://www.facebook.com/ItambacuriPrefeitura/

Descrição:

Concurso Comida de Boteco do nosso município foi sucesso nas edições anteriores, que conta com mestres gastronômicos, bares e
restaurantes locais, com apresentações dos seus pratos, que passara pelas mãos dos jurados e posteriormente ira ser degustado pelos
presentes, ao som de artistas locais. O Concurso, além de proporcionar entretenimento e convívio social de qualidade, tem por missão
fomentar novas criações nos estabelecimentos do nosso município, exercendo assim, papel fundamental no incentivo à cultura
gastronômica de boteco e ao desenvolvimento econômico do setor.



ENCONTRO DE VIOLEIROS

Município: Cristiano Otoni

Data: 29/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça da Estação - centro, Praça José Abrahão, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3724-1765

Facebook: https://www.facebook.com/culturacristianootoni

Descrição:

Com o intuito de valorizar a viola e seus amantes, a Secretaria de Cultura realiza todos os anos o encontro de violeiros de Cristiano Otoni. O
Evento reúne violeiros de varias cidades da redondeza, mostrando o que há de melhor no universo da viola caipira. A apresentação é de
auto nível agradando muito os amante da viola caipira, tem um publico muito diversificado, o evento é de acesso gratuito para todos. O
encontro mostra os mais belos trabalhos que vem sendo realizados na Viola Caipira. Durante o show o publico se diverte dançando forro e
cantando, nas barraquinhas estão disponíveis diversas tipos de comidas e bebidas para todos os tipos de gosto.

3º ENCONTRO MTB CORINTO

Município: Corinto

Data: 29/09

Categoria: Esportivo

Endereço: 3º Encontro MTB Corinto - Santa Mônica, Av. Amarante Ribeiro de Castro, 652

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3751-3588

Facebook: http://www.facebook.com/events/corinto-minas-gerais/3-encontro-mtb-corinto/497002514372967/

Site: http://https://www.sympla.com.br/3-encontro-mtb-de-corinto__572945

Descrição:

O evento acontecerá na CHÁCARA TAMBORIL , a partir das 7h 30m (café da manhã e entrega dos kits). Inicio às 07:30 recepção dos
participantes. Encerramento: 18:00 PERCURSOS: Completo 42 KM Reduzido 30 KM 2º Lote – R$ 90,00 (100 Kits) - 01/08/2019 a
15/08/2019 - CICLISTA (direito ao café da manhã, almoço, pontos de hidratação no percurso e kit completo do atleta) 3º Lote – R$ 100,00
(100 Kits) - 16/08/2019 a 31/08/2019 - CICLISTA (direito ao café da manhã, almoço, pontos de hidratação no percurso e kit completo do
atleta) LOTE BASICO (100 Kits sem camisa) - R$ 70,00 - 15/07/2019 a 31/08/2019 - CICLISTA (direito ao café da manhã, almoço, pontos de
hidratação no percurso e kit SEM CAMISA) ACOMPANHANTE – R$ 35,00 - 15/07/2019 a 31/08/2019 (direito ao café da manhã e almoço)

CAVALHADAS DO BREJO DO AMPARO

Município: Januária

Data: 29/09, 01/10

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Brejo do Amparo - Centro, Januária, sn, AEROPORTO

Circuito: Circuito Turístico Velho Chico

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3621-2656

Site: http://www.januaria.mg.gov.br

Descrição:

Tradição mantida, a Cavalhada do Brejo do Amparo é sucesso total ano após ano. Representa a luta entre Mouros e Cristãos, é celebrada
desde 1851, os dois montam belos animais adornados com fitas coloridas e arreios cuidadosamente polidos. A plateia divide-se para torcer
pela equipe de sua preferência. Na primeira noite, há levantamento de mastro, apresentação de banda de música e espetáculo pirotécnico.



CAVALGADA CULTURAL BOI NO ROLETE

Município: Gonzaga

Data: 29/09, 30/09

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: PATIO DA ESCOLA - CENTRO , RUA Antonio Perpetuo , n°430

Organização/Informações:

Telefone: 033 3415-1209/1275 033 98876-5585

Site: http://www.gonzaga.mg.gov.br

Descrição:

A Cavalgada cultural boi no rolete visa preservar as tradições e costumes dos antigos tropeiros que, de passagem pela região do médio Rio
Doce faziam acampamento no antigo Arraial de São Sebastião du Gonzaga para descansar e se alimentar com o tradicional boi no rolete
antes de continuar suas jornadas. É uma festa de grande porte que atrai milhares de turistas anualmente, por ser tradição local e regional. A
Cavalgada teve inicio no ano de 2006 e já está na sua 12° edição. vem atraindo muito turistas para o município alavancando a economia
local sempre acontecendo anualmente nos meados de setembro, sempre no segundo semestre do ano se tornando o principal evento
turístico do município. O evento e realizado pela secretaria municipal de cultura e turismo.

FESTIVIDADE DE CONGADO DE CÓRREGO FERREIRA

Município: Brumadinho

Data: 29/09

Categoria: Religiosos

Endereço: Ao entorno da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito - Córrego Ferreira, Rua Francisco dos Santos, 140

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99711-0459

Facebook: https://www.facebook.com/visitebrumadinhooficial

Site: http://www.visitebrumadinho.com.br

Descrição:

As Festas de Congado (Reinado) são realizadas anualmente em diversas comunidades do município. Durante a celebração são realizados
cortejos, visita a casa dos reis (alvorada), troca de coroa e outras tradições. Com muita dedicação, seriedade e compromisso, as Festas de
Congado são consideradas uma das celebrações religiosas mais tradicionais de Brumadinho. No mês de setembro, as Festas de Congado
são realizadas nas comunidades de Córrego Ferreira e Sapé.

CAMINHADAS NA NATUREZA - 29.09

Município: Itabirito

Data: 29/09

Categoria: Esportivo

Endereço: Distritos - Diversos, Diversos, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3561-4000

Facebook: https://pt-br.facebook.com/prefeituraitabirito/

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

As caminhadas acontecem em propriedades e empreendimentos rurais de Itabirito. Em 2019, serão 9 edições. O projeto é filiado à
Confederação Brasileira de Caminhadas, Atividades Esportivas e Inclusão Social (Anda Brasil), que proporciona lazer aos participantes na
modalidade de esportes populares. Além de práticas físicas o projeto destaca os locais de interesse natural, cultural e turístico de Itabirito.
Convidem seus familiares e amigos e venham contemplar as belezas naturais, históricas, gastronômicas e culturais de Itabirito!



CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Município: São Gotardo

Data: 30/09

Categoria: Esportivo

Endereço: Parque de Exposições - Jardim das Flores, -, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos do Cerrado

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3671-7244

Facebook: http://https://www.facebook.com/esportesaogotardo/?eid=ARBIeGt-
zz_HdZSqyA2nsmyh_UFjwwjGkK8JCJcxycSAOMiFUE9LhXZWm_p1SZq-m5eyXP0b_Puno3TF

Descrição:

Corrida em comemoração ao aniversário de São Gotardo realizada dia 30 de setembro de cada ano. A corrida é organizada pela Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer e seu trajeto é definido a cada ano. Para participar é necessário pagar uma pequena taxa de inscrição que
garante lanche e camiseta do evento. Há premiação para os vencedores de cada categoria.

27º SEMINÁRIO DO CAFÉ DO CERRADO MINEIRO

Município: Patrocínio

Data: 30/09, 03/10

Categoria: Congressos e Convenções, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Parque de Exposições "Brumado dos Pavões" - Marciano Brandão, AV. MARCIANO PIRES, 622

Circuito: Circuito Turístico Caminhos do Cerrado

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3831-8080

Facebook: http://www.facebook.com/acarpaptc/

Site: http://www.acarpa.com.br/seminariodocafe/

Descrição:

Em 2019, além da qualidade e produtividade despertaremos a conscientização e o interesse em garantir a sustentabilidade e rentabilidade
dos cafeicultores desde a produção ao consumo. O Seminário é um evento que agrega valor junto a um público selecionado e de grande
expressão na cafeicultura. Conecta com profissionais formadores de opinião e dispõe de uma oportunidade única de fazer negócios,
proporciona discussões entre os principais temas e sobre como avançar ainda mais. Somos uma vitrine de organização e inspiração,
referência para o cenário brasileiro e internacional, por isso é fundamental que as lideranças se atentem para a região e apoiem o
desenvolvimento, estimulando a cooperação na busca por soluções frente aos grandes desafios e oportunidades da cafeicultura e
agronegócio.

OUTUBRO

FESTA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Município: Grão Mogol

Data: 01/10, 31/10

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Igreja Nossa Senhora do Rosário - Centro, Praça Leontina Figueiredo, s/n

Circuito: Circuito Turístico Lago de Irapé

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3468-0329

Site: http://www.graomogol.mg.gov.br/

Descrição:

Na Festa acontecem 31 dias de reza do terços e ladainhas na Igreja do Rosário. O rei a rainha e os festeiros fazem o pedido de benção com
a caixa de assovio a Nossa Senhora na abertura da festa. O término da festa é marcado pelo reinado e a condução da bandeira para a
Igreja Nossa Senhora do Rosário, onde é levantado o mastro. Acontece missas, procissões, som mecânico, barraquinhas, apresentações de
banda de música, apresentação teatral e queima de fogos.



MOMENTO CÍVICO

Município: Estrela do Indaiá

Data: 01/10

Categoria: Cívicos

Endereço: Centro Municipal de Educação Infantil Sementinha do Saber-CEMEI - Centro, Rua Cândido Rodrigues, 736

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3553-1741

Descrição:

Atividades Cívicas realizadas no dia Sete de Setembro, tem como objetivo proporcionar uma reflexão sobre o momento político e social do
Brasil, com ênfase no exercício da cidadania e no respeito à liberdade de expressão, visando o pleno desenvolvimento da consciência de
nossas crianças. Busca também o resgate dos valores cívicos para que nossos alunos exerçam de forma consciente seu papel na
sociedade. Entendemos enquanto escola, que o civismo é uma atitude que se aprende, comportamento que se desenvolve e é portanto,
parte do ato de educar.

FESTA DA PADROEIRA SANTA TEREZINHA

Município: Santana do Riacho

Data: 01/10

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Igreja Santa Teresinha - Serra do Cipó, Rua Santa Teresinha, s/n

Organização/Informações:

Telefone:  (31) 3718-7458

Facebook: https://www.facebook.com/turismoserradocipo

Site: http://www.santanadoriacho.mg.gov.br

Descrição:

Evento que comemora o aniversário da padroeira do distrito Serra do Cipó. As festividades duram nove dias com a realização de novena e,
neste período, são realizadas missas, apresentações de banda de música e, ao final, a comunidade paroquial confraterniza com
barraquinhas de comidas típicas e bebidas.

TRILHÃO DE BIKE

Município: Pequi

Data: 01/10, 30/10

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça do Coreto - Centro, Praça Tancredo Neves, s/n

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3278-1272

Site: http://www.pequi.mg.gov.br/sitenovo/

Descrição:

O Evento reúne ciclistas de toda a região para passeio ciclístico em trilhas e tem caráter puramente recreativo. Envolve atletas de todas as
qualificações e idades. Há a Concentração dos atletas, na Praça Tancredo Neves (Coreto), de onde é dada a largada. O percurso é de,
aproximadamente, 30 km ao longo de estradas não pavimentadas e caminhos vicinais que cortam a região do município de Pequi/MG e
cidades vizinhas, com três pontos de apoio. Após a chegada, os ciclistas vão em direção à Barraquinha de Santo Antônio, onde é servido
almoço, há atrações musicais e Sorteio de Brindes.



LENDO NA PRAÇA

Município: Estrela do Indaiá

Data: 01/10

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça São Sebastião - Centro, Praça São Sebastião, Sem número

Circuito: Circuito Turístico do Lago de Três Marias

Organização/Informações:

Telefone: (37) 35531741

Descrição:

Projeto Literário ao ar livre que tem como objetivo mobilizar a população para o desenvolvimento do hábito e gosto pela leitura através de
estratégicas pedagógicas como: tapete da leitura, túnel literário, leitura ao pé da árvore, m,aleta viajante, leitura deleite, entre outras. Os
principais serão os alunos da Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental que através do exemplo irá instigar os visitantes
presentes e comunidade local.

FESTIVAL DA CRIANÇA DE IPATINGA

Município: Ipatinga

Data: 01/10, 12/10

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro Cultural Usiminas - Industrial, Av. Pedro Linhares Gomes, 3.900

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone:  (31) 3822-3031 / 3825-1811

Site: https://www.institutoculturalusiminas.com/

Descrição:

Iniciado em 2000, o Festival da Criança já ultrapassou o público de 57 mil pessoas. O projeto tem por objetivo ampliar o repertório cultural
de crianças e adolescentes, além da formação de público para teatro, promove atrações voltadas para escolas, mediante agendamento e
apresenta espetáculos infantis de qualidade, de bilheteria.

III FÓRUM ACERVOS ARQUEOLÓGICOS - MUSEUS, INSTITUIÇÕES DE GUARDA E PESQUISA

Município: Belo Horizonte

Data: 02/10, 04/10

Categoria: Congressos e Convenções, Outros

Endereço: Auditório CAD 2 - UFMG - Pampulha, Av. Pres. Antônio Carlos, 6627

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone:  (31) 3409-6122

Site: http://www.even3.com.br/3faarq

Descrição:

Nos últimos dois anos, o Grupo de Trabalho Acervos da Sociedade de Arqueologia Brasileira (GT Acervos da SAB), juntamente com a
Rede de Museus e Acervos Arqueológicos (REMAAE) tem conseguido organizar importantes espaços de discussão por meio das
realizações dos Fóruns de Acervos. O primeiro realizado em Ouro Preto, em 2017, e o segundo no Rio de Janeiro, em 2018. Os dois
primeiros fóruns resultaram em grande amadurecimento e na elaboração de documentos que têm nos auxiliado a fortalecer a militância em
prol da gestão dos acervos arqueológicos. O III Fórum Acervos Arqueológicos acontecerá entre os 02 e 04 de outubro de 2019 na
Universidade de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e terá como tema Museus, Instituições de Guarda e Pesquisa. Com a temática queremos
alcançar as ações traçadas no Fórum passado, convidando as instituições de guarda e pesquisa de todo país a participar do Fórum e
nossos coletivos de discussão.



VIII CONGRESSO SAMMG - CONSTRUÇÃO DO CUIDAR

Município: Belo Horizonte

Data: 03/10, 05/10

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Associação Médica de Minas Gerais - Centro, Avenida João Pinheiro, 161

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3247-1610

Facebook: https://www.facebook.com/medicina.sammg/

Site: https://www.even3.com.br/viiicongressosammg/

Descrição:

A Sociedade de Acadêmicos de Medicina de Minas Gerais (SAMMG), realiza o maior evento acadêmico de medicina do Brasil: o VIII
Congresso SAMMG. Este ano como tema “Construção do Cuidar: entre o touch digital e o toque humano”. A programação científica, cultural,
política e social foi pensada com enorme carinho e cuidado, de forma que cada profissional possa não só atualizar conhecimentos, mas
ampliar e trocar experiências. O evento contará com um time de especialistas do cenário nacional para apresentar nas variadas salas
temáticas e cursos práticos, o atendimento nos diferentes níveis de atenção à saúde, considerando a evolução e a realidade destes
serviços. Toda a estrutura oferecida é fruto do trabalho de um time de mais de cem acadêmicos que compõem a SAMMG e que se
empenham para tudo acontecerem.

NOVENA EM LOUVOR A SENHORA APARECIDA

Município: Bonfinópolis de Minas

Data: 03/10, 12/10

Categoria: Religiosos

Endereço: Espaço Público Praça da Matriz - Bonfinópolis de Minas, Rua Sao José , 00, Centro

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99917-2118

Site: http://www.bonfinopolismg.gov.br

Descrição:

Novena em louvor a Nossa Senhora Aparecida, realizada pela igreja local, no evento há missas, novenas e após, apresentação (show) de
artistas regionais (cantores), tendas, barracas para venda de comidas e bebidas.

FESTA DA MOAGEM

Município: Cabeceira Grande

Data: 03/10, 06/10

Categoria: Outros, Show

Endereço: Sindicato de Agropecuários - Centro, Rua Eduardo Lucas, S/N

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3677-8093

Facebook: http://https://www.facebook.com/cabepalmmg/

Site: http://www.pmcg.mg.gov.br

Descrição:

A grandiosa e renomada festa da moagem e do carro de boi de Cabeceira Grande é um resgate cultural, que conta com uma programação
para agradar todos os gostos, com missas cantadas, apresentação de artistas locais e renomados, moagem de cana no engenho de
madeira, preparação de derivados de leite e mandioca a serem assados em fornos de barro, o queridinho e sempre esperado desfile de
carros de boi acontecerá e não podendo ficar de fora as famosas cavalgadas, venha conferir conosco esse evento que vai mais um ano
marcar a história.



FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA (COENG)

Município: João Pinheiro

Data: 03/10, 12/10

Categoria: Religiosos

Endereço: Igreja da Coenge - Explanada, BR040, s/n, km 139 da BR 040

Organização/Informações:

Telefone: (38) 356-16057

Facebook: https://www.facebook.com/p.imaculadaconceicaojp

Site: https://pt-br.facebook.com/paroquianossasraimaculadaconceicao/

Descrição:

A comemoração em louvor a Nossa Senhora Aparecida acontece entre os dias 03 a 12 de outubro, na Igreja da Coeng, assim conhecida
pelos seus devotos e que brevemente será o Santuário Nossa Senhora Aparecida. A festa acontece há mais de 35 anos em nossa cidade,
com uma grande peregrinação até a Igrejinha. Os devotos e participantes da festa podem esperar uma programação rica e diversa, com
missas tradicionais, sertanejas, apresentação de folias, barraquinhas e terços dos devotos que fazem seus pedidos e pagam promessas
recebidas.

WORLD COOP MANAGEMENT - WCM 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 03/10, 04/10

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Expominas - Gameleira, Avenida Amazonas, 6200

Organização/Informações:

Telefone: (11) 4861-3909

Facebook: https://www.facebook.com/wcm.coop

Site: http://wcm.coop/

Descrição:

Realizado em Belo Horizonte desde 2015, o Congresso Internacional World Coop Management é hoje uma referência no Setor Cooperativo
do Brasil. É o mais importante encontro de presidentes e dirigentes do setor cooperativo brasileiro, onde o público interage com os principais
players do mercado, aumentando seu networking, conhecimento e promovendo oportunidades de negócios. Ideias inovadoras e novas
tendências mundiais sobre sustentabilidade e competitividade serão apresentadas por grandes ícones nacionais e internacionais.

IX CONGRESSO BRASILEIRO DE CIRURGIA DO FÍGADO, PÂNCREAS E VIAS BILIARES

Município: Belo Horizonte

Data: 03/10, 05/10

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Hotel Ouro Minas - Ipiranga, Avenida Cristiano Machado, 4001

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (21) 3326-3320

Site: http://congressochpb2019.com.br/

Descrição:

O IX Congresso Brasileiro de Cirurgia do Fígado, Pâncreas e Vias Biliares será realizado de 3 a 5 de outubro no Hotel Ouro Minas em Belo
Horizonte. Os temas abordados no evento interessam cirurgiões gerais, cirurgiões do aparelho digestivo, gastroenterologistas e
oncologistas; acadêmicos de medicina também serão participantes do Congresso. A programação do do evento assim como as inscrições
podem ser acessadas no site oficial. O evento é organizado pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia HepatoPancreatobiliar



FESTA À FANTASIA 2019

Município: Espera Feliz

Data: 04/10, 05/10

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Campestre Clube de Espera Feliz - Centro, Rua da Mineração, S/N

Organização/Informações:

Telefone: (32) 99947-2828 / 98509-1115

Descrição:

Este ano será a 16ª Edição da Festa à Fantasia, que conta com público diverso, Mesclando vários ritmos de musica , com DJ's e bandas
variadas. Costuma acontecer o Pré Fantasy, que oferece música mecânica com vários DJ's convidados e há grande festa com Bandas e
Dj's. A Festa à Fantasia já atraiu um público de milhares de pessoas da Região do Caparaó Mineiro, Capixaba e Norte Fluminense.

PIRAPORARTES

Município: Pirapora

Data: 04/10, 05/10

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço:  Casa da Cultura - Centro, Praça da Estação Ferroviária, S/N

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3741-2366

Facebook: https://www.facebook.com/Tear-Projetos-104349034253265/?__tn__=%2Cd%2CP-
R&eid=ARC1ffGIfXnPrGd_IkY0JVsi8KWR6wl68DJXg9_u3BpSITsHhf0bxxHA53y3VMt8ulv2lYsNvlcyfj2z

Site: https://www.pirapora.mg.gov.br

Descrição:

O Piraporartes que se trata de um festival cultural completo, gratuito e inédito no norte de Minas, com exposição de figurinos de teatro,
apresentação de peças teatrais para o público adulto e infantil, plantio do Pomar Cultural e apresentação de Orquestra. O evento está
aprovado em leis de incentivo e tera o selo de realização da Secretaria Especial da Cultura/Ministério da Cidadania do Governo Federal. As
oficinas que compõem o festival serão ministrador pelo IFNMG - Polo Pirapora, gerando mão de obra qualificada para eventos culturais na
região. No dia 04 de outubro (sexta-feira) ás 19h, haverá a apresentação de Orquestra , Musical Rádio Nacional e no dia 05/10 (Sábado) às
19h, apresentará a Rádio Nacional , Helga canta musicais da broadway e Barranqueiros com Zabelê e Julia Ribas.

X FESTIVAL DA PRIMAVERA DE OLIVEIRA

Município: Oliveira

Data: 04/10

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça Xv de Novembro, Casa da Cultura Carlos Chagase e pelas ruas da cidade. - Centro, Praça XV de Novembro, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3331-5671

Facebook: http://https://www.facebook.com/Prefeitura-Municipal-de-Oliveira-MG-472026389520629/

Site: http://www.oliveira.mg.gov.br/

Descrição:

O importantíssimo projeto cultural FESTIVAL DA PRIMAVERA DE OLIVEIRA, já tradicional na cidade, valoriza a cultura e a tradição
favorecendo o turismo cultural e impulsiona consideravelmente o desenvolvimento cultural e turístico de Oliveira e região. A décima edição
terá início na primeira semana de outubro com contação de histórias e apresentações artísticas. O Festival conta com diversas
manifestações culturais, com uma programação bem diversificada: Oficinas, exposições, teatrais, apresentações artísticas de escolas,
apresentações de danças por vários estúdios, apresentação de Orquestras musicais, oficinas de musicalidade, roda de capoeira, contação
histórias, exibição de curtas-metragens, apresentação de Corais de nossa cidade, apresentação de conjuntos musicais instrumentais e
shows. Todos os eventos são abertos ao público e completamente gratuitos.



2º ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTAS

Município: Boa Esperança

Data: 04/10, 06/10

Categoria: Esportivo, Feiras e Exposições, Show

Endereço: Avenida Beira Lago - Centro, Avenida Juscelino Kubitschek, s/n

Circuito: Circuito Turístico Lago de Furnas

Organização/Informações:

Telefone:  (35) 98886-4884

Site: http://www.mototour.com.br/eventos/17o-encontro-nacional-de-motociclistas-de-boa-esperanca

Descrição:

Organizado pelos Moto Clube Filhos do Pai Eterno, o Encontro Nacional busca proporcionar uma grande confraternização com os
motociclistas de todo o Brasil. O evento acontece nas margens do Lado dos Encantos, no centro da cidade, local muito agradável. Com
programação diversa e completa, o público participante pode esperar muita diversão: shows de rock, exposição de motocicletas, estandes
de acessórios, sorteios de brindes, premiações, passeios programados e muito mais. Além disso, o evento conta com uma super estrutura:
camping com chuveiro quente, praça de alimentação e café da manhã gratuito! Não haverá cobrança de ingressos.

MINAS À QUEIJO E VIOLA

Município: Uberlândia

Data: 04/10, 06/10

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Parque de Exposição Camaru - Pampulha, Av. Juracy Junqueira de Rezende, 100

Circuito: Circuito Turístico Alta Mogiana

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3292-8800

Site: http://www.uberlandia.mg.gov.br

Descrição:

O evento faz parte do programa Novoagro e marca a primeira reunião das nove regiões de queijo do estado de Minas Gerais, além de outros
produtos artesanais do estado. Esta será a primeira edição do evento, o qual possui estimativa de publico prevista de cerca de 20.000
pessoas. Para agitar o evento, haverá participação da orquestra Mil Violas, homologada pelo GuinessBook como a maior do mundo.

FESTIVAL DA PRIMAVERA DE OURO PRETO

Município: Ouro Preto

Data: 04/10

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro de Eventos de Ouro Preto - Ouro Preto, Rua Desidério de Matos, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99376-2788

Descrição:

Em grande estilo, começam em outubro as atividades da “Fábrica Ouropretana - Centro Municipal de Eventos”, com a primeira edição do
Festival da Primavera de Ouro Preto, trazendo para Ouro Preto importantes nomes do cenário artístico musical. Estão confirmadas
apresentações em estilos variados, como o reggae do MANEVA, o rap carioca do POESIA ACÚSTICA, o inusitado ritmo de tambores do
congo capixaba do CASACA, e a galera do ORIENTE, este último com presença confirmada também no Rock In Rio 2019. E é assim que o
novo espaço, adaptado pelo governo municipal no antigo prédio da Companhia Itaunense Fábrica de Tecidos de Ouro Preto, inicia suas
atividades. A “Fábrica Ouropretana - Centro Municipal de Eventos” possui 9.000m2 de área construída, e foi o lugar escolhido para acolher
um vasto programa de utilização, sobretudo, considerando as demandas de eventos culturais de grande concentração de público que a
cidade de Ouro Preto recebe todos os anos. O secretário Felipe Vecchia, de Turismo, Indústria a Comércio, destacou os benefícios que o
novo centro municipal de eventos vai trazer para a cidade: “Ouro Preto passa a contar com uma área preparada e planejada para receber
um grande fluxo de pessoas, preservando o centro histórico e garantindo que eventos culturais e de lazer para grandes públicos possam
acontecer”. A estreia da “Fábrica Ouropretana - Centro Municipal de Eventos” será na sexta-feira, dia 4 de outubro, com abertura dos portões
prevista para 21h00min. Para saber mais e garantir seu ingresso, acesse o site da produtora , responsável pela realização do evento:
https://www.facebook.com/touroproducoes/



FESTA DE SÃO FRANCISCO E RESGATE CULTURAL DE MONTE ALVERNE

Município: Miradouro

Data: 04/10

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Comunidade Bom Jesus do Monte Alverne - Zona Rural, Monte Alverne, s/n

Circuito: Circuito Turístico da Serra do Brigadeiro

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3753-1905 / 99951-9158

Facebook: http:https://www.facebook.com/PrefsMiradouro/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCrjs20cub-
3W0Y5kc3AkWG2iigVykK8ohp7CN-fTVpDzx0746m9Q79bsh9dR1Xat3uUQw_MSCjm-sO//

Site: http://www.miradouro.mg.gov.br/

Descrição:

A Festa de São Francisco de Monte Alverne é uma festa religiosa, cujo principal objetivo é fazer o resgate cultural da comunidade, como a
valorização da Folia de Reis do Sapé. Outro ponto muito importante a ser destacado é a procissão que ocorre do antigo local da primeira
igreja até a igreja atual, com percurso de 1 Km. Durante o dia é realizado um ato religioso, com missas e procissões. E durante a noite, após
a missa final, shows com artistas locais e regionais, além de diversas barraquihas: a comunidade coloca em exposição todos os seus
trabalhos artesanais, santos de barro, terços feitos a mão, lenços, sem contar as comidas tradicionais da região, como doces, bolos, queijos.
Venha se encantar na região de Monte Alverne, aos pés da Serra do Brigadeiro!

OFERTÓRIO - CAETANO MORENO ZECA TOM VELOSO

Município: Belo Horizonte

Data: 04/10

Categoria: Show

Endereço: Km de Vantagens Hall - Savassi, Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (21) 2529-0700

Facebook: https://www.facebook.com/FalaCaetano/

Site: http://www.caetanoveloso.com.br/

Descrição:

O Km de Vantagens Hall receberá no dia 4 de outubro, sexta-feira, o cantor Caetano Veloso, que se apresentará novamente ao lado dos
filhos, Moreno Veloso, Zeca Veloso e Tom Veloso. O show em Belo Horizonte faz parte da turnê "Ofertório". A turnê foi batizada com o nome
de uma canção feita especialmente para a missa de 90 anos da mãe de Caetano, dona Canô e tem repertório escolhido pelos filhos de
Caetano Veloso. No repertório, canções como "O Leãozinho", "Reconvexo" e "Um canto de afoxé para o bloco do Ilê", além de novas
composições, como "Todo Homem", de Zeca Veloso.

FESTAS DOS SANTOS DO RIO

Município: Januária

Data: 04/10

Categoria: Religiosos

Endereço: Av. São Francisco - Centro, Januária, sn

Circuito: Circuito Turístico Velho Chico

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3621-1342

Site: http://www.diocesedejanuaria.com.br/

Descrição:

A festa acontece na semana da cidade, com o encontro dos Santos que vem em procissão de barco pelo rio, ao encontro da imagem de
Nossa Senhora das Dores, que seguem procissão luminosa pela até o cais da cidade.



FEIRA DAS NAÇÕES

Município: Pouso Alegre

Data: 04/10, 06/10

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Pátio da Rodoviária de Pouso Alegre - São José, Avenida Levindo Ribeiro Couto, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 99107-3000

Facebook: https://www.facebook.com/feiradasnacoes/

Descrição:

Além da gastronomia característica de países como Alemanha, Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Espanha, França, Itália, Japão, Rússia,
México, a carreta-escola do Senac oferece oficinas para preparo de diversas comidas típicas. Durante a Feira ocorrem diversos shows e
sorteios de brindes. O evento é promovido pela APA-Associação de Promoção e Assistência Social e Lojas Maçônicas de Pouso Alegre e
conta com a parceria do Sindivale – Sindicato do Comércio do Vale do Sapucaí e toda a verba arrecadada é direcionada a instituições
filantrópicas. Em 2018 a Feira estará em sua 19ª Edição.

3º ENCONTRO DE CARROS DE BOI

Município: Arapuá

Data: 05/10, 06/10

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça São João Batista - centro, Praça São João Batista , 0

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3856-1234

Facebook: http://facebook.com/prefeituraarapua

Site: http://www.arapua.mg.gov.br

Descrição:

Na noite anterior ao Encontro, acontece a concentração em uma fazenda, onde Carreiros, Candeeiros e familiares fazem um forró de
confraternização. Assim, ao raiar do dia Carreiros e Candeeiros montam suas cargas para serem puxadas por bois durante a festa. Pegando
a estrada e levantando a poeira, a primeira parada é trevo de entrada de Tiros, reunindo milhares de pessoas apreciadoras da proposta.
Cachaça boa, queijo e paçoca de carne temperam o apetite dos participantes. De um a um os carros dividem o espaço com a montanhosas
paisagem do cerrado partindo sentido o centro da cidade. Lá são aguardados pela comunidade local para um dia de homenagens e
agradecimentos. A festa se encerra com um delicioso almoço. São histórias contadas, causos, viola e o reviver de nosso passado construído
pelos cantantes dos carros de boi.

FEIRA GASTRONÔMICA DO PASTEL DE ANGU

Município: Itabirito

Data: 05/10, 06/10

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Complexo Turístico da Estação - Centro, Praça Dr. Guilherme, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3561-4000

Facebook: https://pt-br.facebook.com/prefeituraitabirito/

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

A Feira Gastronômica do Pastel de Angu foi criada para valorizar a culinária itabiritense. As mantenedoras do modo de fazer o pastel de
angu trabalham na feira com barraquinhas em que são vendidos os pastéis, prato típico de renome na cidade. A programação da festa conta
com shows e uma noite de gastronomia e boa música, e no dia 22 de setembro, contará com apresentações de teatro - Auto do Boi e Grupo
Galpão.



FESTIVAL DA VIOLA E VIOLÃO

Município: Planura

Data: 05/10

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça da Vila de Furnas - Vila Residencial de Planura, Rua 07, 04

Organização/Informações:

Telefone: (34) 34277041

Site: http://www.planura.mg.gov.br

Descrição:

Acontecerá em Planura, na Praça da Vila de Furnas, o Festival de Viola e Violão. A Praça, com 6 platôs, foi projetada pelo arquiteto
Fernando Chacel, bem tombado em 2015. O palco onde acontecem as apresentações diversas, é montado no 3º platô. As inscrições ficam
abertas até uma semana antes do evento, no setor do DICULP da Secretaria da Cultura Turismo Esporte e Lazer.

FESTA DO TERNO DE CONGADO SÃO JOÃO

Município: Onça de Pitangui

Data: 05/10, 05/10

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Onça de Pitangui - Centro, rua, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3273-1133

Site: http://www.oncadopitangui.mg.gov.br/

Descrição:

Na Festa de Nossa Senhora do Rosário, os ternos visitantes se reúnem na sede do Terno de Congado São João, onde são recebidos com
um café da manhã que é servido a todos. Após o café, os ternos saem em cortejo percorrendo as principais ruas do município até chegarem
à Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Na igreja, cada terno faz sua homenagem a Nossa Senhora e, ao final desta, retornam à sede do
Terno São João para um almoço coletivo. Após o almoço, todos permanecem reunidos numa grande confraternização e à tarde retornam
para seus municípios de origem.

DESFILE CÍVICO

Município: Carmo do Paranaíba

Data: 05/10

Categoria: Cívicos, Culturais e Artísticos

Endereço: Avenida Doutor Aristides Ferreira de Melo - Centro, Avenida Doutor Aristides Ferreira de Melo, SN, Avenida Doutor
Aristides Ferreira de Melo

Circuito: Circuito Turístico Caminhos do Cerrado

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3851-2636

Site: http://www.carmodoparanaiba.mg.gov.br/

Descrição:

O desfile cívico é um dos mais grandiosos e tradicionais eventos do Município. Tem por objetivo valorizar as tradições e promover o resgate
cultural local, bem como, o orgulho de ser Carmense. As temáticas do desfile dá motivação e promove a criatividade das escolas que
contam a história, desde a emancipação político-administrativa, até os dias atuais do município ,abrangendo variados temas como: arte,
cultura, esporte, música etc.Com envolvimento de escolas municipais, estaduais, particulares, entidades filantrópicas, associações, Polícia
Militar e diversas fanfarras.



VESPERATA DIAMANTINA

Município: Diamantina

Data: 05/10

Categoria: Show

Endereço: Centro Histórico - Centro, R. Quitanda, s/n

Circuito: Circuito Turístico dos Diamantes

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3531-9532

Facebook: http://facebook.com/vivadiamantina

Site: http://vivadiamantina.com.br/

Descrição:

A histórica Rua da Quitanda é o palco das Vesperatas de Diamantina, a partir das 20h. Por duas horas e meia, músicos de diferentes idades
– muitos deles formados em projetos sociais – empunham instrumentos musicais das sacadas de construções seculares. Do meio da rua,
sobre as pedras centenárias, os maestros regem a sinfonia. O som ecoa pelas esquinas que testemunharam, também, o amor do contratador
de diamantes João Fernandes de Oliveira pela mulata e escrava Chica da Silva, a quem ele libertou e tomou como sua rainha.

FARTURA BH

Município: Belo Horizonte

Data: 05/10, 06/10

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Em frente a Filarmônica - Barro Preto, Rua Tenente Brito Melo, 1090

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: 00

Facebook: https://www.facebook.com/events/761390630958596/

Site: https://www.farturabrasil.com.br/

Descrição:

O Fartura - Comidas do Brasil realiza nos dias 05 e 06 de Outubro, o tradicional Festival Fartura, que reúne chefs, produtores, aulas
interativas, as melhores receitas para o público, além de shows e apresentações cênicas será realizado nos dias 5 e 6 de outubro, em frente
à sede da Filarmônica MG, no Barro Preto. O evento é sujeito à lotação. Entre os chefs confirmados nesta edição estão Mariana Gontijo
(MG), Thiago Paraíso (DF), Jonatas Moreira (AL), Paulo Anijar (PA), Caetano Sobrinho (MG), Américo Piacenza (MG) e muitos outros!

CAMPEONATO MINEIRO BMX - BICICROS 4ª ETAPA FINAL.

Município: Curvelo

Data: 05/10, 06/10

Categoria: Esportivo

Endereço: Pista de Bicicrós - Leo Batista, Avenida Integração, 365, Complexo da Avenida Integração.

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: 38 37217907 / 38 37215225

Descrição:

A cidade de Curvelo/MG será palco das grandes disputas da Final do Campeonato Mineiro de BMX 2019. Dias 05 e 06 de outubro, a cidade
se transforma na capital da emoção sobre duas rodas, os melhores atletas da BMX que acompanham o circuito mineiro estarão presentes,
além dos atletas do Rio de Janeiro e Espírito Santo.



ARTE E SABOR - FESTIVAL GASTRONÔMICO DO JEQUITINHONHA E MUCURI - JENIPAPO DE MINAS 2019

Município: Jenipapo de Minas

Data: 05/10

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Bom Pai - centro , Praça Bom Pai , s/n

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 98731-4687

Descrição:

O maior Festival Gastronômico e cultural dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, com gastronomia, musica boa, arte e conhecimentos
culinários, na cidade de Jenipapo de Minas o evento será realizado no dia 05 de outubro, na Praça Bom Pai a partir das 19 h com Feira
Gastronômica e cultural com apresentação e comercialização de pratos típicos da culinária local, artesanato e musica ao vivo com artistas
regionais

ARTE E SABOR - FESTIVAL GASTRONÔMICO DO JEQUITINHONHA E MUCURI - FRANCISCO BADARÓ 2019

Município: Francisco Badaró

Data: 05/10

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça do Rosario - Praça do Rosario , Praça do Rosario , s/n

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3738-1123

Descrição:

O maior Festival Gastronômico e cultural dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, com gastronomia, musica boa, arte e conhecimentos
culinários, na cidade de Francisco Badaró o evento será um feira Gastronomia e cultural com apresentação e comercialização de pratos
típicos da culinária local, artesanato e musica ao vivo com artistas da região no dia 05 de outubro a partir das 20 h.

CRISTINA ADVENTURE

Município: Cristina

Data: 05/10, 06/10

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça Santo Antônio - Centro, Praça Santo Antônio, 28

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3281-1962

Facebook: https://www.facebook.com/groups/1749920705278320/

Site: http://www.cristina.mg.gov.br

Descrição:

O Cristina Adventure é um evento fantástico para quem curte a natureza e a vida ao ar livre, oferecendo modalidades de ciclismo, corrida
rústica, caminhada trekking, yoga trekking, paraglider, cavalgada e motocross, os participantes ficam envolvidos em um espírito de equipe e
não de competição. São oferecidos frutas, água, carro de apoio e pontos de apoio para garantir a segurança dos participantes.



12º DESAFIO DOS VENTOS

Município: Extrema

Data: 06/10

Categoria: Esportivo

Endereço: Parque Municipal de Eventos - Centro, Parque Municipal de Eventos, s/n

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 99747-1620

Site: http://www.desafiodosventos.com.br/

Descrição:

Para os amantes da mountain bike, a competição Desafio dos Ventos é uma ótima oportunidade de curtir belas paisagens e desafiar-se
pelas estradas da Serra da Mantiqueira. Você pode participar do Desafio dos ventos em três modalidades Pró, Sport e Turismo,
individualmente, em dupla e com dupla mista. A preços acessíveis a intenção é estimular a pratica do esporte e dos passeios ciclísticos.
Mais informações pelo site.

3° TRILHÃO CICLOSULMINAS

Município: Pouso Alegre

Data: 06/10, 06/10

Categoria: Esportivo

Endereço: Avenida Prefeito Tuany Toledo - Fátima 1, Avenida Prefeito Tuany Toledo, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3421-5665 / 99942-0800

Facebook: https://www.facebook.com/groups/trilhaociclosulminas/ https://www.facebook.com/ciclosulminas/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/carloshenriqueciclista/

Site: http://www.ciclosulminas.com.br

Descrição:

O evento constitui-se de um passeio (Cicloturismo), uma confraternização entre os amigos do esporte, e não uma competição. Com três
percursos definidos pela organização, que percorrerão as áreas rurais de nossa cidade, passando por lugares pitorescos, onde o
participante estará em contato direto com a natureza local. Na programação é disponibilizado aos participantes e acompanhantes,
informações turísticas, culturais, religiosas e gastronômicas. Os participantes tem todo apoio logístico, tais como alimentação, hidratação e
socorro em caso de acidente. Todos os percursos são devidamente sinalizados. Ao final, o participante recebe uma medalha personalizada,
alusiva a sua conquista.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE VARGINHA

Município: Varginha

Data: 07/10

Categoria: Cívicos

Endereço: Concha Acústica Mariangela Calil - Centro, Praça José de Rezende Paiva, 152

Circuito: Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D'Água

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3690-2066

Site: http://www.varginha.mg.gov.br

Descrição:

A festa começa com concentração na Praça do ET e em frente à Concha Acústica, onde haverá a cerimônia oficial, com a presença do
prefeito , do vice-prefeito , de secretários municipais e autoridades locais. haverá o hasteamento das bandeiras e a execução do Hino
Nacional Brasileiro, pela Banda de Música da Escola de Sargentos das Armas/EsSA de Três Corações e o Hino de Varginha , mega aulão
de Zumba com Professores e Técnicos da Secretaria Municipal de Esporte – Semel, apresentação de grupos folclóricos e teatrais de rua,
tendas informativas, brinquedos infláveis gratuitos para crianças, distribuição de pipoca e algodão doce, praça de alimentação e à noite,
shows musicais na Concha Acústica com os “Artistas da Terra”.



SEMANA DA CRIANÇA

Município: Itajubá

Data: 07/10, 13/10

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Parque de Eventos - Estiva, Av. Dr. Jerson Dias, 175

Circuito: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3692-1778

Facebook: http:p//prefeituradeitajuba

Site: http://www.itajuba.mg.gov.br

Descrição:

É um evento que reúne as famílias de Itajubá e região para momentos de descontração e lazer com muita segurança e tranquilidade que o
nosso Parque Municipal oferece. Os pequenos moradores do município, e também da região, podem contar uma festa divertida e cheia de
coisas boas. A festa disponibilizará brinquedos infláveis, discoteca teen, praça de alimentação, passeios de pedalinho, pula-pula, peças de
teatro e ainda haverá distribuição de picolé, algodão doce e pipoca para todas as crianças.

FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Município: Carmo do Cajuru

Data: 09/10, 12/10

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Praça 1° de Janeiro - Centro, Praça 1° de Janeiro, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3244-1001

Facebook: http://prefeituradecarmodocajuru

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

Nossa Senhora do Rosário é o título mariano apresentado aquando da aparição da Santíssima Virgem Maria a São Domingos de Gusmão
em 1208 na igreja do mosteiro de Prouille, na qual a mãe de Jesus entregou o Santo Rosário ao frade dominicano. O evento é realizado na
Praça 1° de Janeiro. entrada Franca. Conta Com a Participal de vários Grupos de Folia de Reis.

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE FONOAUDIOLOGIA

Município: Belo Horizonte

Data: 09/10, 12/10

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Ouro Minas Palace Hotel - Ipiranga, Avenida Cristiano Machado, 4001

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (51) 3076-7002

Facebook: https://www.facebook.com/sbfaorg

Site: https://www.sbfa.org.br/portal2017/

Descrição:

A Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia apresenta o X Congresso Internacional de Fonoaudiologia, que será realizado de 9 a 12 de
outubro em Belo Horizonte. O tema escolhido este ano é “Vulnerabilidade e o cuidado em saúde”. Ele contribui para a ampliação da
compreensão sobre os fenômenos da saúde e problematiza a suscetibilidade das pessoas a problemas e danos de saúde que implicam a
intervenção fonoaudiológica e de áreas afins. A Programação Científica contemplará os diversos campos de trabalho e pesquisa da área,
compondo-se por diversas atividades, entre outras: conferências magnas, simpósios com temas transversais, discussão de casos clínicos
na perspectiva interdisciplinar e com enfoque no trabalho em equipes, bem como discussão de casos clínicos em áreas do saber
específicas ou ações de saúde coletiva.



34ª FESTA DO PEÃO BOIADEIRO

Município: Extrema

Data: 10/10, 13/10

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Parque Municipal de Eventos - Centro, Parque Municipal de Eventos, s/n

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3435-6066

Site: http://www.extrema.mg.gov.br/rodeiodeextrema/

Descrição:

Tradicional evento que evidencia a cultura country, chega a sua 34ª edição em Extrema, com montaria, shows, exposições e barracas de
comidas típicas. Em 2018, a festa contou com nomes importantes no cenário sertanejo do Brasil: Henrique e Juliano, Fernando e Sorocaba,
Rio Negro e Solimões, Naiara Azevedo, Craveiro e Cravinho e Cesar e Paulinho, que fizeram a alegria do público durante os 4 dias de
festa. Quem participa da Festa ainda pode contar com diversas outras atrações: Desfile de Carros de Boi, Fazendinha para as crianças,
concurso de Berrante e Queima do Alho e o Desfile de Cavaleiros.

FESTA DAS ROSAS

Município: Barbacena

Data: 10/10, 13/10

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Parque de Exposição Bias Fortes - João Paulo II, Av. Sobral Pinto , S/Nº

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3339-2084

Site: http://barbacena.mg.gov.br

Descrição:

Festa das Rosas principal evento do calendário municipal de Barbacena, proporciona uma grande variedade cultural para moradores e
turistas. O evento conta com diversos momentos, desde missas e exposição de flores até desfile e baile de gala.

PROCISSÃO FLUVIAL

Município: Sacramento

Data: 11/10

Categoria: Religiosos

Endereço: Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio do Santíssimo Sacramento - Centro, R. Benedito Valadares , 43 , Igreja

Circuito: Circuito Turístico da Canastra

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3351-8900 / (34) 3351-1754

Site: http://www.sacramento.mg.gov.br

Descrição:

A paróquia da Basílica do Santíssimo Sacramento, apresentado pelo Patrocínio de Maria, realiza no dia 12 de outubro a procissão fluvial em
comemoração à Festa de Nossa Senhora Aparecida. A procissão fluvial leva a imagem de Nossa Senhora Aparecida pelo leito do Rio
Grande, navegando 13km com a santa na divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais. O evento já virou tradição na cidade e esse ano
completa seus 9 (nove) anos.



FESTIVAL SABORES DO QUEIJO - SERRO

Município: Serro

Data: 11/10, 13/10

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Outros

Endereço: Praça João Pinheiro - Centro, Praça João Pinheiro, s/n

Circuito: Circuito Turístico dos Diamantes

Organização/Informações:

Telefone: (38) 98816-9466

Site: http://www.instagram.com/festivalsaboresdoqueijo

Descrição:

Uma praça de alimentação especialmente montada para a ocasião servindo pratos com o queijo artesanal do Serro como protagonista.
Cozinha show com chefs convidados, rodas de conversa com os produtores de queijo, degustação de queijos e bebidas artesanais locais,
palco com shows de jazz, blues, choro e muito mais. Nos dias 4, 5 e 6 de outubro no Largo do Rosário em Milho Verde e nos dias 11, 12 e
13 na Praça João Pinheiro em Serro junto com a Festa do Queijo. Em breve a programação completa! Acompanhem no instagram
@saboresdoqueijo Não fique de fora!

FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA - ACAUÃ DE MINAS

Município: Leme do Prado

Data: 11/10, 13/10

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos, Show

Endereço: Praça de Acuã de Minas - Acauã de Minas, Acaua de Minas, 00

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3764-8003

Descrição:

Durante as novenas são convidadas comunidades vizinhas que são responsáveis pelas celebrações das missas e logo após acontece os
leilões de variedades culinárias, artesanatos, decorações e afins. No último dia da novena, acontece a tradicional procissão pelas ruas da
comunidade, onde fiéis buscam a bandeira da santa padroeira e logo após o mastro. Para finalizar o evento tem atrações na praça local com
shows musicais de estilos diversos. Há grande participação popular tanto da cidade e comunidades de leme do prado como de cidades
vizinhas.

FESTA EM LOUVOR A SÃO GERALDO MAGELA

Município: Inconfidentes

Data: 11/10, 20/10

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Religiosos

Endereço: Praça Tiradentes - Centro, Praça Tiradentes, s/n

Circuito: Circuito Turístico das Malhas do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3464-1080

Facebook: http://facebook.com/geraldo.majela.969952/

Descrição:

Festa em louvor a São Geraldo Majela, padroeiro de Inconfidentes. Evento organizado pela Matriz de Inconfidentes, Paróquia de São
Geraldo Majela, que conta com rica programação religiosa, além de festiva, com barraca com show de prêmios, comidas típicas,
apresentações de cantores locais todas as noites e leilão de vivos. A Festa de São Geraldo acontece todo mês de Outubro e faz parte do
calendário oficial de eventos da cidade. No total, são 10 dias de festa, caindo sempre na semana que compreende os feriados de Nossa
Senhora Aparecida (12 de outubro) e o dia do padroeiro, celebrado dia 16 de outubro. Esta festa movimenta a região é muito importante
para o Município, também, porque Inconfidentes integra dois importantes caminhos religiosos de peregrinação o Caminho da Fé e o
Caminho da Prece e recebe, todo ano, mais de 8 mil peregrinos ao longo do ano.



OKTOBERLÂNDIA BIER FEST

Município: Uberlândia

Data: 11/10, 13/10

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Teatro Municipal - Tibery, Av. Rondon Pacheco, 7070

Circuito: Circuito Turístico Alta Mogiana

Organização/Informações:

Telefone: (34) 99778-1655

Descrição:

Aos moldes da festa original na Alemanha e das melhores realizadas pelo mundo, a festa local também contará com decoração típica. A
programação se completa ainda com a apresentações ao vivo de bandas de rock n’ roll, durante os três dias de comemorações. Com
diversas opções de cervejarias artesanais e gastronomia urbana, você não pode deixar de participar do evento!

FESTA DO PASTEL DE MILHO

Município: Itajubá

Data: 11/10, 13/10

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Parque Municipal de Eventos - Estiva, Av. Dr. Jerson Dias, 175

Circuito: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3692-1778

Facebook: http:/festadopasteldemilho/

Site: http://www.itajuba.mg.gov.br

Descrição:

O evento conta com as já conhecidas barracas típicas, oficinas de pastel e grandes atrações, como shows, apresentações de dança,
encontro de violeiros e orquestas! Como o intuito da festa é difundir a cultura do pastel de milho, serão realizadas oficinas para ensinar a
fazer o nosso pastelzinho em todos os dias do evento. A melhor forma de manter a tradição é àquela que garantiu com que o pastel de milho
estivesse presente na vida da comunidade itajubense desde a época da fundação da cidade até os dias de hoje, a presença dele nas
mesas de nossas famílias.

FESTIVAL SÓ NO TIRA-GOSTO

Município: Patos de Minas

Data: 11/10, 04/11

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Fratelle Business Hotel - Centro, Avenida Getúlio Vargas, 333

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3822-9664

Facebook: http://Facebook.com/festivalsonotiragosto

Site: http://www.patosdeminas.mg.gov.br

Descrição:

Com o objetivo de valorizar a culinária e gastronomia regional, além de incentivar o turismo e o comércio em Patos de Minas, o "Festival Só
no Tira-Gosto" é o momento quando 40 restaurantes e bares exibem aos olhos da população e dos visitantes, pratos deliciosamente
preparados, de forma que a imagem tanto do petisco, como do próprio estabelecimento, tornam-se conhecidas da população e dos turistas.
O evento é uma competição saudável, quando a população e comissões julgadoras visitam os estabelecimentos credenciados, durante o
mês de realização do Festival, e avaliam a qualidade do prato concorrente e do atendimento prestado pelos garçons e garçonetes.



JOÃO PIRÔ 2019

Município: João Pinheiro

Data: 11/10, 13/10

Categoria: Show

Endereço: Parque de Exposição - Centro, Av. Batista Franco, s/n

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 9 9125-1866

Facebook: https://www.centraldoseventos.com.br/events/show/joao-piro-2019#location-map

Site: http://www.joaopinheiro.mg.gov.br

Descrição:

João Pirô 2019. A Melhor micareta do Noroeste de minas chega em João Pinheiro para mais uma edição! Shows animadíssimos com
Baianeiros, a banda mais animada do carnaval de Belo Horizonte! Pode esperar muita gente bonita e diversão! Venha fazer parte desta
grande festa. João Pinheiro te espera de braços abertos para participar desse evento que retorna a todo vapor.

CONGADA DE NOVA LIMA

Município: Nova Lima

Data: 12/10

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça do Rosário - Rosário, Praça do Rosário, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3541-9635

Site: http://www.novalima.mg.gov.br

Descrição:

A Encontro de Congadas acontece no último domingo do mês de outubro no encerramento da festa em honra à Nossa Senhora do Rosário.
As Congadas de outras cidades que foram visitadas pelas congadas locais "pagam" a visita neste dia. Chegam pela manhã, bem cedinho e
passam o dia todo no adro da Igreja de Nossa Senhora do Rosário. É servido um almoço para todos os visitantes que vão participar da
missa conga no final da tarde e sairão em procissão pelas ruas próximas à Igreja.

MISSA DO VAQUEIRO

Município: Teófilo Otoni

Data: 12/10

Categoria: Religiosos

Endereço: Espaço do Frimusa - Castro Pires, zona rural, 000

Organização/Informações:

Telefone: (33) 9 8884-4157

Descrição:

A Missa do Vaqueiro é um evento tradicional que, reúne famílias de Teófilo Otoni e toda a região, em um clima de muita paz e tranqüilidade.
Todos os anos, o evento reuni mais de 2 mil pessoas entre devotos de Nossa Senhora Aparecida e cavaleiros, tipicamente trajados, para
participarem da celebração em homenagem aos vaqueiros da região e do Brasil. Uma das marcas da festividade é a presença de comitivas
de cavaleiros e amazonas, vindas de diferentes cidades da região. É um evento que se caracteriza por ser tradicional, religioso e cultural na
nossa cidade.



CONGADO

Município: São Romão

Data: 12/10

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Praça da Rodoviaria - Centro, Av Newton Gonçalves Pereira, s/n

Circuito: Circuito Turístico Sertão Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (38) 9 9920-1672

Site: http://www.saoromao.mg.gov.br

Descrição:

O Congado é uma manifestação cultural com origem no sincretismo entre os cultos africanos, com devoções da Igreja Católica, tendo como
finalidade o cortejo de reis, rainhas e o Imperador. Em São Romão, a festa do Congado é um verdadeiro festival de alegria, cores e cultura!
local de visitantes em procissão. O trajeto saindo da igreja em um cortejo para o encontro com outros grupos na Praça da Rodoviaria.

ENCONTRO DE CONGADEIROS

Município: Pimenta

Data: 12/10

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Concentração no Galpão Cultural, com procissão até a Igreja do Rosário - Centro, Avenida Jk, SN

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3324-1057

Facebook: http:///www.facebook.com/casadoturistapimenta/

Site: hhttp://www.casadoturistapimenta.com.br/

Descrição:

No mês de outubro, realizamos - juntamente com a Paróquia Nossa Senhora do Rosário - o Encontro de Congadeiros de Pimenta. A
celebração, de origem católica e popular, reúne ternos (grupos que louvam Nossa Senhora do Rosário com música, canto e dança) do
município e das cidades vizinhas, numa atividade que, embora apoiada pela Igreja Católica, é iminentemente cultural, calcada na beleza e
na legitimidade dos saberes populares.

2ª MOTO PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA APARECIDA

Município: Pirapora

Data: 12/10

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Praça Nossa Senhora de Fátima até a Igreja Nossa Senhora Aparecida - Santos Dumont, Av. Pio XII, S/N, Praça Nossa
Senhora de Fátima

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 98817-4523

Facebook: https://www.facebook.com/Motoclube-Dourados-do-Asfalto-215060762405198/

Descrição:

A Moto Procissão será um passeio pelas ruas da Capital Morena do São Francisco, no dia 12 de outubro. No final do percurso, que será em
frente a Igreja Noss Senhora Aparecida, que fica às margens do Velho Chico, os participantes receberão uma bênção ministrada pelo
pároco da Paróquia de São Sebastião. A concentração será na Praça Nossa Senhora de Fátima, na Pio XII, a partir das 8h. O evento está
em sua segunda edição e foi um sucesso em 2018, contando com mais de 400 motociclistas. A previsão em 2019 é que esse número
aumente, já que está confirmada a participação de vários motoclubes da microregião.



FESTA DO DOZE

Município: Ouro Preto

Data: 12/10, 13/10

Categoria: Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço:  Largo Marília de Dirceu - Antônio Dias, R. Santa Efigênia, 7

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/events/462343964261948/

Site: https://www.sympla.com.br/festa-do-doze---ouro-preto__352767

Descrição:

A festa do 12 é a comemoração do aniversário da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. Esta escola foi inaugurada em
1876 por Dom Pedro II, o ex-imperador do Brasil, e é onde muitos famosos engenheiros brasileiros se formaram. A Festa do 12 foi
inicialmente organizada pela renomada Escola de Minas, e atualmente, é realizada pelas repúblicas universitárias. Todos os anos muitos
ex-alunos com suas famílias e turistas vêm a Ouro Preto para a festa.

MOTOCROSS

Município: Itamonte

Data: 12/10, 13/10

Categoria: Esportivo, Gastronômicos e Produtos, Religiosos

Endereço: Pista do Bairro Boa Vista - Boa Vista, Fazenda Olho D'água, s/n

Circuito: Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3363-3010

Facebook: http://https://www.facebook.com/prefeituradeitamonte/

Site: http://www.itamonte.mg.gov.br

Descrição:

Evento anual. Movida à adrenalina, a competição em categorias exige perícia do piloto e bom desempenho conforme a potência das
motocicletas. A prova compreende em uma avaliação individual do piloto durante o percurso e premia o primeiro a chegar como vencedor.

CAVALHADA

Município: São Romão

Data: 12/10

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: urbana - centro, Av Newton Gonçalves Pereira, s/n

Circuito: Circuito Turístico Sertão Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99920-1672

Descrição:

A Cavalhada é uma manifestação que tem sua origem portuguesa, acontece há muito tempo em nosso município representa os torneios
medievais. As batalhas entre cristãos e mouros. Nessa apresentação os cavaleiros exibem sua destreza, beleza e valentia na reconquista
dos territórios cristãos. A festa acontece no último final de semana de Setembro, onde os cavaleiros se reúnem no entorno da Igreja Nossa
Senhora do Rosário com suas vestimentas fitas coloridas e lanternas. Uma linda apresentação prestigiada pela comunidade local e
visitantes, um espetáculo de cultura, fé e devoção.



FESTA DAS CRIANÇAS

Município: Rio Doce

Data: 12/10

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Complexo Estportivo - Centro, Rua Coronel Luís Torres, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3883-5151

Facebook: https://m.facebook.com/profile.php?id=100002931800398&ref=content_filter

Site: http://www.riodoce.mg.gov.br

Descrição:

O dia começa com passeata pelas principais ruas da cidade com fanfarra e personagens infantis e um delicioso almoço, logo em seguida
são realizadas brincadeiras, apresentações artísticas, distribuição de guloseimas e brinquedos recreativos durante todo o dia.

FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA

Município: Planura

Data: 12/10

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça da Vila de Furnas - Vila Residencial de Planura, Rua 07, 4

Organização/Informações:

Telefone: (34) 34277041

Site: http://www.planura.mg.gov.br

Descrição:

A Feira de Artesanato e Gastronomia é realizada na Praça da Vila de Furnas, onde artesãos da região expõem seus produtos, bem como
cozinheiros de mão cheia apresentam a culinária local com seus pratos, quitutes e sobremesas. Além disso, a feira conta com a
apresentação de shows com artistas regionais, interpretando músicas caipira e sertaneja. Evento perfeito para as famílias dos munícipes e
os turistas que visitam a cidade se distrair com comidas e música de qualidade.

7ª CAVALGADA DA PONTE NOVA

Município: São José do Jacuri

Data: 12/10

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Religiosos, Show

Endereço: Campo dos Gonçalves - Zona Rural, Comunidade de Ponte Nova, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (33) 9 8834-6182

Site: https://www.saojosedojacuri.mg.gov.br/

Descrição:

Grande encontro de cavaleiro e amazonas na comunidade de Ponte Nova, para homenagear Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do
Brasil. O evento teve início em 2012 por iniciativa de moradores da comunidade rural de Ponte Nova, no município de São José do Jacuri.
Acontece no primeiro final de semana anterior ou posterior ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, por devoção dos moradores daquela
comunidade. Os participantes percorrem as estradas vicinais locais, arregimento participantes por onde passa. E além da cavalgada em si,
o público tem diversão garantida com várias atrações tais como: barraquinhas de comidas típicas, torneio de de truco, leilões em prol da
capela, entre outras.



CORTEJO CÊNICO MUSICAL "CAETANEAR"

Município: Carrancas

Data: 12/10

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Manoel Moreira - Centro, Praça Manoel Moreira, s/n

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3327-1107

Facebook: https://www.facebook.com/secturcarrancas/

Site: http://www.carrancas.mg.gov.br/

Descrição:

Caminhando contra o vento, onze atores levam para as ruas um espetáculo cortejo embalado pelas canções de Caetano Veloso. Nesse
espetáculo, além de um contato com a obra do compositor baiano, a plateia, envolvida na encenação, é convidada a um olhar diferenciado
para a arquitetura da própria cidade. O evento acontece a partir das 20h30, na Praça Manoel Moreira, no centro de Carrancas.

FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA

Município: Nova União

Data: 12/10

Categoria: Gastronômicos e Produtos, Religiosos, Show

Endereço: Igreja Nossa Senhora Aparecida - Nova Aparecida, Avenida Joaquim Caetano Pinto, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3685-1221

Site: http://www.novauniao.mg.gov.br/

Descrição:

A festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, é realizada em Nova Aparecida, um bairro da cidade de Nova União. É uma festa
religiosa com missas, novenas, bingos, barraquinhas, carreatas, shows e praça de alimentação. Por acontecer no feriado nacional de Nossa
Senhora Aparecida, a comemoração atrai turistas e romeiros de diversas regiões para cidade.

FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA

Município: Ijaci

Data: 12/10

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça da Igreja de Nossa Senhora Aparecida - Serra, Rua Joaquim Fernandes, 650

Circuito: Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D'Água

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3843-1280

Site: http://www.ijaci.mg.gov.br

Descrição:

Festa simples, com missa e oração do tríduo, barraquinha e show de artistas locais. O evento é uma tradição local e ocorre há muitos anos.
Festa religiosa da Comunidade de Nossa Senhora Aparecida, que reúne fiéis de várias regiões, barraquinhas com quitandas caseiras,
bebidas e muita música, procissão e santa missa.



DIA DO EVANGELHO/MIM FESTIVAL

Município: Estrela do Indaiá

Data: 12/10, 14/10

Categoria: Religiosos, Show

Endereço: Quadra poliesportiva de Estrela do Indaiá - Centro, Rua Feliciano Cardoso, 376

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3553-1741

Descrição:

O evento proporciona lazer para as crianças durante o dia. Noite de louvores a Deus e Evangelização com muita música, lazer e adoração a
Deus. Resgatando a religiosidade e a fé das pessoas, incentivando as crianças, jovens e adultos a aceitarem e respeitarem as diferenças,
sejam elas quais forem. Propondo uma análise de como é importante a união de todos. Conta com Bazar solidário, dia de beleza, kids
games, atendimento á saúde e muito mais. Realizado dentro do município e também no Distrito de Baú. Com apoio da Prefeitura Municipal,
Câmara Municipal e Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

TRILHA DE APARECIDA

Município: Ponte Nova

Data: 12/10

Categoria: Esportivo, Religiosos

Endereço: Trilha de Aparecida - Centro, R. João Pinheiro, 29, 29

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3817-3440

Facebook: http://https://www.facebook.com/SEMCTPN

Descrição:

Passeio Ciclístico pela Trilha de Aparecida, pela zona rural, com belas paisagens e desafios. A trilha de 40km - Ida e Volta - liga Ponte Nova
à Capelinha da Nossa Senhora Aparecida.

SEMANA DA CRIANÇA

Município: Santos Dumont

Data: 12/10

Categoria: Outros

Endereço: Centro da Cidade - centro, Praça Cesário Alvim, 02

Circuito: Circuito Turístico Caminho Novo

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3251-3537

Descrição:

Sabendo da importância do “brincar” para as crianças e o papel que desempenha na socialização, fizemos com que elas partilhassem e
cooperassem umas com as outras, mostrassem na ação os valores que são construídos, desenvolvendo a noção de respeito por si mesmas
e pelo outro, bem como contribuindo para o desenvolvimento da auto-imagem e auto-estima”. Visando isso o evento atinge toda população
e fomenta a interação .



CANOAGEM

Município: Rio Novo

Data: 12/10

Categoria: Religiosos

Endereço: Rio Novo - Centro, Percurso feito pelo Rio Novo, -

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3274-1228

Site: http://www.rionovo.mg.gov.br/

Descrição:

Senhora Aparecida foi proclamada Rainha do Brasil e sua Padroeira Oficial em 16 de julho de 1930, por decreto do Papa Pio XI. Através de
uma lei aprovada em 30 de junho de 1980, foi decretado oficialmente feriado no dia 12 de outubro, dedicando este dia à devoção. Também
nesta Lei, a República Federativa do Brasil reconhece oficialmente Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. Os devotos se reúnem
cedo (madrugada) no dia 12 de outubro, nas margens do rio Novo, na altura da divisa com o município de Goiana, descendo de canoas e
botes conduzindo e acompanhando a Imagem de N. Senhora Aparecida até o ponto de encontro. Com devoção e fé, eles enfeitam as
margens do rio, iniciando no Bairro Cerâmica até a altura do Bairro Renascer (Rua Helio de souza Pinto) para homenagear a santa. Neste
ponto, acontece a retirada da Santa da Canoa e procissao até a Matriz Central. Manifestação da fé católica em honra da Padroeira do Brasil,
que se tornou uma das principais atrações do turismo religioso da cidade de Rio Novo.

DIA DAS CRIANÇAS

Município: Paraisópolis

Data: 12/10

Categoria: Outros

Endereço: Praça Coronel José Vieira - Paraisópolis, Praça Coronel José Vieira, sn

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3651-4357

Descrição:

Venha comemorar o "Dia das Crianças" na Praça Coronel José Vieira. Um dia lindo e especial para nossas crianças com piscina de
bolinhas, cama elástica, touro mecânico, futebol de sabão, tobogã, pipoca e algodão doce. venha fazer parte dessa magia!!!!!

ROMARIA NOSSA SENHORA APARECIDA

Município: Lajinha

Data: 12/10

Categoria: Religiosos

Endereço: Santuário Nossa Senhora Aparecida - Carvalho, Carvalinho, 1, Praça Dr. Adalmario José dos Santos

Circuito: Circuito Turistico Pico da Bandeira

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3344-2006 / 3344-2796

Facebook: https://www.facebook.com/secretariadeculturaeturismodelajinha/

Site: http://www.lajinha.mg.gov.br/

Descrição:

No ano de 1978 teve início em Lajinha, a Romaria de Nossa Senhora Aparecida. Desde então, a capela, construída em agradecimento por
uma graça recebida, se tornou santuário de peregrinação dos devotos de Nossa Senhora Aparecida, que pagam suas promessas ou
comparecem para fazer seus agradecimentos e seus pedidos. Desde então, no dia 12 de outubro Lajinha recebe milhares de devotos
romeiros de todas as regiões, contando hoje com pessoas de diversos estados. Alguns romeiros pagam suas promessas vindo a pé de suas
cidades cantando e rezando o terço pelo caminho. O Santuário fica localizado na pedra da Baleia e realiza diversas missas durante todo o
dia 12 de outubro, começando com a procissão às 5 (cinco) da manhã, saindo da Matriz Nossa Senhora de Narareth. Muitos romeiros
seguem o caminho a pé pelo Bairro São Sebastião onde recentemente passaram a contar com pontos de apoio aos romeiros fornecendo
água e atendimento com uma equipe da saúde que dão assistência durante todo o dia . Para os que preferem subir com veículos existe o
acesso pelo bairro do Itá.



FESTA DO REINADO/ROSÁRIO

Município: Cristais

Data: 13/10

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Capela do Rosário - Centro, Rua Antonio Campos, 363

Organização/Informações:

Telefone: (35) 9 9102-9484

Site: http://www.cristais.mg.gov.br

Descrição:

A Festa Folclórica é realizada no município de Cristais desde 1819, pela Irmandade Nossa Senhora dos Homens Pretos. Passando por
diversas ruas da cidade, são vários os ternos de Reinado e Congos que celebram a Festa. Durante o evento, é servido café e almoço pelos
Reis Festeiros. A festa tem duração de 07 dias, sendo os 03 primeiros com um Tríduo aos Santos Festeiros: Nossa Senhora do Rosário,
São Benedito e Santa Efigênia, e 04 dias da Festa do Reinado. Os Mastros dos Santos são erguidos 15 dias antes da Festa e faz-se o
descimento na segunda-feira (final da Festa).

FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Município: Berilo

Data: 13/10, 21/10

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Adro do Rosário - Centro, Praça Dr. Antonio Carlos, s/n

Circuito: Circuito Turístico Lago de Irapé

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3737-1172

Facebook: http://www.facebook.com/pg/CulturaBeriloMG/photos/?ref=page_internal

Descrição:

Realizado no terceiro final de semana do mês de outubro, na praça Dr. Antonio Carlos, sendo de grande importância para a cidade a festa
por ser uma das festas mais esperadas pelos participantes.A festa é realizada pela Paroquia Municipal e tem cortejos, reinados, procissões,
missas, congados. Além da programação religiosa, o público se diverte com os show artísticos que são realizados na praça Dr. Antônio
Carlos, atraindo muitos turistas, movimentando assim o comércio local. A programação religiosa é realizada no adro do rosário local, onde
estava localizada a antiga igreja dos pretos.

70ª FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Município: Carrancas

Data: 13/10

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Avenida Brasil - Centro, Avenida Brasil, s/n

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3327 1107

Facebook: https://www.facebook.com/secturcarrancas/

Site: http://www.carrancas.mg.gov.br

Descrição:

Em sua 70ª edição, a festa em honra a Nossa Senhora do Rosário, acontece no dia 13 de outubro, domingo. Tradicional entre a
comunidade, o evento é um encontro entre Ternos de Congada da região de Carrancas, onde os ternos visitantes também expressam sua fé
por Nossa Senhora do Rosário. A programação conta com Alvorada festiva pela manhã e recepção dos grupos visitantes. À tarde acontece
o cortejo pelas ruas da cidade e logo depois a descida do Mastro na Capela de Nossa Senhora do Rosário.



FESTIVIDADE DE CONGADO DE CONCEIÇÃO DE ITAGUÁ

Município: Brumadinho

Data: 13/10

Categoria: Religiosos

Endereço: Ao entorno da Igreja de Nossa Senhora da Imaculdada Conceição - Conceição de Itaguá, Praça Maria Júlia de Sales, s/n,
Praça do Brumado

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99636-1916

Facebook: https://www.facebook.com/visitebrumadinhooficial

Site: http://www.visitebrumadinho.com.br

Descrição:

As Festas de Congado (Reinado) são realizadas anualmente em diversas comunidades do município. Durante a celebração são realizados
cortejos, visita a casa dos reis (alvorada), troca de coroa e outras tradições. Com muita dedicação, seriedade e compromisso, as Festas de
Congado são consideradas uma das celebrações religiosas mais tradicionais de Brumadinho. No mês de setembro, as Festas de Congado
são realizadas nas comunidades de Conceição de Itaguá, Piedade do Paraopeba e Marinhos.

FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE

Município: Chapada do Norte

Data: 13/10

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço:  Casa da Cultura - centro, Rua do Rosário , 101, Centro

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3739-1105

Site: http://chapadadonorte.mg.gov.br/

Descrição:

A Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Chapada do Norte foi registrada como patrimônio cultural imaterial de Minas
Gerais em julho de 2013. A celebração ocorre no segundo domingo do mês de outubro e transforma o pacato município do médio
Jequitinhonha pela materialização da fé, em um momento de devoção e de alegria. A Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens
Pretos reúne milhares de pessoas vindas dos mais distantes rincões para saudar a Virgem do Rosário. São atraídos para o local devotos,
mascates, moradores da cidade e da região, turistas e tantos. A celebração ocorre desde o século XVIII, como forma de devoção dos
membros da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, Libertos e Cativos, da Freguesia da Santa Cruz da Chapada,
antigo nome da Irmandade do Rosário de Chapada. A festa, como tantas outras que ocorrem pelo interior de Minas Gerais e do Brasil, tem
ascendentes na cultura afro-brasileira e na história de resistência dessas populações. Os valores próprios do sincretismo religioso, da
oralidade, da culinária e da musicalidade são elos próprios das populações negras que são fundamentais na história e na formação de
Minas Gerais.

FILME SANTA TERRA MORRO DO GURITA

Município: Divinópolis

Data: 14/10

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Teatro Municipal Gravatá - Santa Clara, Alameda Dr Valdemar Rausch, s/n

Circuito: Circuito Turístico Campo das Vertentes

Organização/Informações:

Telefone: (37)98828-1634

Facebook: http://www.facebook.com/romulocorrea.eu/

Site: http://vimeo.com/romulocorrea

Descrição:

A historia daquela região e seus habitantes, onde está sendo construída a terceira maior cruz do mundo. A Cruz de todos e Povos, onde
representa paz mundial de todas as religiões, a união, a paz e o amor de Deus por nós.



3º FESTIVAL ENOGASTRONÔMICO DE SETE LAGOAS

Município: Sete Lagoas

Data: 15/10, 30/11

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Sete Lagoas - Centro, Sete Lagoas, s/n

Circuito: Circuito Turístico das Grutas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3771-7795

Facebook: https://www.facebook.com/Festivalenogastro/?ref=page_internal

Site: http://www.setelagoas.com.br

Descrição:

Numa realização do site setelagoas.com.br, o maior festival de enogastronomia da região, com enfoque na harmonização de pratos e vinhos
está em sua terceira edição, mais moderno e abrangente, devendo movimentar nossa cidade! Realizado na cidade de Sete Lagoas, o
Festival traz ao público da cidade e seus visitantes ótimas opções de restaurantes e harmonizações de pratos e vinhos. Ao todo, sete
restaurantes renomados aceitaram o convite feito pelo portal Setelagoas.com.br e confirmaram presença nesta edição do Festival. Uma das
propostas do Festival é oferecer ao público uma variedade de pratos e vinhos, que serão selecionados e harmonizados por cada
estabelecimento participante do Circuito Enogastronômico. Para elaborar cada harmonização, os restaurantes receberão assessoria e
treinamento do Chef e especialista em cozinha internacional, Henrique Burd e da Sommelier Internacional Kaili Oliveira. A novidade para
esta edição do Festival fica por conta do fato de que os restaurantes não serão avaliados por um júri técnico. Contudo, o público poderá
avaliar cada harmonização por meio de participação secreta. Participe, dê o seu voto!

SUPERMINAS - 33ª CONGRESSO E FEIRA SUPERMERCADISTA E DA PANIFICAÇÃO

Município: Belo Horizonte

Data: 15/10, 17/10

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Expominas - Gameleira, Avenida Amazonas, 6200

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone:  (31) 2122-0500

Facebook: https://www.facebook.com/AMISassociacao/

Site: http://www.superminas.org.br/plus/

Descrição:

Reunindo visitantes de todo o Brasil e de várias partes do mundo, o evento vem tendo a presença de entre 50 mil e 55 mil pessoas por
edição nos últimos anos. São mais de 480 expositores e uma área de feira de 25 mil metros quadrados. A Superminas significa ainda uma
grande oportunidade de desenvolvimento profissional para o varejo, especialmente, nos segmentos de supermercados e de padarias.
Todos os anos são oferecidas mais de 40 atividades como palestras, fóruns, oficinas, reuniões, talk shows e oficinas que antecipam as
tendências do varejo mundial para mercado mineiro e brasileiro.



FESTIVAL GASTRONÔMICO DELÍCIAS DA TERRA

Município: Pouso Alto

Data: 16/10, 19/10

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Central - Centro, Praça Desembargador Ribeiro da Luz, s/n

Circuito: Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3364-1206

Facebook: http://www.facebook.com/Turismo-e-Cultura-Pouso-Alto-1447613142177868/?ref=br_rs

Site: http://www.pousoalto.mg.gov.br

Descrição:

O Festival traz mostras da culinária tradicional do município, com o foco em nosso queijo Mussarela e na Ficazzela, além dos deliciosos
doces caseiros. Conta com espaço para exposição e venda de artesanatos e produto caseiros locais. Músicos e bandas locais se
apresentam durante o Festival, que visa cultivar a musicalidade de bandas do município e região, cultivando ainda a musicalidade de raiz. O
evento acontece durante 4 dias, de quinta-feira a domingo, na Praça Desembargador Ribeiro da Luz. A entrada é franca e a diversão é
garantida!

XII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES

Município: Belo Horizonte

Data: 16/10, 18/10

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Sesc Palladium - Centro, Avenida Augusto de Lima, 420

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3324-9280

Site: http://www.ibdfam.org.br/

Descrição:

Nos dias 16, 17 e 18 de outubro, no Sesc Palladium, acontece o XII Congresso Brasileiro de Direito das Famílias e Sucessões promovido
pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), uma entidade técnico-científica, sem fins lucrativos, que tem o objetivo de
desenvolver e divulgar o conhecimento sobre o Direito das Famílias. O evento, que é um dos mais aguardados do ano e que já faz parte do
calendário jurídico nacional, esse ano trará diversos profissionais da área para debater e abrir discussões de temas relevantes e cotidianos
de muitas famílias brasileiras e para permitir um Direito de Família mais humano e humanizador. As inscrições estão abertas no site do
evento.



FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Município: Canaã

Data: 17/10, 20/10

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Religiosos, Show

Endereço: praça:Arthur Bernardes - centro, praca, 82

Circuito: Circuito turístico Serras de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98392-6958

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituracanaa?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARCAfgD-PjvpVd7GbywYi-
q383RfWR8lXf1DqsatAsKKqnPBZHMhQUjU36EMIYWsyTHgyeUNzFGbC6De&tn-str=*F

Site: http://http://www.canaa.mg.gov.br

Descrição:

Ao se observar um calendário de eventos, percebe-se que as festas e rituais com manifestações folclóricas são de caráter religioso ou
profano. As festas e rituais religiosos são realizados no município em homenagem aos seus santos padroeiros e aos santos de devoção
tradicional com origens históricas, como é o caso das festas realizadas em cidades mineiras com origem nas irmandades surgidas no
século 18. Nessas festas, a comunidade faz suas homenagens aos santos com levantamento de mastros, pagamento de promessas e
outras manifestações culturais típicas regionais, que incluem a ornamentação, a mesa farta para os convidados, artesanatos
comercializados nas barraquinhas, leilões, danças, apresentações musicais, folias de reis, terreiro cultural, rodas de capoeiras, maracatu,
contos e prosas, trocas de saberes etc. São exemplos dessas festas as de Nossa Senhora do Rosário que acontece nos mês de Outubro. A
festa é organizada pela paroquia santo antônio, com apoio do Setor de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal. O trajeto do desfile pode
ser alterado a depender da localização dos reis e rainhas

35º FESTIVAL DA BATATA

Município: Ouro Branco

Data: 17/10, 20/10

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Praça de Eventos - Centro, Avenida Antonio Francisco , s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3938-1021

Site: http://www.ourobranco.mg.gov.br

Descrição:

O Festival da Batata de Ouro Branco é considerado um dos maiores de Minas Gerais. Realizado em outubro, na Praça de Eventos da
cidade, sempre conta com a participação de grandes artistas nacionais, além da valorização de artistas regionais e locais, para a alegria e
diversão do público. Tem o concurso "A Rainha da Batata", com a participação de jovens do município, além da gastronomia, com práticos
típicos de batata.

MOTOROCK

Município: Além Paraíba

Data: 18/10, 19/10

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo, Show

Endereço: Espaço Comuitário Dr. José Bráz de Azevedo - Ilha do Lazarento, Praça Otávio de Castro Côrtes , s/n

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3462-9616

Site: http://www.alemparaiba.mg.gov.br

Descrição:

O Encontro Nacional de Motociclistas de Além Paraíba é uma realização conjunta da Prefeitura Municipal, dos Motoclubes Fantasmas do
Além, Mineiros do Além, Águias da Ilha do Governador e da dupla Baião e Bambu, que no ano de 2000, foram os criadores do encontro.
Além de bandas de rock da cidade e região que se apresentam no evento, contaremos com área de camping coberta para os motoclubes
visitantes, café da manhã, barracas temáticas e muito - mas muito - alto astral, com nossa típica e calorosa recepção!



OCTOBER FESTIVAL DE VARGINHA

Município: Varginha

Data: 18/10, 20/10

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça José de Rezende Paiva - Centro, Avenida Rio Branco, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3690-2066

Site: http://varginha.mg.gov.br

Descrição:

Promoção da cerveja artesanal da região através de palestras, workshops, exposição e vendas na Praça José de Rezende Paiva, a Praça
do ET. Também terá praça de alimentação e artesanato,.

FESTA DA JABUTICABA

Município: Ouro Preto

Data: 18/10, 20/10

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça da Matriz de Nossa Senhora de Nazaré - Centro, Praça Matriz de Nossa Senhora de Nazaré, s/n, Distrito de
Cachoeira do Campo

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99906-2322

Facebook: http://facebook.com/lionsclubecachoeiradocampo

Site: http://lionsclubecachoeiradocampo.blogspot.com.br

Descrição:

A tradicional Festa da Jabuticaba de Cachoeira do Campo conta com uma infraestrutura adequada, com serviço de segurança, sanitários
públicos, barracas de alimentação, shows musicais, artísticos, brincadeiras, e as barracas com a fruta e produtos derivados da jabuticaba.
Como todo ano, acontece em espaço público, na Praça da Matriz, com entrada franca. A organização da festa é feita com participação da
comunidade, com o apoio dos lojistas e empresários locais, e da indispensável mobilização efetiva da administração pública Municipal.

FESTA DE SÃO JUDAS TADEU

Município: São José do Jacuri

Data: 18/10, 28/10

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Religiosos, Show

Endereço: Povoado da Tabatinga - Tabatinga, Rua Principal, 10

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3433-1314

Site: https://www.saojosedojacuri.mg.gov.br/

Descrição:

A tradicional Festa de São Judas Tadeu é um evento religioso de grande relevância, animando os moradores da Comunidade de Tabatinga
e vizinhança, que acontece há mais de 30 anos por iniciativa dos fieis devotos do santo. Durante aproximadamente 10 dias são realizadas
novenas, barraquinhas de comidas típicas, leilões, shows de música popular com artistas locais e de outras comunidades. A programação
religiosa é o grande destaque com as novenas, celebrações de missas na Capela de São Judas Tadeu, culminando com uma procissão e
missa solene no dia do padroeiro (28 de outubro).



CORREDOR CULTURAL AVENIDA RIO BRANCO

Município: Nova Lima

Data: 19/10

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Avenida Rio Branco - Centro, Avenida Rio Branco, 000

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3581-8423

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradenovalimaoficial/

Site: http://www.novalima.mg.gov.br/

Descrição:

A ideia principal do evento é sensibilizar a comunidade local, visitantes e turistas sobre a importância histórica e cultural da Avenida Rio
Branco e suas edificações, além de fomentar e incentivar o turismo cultural no município de Nova Lima. Dentro desta ação, destacamos a
importância da preservação do patrimônio histórico existente na rua, como o Prédio da Biblioteca Pública Municipal, que necessita de
captação de recursos para o seu restauro. A meta é tornar o Corredor Cultural um atrativo turístico, com visitas guiadas e explicativas de
forma a divulgar e incentivar a preservação da memória municipal.

FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Município: Lamim

Data: 19/10, 27/10

Categoria: Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Igreja Matriz - Centro, Praça Divino Espírito Santo, s/n, Lamim

Circuito: Circuito Turístico Villas e Fazendas de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3754-1143

Facebook: https://www.facebook.com/paroquialamim/

Site: http://lamim.mg.gov.br/pagina-departamento-de-turismo

Descrição:

Festa do Rosário é mais uma das tradições católicas mantidas pela comunidade laminense. Realizada sempre no mês de outubro, a festa
conta com um bonito cortejo pelas ruas da cidade, Celebrações de missas fazem parte da programação que conta também com
apresentações de Bandas de congado.

FESTA DO HORTICULTOR EM SANTO ANTÔNIO DA SERRA

Município: Carmo do Cajuru

Data: 19/10

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Quadra da Comunidade de Santo Antônio da Serra - Comunidade de Santo Antônio da Serra, Comunidade de Santo
Antônio da Serra, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3244-0700

Facebook: http://prefeituradecarmodocajuru

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

A horticultura é o ramo da agricultura que estuda as técnicas de produção e aproveitamento dos frutos, legumes, árvores, arbustos e flores.
Inclui também a jardinagem. plantas. Abrange sub-disciplinas como: Fruticultura - que estuda a produção de fruteiras. É um evento em
celebração as horticultores e ruralista da comunidade em comemoração a suas boas coleitas e trabalho. O realizado na comunidade de
Santo Antônio da Serra. Ingressos vendidos em locais parceiros(divulgado em rede sociais) e organizadores do evento.



FEIRA DO PRODUTOR: SABOR E ARTE DIVINENSE

Município: São José do Divino

Data: 19/10

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça Nelson Martins - Centro, Praça Nelson Martins, S/Nº

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3582-1114

Site: http://www.saojosedodivino.mg.gov.br

Descrição:

Buscando valorizar a produção artesanal, gastronômica e cultural, a Feira do Produtor Sabor e Arte Divinense acontece anualmente na
Praça Nelson Martins, no centro da cidade! O público, de moradores e visitantes, podem contar com comercialização de diversos produtos
locais comercializados durante a feira: verduras, frutas, legumes, artesanatos, temperos e comidas típicas, expostos em barracas pelos
agricultores. Ainda há shows de bandas locais, para alegrar o dia de todos, proporcionando momentos de curtição. A Feira tem início às
08:00 e se entende até as 23:00.

III MUSICAS E SABORES NA PRAÇA

Município: Marliéria

Data: 19/10

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça José Godoy - centro, Praça José Godoy, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3844-1286

Site: http://www.marlieria.mg.gov.br

Descrição:

Evento que reúne amantes da gastronomia e uma festa animada com muita musica, povo bonito e hospitaleiro. A gastronomia de Marliéria é
referencia em toda região, onde atrai vários turistas de toda região, não só para o evento, mas também durante todo ano.

VESPERATA DIAMANTINA

Município: Diamantina

Data: 19/10

Categoria: Show

Endereço: Centro Histórico - Centro, R. Quitanda, s/n

Circuito: Circuito Turístico dos Diamantes

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3531-9532

Facebook: http://facebook.com/vivadiamantina

Site: http://www.vivadiamantina.com.br/

Descrição:

A histórica Rua da Quitanda é o palco das Vesperatas de Diamantina, a partir das 20h. Por duas horas e meia, músicos de diferentes idades
– muitos deles formados em projetos sociais – empunham instrumentos musicais das sacadas de construções seculares. Do meio da rua,
sobre as pedras centenárias, os maestros regem a sinfonia. O som ecoa pelas esquinas que testemunharam, também, o amor do contratador
de diamantes João Fernandes de Oliveira pela mulata e escrava Chica da Silva, a quem ele libertou e tomou como sua rainha.



FEIRA CULTURAL, GASTRONÔMICA E ARTESANAL DE TUMIRITINGA

Município: Tumiritinga

Data: 19/10

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Sebastião Ribeiro de Amorim - Centro, Avenida Amazonas, 864, Praça

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3235-1166

Descrição:

A Feira cultural, gastronômica e Artesanal de Tumiritinga é realizada mensalmente pela Prefeitura Municipal com a parceria das secretarias
municipais, nas feiras são apresentados diversos cardápios da Culinária da nossa cidade, dentre eles o tradicional Feijão tropeiro, caldo de
mandioca com frango, feijoada, fígado com Jiló e outros mais. O artesanato tem seu local de destaque, sempre temos os bordados, bonecas
de pano, pinturas em tecido e laços para amarrar cabelo. Esta festividade vem crescendo a cada dia e transformando a vida dos cidadãos
Tumiritinguenses.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Município: Pouso Alegre

Data: 19/10

Categoria: Cívicos, Culturais e Artísticos

Endereço: Avenida Doutor Lisboa - Centro, Avenida Doutor Lisboa, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3449-4034

Facebook: https://www.facebook.com/LazereTurismoPA/

Site: http://www.pousoalegre.mg.gov.br/novo_site/default.asp

Descrição:

No mês do aniversário de Pouso Alegre, variados eventos são organizados pela Prefeitura com diversas atividades culturais com entrada
franca e voltada a todas as faixas etárias. O objetivo é valorizar a arte e a cultura local, estimulando a visita aos equipamentos culturais do
município em uma época de feriados escolares e comemorativos. Com atividades durante todo o mês, a programação destaca exposições
na Galeria Artigas, apresentações musicais e artísticas das escolas no Centro Cultural, além de contação de histórias para as crianças na
Praça CEU e palestra sobre memória e patrimônio cultural. Na principal avenida da cidade a Doutor Lisboa, próximo a Praça São Bento
onde se encontra a Catedral Metropolitana do Bom Jesus, a Superintendência de Lazer e Turismo realiza o show principal do evento, com
atração musical de renome e praça de alimentação organizada por entidades filantrópicas do município.

FESTIVAL DE CERVEJAS ARTESANAIS

Município: Patos de Minas

Data: 20/10

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Caiçaras Country Clube - Alto Caiçaras, Rua Major Gote, 1199

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3822-9892

Facebook: https://www.facebook.com/events/273228253255094/

Site: http://www.patosdeminas.mg.gov.br

Descrição:

Já tradicional, o Festival entra no seu terceiro ano com a participação de vinte cervejarias e mais de trinta variedades de cervejas. Será
realizado no Caiçaras Country Clube, onde os apreciadores da famosa "loira gelada" terão toda a comodidade para degustar os diversos
tipos da bebida em um ambiente tranquilo, seguro, de fácil acesso e com estacionamento. A programação se inicia ao meio dia e dura até a
meia noite. Os ingressos podem ser adquiridos na cervejaria Casa Grande, na Rua Pará, 408, Patos de Minas - MG.



COPA ESPERA FELIZ DE JIU JITSU 2019

Município: Espera Feliz

Data: 20/10

Categoria: Esportivo

Endereço: Ginásio Poliesportivo José Erasmo de Oliveira - Centro, Avenida Jaime Toledo, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (32) 9 8457-2214 / (32) 3746-1984

Site: http://www.esperafeliz.mg.gov.br

Descrição:

A Copa Espera Feliz de Jiu Jitsu acontece desde 2013, sendo um importante evento do calendário da cidade. Ela também é beneficente e
recebe competidores não somente de Minas Gerais, mas mias também de outros estados da federação. As inscrições custam 80 reais e os
atletas interessados em competir devem ser inscrever através do e-mail reinaldobernadino@hotmail.com. Há premiações em dinheiro para
os campeões da categoria Absoluto, e medalhas para os três primeiros colocados de todas as categorias competidoras.

FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO / REINADO

Município: Leandro Ferreira

Data: 20/10

Categoria: Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Praça São Sebastião - CENTRO, Praça São Sebastião , S/N

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3277-1313

Facebook: https://www.facebook.com/turismolefer/

Descrição:

Em outubro a cidade festeja Nossa Senhora do Rosário, que é comumente chamada de Festa de Reinado, a qual conta com a beleza e
graça dos grupos folclóricos de dança de origem africana como: Congado, Moçambique e Catupé. A participação da comunidade é
fundamental, o povo devoto manifesta a sua fé e enfrenta o calor e chuva para agradecer a Nossa Senhora. Durante o Reinado os fiéis ficam
alegres, e admirados a cada apresentação das guardas.

PEDAL ECOLÓGICO

Município: Rio Novo

Data: 20/10

Categoria: Esportivo

Endereço: Parque de Exposição Roberto da Minduca - Centro, Av. Dr. Cândido de Oliveira Ribeiro, 10

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3274-1228

Facebook: http://www.facebook.com/prefeiturarionovo

Site: http://www.rionovo.mg.gov.br

Descrição:

Tradicional Passeio Ciclístico diurno, realizado anualmente em Rio Novo, tem o intuito de reunir os ciclistas da região, unindo prática
esportiva, meio ambiente e ação social. Possui percurso variado, com distancias em torno de 40 km, sempre contemplando os caminhos
rurais e urbanos do município, finalizando com entrega de prêmios e show musical. A causa mais nobre do evento é a arrecadação de
alimentos para a Sociedade São Vicente de Paulo. Pessoas de todas as idades podem participar! As inscrições são realizadas via net, na
ocasião da divulgação da agenda oficial do evento.



ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS DE CRISTAIS

Município: Cristais

Data: 20/10

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça José Ferreira Filho - Centro, Praça José Ferreira Filho, s/n, Praça José Ferreira Filho

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3835-2213

Site: http://www.cristais.mg.gov.br

Descrição:

Encontro de Motociclistas de Cristais já comemora 5 anos de existência. O evento vem atraindo diversos novos integrantes, chegando esse
ano a mais de 500 participantes vindos de Cristais, região e cidades convidadas. O encontro de destaca na arrecadação de alimentos que
depois são doados as entidades sem fins lucrativos de nossa cidade. O Evento conta com exposições das motos em local determinado,
passeatas pelas ruas da cidade e no encerramento, acontece um grande show com bandas de rock. Para participar deve-se ligar na
Prefeitura Municipal de Cristais, na Secretaria de Esportes e Lazer e fazer a inscrição.

FESTIVIDADE DE CONGADO DE PIEDADE DO PARAOPEBA

Município: Brumadinho

Data: 20/10

Categoria: Religiosos

Endereço: Ao entorno da Igreja de Nossa Senhora do Rosário - Piedade do Paraopeba, Rua do Rosário, s/n, Centro Histórico de
Piedade do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99896-2866

Facebook: https://www.facebook.com/visitebrumadinhooficial

Site: http://www.visitebrumadinho.com.br

Descrição:

As Festas de Congado (Reinado) são realizadas anualmente em diversas comunidades do município. Durante a celebração são realizados
cortejos, visita a casa dos reis (alvorada), troca de coroa e outras tradições. Com muita dedicação, seriedade e compromisso, as Festas de
Congado são consideradas uma das celebrações religiosas mais tradicionais de Brumadinho. No mês de outubro, as Festas de Congado
são realizadas nas comunidades de Conceição de Itaguá, Piedade do Paraopeba e Marinhos.

CARROS ANTIGOS

Município: Miradouro

Data: 20/10

Categoria: Outros

Endereço: praça santa rita - centro, praça, s/n

Circuito: Circuito Turístico da Serra do Brigadeiro

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3753-1905 / 3753-1160

Facebook: https://www.facebook.com/PrefsMiradouro

Site: https://www.miradouro.mg.gov.br/

Descrição:

A recepção de Carros Antigos e sua 3°Edição é uma parceria com o Rio Minas - Clube de Antigomobilismo, o evento oferece um shows de
relíquias, de modo variado, que são automóveis, bicicletas, ônibus, caminhões, variados modelos, grande concentração de amigos, shows
de pop rock, sorteios de prêmios variados, praça de alimentação com food trucks, no cartão postal de Miradouro: a Praça Santa Rita. O
objetivo é fortalecer a memória histórica, além da expansão do fluxo turístico em uma típica cidade do interior de Minas.



CAMINHADAS NA NATUREZA - 20.10

Município: Itabirito

Data: 20/10

Categoria: Esportivo

Endereço: Distritos - Diversos, Diversos, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3561-4000

Facebook: https://pt-br.facebook.com/prefeituraitabirito/

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

As caminhadas acontecem em propriedades e empreendimentos rurais de Itabirito. Em 2019, serão 9 edições. O projeto é filiado à
Confederação Brasileira de Caminhadas, Atividades Esportivas e Inclusão Social (Anda Brasil), que proporciona lazer aos participantes na
modalidade de esportes populares. Além de práticas físicas o projeto destaca os locais de interesse natural, cultural e turístico de Itabirito.
Convidem seus familiares e amigos e venham contemplar as belezas naturais, históricas, gastronômicas e culturais de Itabirito!

7ª FEBRAT

Município: Belo Horizonte

Data: 21/10, 23/10

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Centro Pedagógico UFMG - Pampulha, Avenida Presidente Antônio Carlos, 6627

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3409-5179

Facebook: https://pt-br.facebook.com/feirafebrat/

Site: http://museu.cp.ufmg.br/

Descrição:

A FEBRAT é uma feira científica que promove a divulgação dos trabalhos desenvolvidos por estudantes da Educação Básica e Educação
Profissional e Tecnológica sob a orientação de professores das diferentes áreas de conhecimento. O tema da edição do ano 2019 é
“Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”, em consonância com a Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia de 2019, evento sob a responsabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A sétima edição da
FEBRAT será realizada entre os dias 21 e 23 de outubro no Centro Pedagógico da UFMG.



CONGRESSO INTERNACIONAL ABIT 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 22/10, 23/10

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Expominas - Gameleira, Avenida Amazonas, 6200

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (11) 3823-6089

Facebook: https://www.facebook.com/abit.textilconfeccao

Site: http://www.congressoabit.com.br/

Descrição:

O Congresso Internacional Abit chega à 4ª edição consolidando-se como o principal ponto de encontro para troca de conhecimentos da
indústria têxtil e de confecção do Brasil. O evento é idealizado pela Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT) com a
parceria estratégica do Senai CETIQT. As atividades acontecerão em Belo Horizonte nos dias 22 e 23 de outubro, no Expominas. O evento
reúne por dois dias temas de interesse dos mais diferentes segmentos relativos à ampla cadeia de produção e distribuição do setor têxtil e
de confecção do Brasil e do mundo. O conteúdo conta com a colaboração dos associados da ABIT, academia, empreendedores e
formadores de opinião. Essa integração proporciona um acesso exclusivo as principais tendências nacionais e internacionais, inovações na
indústria e no varejo, mercados, expectativas de consumidores, logística, sustentabilidade e gestão eficiente.

ANIVERSÁRIO CABECEIRA GRANDE

Município: Cabeceira Grande

Data: 22/10

Categoria: Outros

Endereço: Estádio Sibilo - Santana, Avenida Central, S/N

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3677-8093

Facebook: http://https://www.facebook.com/cabepalmmg/

Site: http://www.pmcg.mg.gov.br

Descrição:

Para você que gosta de eventos em cidades do interior, Cabeceira Grande comemora sua emancipação política e administrativa com um
grandioso evento, marcado por três dias de festa! A programação conta com shows de artistas regionais renomados, espaço kids com
brinquedos, pintura de rosto e distribuição de pipoca e algodão doce para a criançada! Além da programação festiva, acontece o dia da
cidadania realizado para atender a população, com a equipe da saúde, assistência social, meio ambiente, atendimento jurídico, dentre as
mais diversas áreas. A festa conta com uma mega estrutura para melhor atender a população do município e sua vizinhança, e o melhor,
tudo de forma gratuita, vale a pena conferir!

9º FESTEATRO DE TIROS

Município: Tiros

Data: 22/10

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Ipê Campestre Clube - Centro, Ipê Campestre Clube, 67

Circuito: Circuito Turístico do Lago de Três Marias

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3853-1639

Facebook: http://http://Patrimoniotiros

Site: http://www.tiros.mg.gov.br/site/

Descrição:

A cidade em uma semana respira as artes cênicas. O FETEATRO acontece na segunda quinzena de outubro, é um festival que reúne
grupos de teatro de escolas e comunidade, onde a cada dia é apresentada uma peça. Um festival emocionante onde no final acontece a
premiação dos melhores do ano. O festival entra na sua oitava edição e a cada ano atrai mais e mais publico.



MINAS TREND

Município: Belo Horizonte

Data: 22/10, 25/10

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Expominas Belo Horizonte - Gameleira, Av. Amazonas, 6200

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3255-5030

Facebook: https://www.facebook.com/pg/minastrend/about/?ref=page_internal

Site: http://www.minastrend.com.br/

Descrição:

O maior salão de negócios da América Latina recebe o tema “Tecendo futuros”. A proposta é, ao apresentar as tendências, debater os
caminhos a serem trilhados pela cadeia produtiva da moda. “Construir o futuro significa atuar no agora. E reconhecermos que, enquanto
agentes ativos, não importa se pessoa física ou jurídica, precisamos criar bases capazes de suportar as necessidades das gerações
presentes e vindouras”, afirma Rogério Lima, diretor-criativo do Minas Trend.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Município: Córrego Fundo

Data: 23/10

Categoria: Cívicos

Endereço: Praça Vigário João Ivo - Centro, Praça Vigário João Ivo , s/n

Circuito: Circuito Turístico Grutas e Mar de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3322-9144

Site: http://www.corregofundo.mg.gov.br

Descrição:

O evento acontece no dia 23 de Outubro, onde acontece um desfile cívico, shows ,feira gastronômica e a missa em Ação de
Graças.Comemorações do Aniversário de Córrego Fundo oferece a todos cultura e lazer. Centenas de pessoas acompanham o Desfile
Cívico em comemoração a ao Aniversário de Córrego Fundo. A prefeitura de Córrego Fundo realiza o tradicional evento com o apoio das
secretarias municipais, Tiro de Guerra e as participações das escolas do município que não deixam de medir esforços para que o evento
fique ainda mais encantador. Os atiradores do Tiro de Guerra marcham, fazendo a abertura do desfile cívico após o hasteamento das
Bandeiras pelas autoridades civis e militares. O desfile começa com o hasteamento das Bandeiras na Praça Vigário João Ivo, no Centro de
Córrego Fundo e logo após as apresentações de dança e shows regionais.

MOSTRA LITERÁRIA

Município: Estrela do Indaiá

Data: 23/10

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro Municipal de Educação Infantil Sementinha do Saber-CEMEI - Centro, Rua Cândido Rodrigues, 736

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3553-1741

Descrição:

Mostra Literária abrangendo diferentes tipos de gêneros textuais, trabalhados de forma lúdica com crianças de 0 a 6 anos de idade como
forma de valorizar, incentivar e despertar o gosto pela literatura infantil. Apresentação de trabalhos como; dança, teatro, músicas, varais
literários, poesias, entre outros. Este evento é realizado pelo Centro Municipal de Educação Infantil Sementinha do Saber-CEMEI em
parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e Prefeitura Municipal de estrela do indaiá.



EMPÓRIO CULTURAL DA SEMANA DA ASA

Município: Santos Dumont

Data: 23/10

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro Cultural Paulo de Paula - centro, Praça da Estação , s/n, Restaurante Trem de Prata

Circuito: Circuito Turístico Caminho Novo

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3252-7406

Descrição:

O evento conta com comunidades dos quilombolas ,associações agroartesanal ,fundação Casa de Cabangu ,CEMAM, associação Balde
Cheio ,Mercado das Pretas .Acontecerá roda de conversa, feira artesanal ,folias ,apresentação do CEMAM, e roda de samba.Conta com o
apoio da ADESAN,CODEMIG e Prefeitura Municipal de Santos Dumont .Um evento que acredita na cultura como instrumento fundamental
para proporcionar mais qualidade de vida às comunidades. “Nossa responsabilidade é de fomentar momentos de lazer e diversão a todos .

IX CONFERÊNCIA LINGUÍSTICA E COGNIÇÃO DIÁLOGOS IMPRESCINDÍVEIS PUC MINAS

Município: Belo Horizonte

Data: 23/10, 25/10

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - Coração Eucarístico, Rua Dom José Gaspar, 500

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3319-4336

Site: https://gtlingcoganpoll.wixsite.com/anpoll2019?utm_campaign=galoa-event-
5709&utm_medium=page&utm_source=galoa-agenda

Descrição:

A Conferência Linguística e Cognição é um evento bienal, promovido pelo Grupo de Trabalho Linguística e Cognição, da Associação
Nacional de Pós-graduação em Letras e Linguística (ANPOLL). Em sua IX edição, a Conferência ocorrerá no momento em que a ANPOLL
completará 35 anos e o GT Linguística e Cognição 15 anos de atividades científicas. As atividades previstas para a IX Conferência
Linguística e Cognição serão orientadas pelo tema DIÁLOGOS IMPRESCINDÍVEIS, com trabalhos que contemplam os aspectos cognitivos
constitutivos da linguagem humana: Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem; Déficit de Linguagem; Gramática Cognitiva;
Narratividade; Figuratividade; Ficitividade; Multimodalidade; Interculturalidade; Aprendizagem; Expressão estética. As inscrições serão
realizadas pelo site do evento.

FESTIVAL DE TEATRO DE VIÇOSA

Município: Viçosa

Data: 23/10, 26/10

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Estação Cultural Hervé Cordovil - São Sebastiao, Av. Bueno Brandão, 1008

Circuito: Circuito turístico Serras de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3891-6674

Site: http://www.vicosa.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/departamento-de-cultura-promove-1o-festival-de-teatro-de-
vicosa/71858

Descrição:

Em sua primeira edição, o Festival de Teatro contará com uma programação extensa voltada para o público infantil, jovem e adulto,
incluindo peças, cenas curtas, intervenções circenses, teatro de bonecos, um musical e capacitações em áreas teatrais. Ele ocorrerá em
diversos pontos da cidade, promovendo cultura e fomentando turismo e lazer no município de Viçosa. o objetivo do festival é dar visibilidade
aos grupos teatrais da cidade, promovendo o intercâmbio com grupos de outras cidades e oferecendo capacitação técnica para os atores e
demais participantes.



POESIA COM CAFÉ

Município: Estrela do Indaiá

Data: 24/10

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Escola Municipal Francisco Campos - Centro, Avenida Francisco Campos, 256

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3553-1741

Descrição:

Sarau de poesia como forma de expressão de arte tendo como pensamento primário o resgate deste gênero textual para contexto escolar.
forma encontrada para difundir a arte e literatura ao prazer de saborear um bom café ao lado da família e da comunidade local como forma
de consolidar a parceria família/escola. evento realizado pelas Séries inicias do ensino Fundamental- Escola Municipal Francisco Campos
em parceria da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá.

PRIMEIRA JORNADA DE TURISMO DE MUNHOZ

Município: Munhoz

Data: 25/10, 08/11

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Câmara Municipal de Munhoz - Centro, R. Dom Otávio, 26

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 99747-8893

Facebook: http://www.facebook.com/munhozturismo

Site: http://www.munhozturismo.webnode.com

Descrição:

A Primeira Jornada de Turismo de Munhoz será realizada nos dias 25 de outubro, 08 e 22 de novembro com ciclo de palestras do Sebrae,
do Circuito Serras Verdes, do Departamento de Turismo de Munhoz e de vários Empreendedores de sucesso do Turismo. Além do ciclo de
palestras o evento também irá oferecer rodada de negócios aos participantes com exposição e comercialização dos produtos da Produção
Associada ao Turismo de Munhoz e comercialização dos roteiros turísticos de Munhoz pelo Receptivo local.

ENCONTRO DE BANDAS DE MÚSICA

Município: Itaverava

Data: 25/10

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Monsenhor Izidro - Centro, Praça Monsenhor Izidro, s/n

Circuito: Circuito Turístico Villas e Fazendas de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3757-1375

Site: http://www.itaverava.mg.gov.br

Descrição:

O Encontro de Bandas de Música de Itaverava é um evento tradicional, que em 2019 terá sua XIX edição. Durante o evento, o município
recebe em média 12 bandas de música da região. O Encontro, então, se inicia com a recepção das bandas, onde é oferecido um café da
manhã comunitário. Após o café, é realizado um bandão com o cortejo das bandas nas ruas do centro da cidade. Em seguida, todas as
corporações se dirigem à tenda do evento onde é realizada a abertura oficial do Encontro de Bandas e é tocado em conjunto, o hino
nacional. É então chegado o momento das apresentações individuais das corporações, em que cada banda recebe seu certificado de
participação, o troféu e a medalha ao maestro da corporação. Aberto ao público e gratuito, é um momento de diversão e integração de toda a
população local e vizinha!



FESTIVAL CULTURAL DE GASTRONOMIA

Município: Pouso Alegre

Data: 25/10, 27/10

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Avenida Prefeito Tuany Toledo - Fátima I, Avenida Prefeito Tuany Toledo, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 98868-6373

Facebook: https://www.facebook.com/events/119443372071106/

Site: http://www.acipa.com.br

Descrição:

O evento oferece experiências gastronômicas e culturais inesquecíveis ao público. São diversos estandes de venda de pratos e tira-gostos,
além de cozinhas-shows, onde o participante aprende e degusta receitas de chefs renomados. Com realização durante três dias (sexta,
sábado e domingo), o Festival conta com várias apresentações culturais de música e danças típicas. Os principais restaurantes do município
criam pratos exclusivos que são servidos por um mês após a realização da abertura do evento.

FEIRA DO PEQUENO EMPREENDEDOR SUSTENTÁVEL

Município: Estrela do Indaiá

Data: 26/10

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Praça Matriz São Sebastião - Centro, Praça São Sebastião, Sem número

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3553-1741

Descrição:

Feira como forma culminância e continuidade do Projeto de Educação e Cultura Empreendedora, Financeira e Cooperativista em parceria
com o SICOOB Crediluz com exposição de horta itinerante e venda de hortaliças plantadas e cultivadas pelos próprios alunos no decorrer
do segundo semestre escolar. Evento realizado por todas as Escolas Públicas Municipais de Estrela do Indaiá em parceria com a Secretaria
de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer; Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá, SICOOB Crediluz e SEBRAE.

23ª FESTA FANTASIA

Município: Divinópolis

Data: 26/10

Categoria: Show

Endereço: Parque de Exposições de Divinópolis - São Judas Tadeu, Av. Paraná, 3560

Circuito: Circuito Turístico Campo das Vertentes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 98825-2347

Facebook: https://www.facebook.com/festafantasiadivinopolis/

Site: http://www.festafantasia.com/2017

Descrição:

A Festa Fantasia é uma dos maiores do gênero no país. Essa é a 23ª edição e como todos os anos, além dos grandes shows no palco por
onde já passaram Alok, O Rappa, Nando Reis, Matheus & Kauan, Pitty e outros grandes artistas, milhares de pessoas saem de suas casas,
cidades vizinhas, fantasiadas para curtir a festa, lotando não só o Parque de Exposições, cerca de 15.000 pessoas, mas as ruas de acesso
onde milhares de curiosos se aglomeram para ver a passagem dos fantasiados.



ENCONTRO DE CONGADO

Município: Cristiano Otoni

Data: 26/10, 27/10

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Distrito de São Caetano - Cristiano Otoni, São Caetano do Paraopeba, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3724-1765

Facebook: https://www.facebook.com/culturacristianootoni

Site: http://cristianootoni.mg.gov.br

Descrição:

A comunidade de São Caetano, em Cristiano Otoni, recebe diversos grupos de Congado para momentos de reverenciar a memória, a fé e a
esperança. O Encontro conta com a participação da comunidade e a presença de muitos visitantes em dois dias de muita festa e celebração.
A programação se inicia no sábado e continua no domingo com grupos de várias cidade vizinhas se apresentando! Venha prestigiar este
evento totalmente cultural, valorizando as raízes quilombolas do povo Canastreiro!

FESTA DO ROSÁRIO

Município: Resende Costa

Data: 27/10

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Rosário - Centro , Praça Coronel Souza Maia, S/Nº

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3354-1366

Site: http://www.resendecosta.mg.gov.br

Descrição:

Tradicional festejo em honra a Nossa Senhora do Rosário. Envolve a celebração maior do Congado em Resende Costa, valorizando a
cultura afro-brasileira e a devoção religiosa da negritude resende-costense e da região.

ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS

Município: Itumirim

Data: 27/10

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Central - centro, Praça Chikre zakia, 100

Circuito: Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D'Água

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3823-1445

Facebook: http://prefeituradeitumirim/facebook

Descrição:

O encontro de Carros Antigos de itumirim reuniu mais de 40 carros de vários anos e modelos agradando muito o publico que prestigiou o
evento, Alem da Exposição o evento conta com Apresentações artísticas e culturais.



ENCONTRO REGIONAL DE CONGADA, MOÇAMBIQUE E CATUPÉS

Município: Sacramento

Data: 27/10

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Igreja do Rosário - Rosário , Rua Santa Cruz , 373

Circuito: Circuito Turístico Alta Mogiana

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3351-5914

Facebook: http://https://www.facebook.com/prefeiturasacramento/?epa=SEARCH_BOX

Site: http://www.sacramento.mg.gov.br

Descrição:

No último domingo do mês de outubro, acontece na cidade o Encontro Regional de Congada. O encontro se inicia às 8h com a recepção
dos convidados, ao meio dia é servido almoço para todos os participantes e às 14h tem início ao cortejo dos ternos. O evento é organizado
pelos festeiros e conta com o apoio de toda Associação de Congada Nossa Senhora do Rosário e São Benedito de Sacramento. O encontro
representa a tradição de origem africana aos santos, sendo também uma importante cultura de resistências às imposições da cultura
europeia e americana.

FESTIVIDADE DE CONGADO DE MARINHOS

Município: Brumadinho

Data: 27/10

Categoria: Religiosos

Endereço: Ao entorno da Igreja de Nossa Senhora da Conceição - Marinhos, Avenida Hum, s/n, Escola Municipal Antônio
Hermenegildo Paiva

Organização/Informações:

Telefone: (31) 97174-7680

Facebook: https://www.facebook.com/visitebrumadinhooficial

Site: http://www.visitebrumadinho.com.br

Descrição:

As Festas de Congado (Reinado) são realizadas anualmente em diversas comunidades do município. Durante a celebração são realizados
cortejos, visita a casa dos reis (alvorada), troca de coroa e outras tradições. Com muita dedicação, seriedade e compromisso, as Festas de
Congado são consideradas uma das celebrações religiosas mais tradicionais de Brumadinho. No mês de outubro, as Festas de Congado
são realizadas nas comunidades de Conceição de Itaguá, Piedade do Paraopeba e Marinhos.

FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Município: Dom Silvério

Data: 29/10

Categoria: Religiosos

Endereço: Santuário de Nossa Senhora da Saúde - Centro, Rua Cel. Batista, s/n

Circuito: Circuito turístico Serras de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3857-1820

Facebook: http:////www.facebook.com/prefeiturads/

Site: http://www.domsilverio.mg.gov.br/inicio

Descrição:

Tradição, cultura, folclore e religião. Essa mistura de música, de dança, de homenagens e de fé, faz do Congado esta festa assim tão bonita.
Os coloridos das vestes, o ritmo dos tambores, os estandartes, os personagens da dança e da corte, e a homenagem a Nossa Senhora do
Rosário fazem do congado uma manifestação cultural e religiosa. Barracas de comidas tipicas e apresentações culturais.



FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Município: Dom Silvério

Data: 29/10

Categoria: Religiosos

Endereço: Santuário de Nossa Senhora da Saúde - Centro, Rua Cel. Batista, s/n

Circuito: Circuito turístico Serras de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3857-1820

Facebook: https://www.facebook.com/secturdomsilverio/

Site: http://www.domsilverio.mg.gov.br/inicio

Descrição:

Tradição, cultura, folclore e religião. Essa mistura de música, de dança, de homenagens e de fé, faz do Congado esta festa assim tão bonita.
Os coloridos das vestes, o ritmo dos tambores, os estandartes, os personagens da dança e da corte, e a homenagem a Nossa Senhora do
Rosário fazem do congado uma manifestação cultural e religiosa. Barracas com comidas tipicas e shows.

8º PEDALANDO DE CAPELINHA MG

Município: Capelinha

Data: 30/10

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo, Populares e Folclóricos

Endereço: Parque de exposição de capelinha MG - Acacias, Rua Arlíndo José de Oliveira, 562

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3516-4011

Facebook: https://www.facebook.com/EsporteCulturaCAP/?ref=page_internal

Site: http://pmcapelinha.mg.gov.br/portal/

Descrição:

A Prefeitura de Capelinha, em parceria com Tiãozinho Treinador, promove o Pedalando, um dos mais tradicionais eventos esportivos do
município. O trajeto tem 20 km, com saída às 9h do Parque de Exposições, sendo que a concentração começou às 7h. O evento é aberto a
ciclistas de todas as idades, com saida da rua Arlindo José de Oliveira, sege pela avenida Bouganville, passando pela rua Sebastião
Pimenta, avenida Manoel Alves Pego, Manoel de Souza, Rio Branco (sentido Posto Trevo), Anel Rodoviário até o trevo, rua das Flores,
avenida Clóvis Pimenta e rua Governador Valadares até a Praça do Povo, onde acontece a concentração dos ciclistas e entrega de
prêmios. evento também faz parte dos Esporte Radicais de Capelinha MG

FESTA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Município: Cabo Verde

Data: 30/10

Categoria: Cívicos, Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Avenida Oscar Ornelas - Centro , Avenida Oscar Ornelas, 152

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3736-1220

Site: http://www.caboverde.mg.gov.br

Descrição:

Cabo Verde, uma das cidades mais antigas do Sul de Minas, com mais de 150 anos de tradição, é rica por sua produção e certificações por
seus cafés especiais e fazendas históricas. A cidade charmosa, traz tranquilidade e aconchego para os visitantes. Na programação do
aniversário da cidade, na parte da manhã aos visitantes contam com corrida de Off Road, e a noite apresentação de dança, teatro e shows.



FESTA DO LIVRO

Município: Bueno Brandão

Data: 30/10, 03/11

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço: Centro Comunitário Bom Jesus - Centro, Rua Padre Zeferino, 71

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3463-2384

Facebook: http://https://www.facebook.com/CulturaBuenoOficial/

Descrição:

A Festa do Livro de Bueno Brandão vai muito além da exposição e venda promocional de livros. Em sua programação, há uma série de
exposições culturais, atrativos literários como jogos e desafios, oficinas, teatro, contação de histórias e apresentações artísticas. Acontece
no final de outubro, de quarta a domingo, com entrada franca.

3º SEMINÁRIO MINEIRO DE PESQUISA E INOVAÇÃO EM TURISMO - SEMPIT

Município: Belo Horizonte

Data: 30/10, 01/11

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Sebrae Minas - Nova Granada, Av. Barão Homem de Melo, 329

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3915-9460

Facebook: https://www.facebook.com/observatorioturismomg/

Site: https://seturmg.wixsite.com/observatorioturismo/sempit

Descrição:

O Seminário Mineiro de Pesquisa e Inovação em Turismo (SEMPIT), que segue para sua terceira edição, vem se consolidando como
espaço de produção de conhecimento, fomento à inovação e articulação entre os profissionais do turismo e a comunidade acadêmica. Em
2019, o III SEMPIT terá como temáticas centrais as perspectivas para o desenvolvimento do turismo gastronômico na América Latina e no
mundo e os desafios do planejamento turístico em tempos de inovação. Na nossa programação, iremos contar com palestras, workshops e
apresentação de artigos acadêmicos. Os trabalhos serão encerrados com um tour gastronômico no Mercado Central!

ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE PONTE NOVA

Município: Ponte Nova

Data: 31/10

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Cid Martins Soares - Palmeiras, Rua Cid Martins Soares, S/N

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3817-3440

Facebook: http://facebook.com/secretariamunicipaldeculturaeturismodepontenova

Descrição:

O aniversário da cidade traz para a população de Ponte Nova e região eventos de música com bandas e músicos, tantos da cidade quanto
grandes nomes da música brasileira.



33ª JORNADA DA AMIMT - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MEDICINA DO TRABALHO 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 31/10, 02/11

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Associação Médica de Minas Gerais - AMMG - Centro, Avenida João Pinheiro, 161

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 2510-1012

Site: http://jornada.amimt.org.br/

Descrição:

Neste grande evento, com uma rica programação científica trará assuntos atuais, que impactam de forma significativa a rotina dos médicos
do trabalho. Serão realizados cursos de pré-Jornada e o evento vai receber e premiar os melhores trabalhos científicos. Acompanhem a
programação e não deixem de se inscrever! Não percam essa oportunidade de estar junto com os colegas durante três dias que ficarão na
história da AMIMT.

NOVEMBRO

FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Município: Pequi

Data: 01/11, 30/11

Categoria: Religiosos

Endereço: Barraquinha de Santo Antônio - Centro, Praça do Rosário, s/n

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3278-1545

Site: http://www.pequi.mg.gov.br

Descrição:

Evento cultural e religioso tradicional da cidade, onde os fiéis participam de uma programação especial, que une oração, novena, pregação,
adoração, encontros e celebrações eucarísticas. Os festeiros, juntamente com a igreja católica de Pequi, promovem a festa de Nossa
Senhora do Rosário, que acontece na barraquinha de Santo Antônio. Durante a festa, são eleitos um menino e uma menina que
representam o Rei e a Rainha da Festa de Nossa Senhora do Rosário.

ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS

Município: Pequi

Data: 01/11, 30/11

Categoria: Esportivo

Endereço: Feirinha de Pequi - Centro, Praça Santo Antônio , s/n°

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3278-1272

Site: http://www.pequi.mg.gov.br/sitenovo/

Descrição:

2019 foi o ano escolhido para a estreia desse novo evento do calendário cultural e turístico de Pequi. Devido à grande aceitação e grande
sucesso do eventos em municípios vizinhos, no próximo ano, o município reunirá colecionadores e amantes de carros antigos, que terão a
oportunidade de expor seus veículos e, ao mesmo tempo, confraternizar e trocar experiências. As inscrições para os colecionadores serão
feitas através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo. O evento é aberto ao público.



ENCONTRO DE GUARDAS DE CONGADO DE ITAVERAVA

Município: Itaverava

Data: 01/11

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Monsenhor Izidro - Centro, Praça Monsenhor Izidro, s/n

Circuito: Circuito Turístico Villas e Fazendas de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3757-1375

Descrição:

O Encontro de Guardas de Congado é um evento tradicional no município e este ano será sua XIII edição. O encontro inicia co um café da
manhã de recepção aos convidados, após o café é iniciada a abertura oficial do evento com apresentações em conjunto das guardas de
congado, seguindo das apresentações individuais das guardas. O município prepara um almoço aos integrantes e após o almoço continuam
as apresentações individuais de cada guarda de congado. Após as apresentações cada guarda recebe seu troféu, sua medalha em
homenagem ao capitão. Após as apresentações é encerrado o evento.

FESTIVAL CAFÉ & CULTURA

Município: Poços de Caldas

Data: 01/11, 23/11

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Poços de Caldas - Centro, Centro, Centro

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (35) 99750-0084

Facebook: https://www.facebook.com/cafeculturapc

Site: https://www.cafeculturapc.com.br/

Descrição:

O Festival Café & Cultura acontece entre os dias 1º e 23 de novembro, em Poços de Caldas (MG), com a participação das 10 melhores
cafeterias da cidade, que terão a missão de preparar e servir cafés especiais (a partir de 80 pontos). Cada bebida será acompanhada de um
petisco doce ou salgado e o valor do combo não ultrapassará os R$ 15,00. O objetivo do evento é valorizar a tradição cafeeira da região,
estimular o consumo de cafés especiais e promover novas experiências gastronômicas para moradores, turistas e visitantes. Além do
festival nas casas participantes, o evento ainda promoverá atividades abertas e gratuitas, incluindo workshops, oficinas e exposição
artística.

FESTIVAL DE ANIMAÇÃO E ARTE

Município: Capelinha

Data: 01/11, 30/11

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Galpão Cultural - ACACIAS, JOSE ARLINDO DE OLIVEIRA , 170

Organização/Informações:

Telefone: (33) 99128-3542

Facebook: http://facebook.com/grupodeteatroanimart

Site: http://www.grupodeteatroanimart.wordpress.com/

Descrição:

O evento reúne todos os anos jovens de até 20 anos que já tenham concluído ou estão concluindo o ensino médio. Estes participam de
forma gratuita de oficinas, montagem e apresentações teatrais. O evento visa mostrar o talento de nossa juventude e os incentivar a
desenvolver ações onde os mesmos são protagonistas, proporcionando momento de lazer perfeito para ser aproveitado junto a família e
amigos.



NOVEMBRO CULTURAL

Município: Simão Pereira

Data: 02/11, 30/11

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Espaço Cultural Simão Pereira de Sá - Centro, Rua José Luis, sem número

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3272-0502

Site: http://simaopereira.mg.gov.br/site/

Descrição:

O Novembro Cultural, já na Terceira edição, surgiu da demanda de moradores do município por evento voltado para o teatro, a dança e a
musica com o objetivo de fomentar nos moradores o desejo pela criação artística. Assim Ressurgiu o Grupo Teatral Faces com textos de
Shakespeare e outras adaptações que foi aclamada pelo publico. Na última Edição os atores fizeram numa adaptação de um texto de
Shakespeare para literatura de Cordel tendo a peça selecionada para o Festival Nacional de Teatro. Possui uma programação variada
como música, teatro infantil e adulto, dança e leitura com participação de grupos da cidade e de outros municípios.

TUCUNA MASTER PESCA DE COMPETIÇÃO

Município: Cachoeira Dourada

Data: 03/11

Categoria: Esportivo

Endereço: Praia do Lago - Centro, Rua Quatorze, 520

Circuito: Circuito Turístico Alta Mogiana

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3265-1133

Site: http://www.cachoeiradourada.mg.gov.br

Descrição:

O Circuito Tucuna Master é um evento que visa fomentar a competição da pesca ao tucunaré, incentivando a busca sustentável pelo uso
múltiplos das águas no território brasileiro. Queremos acima de tudo incentivando a busca sustentável pelo uso múltiplos das águas no
território brasileiro, sendo atrativo para os pescadores esportivos. As inscrições deverão ser realizadas na Prefeitura de Cachoeira Dourada
- MG, que disponibilizará durante o mês de outubro as instruções. Evento com enorme quantidade de pessoas que passam o final de
semana em um local de rara beleza, realizado desde 2008, considerado o melhor momento da pesca esportiva na região do Triângulo
Mineiro.

DIDO EM BELO HORIZONTE

Município: Belo Horizonte

Data: 03/11

Categoria: Show

Endereço: Km de Vantagens Hall - Savassi, Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone:  4003-5588

Facebook: https://www.facebook.com/dido

Site: https://www.didomusic.com/

Descrição:

A cantora britânica Dido se apresenta no Km de Vantagens Hall, no dia 3 de novembro, domingo. A artista, que desembarca pela primeira
vez no Brasil, faz show da turnê "Still On My Mind". As músicas da cantora são conhecidas em filmes e séries, como Simplesmente Amor,
Sex and The City e Grey´s Anatomy. Os sucessos Thank You" e "White Flag" estão no repertório do show. Os ingressos podem ser
adquiridos no site: ticketsforfun e na bilheteria oficial Km de Vantagem Hall . O horário do evento é as 20h



ALCEU VALENÇA - AMIGO DA ARTE

Município: Belo Horizonte

Data: 03/11

Categoria: Show

Endereço: Palácio das Artes - Centro, Avenida Afonso Pena , 1537, Grande Teatro

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (21) 98294-8362

Facebook: https://www.facebook.com/alceuvalencaoficial/

Site: http://fcs.mg.gov.br/eventos/alceu-valenca-amigo-da-arte/

Descrição:

Alceu Valença apresenta seu novo show "Amigo da Arte" no Grande Teatro do Palácio das Artes, em BH, domingo, 03/11, às 19h. O show
reúne canções que ressaltam o diálogo entre a obra do cantor e compositor pernambucano e suas referências na literatura, na poesia, na
filosofia, nas artes em geral. O espetáculo reúne ainda temas como Papagaio do Futuro, Anunciação, Coração Bobo, Cavalo de Pau, Táxi
Lunar, Pelas Ruas Que Andei, Marim dos Caetés, Anjo de Fogo, além da canção-título, Amigo da Arte.

XXXIX CONGRESSO DO HOSPITAL SÃO GERALDO

Município: Belo Horizonte

Data: 07/11, 09/11

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Hotel Mercure Lourdes - Lourdes, Avenida do Contorno, 7315

Organização/Informações:

Telefone: (11) 5082-3030

Facebook: https://www.facebook.com/congressohsg

Site: http://www.hospitalsaogeraldo.com.br/

Descrição:

O congresso chega a sua 39ª edição e mantém o objetivo de congregar toda a comunidade oftalmológica, transmitir e atualizar
conhecimentos na especialidade e também servir de fórum para apresentação e discussão de pesquisa e inovação na Oftalmologia. O
evento vai acontecer novamente no Hotel Mercure Lourdes. A programação, a ser divulgada em breve, deve ser acompanhada no site oficial
do evento e nas redes sociais( facebook).

COPA OURO 2019

Município: Espera Feliz

Data: 07/11

Categoria: Esportivo

Endereço: Ginásio Poliesportivo José Erasmo de Oliveira - Centro, Avenida Jaime Toledo, 86

Circuito: Circuito Turistico Pico da Bandeira

Organização/Informações:

Telefone: (32) 99973-8953

Descrição:

A Copa Ouro é um torneio de futsal, com patrocínio do Banco do Brasil, que recebe equipes de toda região do Caparaó Mineiro, Capixaba e
Norte Fluminense. O mesmo ocorre há mais de 20 anos no município de Espera Feliz, sendo um momento de diversão e integração entre os
atletas, população local, torcidas e comunidade local. Para participar, as equipes devem fazer as suas devidas inscrições e para tanto
devem pagar uma taxa com valor a ser definido em data próxima ao início do torneio. Para as equipes campeã e vice-campeã, há entrega de
troféus e premiações em dinheiro.



FESTIVAL DE CHURROS EM DIVINOPOLIS

Município: Divinópolis

Data: 07/11

Categoria: Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça Nelson Pelegrino - Bom Pastor , Praça Nelson Pelegrino , s/n

Circuito: Circuito Turístico Campo das Vertentes

Organização/Informações:

Telefone: (37)3229-6641

Descrição:

Reunir a família e os amigos em um ambiente super agradável é o que a organização do evento quer, com comida boa, chopp artesanal,
shows ao vivo, playground para a criançada, atração infantil surpresa e cinema 3D. O Festival traz o churros como prato principal,
remetendo aquele gostinho maravilhoso de infância e também várias opções gastronômicas que além de encher os olhos são de dar água
na boca. O público poderá conferir em todos os Food Trucks itens salgados e doces. Haverá espaços para comercialização de chopp
artesanal, refrigerante, suco e água.

EXPO MAIS VIP DECOR

Município: Ipatinga

Data: 07/11, 03/12

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Shopping Vale do Aço - Industrial, Av. Pedro Linhares Gomes, 3900

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98690-0952 - (31) 3825-1811

Site: http://www.expomaisvipdecor.com.br

Descrição:

Realizada no segundo piso do Shoppirng Vale do Aço, 2° maior centro de compras e entretenimento do Leste de Minas Gerais, a feira
reúne em um único espaço beleza, desafios e soluções para demonstrar a criatividade do setor, traduzindo em forma as necessidades,
gostos e estilos de viver dos mais diversos públicos, com soluções inovadoras para projetos de engenharia, construção, arquitetura e
decoração. As lojas e os ambientes criados por renomados arquitetos da região contemplam uma diversidade de estilos e propostas. São
espaços exclusivos e inovadores projetados com o que há de mais atual, sofisticado e aconchegante no mundo da arquitetura e decoração,
como revestimentos modernos, automação, lustres luxuosos, móveis de primeira linha e técnicas sustentáveis, tudo em perfeita sinergia.
Projetos capazes de conquistar a todos pela beleza e sofisticação.

ROTA DOS SABORES

Município: Coronel Fabriciano

Data: 08/11, 10/11

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça da estação - Centro, Av. Dr. Rubens Siqueira Maia, 680-794, Praça da Estação

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3846-7739

Site: http://www.fabriciano.mg.gov.br/

Descrição:

O Festival Gastronômico acontece entre os dias 08 a 10 de novembro na Praça da Estação, centro da cidade. O evento, considerado o
maior festival de gastronomia do Leste de Minas, reúne os melhores pratos e tira-gostos da culinária local, com muita música de bandas
nacionais e regionais, além de apresentações culturais dos alunos da educação municipal. O objetivo do Rota dos Sabores é contribuir para
o turismo e a economia local, além de promover a cultura e desenvolver a cidade como polo gastronômico do Vale do Aço. O evento é uma
realização da Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança de Desenvolvimento Econômico, Turismo
e Cultura e Secretaria de Governança Política.



ARRASTAPÉ DO CRAS CABECEIRA GRANDE

Município: Cabeceira Grande

Data: 08/11

Categoria: Show

Endereço: Praça do Bairro Santana - Santana, Rua José da Cruz, s/n

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3677-8093

Descrição:

O arratapé do CRAS é um evento , com shows artísticos de forró, que tanto encanta nossa região, e ainda melhor, com entrada gratuita. Um
evento que vai fazer você levantar poeira, além de um espaço para a criançada se divertir. Esse evento vai mexer com você, venham
participar e engrandecer ainda mais nosso evento.

III FESTIVAL DA RAPADURA

Município: Itaguara

Data: 08/11, 10/11

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça de Convivência Antônio Ferreira de Morais - Centro, Praça de Convivência Antônio Ferreira de Morais, s/nº

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3184-2699

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradeitaguara/

Site: http://www.itaguara.mg.gov.br

Descrição:

A rapadura é um dos produtos mais tradicionais do município de Itaguara-MG. Produzido em forma de tijolos, a partir da cana de açúcar,
este doce faz parte da história do município, existindo relatos de engenhos que produziam rapaduras há mais de 100 anos. Com o objetivo
de valorizar esta tradição cultural do município, foi criado o Festival da Rapadura, um evento que conta com barracas de exposição e venda
de produtos, palestras, oficinas de gastronomia e muitos shows. Venha participar conosco e conhecer nossa deliciosa rapadura!

UMA NOITE COM LEO SANTANA

Município: Betim

Data: 08/11

Categoria: Show

Endereço: Partage Shopping Betim - São João, Rod. Fernão Dias, 601

Organização/Informações:

Telefone: (31) 9 9529-1887

Facebook: https://www.facebook.com/events/959021931121642/

Descrição:

E quem mandou você brincar? Dia 8 é dia de curtir o melhor axé brasileiro com Leo Santana! No estacionamento do Partage Shopping
Betim, o cantor traz seu show recheado de hits e músicas que não vão te deixar parado!



FESTIVAL NACIONAL DE DANÇA

Município: Estiva

Data: 08/11, 10/11

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço: Ginásio Poliesportivo - Centro, Rua Rodolfo Resende, 6

Organização/Informações:

Telefone: (35) 98468-0792

Facebook: http://www.facebook.com/estivatur

Site: http://www.descubra-estiva.webnode.com

Descrição:

O Festival de Dança de Estiva é considerado um dos maiores de Minas Gerais. Em sua última edição foram mais de 2.000 dançarinos e
contou com público de 4.000 pessoas, de toda a região. Além das apresentações, há workshop, estandes de produtos e premiações para os
participantes.

ENCONTRO DE FOLIA DE REIS

Município: Itamogi

Data: 09/11, 10/11

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça São Judas Tadeu e Santos Reis - Vale do Sol, Maria Madalena de Freitas, s/n, Praça

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3534-1104

Descrição:

Folia de Reis, Reisado ou Festa de Santos Reis é uma manifestação católica, cultural e festiva, classificada sobretudo no Brasil como
manifestação folclórica, comemorativa da festa religiosa da Epifania do Senhor, caracterizada por celebrar a Adoração dos Magos ao
nascimento de Jesus Cristo. O grupo da folia de reis é formado pelo mestre ou embaixador, o contramestre, os três reis magos, os palhaços,
os alfeires e os foliões. Além disso, ocorrem desfiles pelas ruas dos grupos dedicados ao festejo. Eles usam fantasias coloridas, tocam
músicas típicas com diversos instrumentos (violas, reco-reco, tambores, acordeões, sanfonas, pandeiros, gaitas, etc.) e dançam.

4º SONS E SABORES DO NOSSO NORDESTE

Município: Extrema

Data: 09/11, 10/11

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Parque de Eventos - Ponte Nova, Av Delegado Waldemar Gomes Pinto, s/nº

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3435-6066

Facebook: http://pt-br.facebook.com/Prefeituradeextrema/

Site: http://www.extrematur.com.br/

Descrição:

A festa é uma homenagem aos imigrantes nordestinos que vivem em Extrema. O evento conta com músicas tradicionais, como Baião, Frevo
e Forró, além de gastronomia típica nordestina rica em temperos e sabores.



DIA NACIONAL DO TROPEIRO

Município: Belo Horizonte

Data: 09/11

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço:  Sapucaí - Floresta, Rua Sapucaí, 527

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 2552-0154

Facebook: https://www.facebook.com/events/715677845577798/

Descrição:

Com a ideia de homenagear as origens da culinária mineira, o Circuito Sapucaí de Gastronomia e Arte traz para a região central da capital
um verdadeiro arraial com a presença de renomados chefs e restaurantes contemporâneos. A programação do Dia Nacional do Tropeiro
conta com atrações para a criançada e os adultos. De acordo com André Hallak, produtor do evento, a festa é a sétima edição no calendário
do Circuito Sapucaí de Gastronomia e Arte. “Dessa vez fomos buscar a origem da cozinha mineira, através da releitura de pratos e do uso
de alimentos e técnicas da época dos desbravadores do Brasil”.

FESTIVAL LOVE WINE - EDIÇÃO ESPECIAL DE 2 ANOS

Município: Belo Horizonte

Data: 09/11

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Avenida Professor Cristovam dos Santos - Belvedere, Avenida Professor Cristovam dos Santos, 444

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone:  (31) 3889-2003

Facebook: https://www.facebook.com/lovewinefestival/

Descrição:

Depois de conquistar fãs e um público fiel, chegou a hora de celebrar o aniversário do Festival com muita músíca, as melhores bebidas e
gastronomia de qualidade. O evento acontece no dia 9 de novembro, das 13h às 22h, em espaço ao ar livre no Belvedere. Para marcar a
data, o espaço gastronômico do Festival será assinado pelo chef Ivo Faria, considerado um dos grandes nomes da gastronomia brasileira.
Embora a celebração seja do vinho, também há opções de outras bebidas. O público pode escolher entre diversos rótulos de cerveja e
muitos drinks assinados pelo mixologista Tiago Santos. Destaque para o mojito feito com vinho, que vem surpreendendo até os paladares
mais exigentes. Para completar a atmosfesra perfeita, música também toma conta do Love Wine nessa ocasião especial. A cantora Giulia
Be, conhecida pela voz marcante e pelo som pop progressivo, que foi atração do Rock in Rio este ano, vem do Rio de Janeiro para a festa.
O palco também recebe as bandas Classic e Happy Feet. Aos intervalos, quem comanda o som é o DJ Nezt, um dos queridinhos da capital
mineira. A diversão também está garantida para os pequenos.

SINFÔNICA POP | CARLINHOS BROWN

Município: Belo Horizonte

Data: 09/11, 10/11

Categoria: Show

Endereço: Palácio das Artes - Centro, Av. Afonso Pena, 1537

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3236-7400

Facebook: https://www.facebook.com/events/1594072440734504/

Site: http://fcs.mg.gov.br/eventos/sinfonica-pop-carlinhos-brown/

Descrição:

Pela primeira vez em parceria exclusiva com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, Brown se apresenta em duas oportunidades,
oferecendo ao público o melhor de um repertório que celebra os maiores sucessos do artista. As apresentações, que têm regência do
maestro convidado Rodrigo Toffolo – Regente Titular e Diretor Artístico da Orquestra Ouro Preto – aliam o talento do cantor à versatilidade
da Orquestra.



FEIRA DE DOCE MINEIRO

Município: Ipatinga

Data: 09/11, 10/11

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Parque Ipanema - Veneza, Av. Roberto Burle Marx, s/n

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98905-4787 / 98845-3319

Descrição:

Os doces fazem parte da cultura, alma e imaginário de Minas Gerais. Doces mineiros têm sabor de interior, de tradição, de casa de vó e de
coisa gostosa feita a mão. Reunir essas delícias em um espaço para degustação e venda, é nosso objetivo com a Feira do Doce Mineiro.
Teremos delícias para todos os gostos: desde o tradicional doce de leite, inclusive o eleito como melhor doce de leite do país, passando
pelos doces em pedaços e de partir, até os cristalizados e queijos. Nossas equipes viajaram por Minas Gerais experimentando as iguarias e
fazendo uma pré-seleção. Em seguida, foram escolhidos 20 produtores, seus doces tradicionais e suas dezenas de combinações e
peculiaridades. Mais que trazer os sabores mineiros de todas as regiões do estado para o Vale do Aço, a Feira transporta um legado de
tradição cultural. O evento é realizado pela Casa Cult de Ipatinga, e conta com patrocínio da Cemig, Co-Patrocínio UBER, Cerveja Oficial
Backer, e parcerias com SEBRAE e Prefeitura de Ipatinga.

FESTIVAL DE BOLHAS GIGANTES

Município: Belo Horizonte

Data: 10/11

Categoria: Outros

Endereço: Praça Do Papa - Mangabeiras, Av. Agulhas Negras, s/n

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 9 9927-0332

Facebook: https://www.facebook.com/events/2898123420215760/

Descrição:

Estamos de volta a Belo Horizonte para ocupar a Praça do Papa da melhor forma que existe: brincando! Trata-se de um evento gratuito e
colaborativo em que pessoas se juntam para poder se divertir com bolhas de sabão! Vai ter poções mágicas para as bolhas gigantes e
oficinas de produção de brinquedos. Você pode contribuir levando balde, água, detergente e muita vontade de brincar!

ENCONTRO DE GRUPOS FOLCLÓRICOS (COMPANHIA DE FOLIA DE REIS)

Município: Monte Santo de Minas

Data: 10/11

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Terreirão do Samba - Centro, Praça Sebastião Antônio da Silva , s/n

Circuito: Circuito Turístico Montanhas Cafeeiras de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3591-5100

Descrição:

Encontro no Distrito de Milagre de grupos folclóricos da região com a Folia de Reis, Congadas e Pastorinhas. O encontra inicia de manhã
por volta das 9 horas e terminas por volta das 21 horas, é oferecido almoço ao publico presente. As Folias de Reis tem presença marcante.
É um evento tradicional envolvido com muita fé.



ENCONTRO DE CARRO DE BOIS

Município: Leandro Ferreira

Data: 10/11

Categoria: Culturais e Artísticos, Outros

Endereço: Fazenda Brasil Verde - CENTRO, Praça São Sebastião , S/N

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3277-1313

Facebook: https://www.facebook.com/turismolefer/

Descrição:

Encontro de Carros de Bois que reúne centenas de pessoas da região, o evento conta com diversas atrações musicais. e desfiles de carros
de bois pelas ruas da cidade encerrando-se com apresentações musicais que valorizam a música raiz com artistas da cidade.

XXV SEMINÁRIO NACIONAL DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Município: Belo Horizonte

Data: 10/11, 13/11

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Expominas - Gameleira, Avenida Amazonas, 6200

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3506-4184

Facebook: https://www.facebook.com/xxvsnptee/

Site: https://www.xxvsnptee.com.br/

Descrição:

O Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica - SNPTEE, promovido a cada dois anos pelo Comitê Nacional
Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica - Cigré-Brasil, é o maior evento técnico do setor elétrico brasileiro. Seu objetivo é
a promoção do intercâmbio de informações e conhecimento, de naturezas técnica e gerencial, entre empresas, entidades e profissionais que
atuam no setor de produção, transmissão de energia elétrica incluindo sua comercialização e regulação, por meio da apresentação de
Informes Técnicos, visando à ampliação e aperfeiçoamento do conhecimento, do progresso técnico e tecnológico e da pesquisa e
desenvolvimento para melhorar a efetividade dos sistemas de potência do país.

TRILHÃO DO GARIMPO

Município: Cristais

Data: 10/11

Categoria: Esportivo

Endereço: Serra dos Cristais - Zona Rural, Zona Rural, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3835-1151

Site: http://www.cristais.mg.gov.br

Descrição:

O Trilhão do Garimpo já é um evento consolidado na cidade eestá na sua 5ª edição, sendo um sucesso, com cada vez mais adeptos da
pedalada. O Grupo que começou com poucas pessoas, e como forma de exercitar o corpo, foi ganhando novas perspectivas e pessoas
interessadas desenvolveram uma trilha em meio ao velho garimpo de Cristais. Deu tão certo que em pouco tempo, somente na cidade de
Cristais já tinha-se formado um grande grupo de participantes, o que animou os grupo a tornar um evento oficial da cidade. Para participar,
os interessados devem entrar em contato com a Secretaria de Esportes e Lazer de Cristais e fazer sua inscrição.



FESTIVIDADE DE CONGADO DE ARANHA

Município: Brumadinho

Data: 10/11

Categoria: Religiosos

Endereço: Ao entorno da Igreja de Jesus, Maria e José - Aranha, Praça da Matriz, s/n, Praça do Aranha

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99798-7570

Facebook: https://www.facebook.com/visitebrumadinhooficial

Site: http://www.visitebrumadinho.com.br

Descrição:

As Festas de Congado (Reinado) são realizadas anualmente em diversas comunidades do município. Durante a celebração são realizados
cortejos, visita a casa dos reis (alvorada), troca de coroa e outras tradições. Com muita dedicação, seriedade e compromisso, as Festas de
Congado são consideradas uma das celebrações religiosas mais tradicionais de Brumadinho. No mês de novembro, a Festa de Congado é
realizada no distrito de Aranha.

FESTQUALI - FESTIVAL DA QUALIDADE E INOVAÇÃO

Município: Belo Horizonte

Data: 11/11, 14/11

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Escola de Engenharia da UFMG - Pampulha, Avenida Presidente Antônio Carlos, 6627

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99199-1046

Facebook: https://www.facebook.com/FestQuali/

Site: https://festquali.com.br/

Descrição:

O evento tem o objetivo de unir a cadeia de empresas e pessoas envolvidas com Sistemas de Gestã o  & Inovação , de forma plena, em todas
as suas vertentes, e já estreia  com o status de maior evento do segmento, considerando Qualidade, Saúde & Segurança, Meio Ambiente,
Construção Civil, Compliance e Tecnologia. Além dos auditórios e espaços de cursos e palestras, será possível contar também com a Praça
no Network, Praça das Certificadoras e Praça das Startups.

68ª FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE

Município: Belo Horizonte

Data: 12/11, 17/11

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Expominas - Gameleira, Avenida Amazonas, 6200

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3226-6500

Facebook: https://www.facebook.com/feiradobebeegestantebh/

Site: http://www.feirabebeegestante.com.br/

Descrição:

Evento destinado a oferecer produtos e serviços para as futuras mamães e bebês. A Feira do Bebê e Gestante é um dos maiores eventos do
segmento realizados no Brasil. Com duas edições anuais a feira reúne fabricantes e lojas de expressão nacional levando milhares de
pessoas. Linhas de Produtos ou Serviços: móveis, artigos de decoração, enxoval completo, carrinhos, brinquedos, moda lingerie para
gestantes, roupas para crianças, bebês e gestantes, moda infantil. Com cerca de 100 expositores, a feira é aberta ao público. Além da
exposição de produtos e serviços, a Feira do Bebê e Gestante também é referência em Minas Gerais e no Brasil por contar com ações e
temas sociais ligados a saúde da mulher e do bebê.



EXPO MINERAL DE CURVELO

Município: Curvelo

Data: 13/11, 17/11

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Praça da Estação - Centro, Av. Integração, 50

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99964-1335

Site: http://www.amcm.com.br

Descrição:

A Feira de Cristais – Expo Mineral acontece anualmente na cidade de Curvelo em Minas Gerais, considerada centro geográfico mineiro,
uma das regiões mais ricas em quartzo do Brasil, tanto em quantidade como em variedade de formas. O Evento completa em 2019 em sua
16ª edição, atraindo compradores de vários países, principalmente da China.

A MUSICA DA CIDADE

Município: Belo Horizonte

Data: 13/11

Categoria: Show

Endereço: Palácio das Artes - Centro, Av. Afonso Pena, 1537

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3236-7400

Facebook: https://www.facebook.com/ProjetoQuerubins/

Site: http://querubins.org.br/?fbclid=IwAR2PbrI95Y_Axv7oKs--8rpbB0xAzJZR7e3yiRWgQ-YXq-4Bssp_ij8Il_c

Descrição:

Em sua 3ª edição, o show Música da Cidade promete muita emoção em 2019, quando os educandos do Querubins vão dividir o palco com
Skank, Daparte, Tianastácia, Roberta Campos e Di Souza, contribuindo para um belíssimo trabalho social. Todo este espetáculo será em
prol da Associação Querubins, que é uma entidade sem fins lucrativos, incumbida de desenvolver e difundir a arte, a cultura e a educação.
Suas atividades atendem cerca de 200 crianças e jovens da Vila Acaba Mundo e de outras comunidades, buscando preservá-las do risco
de marginalização e profissionalizá-las por meio da Arte-Educação.

31ª SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Município: Itabirito

Data: 13/11, 20/11

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Teatro da Casa de Cultura Maestro Dungas - Centro, Rua Carlos Michel, 1, @-20.2534301,-
43.8045482,3a,75y,294.86h,90t

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3563-1535 e (31) 98601-2095

Facebook: https://www.facebook.com/Bloco-Axé-Igbá-303808296387648/posts

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/noticias/conteudo/de-12-a-24-de-novembro-30a-semana-da-consciencia-negra-agita-
itabirito/

Descrição:

O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado, no Brasil, em 20 de novembro. Em Itabirito, não é diferente, reconhecemos e
valorizamos a cultura africana, cujo reconhecimento foi institucionalizado por meio das Leis Municipais de Nº 2.289 de 3 setembro de 2003
e a de Nº 3.051 de 16 de dezembro de 2014 e com a realização em 2017 da 1ª Conferencia Municipal de Promoção da Igualdade Ética
Racial. Atividades que fazem parte do Evento: Caravana da Juventude Negra - Fundação Cultural Palmares Missa Afro (Axé Igbá) - Igreja
Nossa Senhora do Rosário, Culto Gospel Afro - Comunidade Batista Shalom Internacional Oficina de Ritmos com o Bloco Afro Axé Igbá
Mostra de Cinema , Palestas, Workshops, Mesas Redondas e outras oficinas



5ª EXPEDIÇÃO OFF ROAD ROTA DO CAFÉ & CACHAÇA - CAMINHOS DO PICO DA BANDEIRA

Município: Espera Feliz

Data: 14/11, 17/11

Categoria: Esportivo, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Rancho Pico da Bandeira - Centro, Pça Cira Rosa de Assis, s/n, Espera Feliz, com sua ampla rede hoteleira, é noss

Circuito: Circuito Turistico Pico da Bandeira

Organização/Informações:

Telefone: (32) 98407-7764

Facebook: https://www.facebook.com/eocombatenteadventure/

Site: https://jornalocombatente.blogspot.com/

Descrição:

Rota do Café & Cachaça - Caminhos do Pico da Bandeira já está em sua 5ª edição e na última edição reuniu mais de 200 jeepeiros.
Ajudando a promover o Turismo de Aventura, Turismo Gastronômico. Turismo RURAL, a Agricultura Familiar e o Desenvolvimento
Sustentável em toda nossa região. Rota do Café & Cachaça - Caminhos do Pico da Bandeira é onde os participantes vão surfando pelas
montanhas e se deliciando com as mais premiadas cachaças artesanais de alambique e os premiados cafés especiais dessas montanhas.
Nessa 5ª Edição, que irá acontecer de 14 a 17 de novembro, com largada do SESC em Muriaé, já temos pré inscritos 200 jeepeiros. Com
previsão de cerca de 300 jeepeiros. Limitado à nossa capacidade logística de hospedagem em rede hoteleira em nosso ponto de
concentração. Espera Feliz e Caiana. É um percurso variado por estradas de terra por toda essa rica e belíssima região. O percurso conta
com 4 rotas e 4 etapas com cerca de 500 km cada de estradas de terra, belíssimos lugares pitorescos e atrações gastronômicas. Totalizando
2000km de percurso e destaca a produção do mais genuíno produto brasileiro: A cachaça artesanal de alambique. Destaca também a
produção dos premiados cafés especiais dessas montanhas. Destaca também a produção de derivados de cana (melado, açúcar mascavo,
rapadura e outros). Assim como destaca a produção de doces, artesanatos, derivados de leite e queijo e a produção de derivados de suínos
com força total e tradição na região. Rota do Café & Cachaça - Caminhos do Pico da Bandeira é uma viagem e aventura em busca do
conhecimento e das histórias da produção dos melhores Cafés Especiais dessas incontáveis e abençoadas Montanhas, as melhores e mais
saborosas cachaças artesanais de alambique e os saborosos queijos e doces aqui produzidos.

FESTEPEC – FESTIVAL DE TEATRO DE PEÇANHA

Município: Peçanha

Data: 14/11, 16/11

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Central - Centro, Praça Dr. Antônio da Cunha, s/n, Centro Cultural, Praça da Matriz, Auditório da Câm

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 9 9955-0077

Descrição:

Muitos grupos teatrais se formaram em Peçanha desde as Companhias de Teatro do século dezenove. Em 2008, com a criação do Centro
Cultural, a arte de encenar reascendeu e em 2012 O FESTEPEC, Festival de Teatro de Peçanha, teve sua primeira versão. Com o tema
“Arte a flor da pele”, o Festival combina alegria, criatividade e irreverência e tem por objetivo, expressar o amor pela arte, incentivar talentos,
proporcionar entretenimento e valorizar a cultura, com seu fazer cênico despretensioso, experimental, autêntico e transformador. Os grupos
participantes se apresentam nas ruas, praças, salões, no Centro Cultural e auditórios com peças “adulto e infantil”, nas modalidades
“alternativo e rua”. O festival de Peçanha faz parte do “Circuito Minas de Teatro”, que neste ano conta com 14 participantes. Em data próxima
à sua realização faz-se a divulgação da programação nas redes sociais e na mídia escrita.



FESTIVAL ROOTSTOCK BRASIL 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 14/11, 16/11

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Serraria Souza Pinto - Centro, Avenida Assis Chateaubriand, 889

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99119-7061

Facebook: https://www.facebook.com/festivalrootstock

Descrição:

Desde 2002 promovendo e fomentando a cultura do forró, o Festival Rootstock mostra sua força e resistência cultural em mais uma edição.
Esse ano será homenageado o rei do Ritmo, Jackson do Pandeiro! Um dos maiores ícones do Forró, respeitado e reverenciado por grandes
músicos do mundo inteiro, ele será a inspiração para todo o ambiente em torno do Festival. A programação do Festival Rootstock contará
com diversos shows, apresentações de DJs, workshops de dança e palestras. Os shows acontecerão nas noites dos dias 14, 15 e 16/11 e
os workshops e palestras ocorrerão durante as tardes dos dias 15 e 16/11.

FESTIVAL ROOTSTOCK BRASIL 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 14/11, 16/11

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Serraria Souza Pinto - Centro, Av. Assis Chateaubriand, 889

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3213-3434

Facebook: http://www.facebook.com/festivalrootstock/

Site: http://www.festivalrootstock.com

Descrição:

Dezoito anos depois da pioneira edição, chegamos a maioridade resilientes e com energia de sobra para continuar a caminhada. Esse ano
homenagearemos o Rei do Ritmo, Jackson do Pandeiro! Um dos maiores ícones do Forró, respeitado e reverenciado por grandes músicos
do mundo inteiro, ele será a nossa inspiração para todo o ambiente em torno do Festival.

FESTIVAL DA JABUTICABA

Município: Virginópolis

Data: 15/11, 17/11

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça João Rodrigues - Centro, Praça João Rodrigues, sn

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 34141260

Facebook: https://www.facebook.com/prefmvirginopolis/

Site: http://virginopolis.mg.gov.br/

Descrição:

O evento combina a tradição da produção de derivados da jabuticaba com a música e outros costumes do município de Virginópolis. Suas
atividades tiveram início com uma feira de produtores artesanais e alimentícios organizada pela prefeitura municipal com ocorrência nas
imediações da Praça João Rodrigues, donde os principais produtos comercializados passaram a ser os próprios derivados da Jabuticaba:
geléias, doces em geral, pudim, licor, vinho, etc. Esses produtos são elaborados pelas famílias mais tradicionais do município. A cada ano o
evento conta ainda com o tradicional baile para a apresentação das candidatas ao título de Rainha da Jabuticaba, realizado no Arpa Clube.
A apresentação das candidatas se efetiva a partir de um desfile onde as mesmas vestiram roupas sociais e esporte fino. Para o ano de 2019
contaremos com atrações de renome nacional, além do tradicional concurso da Rainha da Jabuticaba, o Baile do Festival da Jabuticaba, o
Desfile Cultural do Festival da Jabuticaba, e a comercialização dos produtos de jabuticaba.



33º FESTIVAL DA JABUTICABA

Município: Sabará

Data: 15/11, 17/11

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça Melo Viana - Centro, Praça Melo Viana, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31)3674-3021

Site: http://site.sabara.mg.gov.br/

Descrição:

Conhecida por ser a "Terra da Jabuticaba," Sabará promove anualmente o famoso Festival da Jabuticaba. O evento é tombado como
patrimônio cultural do município e acontece a mais de três décadas. É um festival de caráter gastronômico, onde são expostos e
comercializados deliciosos derivados da jabuticaba, como geleias, licores, água ardente, compotas, molhos, entre outros. Durante o evento
acontece também a "Cozinha Show", momento que renomados Chefs de cozinha, preparam diferentes pratos com receitas que utilizam a
fruta como carro chef, além, de ter uma diversificada programação musical e cultural. Tendo em vista fomentar o turismo local e lucratividade
para o cidade, o evento atrai visitantes do Brasil inteiro e também a nível internacional.

FESTIVAL DE PRIMAVERA - UAI FOOD

Município: Estiva

Data: 15/11, 17/11

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça Francisco Ribeiro Pereira - ESTIVA, Praça Francisco Ribeiro Pereira, sn

Organização/Informações:

Telefone: (35) 99808-0407

Facebook: http://www.facebook.com/estivatur

Site: http://www.descubra-estiva.webnode.com

Descrição:

Realizado com muito sucesso em 2018, o evento já está programado para 2019. O evento contará com os Food Trucks, barracas de comida
típica local, artesanato, exposições Fotográficas e Literárias, Shows variados e desfile de moda.

CULT BEER - CIRCUITO DE CULTURA, CERVEJAS ARTESANAIS E GASTRONOMIA

Município: Luminárias

Data: 15/11, 16/11

Categoria: Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça Nossa Senhora do Carmo - Centro, Praça Nossa Senhora do Carmo, s/nº

Circuito: Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D'Água

Organização/Informações:

Telefone: (035) 3226-1815

Facebook: https://www.facebook.com/cultbeerfestival/

Descrição:

Finalizando as etapas do Cult Beer em 2019 com a 10ª cidade do Circuito de Cultura, Cervejas Artesanais e Gastronomia, Luminárias MG,
nossa caçulinha do Circuito, terá entre outras diversas atividades culturais, cervejas artesanais e gastronomia variada. A programação conta
com shows do Smoking Blue que foi uma das duas bandas vencedoras do concurso de bandas de 2019 e do Zé Pelin (Led Zeppelin cover
de BH que se destacou nas principais etapas de 2019) na sexta, 15 de novembro (feriado). No sábado, dia 16 de novembro, as banda No
Way (presente em todas etapas de 2019) e o Pink Floyd Collection de BH (dispensa qualquer comentário e eu sou suspeito pra falar)
fecham o evento.



SABORES DE AIURUOCA

Município: Aiuruoca

Data: 15/11, 16/11

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Monsenhor Nagel - Centro, Praça Monsenhor Nagel, s/n

Circuito: Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3344-1924

Site: http://www.aiuruoca.mg.gov.br/turismo/portal/

Descrição:

O Encontro de Sabores de Aiuruoca promove a culinária, os produtores e os artistas locais, através da apresentação do saber (o fazer) e do
sabor (o sentir) de cada um com degustações, palestras, troca de produtos, workshop culinário e mostras de filmes.

VIRADA CULTURAL DE MURIAÉ

Município: Muriaé

Data: 16/11, 17/11

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centros culturais, praças públicas e CRAS (Centro de Referência em Assistência Social). - Diversos , N/A, N/A

Circuito: Circuito Turístico da Serra do Brigadeiro

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3696-3395

Site: http://www.muriae.mg.gov.br

Descrição:

A Virada Cultural de Muriaé acontece numa jornada de vinte e quatro horas ininterruptas, de programação artística e cultural nas diversas
áreas: música, teatro, dança, circo, literatura, artes visuais, artes cênicas, audiovisual, artesanato e gastronomia. Tem como característica ser
um evento plural, abrangente e democrático, que estimula a apropriação do espaço urbano e promove a arte e a cultura. Propõe, de forma
inteligente e direta, uma discussão sobre temas ligados ao cotidiano da cidade, como o uso do espaço público, sustentabilidade,
mobilidade, acessibilidade e novas vivências. A programação contempla diversos artistas locais e regionais das mais diversificadas áreas
da cultura, e conta também com artistas convidados de projetos aprovados pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura Alcyr Pires Vermelho,
premiados do Festival de Música Estudantil. Todas as apresentações e intervenções serão gratuitas e realizadas em vários palcos pela
cidade, além da programação associada em teatros, museus, centros culturais e outros espaços. Participam artistas de rua, grupos de teatro
e de intervenções urbanas, criativos em performances, movimentos de cultura e instituições parceiras. Visando atingir aos mais variados
públicos, a Virada Cultural realiza ações descentralizadas em diversas regiões da cidade, espaços públicos, CRAS (Centro de Referência
em Assistência Social) localizados em bairros periféricos, centros culturais e demais equipamentos da Fundarte.

FEIRA DE ARTESANATO DO TEMPO INTEGRAL

Município: Estrela do Indaiá

Data: 16/11

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Praça Matriz São Sebastião - Centro, Praça São Sebastião, Sem número

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3553-1741

Descrição:

Feira de artesanatos feitos pelos alunos das Séries Iniciais do Ensino Fundamental da Escola Municipal Francisco Campos no decorrer de
todo o ano letivo com o objetivo não só de expor o trabalho realizado nas oficinas de arte e valorizar a produção das crianças envolvidas no
processo como também arrecadar fundos para manter e melhorar as condições de trabalho da oficina. Evento realizado em parceria com a
Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer; Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá; SICOOB Crediluz.



ENCONTRO DE OFF ROAD E JIPES

Município: Pimenta

Data: 16/11

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça Central - centro, MG, SN, Serra de Pimenta

Circuito: Circuito Turístico Grutas e Mar de Minas

Organização/Informações:

Telefone:  (37) 99951-0754

Facebook: https://www.facebook.com/gaioleiros.pimentamg

Site:
https://www.facebook.com/ronicarlosfotografo/videos/885212454902490/UzpfSTEwMDAwMjQxMjMwNDI0OTo4ODUzMjAyNjE1NTgzNzY/?
epa=SEARCH_BOX

Descrição:

O ENCONTRO DE OFF ROAD E JIPES acontece anualmente na Serra de Pimenta , com a participação de proprietários, conhecedores ou
simplesmente interessados nas manobras, potência e capacidade dos veículos 4x4 em situações extremas. Amigos e amantes de aventura
de toda a região se encontram num dia inteiro dedicado ao off-road, tendo a Serra de Pimenta e suas cachoeiras como um deslumbrante
cenário.

FESTA DA CULTURA NEGRA

Município: João Pinheiro

Data: 17/11

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Quadra de Esportes - Centro, Rua Januária Ferreira, 01

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3561-5437

Site: http://www.joaopinheiro.mg.gov.br/

Descrição:

A Festa já se tornou um grande atrativo festivo turístico e cultural de Santana do Caatinga, distrito de João Pinheiro. É um evento tradicional
da região e do distrito de Santana do Caatinga, comunidade que preserva suas tradições remanescentes de quilombo, com o objetivo de
manter suas raízes e mostrar suas belezas. Durante a festa, o público conta com uma programação diversa: diversas oficinas,
apresentações de folias de reis, capoeira, danças afro, apresentação de congado e missa conga! Venha conhecer nossas tradições e
belezas e se divertir com muita dança.

10º ENCONTRO DE FOLIAS DE REIS

Município: Coqueiral

Data: 17/11

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Quadra anexa ao Estádio Olímpio Lasmar - Lasmar, Av. Evaristo Batista de Figueiredo, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3855-1162

Site: http://www.coqueiral.mg.gov.br

Descrição:

Tradicional no município o Encontro de Folias de Reis reúne companhias de diversas cidades da região para celebrar este que é
considerado Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais. O evento tem início com a celebração da Santa Missa bem cedinho e após cada
Folia tem seu espaço para apresentação. Além do almoço que é servido gratuitamente, uma praça de alimentação é montada para melhor
atender os visitantes.



CIRCUITO GASTRONÔMICO

Município: Caranaíba

Data: 17/11

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: parque de exposição - centro, parque de exposição, sem número

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3725-1133

Site: http://www.caranaiba.mg.gov.br

Descrição:

O circuito gastronômico sabores das villas é uma parceria entre a prefeitura Municipal e o circuito turistico villas e fazendas, e tem por motivo
divulgar a culinária local, fomentando e incentivando o comércio local , assim também divulgando os atrativos da cidade atraindo
investidores atraindo também o turista, levando o mesmo a conhecer melhor o que a cidade tem a oferecer

SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA E ALEIJADINHO

Município: Caeté

Data: 17/11, 24/11

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Dr. João Pinheiro - Caeté, Praça Dr. joão Pinheiro, s/nº

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3651-8053

Facebook: http://Visite Caeté

Site: http://www.caete.mg.gov.br

Descrição:

Oferece a sociedade opções para o fomento de sua vida cultural, colabora com calendário turístico e difusão do conhecimento acerca do
tema Aleijadinho, Barroco Mineiro e Consciência Negra. Foi inserido no contexto das celebrações em homenagem ao Aleijadinho e
colaborar para a valorização e divulgação do patrimônio caeteense. Com estratégia de interação com os diferentes públicos, tornou-se
imperativo a oferta de mais de uma modalidade de eventos: exposição. oficinas de turbantes, benzedeiros e raizeiros, apresentação de
grupos folclóricos e músicas, shows, gastronomia, educação patrimonial, entre outros.

FAN BH 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 18/11, 24/11

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Belo Horizonte - Centro, Av. dos Andradas, 201

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3277-4643

Facebook: https://www.facebook.com/FAN.BH

Site: http://www.fan.pbh.gov.br/programacao/

Descrição:

A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, realiza de 18 a 24 de
novembro o Festival de Arte Negra de Belo Horizonte – FAN-BH. O festival chega à sua décima edição com uma extensa programação,
marcando o pioneirismo de 24 anos promovendo o encontro da música, artes cênicas, cinema, moda, artes visuais, performance e literatura
de matriz africana do Brasil e do exterior. O FAN-BH será realizado em mais de 20 espaços da capital mineira. Todas as atrações são
gratuitas, com opções para o público de todas as idades. O Festival de Arte Negra de Belo Horizonte – FAN-BH 2019, em sua 10ª edição,
apresenta TERRITÓRIO MEMÓRIA como eixo de reflexão, articulado às práticas culturais e artísticas negras. De 18 a 24 de novembro, a
programação reúne obras, artistas e atuantes das culturas negras, compondo um olhar expandido e diverso, para focalizar as subjetividades
negras e suas singularidades artísticas. As curadoras desta edição são Aline Vila Real, Grazi Medrado e Rosália Diogo.



CORRIDA RÚSTICA

Município: Argirita

Data: 18/11

Categoria: Esportivo

Endereço: Prefeitura Municipal de Argirita - Argirita, Praça Catulino Vasconcelos, 0

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3445-1288

Descrição:

Corrida rústica, com percurso dentro da cidade e pelas estradas rurais vicinais, perfazendo 8 km, podendo desfrutar de belíssima natureza
pelo caminho. Possui estrutura profissional, com atendimento médico, água durante todo o percurso. Além de delicioso lanche na chegada
na Praça Catulino Vasconcelos.O Evento visa atingir o maior número de participantes nas mais variadas modalidades, militares,
cadeirantes, terceira idade e atletas já experientes em corridas podem participar. Com 60% do percurso passando pela zona do rural, a vista
para as belezas naturais do município é valorizada, sendo este um diferencial das demais corridas rústicas, que tem em sua maioria 100%
de seus percursos em área urbana. A competição atrai turistas de toda região da Zona da Mata Mineira e tem grande potencial de
crescimento para os próximos anos, proporcionando saúde e qualidade de vida alia a atividade turística.

FESTA DE NOSSA SENHORA DA MEDALHA MILAGROSA

Município: Monte Sião

Data: 18/11, 27/11

Categoria: Religiosos

Endereço: Santuário de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa - Centro, Rua Padre Cornélio, 82

Circuito: Circuito Turístico das Malhas do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3465-1105

Facebook: http://pt-br.facebook.com/santuariodamedalhamilagrosa/

Site: http://santuariodamedalha.org.br

Descrição:

O Santuário da Medalha Milagrosa é um local de oração, onde fiéis dos mais variados lugares vêm fortalecer sua fé e participar das
celebrações aqui realizadas. Muitos devotos relatam que alcançaram milagres por intercessão da Senhora da Medalha Milagrosa. Todos os
anos acontece entre os dias 18 e 27 de novembro, a Novena e Festa da Padroeira. São celebradas missas em vários horários e realizada a
tradicional Procissão Luminosa no período da noite. Venha participar desta festa cheia de alegria e fé!

SEMANA INTERNACIONAL DO CAFÉ

Município: Belo Horizonte

Data: 20/11, 22/11

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Expominas - Gameleira, Avenida Amazonas, 6200

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (11) 3586-2233

Facebook: https://www.facebook.com/semanadocafe/

Site: http://semanainternacionaldocafe.com.br/br/

Descrição:

A Semana Internacional do Café (SIC) é um encontro de cafeicultores, torrefadores, classificadores, exportadores, compradores,
fornecedores, empresários, baristas, proprietários de cafeterias e apreciadores. O evento é uma das principais ações de promoção do café
de Minas Gerais e do Brasil e tem como foco desenvolver o mercado brasileiro e divulgar a qualidade dos cafés nacionais para o mercado
interno e para os países compradores, além de potencializar ao máximo o resultado econômico e social desse setor.



MOOD

Município: Belo Horizonte

Data: 20/11, 23/11

Categoria: Congressos e Convenções, Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço: MUMO - Museu da Moda - Centro, R. da Bahia, 1149

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3277-4384

Facebook: https://www.facebook.com/events/1032902090379588/

Descrição:

O MOOD – Festival de Moda de Belo Horizonte - é um evento oficial da cidade, com o objetivo de posicionar Belo Horizonte como Capital
da Moda, criando um ambiente de moda, inovação e criatividade, por meio de uma programação robusta, com ações coordenadas com
projetos e intervenções com capilaridade pelas diferentes regiões, promovendo o acesso e a inclusão.

CORRIDA DOS TIRENSES

Município: Tiros

Data: 20/11

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça Santo Antonio - centro, Praça Santo Antônio, 170

Circuito: Circuito Turístico do Lago de Três Marias

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3853-1041

Site: http://www.tiros.mg.gov.br/site/

Descrição:

Em janeiro, as ruas da cidade recebem atletas de mais de 10 cidades de Minas Gerais e de Brasília na CORRIDA DOS TIRENSES. Um
evento esportivo que emociona não só aos atletas, mas também a todos os expectadores. As idades dos participantes variam de 15 a 60
anos, divididos em duas categorias: masculino e feminino. Para os primeiros lugares de cada categoria, há premiação em dinheiro e troféus.

XII INTERNACIONAL SYMPOSIUM ON VASOACTIVE PEPTIDES

Município: Belo Horizonte

Data: 21/11, 23/11

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Fundação Dom Cabral - Campus Aloysio Faria - Lagoa dos Ingleses, Avenida Princesa Diana, 760

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: 0800 941 9200

Facebook: https://www.facebook.com/Vasoactivepeptides/

Site: https://www.vasoactivepeptides2019.com/

Descrição:

O XII Internacional Symposium on Vasoactive Peptides terá como um dos principais tópicos, os recentes avanços no papel do sistema
renina-angiotensina na inflamação. O encontro proporcionará aos jovens cientistas um espaço para expandir seus conhecimentos sobre os
avanços recentes no campo, além da oportunidade de discutirem e receberem os feedbacks sobre suas pesquisas. É um fórum único para
estudantes de pós-graduação, pós-doutores, clínicos e outros cientistas apresentarem e trocarem novos dados e ideias. O evento será
realizado entre 21 e 23 de novembro e o simpósio tem potencial para gerar novas ideias e conhecimentos.



CONCERTO DIDÁTICO

Município: Rio Doce

Data: 22/11

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Josefino Caldeira - Centro, Rua Coronel joão José, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3883-5151

Facebook: https://m.facebook.com/profile.php?id=100002931800398&ref=content_filter

Site: http://www.riodoce.mg.gov.br

Descrição:

O evento tem como objetivo promover a interação e divulgar o trabalho artístico das bandas à população riodocense e visitantes. Na
programação acontecerá reunião de maestros e maestrina, desfile, apresentação e almoço de confraternização.

ROCK NA PRAÇA

Município: Carmo do Cajuru

Data: 22/11, 23/11

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça presidente Vargas - Centro, Praça Presidente Vargas, s/nº, Praça da Estação

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3244-0700

Facebook: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

O Rock na Praça é uma atração local e regional, iniciada no ano de 2017 com adesão de bandas genuinamente da cidade "conhecidas
como bandas de garagem". O evento é feito em praça pública e não há cobrança de ingressos para participação. Além da valorização dos
músicos locais, há uma grande participação social das entidades representativas do setor comercial e rede hotelaria, além de grande
participação da população local e de cidades vizinhas. Trata-se de um evento de Cultura.

LÉO MAGALHÃES + OS BARÕES DA PISADINHA

Município: Belo Horizonte

Data: 22/11

Categoria: Show

Endereço: Feira do Mineirinho - São Luiz, Av. Coronel Oscar Paschoal, s/n

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3017-0573

Facebook: https://www.facebook.com/events/394717564814005/

Descrição:

Os reis da sofrência, Léo Magalhães e Os Barões da Pisadinha, chegam à Feira do Mineirinho dia 22 de novembro para agitar a feira mais
badalada da capital mineira.



FESTIVAL DE CORAIS 2019

Município: Divinópolis

Data: 23/11, 22/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos, Show

Endereço: Praça Benedito Valadares e Praça Dom Cristiano - Centro, Av. Vinte e Um de Abril, 671

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3229-8130

Site: http://www.divinopolis.mg.gov.br

Descrição:

O Encontro de Corais de Divinópolis é o resgate de um evento que tem mais de 40 anos de tradição e sua finalidade é apoiar e divulgar a
prática do Canto Coral, em Divinópolis e região. São concertos e apresentações de Corais, grupos polifônicos e instrumentistas em praça
pública, além de oficinas musicais.

ENCONTRO GOSPEL MANHUMIRIM

Município: Manhumirim

Data: 23/11

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Marisa Fully Coelho - Centro, Avenida Roque Porcaro junior, 13

Circuito: Circuito Turistico Pico da Bandeira

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3341-9900

Facebook: http://facebook.com/prefeituramanhumirim

Site: http://prefeituramanhumirim.mg.gov.br

Descrição:

O encontro conta com todas as Igrejas Evangélias da Cidade de Manhumirim, e se inicia com a Marcha para Jesus, saindo da entrada da
cidade e se concentrando na praça Marisa Fully Coelho. As igrejas organizam louvores e pregações e termina com um show. É um evento
muito bem organizado e unidos num só objetivo: louvar a Deus. A cidade de Manhumirim realiza sempre esse encontro no mês de
novembro. Diversas denominações se reúnem para promover o evento na cidade, onde percorreram as principais ruas do município.

8º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Município: Belo Horizonte

Data: 23/11, 27/11

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Expominas - Gameleira, Avenida Amazonas, 6200

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (21) 2548-5141

Facebook: https://www.facebook.com/abrascoPos/

Site: http://www.simbravisa.com.br/

Descrição:

Entre 23 e 27 de novembro de 2019, será realizada a oitava edição do Simbravisa, na cidade de Belo Horizonte. O evento revisitará a região
sudeste, após um périplo que privilegiou as outras regiões do país. Sediar o 8º Simbravisa no Estado de Minas Gerais não atende apenas o
critério de rodízio geográfico, mas também, e principalmente, pelo relevante processo de descentralização das ações de Vigilância Sanitária
posto em prática no estado com o maior número de municípios dentre todos os demais do país. Espera-se que essa realidade, associada ao
histórico de participação de trabalhadores de vigilância sanitária no evento, o 8º Simbravisa reúna cerca dois mil simposiastas. Além disso,
e não menos mobilizador, são os 20 anos de criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), comemorados no ano de 2019.
O 8º Simbravisa terá como tema “Democracia e Saúde: caminhos e descaminhos da Vigilância Sanitária”.



FEIRINHA PRATO DA CASA

Município: Divinópolis

Data: 23/11

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Benedito Valadares - Centro, Praça Benedito Valadares , s/n

Circuito: Circuito Turístico Campo das Vertentes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 9-8825-0654

Descrição:

A partir de novembro, o público de Divinópolis terá mais uma razão para se deliciar com as iguarias produzidas na região Centro-Oeste.
Será dado o início à Feirinha Prato da Casa – Essência Gastronômica, um projeto mensal, que possui o intuito de promover os pequenos
produtores do alimento artesanal,para participar tem que colocar algum ingrediente de pequeno produtor no prato, ser da agricultura familiar.

PRIME ROCK FESTIVAL BH

Município: Belo Horizonte

Data: 23/11

Categoria: Show

Endereço: Esplanada do Mineirão - São José, Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 9907-8090

Facebook: https://www.facebook.com/events/424702888165564/

Descrição:

Reunir amigos e artistas que nunca se encontraram - ou que há muito tempo não revivem aquela energia - em palcos extraordinários, para
resgatar o astral da época de ouro do rock nacional. Essa é a proposta do Prime Rock Festival! Gostou?! Então se agilize!

MARIA BETHÂNIA - CLAROS BREUS

Município: Belo Horizonte

Data: 23/11

Categoria: Show

Endereço: Palácio das Artes - Centro, Av. Afonso Pena, 1537

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3236-7400

Facebook: https://www.facebook.com/events/645370675984507

Site: http://fcs.mg.gov.br/eventos/maria-bethania/

Descrição:

Maria Bethânia sobe ao palco do Palácio das Artes com o novo show “Claros Breus” no dia 23 de novembro. Sob uma nova direção
musical, de Letieres Leite, “Claros Breus” vem com muitas novidades: novos arranjos, músicas inéditas na voz de Bethânia e parcerias
jamais apresentadas. Neste novo show Bethânia quis fazer diferente: mostrar as músicas inéditas ao público primeiro para depois registrá-
las em disco. A artista mostrará canções inéditas de Adriana Calcanhoto, Chico César, Roque Ferreira e Flávia Wenceslau, compositores já
recorrentes na discografia da intérprete. Bethânia também cantará Lenine, Suely Costa, Caetano Veloso, entre outros.



ACÚSTICO MTV TIAGO IORC

Município: Belo Horizonte

Data: 23/11

Categoria: Show

Endereço: Km de Vantagens Hall - São Pedro, Av Nossa Senhora Do Carmo, 230

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3209-8989

Facebook: https://www.facebook.com/events/1275436649291414

Descrição:

Depois de um hiato de quase dois anos sem se apresentar em palcos brasileiros, Tiago Iorc está de volta com uma turnê exclusiva de
apenas 15 shows. Além de seus grandes sucessos como 'Amei Te Ver' e 'Coisa Linda', Tiago apresentará pela primeira vez ao vivo as
músicas de seu mais recente disco ('Desconstrução').

NATAL POÇOS É LUZ

Município: Poços de Caldas

Data: 23/11, 25/12

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro de Poços de Caldas - Centro, Parque José Affonso Junqueira, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos Gerais

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3697-2300

Facebook: https://www.facebook.com/turismopocosdecaldas/

Site: http://www.pocosdecaldas.mg.gov.br

Descrição:

O Natal de Poços de Caldas resgata o espírito natalino unindo toda a comunidade e visitantes, transformando a cidade no palco de um
grande espetáculo de luzes, shows, decoração, beleza e emoção. Todos os dias, poços-caldenses e turistas vão contar com uma variedade
de atrações, sons, clima, músicas e efeitos especiais. Quem chega na cidade encontra nas ruas e em cada detalhe a verdadeira magia do
Natal.

FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Município: Ipatinga

Data: 24/11

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Sede do Clube Dançante Nossa Senhora do Rosário-Congado Ipaneminha - Ipaneminha, Rua principal, , Ipaneminha -
Ipaneminha, S/N, Sede do Clube Dançante Nossa Senhora do Rosário-C

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3822-3760

Facebook: http://https://www.facebook.com/profile.php?id=100006358818965

Descrição:

A Prefeitura de Ipatinga em parceria com a Associação de Moradores da Comunidade do Ipaneminha, realiza no próximo domingo (24) a
76ª Festa de Nossa Senhora do Rosário. Com início às 8h, será servido um café comunitário. Às 10h ocorre o hasteamento de bandeiras,
seguindo-se a dança da trança de fitas, apresentada pelo Congado do Ipaneminha. Às 12 será servido um almoço para toda a comunidade
e visitantes. Às 15h será celebrada missa, precedendo a troca de coroas entre os festeiros.



CIRCUITO DAS ESTAÇÕES 2019 - VERÃO

Município: Belo Horizonte

Data: 24/11

Categoria: Esportivo

Endereço: Praça da Pampulha - Pampulha, R. Versília, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (11) 3522-1008

Facebook: https://www.facebook.com/o2correbrasil//

Site: http://www.circuitodasestacoes.com.br/belo-horizonte/verao/

Descrição:

O maior Circuito de Corridas de Rua da América Latina chega ao 13º ano de história, transformando-se em sinônimo de corrida e ajudando
a despertar o corredor dentro de cada um! São 4 etapas em cada sede, cada uma representando uma nova estação do ano e um momento
de você buscar um novo objetivo! Participe do Circuito das Estações e #APOSTENACORRIDA ! O evento acontece junto ao belíssimo
espelho d`água da Pampulha e a importantes pontos turísticos da região como o Mineirão e a Igreja São Francisco de Assis. As informações
sobre horário de largada e retirada do Kit estarão disponibilizadas no site do evento.

FESTIVAL PEQUENAS SESSÕES

Município: Belo Horizonte

Data: 25/11, 30/11

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Teatro Espanca! - Centro, R. Aarão Réis, 542

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3277-9701

Facebook: http://https://www.facebook.com/pequenassessoes/

Site: http://www.pequenassessoes.net

Descrição:

É assim que o Festival Pequenas Sessões, realizado desde 2009, convida Belo Horizonte a compartilhar experiências sonoras e visuais,
além de aproximar o público da música urbana de artistas e pesquisadores, das mais variadas concepções. Neste ano, o festival acontecerá
do dia 25 a 30 de novembro, na galeria de arte Mama/Cadela, na região leste da capital, e no Teatro Espanca!, importante espaço para a
comunidade artística local. Em 2019, o Pequenas Sessões traz, pela primeira vez um programa de residência artística chamada corpo-som-
imagem, no intuito de renovar as ações do festival e ressignificar as possibilidades em torno das criações artísticas coletivas. Durante cinco
dias, na galeria Mama/Cadela, um grupo de “inventadoras(es)” irão desenvolver uma performance colaborativa que será apresentada no
último dia de festival (30).



DIA DO MÚSICO

Município: Belo Horizonte

Data: 25/11

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Restaurante Maria das Tranças - Savassi, Rua Professor Moraes, 158

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98458-8003

Facebook: https://www.facebook.com/events/728255307689812/

Descrição:

O Dia do Músico é comemorado anualmente em 22 de novembro. O Instituto Maestro João Horta, fundado pelo guitarrista e compositor
Toninho Horta vem promover uma homenagem aos músicos mineiros através de um evento em parceria com o Sindicato dos Músicos de
Minas Gerais e o restaurante Maria das Tranças. Na ocasião, será lançada a Lei do Dia Municipal do Jazz, Lei 1170/19 e em sequência,
haverá uma “Mesa Redonda” com a temática sobre a valorização do ofício de músico, com a Presidente do Sindicato dos Músicos – Vera
Pape Pape; o Presidente da Ordem dos Músicos do Brasil – José Dias; a Percussionista Eliseana de Lima – coletivo Samba da Madrugada;
e o jornalista Kiko Ferreira. Encerrando o evento, Toninho Horta comandará uma Jam Session com a participação voluntária de músicos
convidados, a saber: Artur Araújo, Bárbara Barcelos, Beto Lopes, Bianca Luar, Cyrano Almeida, Felipe Vilas Boas, João Paulo Avelar,
Juarez Moreira, Leandro do Carmo, Lucas de Melo, Lucas de Moro, Luiz Paulo Goulart, Marco Garcia, Magno Alexandre, Mara do
Nascimento, Marcos Ruffato, Samba da Meia Noite e outros.

DIA DO EVANGÉLICO

Município: Catuji

Data: 25/11

Categoria: Religiosos

Endereço: Catuji - centro, Praça Edimilson de paula, S/N

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3532-9492

Site: http://www.catuji.mg.gov.br

Descrição:

O Evento acontece todo ano na última segunda-feira do mês de Novembro, data em que os cristãos se reúnem par adorar e louvar ao
Senhor. Neste evento a cidade de Catuji recebe uma multidão de pessoas de várias cidades de toda a região.

NATAL DE LUZ - INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA CIDADE DE VARGINHA

Município: Varginha

Data: 26/11, 26/12

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Concha Acústica Mariangela Calil - Centro, Praça José de Rezende Paiva, 152

Circuito: Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D'Água

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3690-2066

Site: http://www.varginha.mg.gov.br

Descrição:

O "Natal das Luzes" de Varginha será inaugurado na Concha Acústica Mariângela Calil, com apresentação de show musical e ligação
simultânea das luzes de Natal. Como é feito a cada ano, os enfeites são renovados, sempre realçando a atmosfera e o espírito natalino da
época. Para 2019, além do tradicional presépio em tamanho natural, o cenário da Praça do ET será mais interativo, favorecendo a produção
fotográfica dos visitantes e um contato mais efetivo com os enfeites. A Praça do ET é nossa praça mais central e os visitantes têm à sua
disposição lanchonetes, restaurantes, hotéis, farmácias e lojas variadas, pertinho, pertinho!



MINAS GERAIS AUDIOVISUAL EXPO - MAX 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 28/11, 29/11

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Sebrae Minas - Nova Granada, Avenida Barão Homem de Melo, 329

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: 0800 570 0800

Facebook: https://www.facebook.com/minasgeraisaudiovisualexpo/?tn-str=k*F

Site: http://www.minasgeraisaudiovisualexpo.com.br/

Descrição:

Consolidado como um dos mais importantes eventos do setor audiovisual no país, a Minas Gerais Audiovisual Expo - #MAX2019, em sua 4ª
edição, propõe uma nova dinâmica para promover debates sobre tendências e políticas de incentivo ao setor. Durante os dias 28 e 29 de
novembro, Belo Horizonte será palco de integração, negócios e oportunidades para os produtores mineiros e para o mercado de audiovisual
brasileiro. O evento irá contar com uma ampla programação que inclui painéis de debates, palestras e masterclasses, de forma a estimular a
atualização e networking entre os setores envolvidos. Para essa edição já estão confirmadas as participações dos principais players do
setor, como Amazon, AXN, Arte 1, Boutique Filmes, Canal Futura, Coração da Selva, Curta!, Downtown Filmes, Elocompany, Looke, Giros,
Europa Filmes, Fenix Filmes, Glaz, Globo Filmes, Globo Minas, Gloob / Gloobinho, Investimage, Kampai, Encripta, Mais Globosat / GNT /
VIVA, NAT Geo, NAT Geo Kids, Nickelodeon / Nick Jr., O2 Play, Pandora, Smithsonian, TV Brasil, Vitrine Filmes, Fitness Channel e
Academia de Filmes, entre outros. Você não pode ficar de fora da maior feira do audiovisual do Brasil!

VIJAZZ & BLUES FESTIVAL BH

Município: Belo Horizonte

Data: 28/11

Categoria: Show

Endereço: Sesc Palladium - Centro, Av. Augusto de Lima, 420

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3891-2580

Site: http://www.vijazz.com.br

Descrição:

O ViJazz & Blues Festival foi criado em 2007, na cidade de Viçosa-MG, com a proposta de suprir uma demanda da região por música
instrumental de reconhecidos músicos do cenário mineiro, nacional e internacional. No ano de 2013 passou a ser o Circuito Vijazz & Blues
Festival, ao expandir sua realização para várias cidades. A cada edição, um novo tema é colocado em ênfase: até 2018 foram
homenageados os instrumentos musicais; em 2019, a vez é das mulheres! Stu Hamm e Ariane Cap uniram-se recentemente para levar o
baixo a novos patamares. Os dois baixistas encontram-se por seu amor pelo groove, enquanto também exploram abordagens ecléticas do
tocar. Fernanda Takai apresenta show do seu novo disco O Tom da Takai, com todo o repertório do álbum, com 13 pérolas pouco
conhecidas de Antônio Carlos Jobim, como Aula de Matemática e Ai Quem Me Dera, além de algumas surpresas.



DIAMANTINA 20 ANOS- PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE

Município: Diamantina

Data: 29/11, 01/12

Categoria: Cívicos, Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Centro Histórico - Centro, Centro Histórico, s/n

Circuito: Circuito Turístico dos Diamantes

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3531-9537

Site: http://diamantina.mg.gov.br/a-forca-da-cultura-marca-a-festa-dos-20-anos-do-reconhecimento-mundial-de-diamantina/

Descrição:

Há 20 anos, no dia 1° de dezembro, o centro histórico de Diamantina foi aprovado para compor a Lista do Patrimônio Mundial. Esse feito
pede comemoração, e por isso, a Prefeitura Municipal da cidade realizou em 2019 diversos projetos, ações e eventos com a finalidade de
destacar o patrimônio da cidade e receber o selo das comemorações dos 20 anos de Patrimônio Cultural da Humanidade. Para marcar esse
dia, foi preparada uma intensa programação que conta com alvorada festiva, encontros, exposições, feiras culturais e gastronômicas e muito
mais! Tudo isso, realizado de maneira muito afetiva, em parceria com uma dezena de instituições locais e veículos de comunicação,
buscando valorizar o maior patrimônio de Diamantina que são as pessoas, e reafirmando que é a força da nossa cultura que faz desse
diamante encrustado na Serra do Espinhaço um lugar que merece a atenção do mundo.

FEGITA - FESTIVAL DE GINÁSTICA ARTÍSTICA

Município: Itabirito

Data: 29/11, 30/11

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo

Endereço: A definir - Centro, Avenida Queiroz Júnior, nº 620, 2º andar, @-20.2497398,-43.80572,17z

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3563-1956

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

O Festival de Ginástica Artística de Itabirito (Fegita) promove a prática deste esporte na cidade. Crianças que praticam o esporte em escolas
municipais e no Núcleo de Ginástica apresentam a beleza do esporte à população de Itabirito e aos vistantes.

FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Município: Catas Altas

Data: 29/11, 08/12

Categoria: Gastronômicos e Produtos, Religiosos, Show

Endereço: Praça Monsenhor Mendes - Centro, Praça Monsenhor Mendes, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3832-7585

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituradecatasaltas/

Site: http://www.catasaltas.mg.gov.br/

Descrição:

Festa religiosa em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, Padroeira de Catas Altas, acontece juntamente com a comemoração do
aniversário da cidade. O evento tem como roteiro, missa, procissão, shows, barracas de alimentação. É uma típica celebração religiosa e
cultural do interior de Minas. Durante a festa, também, acontece o tradicional encontro de violeiros da cidade.



NATAL ESPETÁCULO DAS LUZES

Município: Pouso Alegre

Data: 29/11

Categoria: Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Praça Senador José Bento - Centro, Praça Senador José Bento, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3449-4123

Facebook: https://www.facebook.com/culturadepousoalegre/

Site: http://www.pousoalegre.mg.gov.br

Descrição:

O evento consiste em uma Parada Natalina, partindo da Rodoviária até a Praça Senador José Bento, onde acontece a apresentação da
Banda do 20° Batalhão da Polícia Militar em frente a Catedral Metropolitana, apresentação de corais municipais da rede municipal de
ensino na escadaria da igreja e inauguração da decoração e iluminação de Natal. Um presépio é montado em frente à Catedral e a Casa do
Papai Noel instalada pela Associação do comércio e Indústria (Acipa) com a figura do “Bom Velhinho” em contato com as crianças,
encantando seus sonhos. No ano de 2018 houve projeções de imagens natalinas na fachada da Catedral Metropolitana, atraindo um grande
público.

FESTA DA PADROEIRA DE NANUQUE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Município: Nanuque

Data: 29/11, 08/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Religiosos, Show

Endereço: Igreja Nossa Senhora da Conceição - centro, Rua Paracatu, 244

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3621-2462

Site: http://www.nanuque.mg.gov.br

Descrição:

O conceito teológico oficial é o do dogma da Imaculada Conceição de Maria, definido pelo papa Pio IX em 1854, e nada tem a ver com o
conceito popular: afirma que Maria, mãe de Jesus, foi imune de toda a mancha do pecado original, desde o primeiro momento da sua
concepção. A festa consiste em procissão com a imagem da santa, novena, barraquinhas , movimentando a cidade e cidades que vem
apreciar o evento.

FESTA DA PADROEIRA

Município: Conceição dos Ouros

Data: 29/11, 08/12

Categoria: Cívicos

Endereço: Salão da Igreja Matriz - Centro , Av. Coronel Domingos Rosa , s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3653-1214

Descrição:

A festa em honra a padroeira da cidade, Nossa Senhora da Conceição é recheada de uma programação intensa. E há participação de toda
a comunidade, inclusive dos bairros rurais. A novena tem início no dia 29 de novembro e se encerra dia 9 de dezembro, com a coroação de
Nossa Senhora Aparecida. As missas também acontecem todos os dias. No salão paroquial temos a venda de salgados e doces (famosos
cartuchos) e bingos. No domingo, o grande dia da festa, os participantes contam com barraquinhas, música boa e o famoso leilão de gado.



ENCONTRO MINAS NA MPB 11ª EDIÇÃO

Município: Belo Horizonte

Data: 29/11, 30/11

Categoria: Show

Endereço: Sesc Venda Nova - Nova Letícia, Rua Maria Borboleta, s/n

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99105-4376

Facebook: https://www.facebook.com/events/763217910788815/

Descrição:

A 11ª edição do Encontro Minas na MPB, promovida pelo empreendedor cultural, compositor e cantor Zé Teixeira, um dos artistas mais
atuantes da região, vai trazer atrações de peso da cena musical de Belo Horizonte para Venda Nova. A primeira edição do Encontro Minas
na MPB aconteceu em 2005, quando o artista teve a ideia de valorizar criteriosamente os compositores mineiros, o que, segundo Zé
Teixeira, não ocorre em muitos festivais devido aos júris não serem escolhidos pela competência técnica. Participações especiais:
Orquestra Jovem da Escola Municipal Pedro Guerra (29 de novembro) e Bell Mattos (30 de novembro)

ARRASTAPÉ DO CRAS PALMITAL DE MINAS

Município: Cabeceira Grande

Data: 29/11

Categoria: Show

Endereço: Tendas da Agricultura Familiar - Centro, Rua Antonio Firmino, s/n

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3677-8093

Descrição:

O arrastapé do CRAS é um evento , com shows artísticos de forró, que tanto encanta nossa região, e ainda melhor, com entrada gratuita. Um
evento que vai fazer você levantar poeira, além de um espaço para a criançada se divertir. Esse evento vai mexer com você, venham
participar e engrandecer ainda mais nosso evento.

NATAL ILUMINADO 2019

Município: Itabirito

Data: 29/11, 22/12

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Complexo Turístico da Estação - Centro, Praça Dr. Guilherme, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3561-4000

Facebook: https://pt-br.facebook.com/prefeituraitabirito/

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

Com atrações culturais variadas, o Natal Iluminado de Itabirito é um misto de luzes e cultura. A decoração com direito a luzes em vários
pontos da cidade, a Casa do Papai Noel e o Presépio são um espetáculo para todos que visitam a cidade na época. Durante todo o mês de
dezembro há atividades intensas, sobretudo nos fins de semana: grupos musicais tradicionais da cidade, como o Grupo de Seresta
Descendo a Ladeira, a Banda União Itabiritense, os Corais da Academia Libre Cantare e os Canarinhos de Itabirito, além de outros
convidados, encantam a população e visitantes com espetáculos de temática natalina.



MESA AO VIVO MINAS GERAIS

Município: Belo Horizonte

Data: 29/11, 30/11

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Campus Una Aimorés - Lourdes, Rua Aimorés , 1451

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: 31999250007

Facebook: https://www.facebook.com/prazeresdamesa

Site: http://www.mesaaovivominasgerais.com.br

Descrição:

VEM AÍ: MESA AO VIVO MINAS GERAIS! O maior circuito gastronômico do Brasil, o Mesa Ao Vivo, desembarca em Belo Horizonte. Sob o
tema “MINAS GERAIS, o destino criativo da gastronomia”, o evento irá reunir mais de 30 especialistas, entre eles os jurados do programa
Mestre do Sabor da Rede Globo, kátia Barbosa e Léo Paixão, além dos chefs Benjamin Nast (De Patio Restaurante e De Calle | Chile);
Danielle Dahoui (Bistrô Ruella | SP); Diego Lozano (Escola de Confeitaria Diego Lozano | SP); Lui Veronese (Chef Consultor | DF), Tássia
Magalhães (Riso.e.ria e Fabbrica |SP) e muito mais. Nas mesmas datas e com entrada franca, o festival Farofa do Brasil oferece comida boa
a preços populares, produtos especialíssimos e muita festa. Quando? 29 e 30 de novembro. Onde? UNA – Campus Aimorés. Confira a
programação no site: www.mesaaovivominasgerais.com.br #MesaAoVivoMinasGerais #PrazeresdaMesa17anos #MesaAoVivo
#MinasGerais #Gastronomia #vempraminas #turismomg #destinominas #bhcidadecriativadagastronomia #bhsurpreendente

II CONGRESSO MINEIRO DE EPIDEMIOLOGIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÕES

Município: Belo Horizonte

Data: 29/11, 30/11

Categoria: Congressos e Convenções, Outros

Endereço: Ouro Minas Palace Hotel - Ipiranga, Avenida Cristiano Machado, 4001

Organização/Informações:

Facebook: https://www.facebook.com/ameciassociacao

Site: http://ameci.org.br/

Descrição:

A Associação Mineira de Epidemiologia e Controle de Infecções (AMECI) realiza o segundo Congresso Mineiro de Epidemiologia,
Prevenção e Controle de Infecções. O evento será realizado no Ouro Minas Palace Hotel e contará com a participação de diversos
profissionais da área, abordando temas como: Tecnologias para higienização da sala cirúrgica; Recomendações e práticas de adesão à
Higienização das Mãos; Como selecionar adequadamente os desinfetantes hospitalares; Stewardship de Antimicrobianos como parte da
Estratégia de Prevenção de Infecção e Gestão de riscos associados à construção e reforma no ambiente de assistência à saúde. Para
realizar sua inscrição, acesse o site da AMECI.



FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Município: Conceição das Pedras

Data: 30/11, 08/12

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Francisco Rodrigues dos Santos - Centro, Praça Francisco Rodrigues dos Santos, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3664-1260

Facebook: http://paroquianossasenhoradaconceição

Site: http://www.conceicaodaspedras.mg.gov.br/

Descrição:

A Festa é uma homenagem da comunidade à padroeira da cidade, Nossa Senhora da Conceição. Em 2019 estaremos comemorando 25
anos de instalação de nossa Paróquia, um grande marco para a cidade. A data da padroeira é comemorada com uma intensa programação
religiosa, com novena, procissão e missa. Os fiéis e público participante ainda podem contar com barraquinhas da festa, que vendem
cartuchos, roscas caseiras, assados feitos em forno a lenha, além de diversas outras comidas típicas e bebidas. A noite há show baile com
artista da região.

CANTATA DE NATAL JANELAS DA ALMA

Município: Caputira

Data: 30/11, 14/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Padre Joaquim de Castro - Centro, Praça Padre Joaquim de Castro, s/nº, Em frente ao Banco SICOOB

Circuito: Circuito Turistico Pico da Bandeira

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3873-5138

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradecaputira/

Descrição:

Em Dezembro acontece a Cantata de Natal Janelas da Alma, por iniciativa do Departamento de Cultura e Turismo, em parceria com a
Secretaria Municipal de Educação e da Escola Estadual Padre Alfredo Kobal. Há a participação de cantores locais e da Corporação Musical
Campo Florido, tocando músicas natalinas e populares. O coral infantil das redes estadual e municipal de ensino, se apresenta em duplas
nas janelas do casarão, e os demais alunos, se apresentam no solo. O casarão centenário da família da Dona Elza Moreira, localizado no
centro da cidade, recebe iluminação e decoração natalinas, acendendo suas luzes todas as noites e proporcionando aos habitantes e
visitantes um verdadeiro cartão postal durante todo o mês de dezembro. A Cantata acontece duas vezes no mês de dezembro, em datas de
conformidade com o calendário escolar das redes estadual e municipal. Durante a reapresentação da Cantata de Natal Janelas da Alma,
acontece também a Feira Gastronômica e Cultural de Caputira "Edição de Natal", na Praça Padre Joaquim de Castro, próximo ao casarão.
Na Feira, os barraqueiros oferecem comida tipicamente mineira, além de doces, massas, hambúrguer e chop artesanais. Há também a
presença de expositores de artesanato, curso de línguas estrangeiras, floricultura, estamparia em acrílico e tecido e da famosa cachaça local
Cultura Mineira.



MAGIC INDIA – INTERNATIONAL SPIRITUAL FESTIVAL

Município: Belo Horizonte

Data: 30/11

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Palácio das Artes - Centro, Av. Afonso Pena, 1537

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3236-7400

Facebook: https://www.facebook.com/events/498722440968749

Site: http://fcs.mg.gov.br/eventos/magic-india-internacional-spiritual-festival-4a-edicao/

Descrição:

Magic India – International Spiritual Festival - 4ª edição Desde tempos imemoriais a cultura da Índia tem causado fascinação em todos os
povos do mundo. Suas cores, sua história e seu conhecimento nos levam a uma viagem diferente de tudo que estamos acostumados.
Agora, essa cultura estará presente em Belo Horizonte, pela quarta vez. Diversos estilos de dança e música clássica indiana serão
apresentados por artistas nacionais e internacionais. Na Índia mágica é dito que "Cada passo é uma dança, cada palavra é um canto".

TRADICIONAL FESTA DE SANTA LUZIA

Município: Papagaios

Data: 30/11, 13/12

Categoria: Religiosos

Endereço: Capela de Santa luzia - Vargem grande, Avenida Hélio Filgueiras de Vasconcelos , S/N

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3274-1249

Descrição:

Festa Religiosa, com celebrações de missas, trezena em honra a Santa Luzia, barraquinhas, shows artísticos, fogos de artifícios e leilão de
animais. festa conhecida nona região que atrai milhares de Fiéis e Romeiros.

DEZEMBRO

NATAL DE LUZ TRÊS CORAÇÕES

Município: Três Corações

Data: 01/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Praça Pref. Odilon Rezende Andrade - Centro, Praça Pref. Odilon Rezende Andrade, s/n

Circuito: Circuito Turístico das Águas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3691-1041

Facebook: htttp://facebook.com/casadaculturagodofredorangel

Site: http://www.trescoracoes.mg.gov.br

Descrição:

O Natal de Luz Três Corações é um evento muito esperado pela população e visitantes da região; abre as festividades natalinas e de final
de ano oferendo na Praça Principal toda iluminada, diversas atrações artísticas, shows regionais e nacionais e acontece no inicio de
dezembro



NATAL ENCANTA COQUEIRAL

Município: Coqueiral

Data: 01/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço: Praça Dom Pedro II - centro, Praça Dom Pedro II, s/n

Circuito: Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D'Água

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3855-1162

Site: http://www.coqueiral.mg.gov.br

Descrição:

O mês de dezembro é marcado pela magia natalina em Coqueiral. Além da decoração da Praça Dom Pedro II, que fica toda iluminada, a
população e visitantes apreciam boa música todo final de semana, com apresentação de bandas, fanfarras e orquestras. Uma árvore de 16,5
metros é o destaque da ornamentação natalina na cidade,

NATAL COM ARTE

Município: Itanhandu

Data: 01/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Praça Amador Guedes, S/N

Circuito: Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3361-2000

Facebook: http:// www.facebook.com/seturitanhandu

Site: http://www.itanhandu.mg.gov.br/portal/index.php

Descrição:

O evento acontece na Praça Prefeito Amador Guedes, nas varandas de algumas residências e na Igreja Matriz de Itanhandu. É montada
uma casa do Papai Noel, para visitação das crianças na praça principal, que acontece das 14h às 21h.

NATAL ILUMINADO

Município: Monte Sião

Data: 01/12, 31/12

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Prefeito Mário Zucato - Centro, Praça Prefeito Mário Zucato, s/n

Circuito: Circuito Turístico das Malhas do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3465-4560

Facebook: http://pt-br.facebook.com/montesiaoprefeitura/

Site: http://www.montesiao.mg.gov.br

Descrição:

Durante todo mês de dezembro diversos pontos da cidade recebem decoração especial, em comemoração ao natal: a Praça Prefeito Mário
Zucato, o Portal de entrada da cidade, diversas ruas e outras praças. O ponto alto fica na Praça, onde suas árvores, a fonte luminosa e as
topiarias são ornamentadas e encantam os olhos de quem passa. Vale a pena nos visitar durante o mês de dezembro para contemplar
nosso "Natal Iluminado" e realizar compras de Natal nas mais de 800 lojas de Monte Sião.



TARDEZINHA SURREAL

Município: Belo Horizonte

Data: 01/12

Categoria: Show

Endereço: Mineirão - São José, Av. Antônio Abrahão Caram, 1001

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3286-4705

Facebook: https://www.facebook.com/events/est%C3%A1dio-mineir%C3%A3o/tardezinha-surreal-em-bh/1211309022383721/

Descrição:

A última Tardezinha Surreal de Minas Gerais está chegando e o Mineirão será a nossa casa para essa despedida. Com a sensação de
dever cumprido, de nos entregarmos de corpo e alma, e o coração apertado, anunciamos a data da nossa despedida: dia 1º de dezembro,
teremos a oportunidade de viver momentos incríveis que só a Tardezinha Surreal THem!

NATAL CULTURAL

Município: Pequi

Data: 01/12, 25/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: CEMEC - Centro, Praça Santo Antônio , 193

Circuito: Circuito Turístico Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3278-1272

Site: http://www.pequi.mg.gov.br/sitenovo/

Descrição:

Em 2019 acontecerá a 1ª programação natalina no município de Pequi, que envolverá a sociedade como um todo, valorizando os talentos
religiosos natalinos do município. Para quem se encanta com a magia de fim de ano, haverá: presépio, recital de natal, novena,
apresentação artística natalina, entre outros. Pequi ganhará um novo brilho, com a chegada do Natal!

NATAL DE LUZ

Município: Manhumirim

Data: 01/12, 25/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Outros

Endereço: Praça Padre Julio Maria - Centro, Avenida Raul Soares, s/n

Circuito: Circuito Turistico Pico da Bandeira

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3341-9900

Facebook: http://prefeituramanhumirim.facebook.com

Site: http://prefeituramanhumirim.mg.gov.br

Descrição:

Evento onde se juntam as secretarias de Cultura e Turisco, Industria e Comércio e Educação, para realização deste lindo evento. No centro
da cidade é feita uma casa do Papai Noel, onde fica um Papai Noel para as pessoas tirarem fotos, na véspera do natal o Papai Noel fica na
sua casinha distribuindo brinquedos para as crianças carentes . Temos também um concurso das vitrines de loja mais bonita, onde se tem
uma comissão para julgar e tendo a classificação dos três primeiros lugares. As escolas realizam um lindo desfile temático de natal no dia
da abertura, com a participação de todos os alunos e da população. Na véspera do Natal temos uma apresentação do coral das crianças do
Projeto Feitos e Efeitos cantando músicas natalinas.Atraímos um enorme número de turistas para cidade. Pois a cidade fica toda iluminada
e muito bonita.



II ENCONTRO MINAS RECEBE 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 03/12, 04/12

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Memorial Minas Gerais Vale - Savassi, Praça da Liberdade, 640

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3915-9458

Descrição:

Nos dias 3 e 4 de Dezembro, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG) realizará o II Encontro dos
Receptivos Minas Recebe com o objetivo de reunir os representantes das agências e operadoras de turismo receptivo habilitadas em 2019,
os presidentes e gestores dos circuitos turísticos e demais representantes do trade mineiro. O encontro promoverá palestras, oficinas e
momentos de alinhamento entre os participantes, buscando fortalecer o turismo em todas as regiões mineiras e contribuindo assim para que
o Estado se consolide enquanto destino turístico. Serão abordados temas como: Tendências digitais no consumo de experiência, novas
possibilidades de produtos para o setor receptivo e outros.

1ª SEMANA NACIONAL DO TURISMO

Município: Belo Horizonte

Data: 03/12, 06/12

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Centro Cultural Banco do Brasil BH - Funcionários, Praça da Liberdade, 450

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3431-9400

Facebook: https://www.facebook.com/MinisteriodoTurismo/

Descrição:

O Ministério do Turismo realiza entre os dias 3 e 6 de dezembro, em Belo Horizonte/MG, a 1ª Semana Nacional do Turismo. O evento tem
como objetivo debater iniciativas para o fortalecimento do setor, que movimenta 52 atividades econômicas, emprega direta e indiretamente 7
milhões de brasileiros e representa 8,1% da economia nacional. A programação do Semana Nacional do Turismo terá várias atrações, como
a realização da cerimônia do 2º Prêmio Nacional do Turismo e o lançamento de iniciativas em conjunto com a da Organização Mundial de
Turismo (OMT): o Wakalua Brasil e o Programa Nacional de Gastronomia. Além disso, haverá reuniões de trabalho e encontros de
secretários e dirigentes do setor e visitas técnicas em pontos turísticos da cidade.

11° FIA- FÓRUM INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAÇÃO

Município: Belo Horizonte

Data: 03/12

Categoria: Congressos e Convenções

Endereço: Auditório JK- Cidade Administrativa - Serra Verde, Rua da Cavalariça, 2-168

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3915-1000

Descrição:

O "11º FIA - Fórum Interinstitucional AmbientAÇÃO: Construindo Rotas e Redes Sustentáveis em Minas Gerais" será realizado no dia
03/12/2019, no auditório JK da Cidade Administrativa e será o grande marco da nova forma de atuação do programa e do essencial retorno
para os órgãos que vem esperando novas diretrizes para a atuação no âmbito de suas edificações. O evento contará ainda com palestras
inspiradoras para todos os públicos e emitirá certificado de participação.



30ª FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO

Município: Belo Horizonte

Data: 03/12, 08/12

Categoria: Feiras e Exposições

Endereço: Expominas - Gameleira, Avenida Amazonas, 6200

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3282-8280

Facebook: https://www.facebook.com/pg/feiranacionaldeartesanato/about/?ref=page_internal

Site: https://www.feiranacionaldeartesanato.com.br/

Descrição:

Em 2019 será comemorado 30 anos de Feira Nacional de Artesanato. O evento ocorrerá em torno dos patrocinadores, expositores e
apresentações culturais. No local será possível bater um papo com artesãos e artistas brasileiros alem de palestras que abordarão diversos
temas. Outras atividades previstas no evento são: oficinas artesanais gratuitas e shows que serão divulgados em breve no site oficial do
evento. Durante a Feira , o pavilhão recebe 1100 stands com artesãos de todos os estados do Brasil e representantes de outros países. Este
espaço oferece todo o conforto e segurança para os expositores e os 180 mil visitantes. Restaurantes, banheiros, ar condicionado, placas de
sinalização, rampas de acesso e enfermaria estão à disposição do público .

FESTA DE SANTA LUZIA

Município: Mathias Lobato

Data: 04/12, 13/12

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Santa Luzia - Centro, Avenida José Lucas de Oliveira, s/n

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3284-1488

Site: https://www.mathiaslobato.mg.gov.br/

Descrição:

A Festa de Santa Luzia é um evento tradicional de Mathias Lobato, para homenagear a padroeira da cidade! Realizada há mais de 13 anos
no município, o festejo se inicia com a celebração da novena, que segue por 09 dias consecutivos. No ultimo dia da novena, dia 13 de
dezembro, o dia de nossa padroeira, é realizada a tradicional cavalgada e almoço com os cavaleiros, seguido de shows de artistas
municipais e regionais, além das tradicionais barraquinhas com comidas típicas de Minas Gerais.

CAVALGADA DE SANTA BARBARA

Município: Miradouro

Data: 04/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos, Show

Endereço: Santa Barbara - Zona Rural, rua, s/n, Santa Barbara

Circuito: Circuito Turístico da Serra do Brigadeiro

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3753-1905

Facebook: http:// https://www.facebook.com/

Site: http://www.miradouro.mg.gov.br/

Descrição:

Em 2019, acontecerá a 4ª edição da Cavalgada de Santa Bárbara, que é sempre realizada no mês de dezembro e tem como objetivo
integrar amigos. A festa é grande atrativo turístico, pois a região rural da cidade conta com belezas naturais incomparáveis: cachoeiras e
matas, culinária atrativa, além da receptividade do povo de Miradouro. A festa em si é de muito movimento, pois tem uma vasta
programação, seja ela a cavalgada em si , mas também as missas , roda de violas, torneios de futebol, leilões,bingos,e shows com artistas
locais e regionais, devida a grande procura a tendencia é o evento ser aumentado com o decorrer do tempo, ganhando assim ainda mais
prestigio. Toda renda arrecadada é doada para Igreja de Santa Bárbara, para que seja feito o bem e algumas reformas necessárias .



4º CAMPEONATO DE SKATE

Município: Capelinha

Data: 05/12

Categoria: Esportivo

Endereço: Escola Local ou Praça de Esportes - Planalto, Rua José, R. Arlíndo José de Oliveira, 123

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3516-4011

Facebook: https://www.facebook.com/ekiperadicalcapelinha/

Site: http://pmcapelinha.mg.gov.br/portal/

Descrição:

Campeonato realizado pelo #dragao( Edvaldo) e #moita(Moises Roberto) em parceria com a Secretaria de Esporte e Cultura de Capelinha
MG. Esses realizadores são pioneiros no Skate em nosso município no qual este o 3º evento de esporte radical. Todos os anos grandes
skaytistas de vários lugares prestigiam esse evento.

FIC 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 05/12, 07/12

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro de Referência da Juventude - Centro, Rua Guaicurus, 50

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3277-4356

Facebook: https://www.facebook.com/mestreraycapoeira

Descrição:

Encontro entre mestres, professores, alunos estudiosos e admiradores desta arte e cultura que, além de tudo, é patrimônio da humanidade.
Palestras, workshops, rodas, formatura de novos professores e mestres. Participação de alunos e mestres da Europa, Estados Unidos,
México e Colômbia.

FESTIM 2019

Município: Belo Horizonte

Data: 05/12, 08/12

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Parque Municipal das Mangabeiras - Mangabeiras, Avenida José do Patrocínio Pontes, 580

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3654 4945

Facebook: https://www.facebook.com/festival.festim

Site: https://festim.art.br/

Descrição:

Belo Horizonte recebe, entre 05 e 08 de dezembro, a 8ª edição do FESTIM - Festival de Teatro em Miniatura. Realizado pelo Grupo Girino,
com o patrocínio da Belotur e Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, o Festival apresenta 15 espetáculos com apresentações gratuitas. O
Festival é dedicado aos espetáculos de Teatro Lambe Lambe e à pesquisa e experimentação do Teatro de Bonecos em Miniatura. O Teatro
em Miniatura é uma técnica do Teatro de Bonecos em pequenos formatos. Os espetáculos tem curta duração e utilizam bonecos e
elementos cênicos em escala reduzida. O conceito do Festival é ocupar praças e parques com espetáculos que proporcionem novas
interações com o público, estabelecendo uma relação de cumplicidade com o artista, incentivando experiências artísticas em espaços
públicos de grande circulação e surpreendendo a cidade.



FESTIVAL DESCONTORNO CULTURAL

Município: Belo Horizonte

Data: 06/12, 08/12

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Belo Horizonte - Centro, Viaduto Santa Tereza, s/n

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3277-9747

Facebook: https://www.facebook.com/descontornocultural/

Site: https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/festivais/descontorno

Descrição:

O Festival Descontorno Cultural chega a sua 6ª edição com o tema “A Cultura Circulando por Toda a Cidade”. O festival integra as políticas
públicas de acesso, descentralização e formação e busca dar visibilidade e fortalecer os artistas da cidade como protagonistas culturais,
além de celebrar as ações desenvolvidas ao longo de todo o ano nos centros culturais municipais. Instrumento de descentralização das
políticas públicas de cultura, o festival fomenta e fortalece a atuação de grupos artísticos das microrregiões no entorno dos centros culturais,
referenciais em suas comunidades, ou em fase de profissionalização. A 6ª edição trará mais de 200 atrações gratuitas, de diferentes
linguagens artísticas, do público infantil ao idoso, que ocuparão os 17 centros culturais da cidade, o Centro de Referência da Cultura
Popular e Tradicional Lagoa do Nado e o Viaduto Santa Tereza. Durante os três dias de evento, vans e ônibus proporcionarão a circulação
do público, de forma gratuita, por todos os palcos do festival. Entre as atrações, estão Maurício Tizumba, Sérgio Pererê, Viluje, Groove da
Esquina, Edu Pio, Grupo Calangos e Cia El Indivíduo. O Descontorno Cultural é realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da
Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura.

BELO HORIZONTE 122 ANOS

Município: Belo Horizonte

Data: 06/12, 15/12

Categoria: Cívicos, Culturais e Artísticos

Endereço: Belo Horizonte - Centro, Belo Horizonte, s/n

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3277-9747

Facebook: https://www.facebook.com/portalbelohorizonte

Site: https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/programacao-especial-para-os-122-anos-de-belo-horizonte

Descrição:

A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, da Fundação Municipal de Cultura e da Empresa Municipal de
Turismo de Belo Horizonte - Belotur, realiza, de 6 a 15 de dezembro, programação cultural e turística gratuita de comemoração do
aniversário de 122 anos da cidade. A programação é ampla: lançamento do Circuito Municipal de Cultura, 6ª edição do Festival
Descontorno Cultural, Concerto da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e Final Nacional do Duelo de MCs. Entre as atrações artísticas,
estão nomes como Jorge Ben Jor, Rincon Sapiência, Tamara Franklin, Orquestra Ouro Preto e Pigmaleão, Velha Guarda Musical de Vila
Isabel, Viluje, Groove da Esquina, Edu Pio, Grupo Calangos, Cia El Indivíduo, Hot e Oreia, Clara Lima e César MC. As atividades turísticas
incluem a inauguração de lunetas de observação na Pampulha, city tours e palestra especiais e atividades do projeto Territórios Urbanos,
na Lagoinha.



FEIRA DE QUECA E LAMPARINA - DEZEMBRO

Município: Nova Lima

Data: 07/12, 08/12

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Itinerante, em pontos turísticos da cidade. - Centro, Praça Bernardino de Lima, 80

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3581-8423

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradenovalimaoficial/

Site: http://www.novalima.mg.gov.br/

Descrição:

A Feira de Queca e Lamparina acontece em duas ocasiões por ano, com o com o intuito de comercializar e divulgar os produtos que são
considerados como patrimônio imaterial da cidade. A feira é realizada pelo setor de Turismo da Prefeitura de Nova Lima, juntamente com o
núcleo de trabalho criado com as produtoras dessas iguarias. A Lamparina é um doce, uma adaptação do pastel de Belém, feito com massa
folhada e muito coco. A Queca é um bolo feito com frutas cristalizadas, castanhas e nozes.

DESTAQUE ESPORTIVO ITABIRITO 2019

Município: Itabirito

Data: 07/12

Categoria: Esportivo

Endereço: Salão do Ferroviáriosq - Centro, Praça da Estação, s/nº, @-20.254954,-43.8020323,17z

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3563-1956

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

O Destaque Esportivo é um evento que distribui premiações aos principais esportistas municipais que se destacaram em suas práticas
esportivas esportes ao longo do ano de 2019. Tradicional noite de gala do esporte itabiritense, a premiação Destaque Esportivo reúne
grandes nomes de diversas modalidades, no Complexo Turístico da Estação. Destaques das competições como Golden Biker, Itabirito Trail
Run, campeonatos de futebol e futsal categoria adulto, basquete, volêi, entre outras modalidades e categorias são premiados.

VIRADA CULTURAL

Município: Governador Valadares

Data: 08/12, 09/12

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Mário Rocha - Centro, Rua Marechal Floriano, 905

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3271-3881

Site: http://www.valadares.mg.gov.br/

Descrição:

Está chegando mais uma edição da Virada Cultural de GV! São apresentadas mais de cem atrações, entre bandas, tendas e espaços
alternativos que ocupam a Avenida Minas Gerais (entre a Praça Mário Rocha e a Rua Marechal Floriano) durante mais de 24 horas de
apresentações de música, teatro, dança, debates, exposições, performances, cinema, oficinas, atividades físicas, workshops, etc. O evento é
gratuito e aberto a toda comunidade.



CONCERTO NATALINO DA CIDADE DE RIO DOCE

Município: Rio Doce

Data: 08/12

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Helder de Aquino - Centro, Rua Raimundo da Conceição Saraiva, s/n

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3883-5151

Facebook: http://http://www.riodoce.mg.gov.br

Site: http://www.riodoce.mg.gov.br

Descrição:

Cantata de Natal realizada pelos músicos da Corporação Musical Santo Antônio, Grupo de Cordas e Coral que Inauguração a Decoração
de Natal da Praça Helder de Aquino e Centro Cultural Odilon Caldeira.

PARADA DE NATAL

Município: Albertina

Data: 08/12

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Rua Inácio Diniz - Centro, Praça do Senhor Bom Jesus, s/n

Circuito: Circuito Turístico das Malhas do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3446-1333

Facebook: http://AlbertinaAlbertina

Site: http://www.albertina.mg.gov.br

Descrição:

Em todos os domingos do mês de dezembro a cidade de Albertina realiza a Parada de Natal! Crianças, Papai Noel e Bandas desfilam pela
cidade celebrando e comemorando a alegria e magia do Natal. No último dia realizamos a entrega de presentes para as crianças, com muita
festa e balas.

FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 2019

Município: Itabirito

Data: 08/12

Categoria: Religiosos

Endereço: Igreja Nossa Senhora da Conceição - Distrito de Acuruí, Rua Principal, s/n

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98754-3978

Facebook: http://www.facebook.com/Comunidade-Nossa-Senhora-da-Concei%C3%A7%C3%A3o-de-Acurui-393400427531281/

Site: http://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:

Com uma mescla de religiosidade, arte e cultura, a tradicional festa de Nossa Senhora da Conceição ganha, todos os anos, as ruas do
distrito de Acuruí, do qual a Santa é padroeira. Às 6h há a Alvorada Festiva, seguida de procissão motorizada. Já às 10h, há a Santa Missa
Solene na quadra de esportes do distrito, seguida de procissão pelas ruas da comunidade. Na chegada, há a Solene Coroação da imagem
da Padroeira e Consagração das Famílias à Virgem Imaculada. A Corporação Musical Santa Cecília também tem participação especial no
evento.



SESSÃO EXTRA | OSWALDO MONTENEGRO & RENATO TEIXEIRA | A EMOÇÃO DE UM ENCONTRO

Município: Belo Horizonte

Data: 08/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Palácio das Artes - Centro, Av. Afonso Pena, 1537

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3236-7400

Site: http://fcs.mg.gov.br/eventos/sessao-extra-oswaldo-montenegro-renato-teixeira-a-emocao-de-um-encontro/

Descrição:

Neste espetáculo, as influências do barroco mineiro trazidas por Montenegro se conjugam ao folk de Renato, e encontram guarida nos sons
espaciais da guitarra de Alexandre Meu Rei, que também se reveza na viola de 12, além do piano de Yan Montenegro, do violão de Natan
Marques e da flauta virtuose de Madalena Salles. São músicos raros, colorindo o show de dois cantores que fazem a plateia sorrir e molhar
a alma de emoção. Emoção da terra, emoção da vida, emanada de duas personalidades tão peculiares e distintas, com afinidade de almas
irmãs. Dois rios diferentes que, por alguma razão mágica, se percebe que vêm e vão para o mesmo lugar.

ENCONTRO REGIONAL DA TERCEIRA IDADE

Município: Viçosa

Data: 08/12

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Centro de Convençoes da APAE - Centro, Centro Viçosa , s/n, Atras da Prefeitura MUnicipal

Circuito: Circuito turístico Serras de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98795-7777

Descrição:

Um evento que vem se realizando em diversas cidades do Estado de Minas Gerais, destinado ao publico da "melhor idade", com forró,
atividades físicas, jogos e passeios turísticos , sediado pela primeira vez em Viçosa

FESTA DE NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO

Município: Brumadinho

Data: 08/12

Categoria: Religiosos

Endereço: Praça Maria Júlia de Sales - Conceição de Itaguá , Praça Maria Júlia de Sales, s/nº

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3571-1437

Facebook: https://www.facebook.com/visitebrumadinhooficial

Site: http://www.visitebrumadinho.com.br

Descrição:

Popularmente conhecida como “Festa do Brumado”, o evento é realizado na parte central do povoado de Conceição de Itaguá, antigo
Brumado do Paraopeba, ao entorno da Igreja de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Além das celebrações religiosas, o evento conta
com apresentações culturais, shows e barracas de comidas típicas.



XXI VOLTA INTERNACIONAL DA PAMPULHA

Município: Belo Horizonte

Data: 08/12

Categoria: Esportivo

Endereço: Pampulha - Pampulha , Av. Otacílio Negrão de Lima, 3333

Organização/Informações:

Site: http://www.yescom.com.br

Descrição:

VOLTA INTERNACIONAL DA PAMPULHA é a principal e maior prova de corrida em Belo Horizonte sendo a única a percorrer todo o
entorno da Lagoa da Pampulha, obra histórica de Niemeyer. Com um percurso de 18k, a prova reúne grandes nomes do atletismo do país e
convidados do exterior.

1ª FESTA DO QUEIJO DE BH

Município: Belo Horizonte

Data: 08/12

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Av. Getúlio Vargas - Funcionários, Av. Getúlio Vargas, s/n, Entre a Rua Paraíba e a Rua dos Inconfidentes

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99975-2860

Facebook: https://www.facebook.com/FestadoQueijoBH/

Descrição:

A primeira feira de queijo chega a BH com o melhor de Minas! Sete microrregiões do estado irão expor seus produtos, junto de renomados
chefs e restaurantes mineiros. Além disso, o espaço ainda contará com apresentações culturais, oficina sobre queijos, cerveja artesanal e
espaço kids.

NATAL DE LUZ

Município: Mateus Leme

Data: 08/12, 23/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Praça Benedito Valadares - Centro, Praça Benedito Valadares, 0

Circuito: Circuito Turístico Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3537-5800

Facebook: http://www.facebook.com/prefeiturademateusleme/

Site: http://www.mateusleme.mg.gov.br/

Descrição:

"Com a aproximação do Natal, as pessoas ficam afeitas a ver a cidade iluminada, a fazerem parte do clima do Natal. Elas vão às praças,
levam suas crianças, seus pais. É bonito de se ver. Sem falar que a economia do Município também fica aquecida com a data”. (Fares,
Júlio). Na praça são colocadas 60 mil lâmpadas de LED, dois mil metros de mangueiras e 300 tubos de LED - dispositivo capaz de emitir luz
de forma eficiente e econômica; sendo, portanto, alternativa interessante para a iluminação pública – além de cerca de 100 estruturas
aramadas e iluminadas. As cores utilizadas são, vermelha, branca e verde. Uma árvore de natal iluminada de 8 metros compõe a
decoração. As palmeiras são todas decoradas com figuras natalinas e para precaução, em caso de chuva, uma área será coberta para
receber os visitantes. Também é montado um presépio ao lado do coreto que é todo decorado e conta com a presença do Papai Noel.
Todos os finais de semana, até a antevéspera do Natal (dia 23), conta com a presença do Papai Noel no coreto, após a missa. Feira de
artesanato, apresentações musicais e entretenimento para as crianças.



FESTEJA BOM REPOUSO

Município: Bom Repouso

Data: 12/12

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Parque de eventos - centro, rua Jose de Andrade, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (35) 99965-1244

Site: http://bomrepouso.com.br

Descrição:

Maior evento da cidade onde reune mais de 40 mil pessoas, comemorando o aniversário de Bom Repouso, trazendo atrações gratuítas para
toda população e população vizinha.

GIAN E GIOVANI DIVINÓPOLIS

Município: Divinópolis

Data: 12/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Divinópolis Clube sede campestre - Belvedere, Rua Campo Verde, 615

Circuito: Circuito Turístico Campo das Vertentes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 99905-8420

Site: http://https://www.centraldoseventos.com.br/events/show/gian-e-giovani-divinopolis

Descrição:

Mesmo com grandes nomes da música sertaneja atual, não tem apagado a chama dos antigos artistas que fizeram do estilo uma febre no
Brasil, como é o caso da dupla Gian & Giovani. Prova disso, é que em pouco tempo de divulgação, a dupla que fará um show no dia 12 de
dezembro, no Divinópolis Clube, já vendeu todos os ingressos dos setores Bronze e Prata. Ainda restam ingressos dos setores Ouro e
Diamante pelo www.zapify.com.br . O evento será em prol do Natal Solidário.

FESTA DO 65º ANIVERSÁRIO DE JAGUARAÇU E 13º ENCONTRO DE BANDAS DE MÚSICA

Município: Jaguaraçu

Data: 12/12, 15/12

Categoria: Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Centro de Eventos - centro, rua 19 de março, 000, área de eventos pitangueira

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3845-1157

Site: http://www.jaguaracu.mg.gov.br

Descrição:

Em dezembro de todo ano, o município de Jaguaraçu comemora sua emancipação política com grandes shows, encontro de corporações
musicais, e feira gastronômica com os alimentos e bebidas típicas da região. É um evento que favorece a participação de famílias em um
ambiente saudável e feliz. Para o ano de 2019, continuaremos com as programações de renome nacional, que tanto cativam a população de
toda região. Além de comemorar a emancipação política do município, o evento também tem o objetivo de reunir os filhos de Jaguaraçu e
familiares.



ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Município: Coluna

Data: 12/12

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Herculano Torres - 3334351255, Praça Publica, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3534-1255

Descrição:

Para celebrar a data a Prefeitura organizará um grande evento festivo. A comemoração do aniversário será marcada por vários shows
gratuitos na Praça Herculano Torres com cantores da terra e de renome regional. A programação iniciará a partir das 8:00H da manhã com
atividades esportivas, brincadeiras e com uma atração musical local, e às 22h artistas de renome regional sobem ao palco da Praça no
Centro, para animar a todos os participantes.

FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA

Município: Ouro Branco

Data: 12/12

Categoria: Cívicos

Endereço: Praça Santa Cruz - Centro, Praça Santa Cruz, S/N

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3938-1021

Site: http://ourobranco.mg.gov.br

Descrição:

O evento é marcado por várias atrações musicais, teatros e danças. Shows com artista nacional, além da valorização de artista local e
regional. Durante o dia há praça de lazer para as crianças, além de alguns eventos nas comunidades com inaugurações e pequenas
apresentações. O evento é aberto ao público, realizado pela Prefeitura Municipal de Ouro Branco, em que toda a população local se reúne
para celebrar o aniversário de Emancipação Política do Município.

JORGE BEN JOR - COMEMORAÇÃO AOS 122 ANOS DE BELO HORIZONTE

Município: Belo Horizonte

Data: 12/12

Categoria: Show

Endereço: Praça da Estação - Centro, Av. dos Andradas, 201

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3277-9747

Descrição:

Dentro da programação de comemoração dos 122 anos da cidade, um dos destaques é o show gratuito de Jorge Ben Jor!



CANTATA DE NATAL DA FUNDAÇÃO APERAM

Município: Timóteo

Data: 13/12, 15/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos, Show

Endereço: Alameda 31 de outubro - centro norte, alameda 31 de outubro , 500

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3847-4708

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituradetimoteo/

Site: http://www.timoteo.mg.gov.br/

Descrição:

Cantata de Natal que ocorre na segunda quinzena de dezembro na parte externa do prédio da Fundação Aperam. Evento tradicional que
atrai visitantes de outras cidades e uma festa prestigiada pelas famílias. Junto com o show musical o espetáculo oferece um belo arranjo de
luzes e cores e finalizando um show pirotécnico de alta qualidade. Já são 24 anos de tradição sempre renovando figurinos, repertórios e
incluindo novidades de ornamentação.

CANTATA DE NATAL - 5ª EDIÇÃO

Município: Ipatinga

Data: 13/12

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Parque Ipanema - Veneza, Av. Roberto Burle Marx, s/n

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3829-8060

Site: https://www.ipatinga.mg.gov.br/principal

Descrição:

Cantata Natalina com um rico repertório, marcando a abertura da festa de Natal de Ipatinga, apresentada por mais de 300 coristas e
instrumentistas, além de shows musicais. O cenário deste espetáculo será o Parque Ipanema, maior atrativo turístico do município,
agregando ao evento mais beleza com sua decoração de luzes. Ainda contará com uma enorme árvore de natal multicolorida, montada no
catavento da lagoa do Parque e a chegada do Papai Noel, que atenderá a todos na casinha instalada no Parque Ipanema. O evento é
gratuito à população e faz parte do calendário municipal.

ROMARIA DE SANTA LUZIA

Município: Cuparaque

Data: 13/12, 13/12

Categoria: Religiosos

Endereço: Pedra de Santa Luzia - Zona Rural, Avenida Pedro Ferreira Tomé, s/n

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3262-5131

Site: http://www.cuparaque.mg.gov.br

Descrição:

Os Romeiros e os fieis subirão a pé na pedra de santa luzia pra cumprir seu voto a padroeira do Município Santa Luzia,serão 3 dias de festa
com procissão missas celebradas durante esses 3 dias com cada comunidade católica do município ainda serão distribuídos material
gráfico contando a história da Romaria e a ultima missa acontecerá no alto da pedra.



ARTE NA PRAÇA - FEIRA DE ARTESANATO

Município: Cabo Verde

Data: 14/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Show

Endereço: Praça Capitão Luiz Romão Siqueira - Centro , Praça Capitão Luiz Romão Siqueira, 393

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3736-1220

Site: http://www.caboverde.mg.gov.br

Descrição:

A Feira é realizada no mês de dezembro, uma semana antes do natal. É uma ótima oportunidade para garantir os presentes para toda a
família, pois conta com diversos produtos à venda. Há roupas, calçados, objetos para casa e decoração, brinquedos e diversos outros
artigos. Além de qualidade e beleza, as técnicas manuais empregadas também tornam as peças únicas. A feira conta ainda com
apresentações de dança, coral natalinos, teatro e shows com bandas regionais todos os dias.

FESTIVAL DE NATAL DA CIDADE DE CRISTINA

Município: Cristina

Data: 14/12

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Ginásio Poliesportivo Dr. Walter Rodrigues - Centro, rodovia 381, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3281-1221

Facebook: https://www.facebook.com/search/top/?q=cristina%20mg%2C%20turismo%20e%20cultura.

Site: http://www.cristina.mg.gov.br

Descrição:

Todos os anos o Festival de Natal nos emociona mais e mais. São alunos das escola municipais, voluntários, músicos e artistas que
participam de 3 dias de celebração do "Espírito Natalino", com figurações, poemas, orquestra de violas e violões, com o auxílio do Maestro
João César da Silva e diretorias das escolas municipais, imperdível para toda família.

BAILE DO PODEROSO

Município: Barbacena

Data: 14/12

Categoria: Show

Endereço: Barbacena Shopping - Nova Suiça, Av. Helena Aguiar de Figueiredo, 131

Circuito: Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:

Telefone: (31) 9 8905-5585 | 9 9590-0133 | 9 8692-2412 | 9 7326-7878



CANTATA CORAL RENASCER

Município: Extrema

Data: 14/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Santuário de Santa Rita de Cássia - Centro, Praça Presidente Vargas, s/n

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3435-3711

Site: http://www.extrematur.com.br/eventos/

Descrição:

Tradicional evento com apresentação musical do Grupo da Melhor Idade Renascer. Reunindo os clássicos natalinos da música todos os
anos na Igreja da Matriz, o grupo alegra os visitantes e a comunidade local, transformando o final de ano em um momento especial na
cidade.

FESTA JUNINA RECANTO SANTO ANTÔNIO

Município: Cristina

Data: 14/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Religiosos

Endereço: Recanto Santo Antônio - Centro, Praça Santo Antônio, 28

Circuito: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3281-1100

Facebook: https://www.facebook.com/search/top/?q=cristina%20mg%2C%20turismo%20e%20cultura.

Site: http://www.cristina.mg.gov.br/pontos-turisticos-de-cristina

Descrição:

A Festa Junina do Recanto acontece anualmente em junho e tem como intuito arrecadar fundos para fomentar projetos internos da
Instituição. Todas as tradições das festas juninas acontecem nesse evento: cartuchos, barraquinhas de comidas tipicas, quentão, vinho
quente, quadrilha com casamento e o tradicional forró. A festa tem início às 19h na sexta-feira e termina no domingo, com missa pela manhã.
O evento é aberto ao público, para todas as idades e somente o consumo gastronômico é cobrado.

VI ENCONTRO DE TRILHEIROS DOS AMIGOS

Município: Espera Feliz

Data: 15/12

Categoria: Esportivo

Endereço: Estádio de Futebol de São João da Farinha - Zona rural, São João da farinha, S/Nº

Organização/Informações:

Telefone: (32) 984273946 / (32) 999076532

Site: http://www.esperafeliz.mg.gov.br

Descrição:

O evento acontece com o intuito de reunir motociclistas de diferentes municípios do entorno regional para participar de um dia de encontro,
diversão e troca de experiências. A participação é aberta ao público e não há cobrança de ingressos para os espectadores. Para participar
do trilhão, os motociclistas devem realizar inscrição no Estádio de Futebol de São João da Farinha, até um dia antes da realização do
evento, portando documento oficial com foto. A taxa de inscrição para os motociclistas gira em torno de 35 reais (o valor exato para o ano de
2019 ainda será definido), valor que inclui toda a alimentação dos participantes: café da manhã, almoço e outras formas de alimentação
durante o percurso.



FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA

Município: Miradouro

Data: 15/12, 17/12

Categoria: Show

Endereço: Praça Santa Rita de Cássia - Centro, Praça Santa Rita de Cássia, s/n

Circuito: Circuito Turístico da Serra do Brigadeiro

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3753-1905 / (32) 3753-1160

Facebook: https://www.facebook.com/PrefsMiradouro/

Site: https://www.miradouro.mg.gov.br/

Descrição:

A Festa de Emancipação Política é a celebração de uma data muito significativa para o município de Miradouro, trazendo aos munícipes e
visitantes. Na programação, o público pode contar com shows locais e regionais com foco na música sertaneja, cultura muito forte na região,
visando também a valorização dos nossos artistas locais. São dois shows por noite, com estrutura visual muito atraente. O evento é
realizado na praça Santa Rita, onde são montadas as barracas que compõem a praça de alimentação.

FESTIVAL DE FOLIA DE REIS

Município: Ouro Branco

Data: 15/12

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Praça das Rotas - PITUR - Centro, Praça das Rotas , S/N

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98743-8265

Site: http://ourobranco.mg.gov.br

Descrição:

A cidade de Ouro Branco recebe representantes de Folias de Reis de várias cidades da região. O evento marca o início das comemorações
natalinas nas cidades do interior de Minas, que se encerram em Janeiro. De origem portuguesa, a celebração foi levada para o Brasil na
época da colonização. A manifestação cultural é uma homenagem dos católicos aos Reis Magos Belchior, Baltasar e Gaspar. Os grupos
saem pelas ruas para de Ouro Branco, levando a bênção do Menino Jesus de porta em porta. O evento é organizado pela Associação de
Folias de Santos Reis, São sebastião e Pastorinhas de Ouro Branco, com o apoio da Prefeitura Municipal de Ouro Branco.

BRILHA ITURAMA

Município: Iturama

Data: 15/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos, Show

Endereço: Praça do Santuário - Centro, Praça Padre João Maria Valim, s/n, Praça do Santuário de Nossa Senhora de Fátima

Circuito: Circuito Turístico Alta Mogiana

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3411-9500

Site: http://www.iturama.mg.gov.br/

Descrição:

O "Brilha Iturama" é realizado no período natalino, em comemoração e celebração da magia do Natal! Durante todo o mês, as praças da
cidade são decoradas com árvore de natal, iluminação especial temática e conta também com a presença do Papai Noel. Todos os objetos
decorativos são criados por artesãos e com material reciclável de garrafas pet. Desde os enfeites, Papai Noel, tapetes, renas, arranjos e a
noite com a iluminação, a magia acontece, para a alegria dos adultos, crianças e visitantes.



NATAL EM FORMIGA

Município: Formiga

Data: 15/12, 25/12

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Getúlio Vargas e Praça Ferreira Pires - Centro, Formiga, 01

Circuito: Circuito Turístico Grutas e Mar de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3329-1823

Site: http://www.formiga.mg.gov.br/?

Descrição:

A programação de Natal é preparada pela Administração Municipal em parceria com a ACIF/CDL. A ornamentação e as ações são
resultado da parceria entre as entidades, objetivando incentivar as comemorações de Natal. A cidade é enfeitada com mais de 15 mil metros
de luzes nas árvores do Centro, praças da Matriz São Vicente de Férrer, Rodoviária e Ferreira Pires, além de outros locais estratégicos. É
instalada a casinha do Papai Noel e realizadas apresentações artísticas, além da presença do ilustre Papai Noel, que faz a alegria das
crianças. São preparadas diversas atrações musicais com artistas locais e a chegada do Papai Noel que recebe a chave da cidades e
distribui brindes as crianças.

CANTATAS NATALINA E FESTIVAL DE ARTESANATO E GASTRONOMIA

Município: Carmo do Paranaíba

Data: 16/12, 21/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça São Francisco de Assis - Centro, Praça, S/N

Circuito: Circuito Turístico Caminhos do Cerrado

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3851-2800

Site: http://carmodoparanaiba.mg.gov.br

Descrição:

A cantata de Natal é um evento repleta de belíssimas canções que captam os momentos significativos de que precisamos a cada ano. É
uma verdadeira celebração de Natal. Mesclando canções originais, canções conhecidas e canções populares de Natal, em uma incrível
variedade de estilos e gêneros musicais apresentada pelos segmentos religiosos da nossa comunidade, Um momento crucial é a chegada
do Papai Noel. Juntamente, será realizado o Festival de Artesanato e Gaastronomia que é um evento marcante em nossa cidade.

FESTA DE DEZEMBRO, ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE VOLTA GRANDE

Município: Volta Grande

Data: 17/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Rua Elias Bouhid - Centro, Rua Elias Bouhid, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3463-1165

Site: http://prefeituradevoltagrande.org

Descrição:

Acontece sempre no dia 17 de dezembro, quando esse dia cai em um final de semana. Quando isso não acontece é comemorado o mais
próximo possível, com shows variados, barracas bar, bares do comercio local em funcionamento, shows de calouros, eleição do prefeito
jovem de (02) dois em (02) anos, apresentação do Coral local.



RECITAL DE NATAL

Município: Carmo do Cajuru

Data: 19/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Praça Vigário José Alexandre - Centro, Praça Vigário José Alexandre, s/n

Circuito: Circuito Turístico Campo das Vertentes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3244-1001

Facebook: http://prefeituradecarmodocajuru

Site: http://prefeituradecarmodocajuru

Descrição:

"Natal ou Dia de Natal é um feriado e festival religioso cristão comemorado anualmente em 25 de dezembro. A data é o centro das festas de
fim de ano e da temporada de férias, sendo, no cristianismo, o marco inicial do Ciclo do Natal, que dura doze dias'. uma noite de musica
homenagem ao menino Jesus. com a participação de dos corais paroquianos e da banda cajuruense. O evento é realizado na Igreja matriz
de nossa senhora do Carmo ou no espaço Cultural em frente, localizado na Praça Vigário José Alexandre. Entrada Franca.

VIOLA NA PRAÇA

Município: Patos de Minas

Data: 19/12, 20/12

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça do Coreto - Centro, Avenida Getulio Vargas, s/n

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3822-9892

Site: http://www.patosdeminas.mg.gov.br

Descrição:

O "Viola na Praça " é um festival nacional de canções sertanejas raiz, com premiação, que visa divulgar o estilo musical e valorizar a sua
raiz cultural. O evento fará parte da programação cultural do projeto "Natal na Praça", a ser realizado pela Associação de Fiandeiras e
Artesãos de Patos de Minas (AFIAP) durante o mês de dezembro, na praça do Coreto, na Avenida Getúlio Vargas. As apresentações em
praça pública serão dias 19 e 20/12/2019. A pré seleção foi realizada e as quinze finalistas já foram escolhidas. O Festival irá contribuir para
o desenvolvimento da nossa cultura e resgatará elementos importantes para perpetuação do estilo sertanejo.

FESTIVAL DE FOOD TRUCK

Município: Piranguçu

Data: 19/12, 23/12

Categoria: Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Em frente a Prefeitura Municipal - PIRANGUCU, Rua João Antunes de Siqueira , 420

Circuito: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3643-1393 / 3643-1222

Facebook: https://www.facebook.com/PrefeituraMunicipalDePirangucu/?ref=br_rs

Site: http://www.pirangucu.mg.gov.br/

Descrição:

O festival de food truck de Piranguçu é um evento realizado como forma de atrair turistas e amantes de comida diferenciada. O evento da
inicio as atividades natalinas do Município e tem diversas atrações tais como coral, shows regionais, desfile natalino, entrega de brindes,
abertura das luzes natalinas etc.



TROFÉU CAIAPÓ

Município: Iturama

Data: 19/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Praça Padre João Maria Valim - Centro, Praça Padre João Maria Valim, s/n, Em frente ao Santuário de Nossa Senhora de
Fátima

Circuito: Circuito Turístico Alta Mogiana

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3411-9500 / (34) 3415-0813

Site: http://www.iturama.mg.gov.br

Descrição:

O evento É realizado na Praça Padre João Maria Valim, em frente ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Jurados analisam as
apresentações musicais e avaliaram três quesitos: afinação, presença de palco e interpretação. O festival resgata a tradição dos festivais
que marcaram época no nosso município. O Festival de Música Sertaneja "Troféu Caiapó" faz parte da agenda de eventos do município de
Iturama e tem abrangência nacional.

III SONATA DE NATAL

Município: Carbonita

Data: 20/12

Categoria: Cívicos, Culturais e Artísticos

Endereço: Praça das Padarias - Centro , Avenida Januário Ribeiro , 1045, Em frente ao Posto Central

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3526-1933

Site: http://www.carbonita.mg.gov.br

Descrição:

Dia 20 de Dezembro, acontece a III Sonata de Natal, evento realizado na Praça José Ferreira da Silva (Praça das Padarias). Os músicos da
Corporação Musical Padre Sergio Ribeiro, de Carbonita e da Corporação Musical São João Batista, de Itamarandiba, se apresentam nas
sacadas dos prédios existentes na Praça, enquanto os maestros os regem do centro da Praça. Todos os anos, o público assiste,
maravilhado, as canções natalinas executadas pelas bandas.

ENCANTOS DE NATAL BELO HORIZONTE

Município: Belo Horizonte

Data: 20/12, 23/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Mineirinho - São Luiz, Av. Antônio Abrahão Caram, 1000

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 4020-0084

Site: http://encantosdenatal.com.br/

Descrição:

Dos mesmos criadores dos espetáculos Natal Luz de Gramado e Sonho de Natal de Canela, uma história incrível sobre os sonhos contada
através da música, dança, teatro, pirotecnia, efeitos especiais e muito mais! Um espetáculo de natal contado pelo seu principal protagonista,
o Papai Noel! Ninguém melhor que ele para arquitetar e mostrar a todos, porque o Natal é tão importante para a humanidade e pode
transformar nossas realidades. O espetáculo USKOA: “O segredo é acreditar nos sonhos!” conta a história desta criança, que sonhou,
acreditou, e desde então, mudou o olhar das pessoas sobre as pessoas, e o próprio mundo: o PAPAI NOEL.



NATAL ENCANTADO

Município: Cláudio

Data: 20/12

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Central - Centro, Praça Levy Vitoi de Freitas, s/n, Pracinha do Clube

Circuito: Circuito Turístico Campo das Vertentes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3381-2569

Site: http://www.claudio.mg.gov.br

Descrição:

O evento Natal Encantado ocorre na Praça Levy Vitoi de Freitas, por ser um local ideal para eventos, tendo na mesma bares preparados
para atender o público e visitantes. O palco para as apresentações artísticas é montado em frente à E. M. Cel. Joaquim da Silva Guimarães.
Além disso, os turistas e a própria população da cidade movimentam bastante o comércio local sem dizer que proporciona as família
juntamente com as crianças um momento de alegria e magia com a chegada do Bom Velhinho (Papai Noel), que fica em exposição tirando
foto com todas as crianças e distribuindo balas. Este evento tem a duração de aproximadamente 5 horas. Inicia-se as 20h e encerra-se 1h
da manhã.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO

Município: Vargem Grande do Rio Pardo

Data: 20/12, 22/12

Categoria: Cívicos, Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Praça Francisco Martins - Centro, Praça Francisco Martins, S/N

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3824-7101

Site: http://www.vargemgrandedoriopardo.mg.gov.br

Descrição:

É um evento onde se comemora o 24 anos aniversário de emancipação politica do município com muita festa forro e alegria.Pois o
município de Vargem Grande De Rio Pardo/MG, E um lugar de um povo humildade e hospitaleiro que gosta de receber bem os seus
visitantes.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Município: Catuti

Data: 21/12

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Central - Centro, Praça Bom Jesus, s/n

Circuito: Circuito Turístico da Serra Geral do Norte de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3813-8197

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituramunicipaldecatutimg

Site: http://www.catuti.mg.gov.br

Descrição:

Este evento iniciou com a Emancipação do município, há 23 anos. É uma data festiva no município. No dia 21/12 é comemorado com a
Santa Missa, Cavalgada, Show com banda regional. Esse evento é um fomento para a manutenção da tradição, não é o maior evento do
município, porém atrai visitantes das cidades vizinhas como Pai Pedro, Mato Verde e Monte Azul.



O ÚLTIMO SAMBA DO ANO

Município: Belo Horizonte

Data: 21/12

Categoria: Show

Endereço: Esplanada do Mineirão - São Luiz, Av. Presidente Carlos Luz, 1001

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99100-9095

Descrição:

Dia 21 de dezembro tem O ÚLTIMO SAMBA DO ANO com 8 atrações nacionais, uma super estrutura com 2 palcos e para ficar ainda melhor
o evento será OPEN BAR! Shows: Dilsinho, Thiaguinho, Raça Negra, Turma do Pagode, Péricles, Mumuzinho, Belo, Rodriguinho, 02 super
palcos Setores: Setor Extra Open Bar – R$90,00 (3º Lote) O setor Extra Open Bar oferece: Cerveja, refri e água liberados durante todo o
evento. Setor Vip Open Bar – R$140,00 (3º Lote) O espaço vip open bar oferece: Cerveja, vodka, energético, citrus, sucos, refri e água
liberados durante todo o evento. Front Stage Open Bar – R$190,00 (3º Lote) O Front Stage open bar oferece: Cerveja, vodka, energético,
espumante, catuaba, citrus, sucos, refri e água liberados durante todo o evento. Área privilegiada em frente ao palco e acesso ao Setor Vip.
Classificação: 18 anos

ENCONTRO DE CORAIS EM EXTREMA

Município: Extrema

Data: 21/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Praça Presidente Vargas - Centro, Praça Getúlio Vargas , s/n

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3435-6066

Facebook: http://pt-br.facebook.com/Prefeituradeextrema/

Site: http://www.extrematur.com.br/

Descrição:

Comemorações de Natal com decoração tradicional e cantatas natalinas, reunindo corais da cidade e da região para confraternização de fim
de ano.

ENCONTRO DE CORAIS EM EXTREMA

Município: Extrema

Data: 21/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço: Praça Presidente Vargas - Centro, Praça Getúlio Vargas , s/nº

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3435-6066

Facebook: http://pt-br.facebook.com/Prefeituradeextrema/

Site: http://www.extrematur.com.br/

Descrição:

Organizado pela Secretaria de Cultura, o evento faz parte das comemorações de Natal. Com decoração tradicional e cantatas natalinas de
fim de ano o evento é realizado anualmente com apresentações gratuitas na praça da matriz. As apresentações ficam por conta do Coral
Municipal de Extrema e de grupos convidados a cada ano especialmente para o Encontro de Corais.



NATAL DAS CRIANÇAS

Município: Estrela do Indaiá

Data: 21/12

Categoria: Esportivo, Outros

Endereço: Quadra poliesportiva de Estrela do Indaiá - Centro, Rua Feliciano Cardoso, Sem número

Circuito: Circuito Turístico do Lago de Três Marias

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3553-1741

Descrição:

Ação Social destinada a todas as crianças do município e/ou visitantes independentemente de se encontrarem ou não em situação de
vulnerabilidade social. O evento conta com a presença do Papai Noel que entrega para todas as crianças um brinquedo de presente. Conta
também coma participação dos monitores realizando brincadeiras coletivas, lanche, música e brinquedos diversos. O objetivo principal é
manter aceso o Espírito Natalino e a ideia de confraternização, amizade e partilha. Evento realizado pela Prefeitura Municipal com apoio da
Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, esporte e Lazer; Empresa Chapadão e Jodan.

SAMBA DE NOEL

Município: Cristina

Data: 21/12

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Cristina Country Club - Centro, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 132

Circuito: Circuito Turístico Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3281-1962

Facebook: https://www.facebook.com/groups/343786652460576/?ref=br_rs

Site: http://www.cristina.mg.gov.br

Descrição:

Tradicional roda de samba que acontece em Cristina há 9 anos, em 2019 o evento completa 10 anos de existência e fortalecimento do
gênero musical no Sul de Minas. É considerada hoje a melhor roda de samba da região. Sempre com artistas locais e nomes de destaque
do samba brasileiro, o evento vem se firmando como uma referência em samba tradicional do Sul de Minas. Já passaram por nossos palcos
Ciraninho da Portela, Toninho Geraes, Leandro Fregonesi, Maryzélia e muitos outros. Grupos de samba como Grupo Farofa Mineira,
Confraria do Samba, Brazucas e muitos outros também já marcaram presença. Venha conferir!

CANTATA NATALINA

Município: Extrema

Data: 22/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço: Praça Presidente Vargas - Centro, Praça Presidente Vargas, 100

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3435-3711

Site: http://www.extrematur.com.br/eventos/

Descrição:

Tradicional evento natalino com apresentação musical gratuita na Praça da Matriz e Santuário de Santa Rita reunindo os clássicos natalinos
em Encontro de Corais de Extrema e região, anualmente realizado no município.



FESTIVAL GASTRONÔMICO SABORES DE DOM SILVÉRIO

Município: Dom Silvério

Data: 22/12

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça Presidente Vargas - Centro, Praça Presidente Vargas, s/n

Circuito: Circuito turístico Serras de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3857-1820

Facebook: https://www.facebook.com/secturdomsilverio/

Site: http://domsilverio.mg.gov.br/inicio

Descrição:

O Festival Gastronômico Sabores de Dom Silvério é realizado anualmente na Praça Presidente Vargas. O evento conta com a participação
de vários comerciantes locais que montam estandes com comidas típicas. a Saideira do evento conta com premiação e música ao vivo.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Município: Nanuque

Data: 23/12, 29/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça Américo Machado - Centro, Avenida Geraldo Romano, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3621-2462

Site: http://www.nanuque.mg.gov.br

Descrição:

Em 2019, a cidade de Nanuque comemora 71 anos de emancipação política e administrativa! Buscando valorizar e fortalecer o sentimento
público de “pertencimento”, sentido de cidade, congraçamento das pessoas, melhoria na qualidade de vida, resgate das nossas tradições
culturais, promoção de lazer, do turismo regional e da nossa economia de modo geral, com maior visibilidade e valorização do nosso povo e
produtos. O evento de Aniversário dos 71 anos da cidade terá uma nova edição, sendo proposto o envolvimento de todas as Secretarias
Municipais, para a realização das atrações e atividades a ser apresentada na semana da realização do evento, atingindo assim a proposta
para atrair toda nossa comunidade e também um número de filhos ausentes e visitantes, fortalecendo o vinculo cultural em nossa cidade.

CHOPPADA 2019

Município: João Pinheiro

Data: 23/12, 24/12

Categoria: Outros, Show

Endereço: Espaço Riviera - Divinópolis, Avenida Riviera, 255

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99113-6108

Facebook: https://www.facebook.com/Choppada-FelicidadeLiberada-533547926667208/

Site: http://www.rivieraeventos.com.br

Descrição:

Uma das festas mais adoradas pelos Pinheirenses neste final de ano!!! A Choppada 2019 vêm convocar os amantes de festa para curti com
aquele OPEN CHOPP! Com os melhores Dj do Brasil soltando aquela batucada que não deixa ninguém ficar parado, com seu funk que não
pode faltar nessa festa maravilhosa, são 36 horas ininterruptas de festas em dois dias com o melhor chopp da cidade liberado.



NATAL NA PRAÇA

Município: Aimorés

Data: 23/12

Categoria: Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Praça Central João Pinheiro - Centro, Rua Pedro Nolasco, 100

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3267-1671

Site: http://aimores.mg.gov.br

Descrição:

Muito além da tradição e da religião, a publicidade e o marketing já se encarregam todos os anos de antecipar essa época, assim, podemos
ressaltar ainda o enorme potencial cultural e turístico que se apresenta com a ornamentação Natalina e a chegada do Papai Noel vindo de
trem na Praça João Pinheiro, principal cartão postal do município. Se torna importante para o bem estar da população que utiliza o espaço
público, atraindo os transeuntes, visitantes, excursionista e comunidade para a gastronômico e outros aquecendo o comercio local.

SEMANA DO NATAL ENCANTADO

Município: Carmo do Cajuru

Data: 23/12, 29/12

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça 1° de Janeiro - Centro, Praça 1° de Janeiro, s/n

Circuito: Circuito Turístico Campo das Vertentes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3244-0700

Descrição:

A Semana do Natal Encantado é repleta de apresentações, espetáculos e shows gratuitos para toda a família. As decorações tomam conta
da cidade e enchem os olhos dos munícipes e dos visitantes. Nesse período, Cajuru fica ainda mais alegre, toda iluminada para o Natal.

FOLIA DE REIS

Município: Rio Paranaíba

Data: 25/12

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Parque de Exposição Francisco Miguel da Rocha - São Francisco, Rua Boaventura, s/n

Circuito: Circuito Turístico Caminhos do Cerrado

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3855-8146

Site: http://paranaibamaximus.com.br

Descrição:

A Festa de Santos Reis é incontestavelmente um dos eventos mais tradicionais da cidade. Para a realização da folia são utilizados
instrumentos de percussão (caixas,surdos e cuícas), sanfona, viola e rabeca. Outro elemento importante é a bandeira com as figuras do Reis
Magos, adorando o Menino Jesus. É o porta-bandeira, quem faz a arrecadação das esmolas. O ritual acontece durante quase todo o dia,
com intervalos apenas para as refeições, ofertada pelo anfitrião. Segundo a tradição, aquele que recusa a entrada dos foliões em sua casa é
castigado. A Folia de Reis é uma festa tradicional da cidade, onde os grupos se organizam sob o comando de um folião, em condição de
liderar e que saiba o ritual da folia. A festa de Santos Reis percorre as ruas e casas de Rio Paranaíba enobrecendo a fé e devoção deste
povo.



NATAL

Município: Paraisópolis

Data: 25/12

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Natal - Paraisópolis, Praça Coronel José Vieira, sn

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3651-4357

Site: http://www.paraisopolis.mg.gov.br

Descrição:

Os enfeites de Natal refletem um novo e belo visual à nossa praça central. O entusiasmo se faz presente e essa beleza toda ajuda a
despertar o espírito natalino, criando um clima de festa e de harmonia, como deve ser todo final e início de novo ano. Moradores e visitantes
se encantam com as novidades. Muitos esperam pelo anoitecer para apreciar, fotografar e curtir o momento, nesse lugar de encontro e de
alegria.

NATAL

Município: Pouso Alto

Data: 25/12

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Central - Centro, Praça Desembargador Ribeiro da Luz, s/n

Circuito: Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3364-1206

Facebook: http://www.facebook.com/Turismo-e-Cultura-Pouso-Alto-1447613142177868/?ref=br_rs

Site: http://www.pousoalto.mg.gov.br

Descrição:

Tradicionalmente, a Praça Desembargador Ribeiro da Luz é toda iluminada e um recebe a montagem de um presépio. Há celebração da
Missa de Natal e cultos religiosos. No fim de semana próximo ao evento, o público pode participar da programação gratuita, que inclui
shows de música e de dança, feiras e exposições de artesanato.

NATAL

Município: Santos Dumont

Data: 25/12

Categoria: Religiosos

Endereço: Centro da Cidade - centro, Praça Cesário Alvim, 02

Circuito: Circuito Turístico Caminho Novo

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3251-3537

Descrição:

Em parceria com as secretarias municipais de Desenvolvimento Social e Combate às Drogas e de Meio Ambiente, Turismo, Esporte e
Lazer, a Carreta de Natal integrou uma grande festa na Praça, numa ação de lazer e entretenimento voltada para o público infantil e suas
famílias. A diversão conta com disponibilização de brinquedos gratuitos: escorregadores, touro mecânico, pula-pula e distribuição de
algodão doce.



VIRADA CULTURAL DE VIRGEM DA LAPA

Município: Virgem da Lapa

Data: 27/12, 28/12

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Calçadão (Baixinha) - Centro, Avenida Brasil, SN

Circuito: Circuito Turístico Vale do Jequitinhonha

Organização/Informações:

Telefone: (33)3736-1100

Site: http://www.virgemdalapa.mg.gov.br

Descrição:

A Virada Cultural é um evento promovido pela Prefeitura de Virgem da Lapa e oferece atrações culturais para pessoas de todas as faixas
etárias, classes sociais e de diferentes gostos. É um evento que promove a cultura e o turismo, convidando a população, os visitantes e os
turistas a celebrar a vida por meio da arte e da música, com shows de alta qualidade, danças e manifestações culturais. A sua primeira
edição aconteceu em 1987, e atraiu milhares de pessoas de todas as partes da região do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais e também do
Brasil. A terceira e a quarta edição aconteceu nos anos de 2017 e 2018, respectivamente, onde o público participante pode acompanhar
cerca de 40 atrações ao longo dos dias do evento.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE ESTRELA DO INDAIÁ

Município: Estrela do Indaiá

Data: 27/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Quadra poliesportiva de Estrela do Indaiá - Centro, Rua Feliciano Cardoso, 376

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3553-1741

Descrição:

Comemoração do aniversário do Município com atividades cívicas, esportivas, culturais e de lazer durante o decorrer de todo o dia e
culminância com festa, show, apresentações artísticas, barracas e sorteios á noite. Evento realizado pela Prefeitura Municipal de Estrela do
Indaiá com apoio a Câmara Municipal e Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

58º ANIVERSÁRIO DE PEDRA DO ANTA

Município: Pedra do Anta

Data: 27/12, 29/12

Categoria: Cívicos, Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Rua Major José Luiz da Silva Viana - Centro, Rua Major José Luiz da Silva Viana, 1111

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3896-1130

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Prefeitura-Municipal-De-Pedra-Do-Anta/1608331566086656://

Site: http://www.pedradoanta.mg,gov.br

Descrição:

A Festa de Aniversário de Pedra do Anta, é um evento para toda família. Reúne bons shows, cultura local, gastronomia e muita diversão.
São 3 dias de festa e de muita alegria!!!



RÉVEILLON

Município: Paulistas

Data: 28/12, 31/12

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Bias Fortes - Centro, Praça Bias Fortes , s/n

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3413-1182

Site: https://paulistas.mg.gov.br/

Descrição:

O Evento já vem sendo realizado ao longo de vários anos, e reúne diversas pessoas do município e região. O público pode esperar muita
festa! Contamos com estrutura completa de palco e som, onde acontecem diversos shows musicais com artistas da terra e da região. São
quatro dias de shows e muita festa para comemorar o ano que está chegando! Além da programação musical, acontecem diversas
atividades culturais realizadas pela Secretaria de Cultura de Paulistas e Biblioteca Municipal.

RÉVEILLON 2020

Município: Coqueiral

Data: 28/12, 31/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Praça 7 de Setembro - Centro, Praça 7 de Setembro, s/n

Circuito: Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D'Água

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3855-1162

Site: http://www.coqueiral.mg.gov.br

Descrição:

O Réveillon de Coqueiral é considerado um dos melhores da região. A festa ocorre tradicionalmente na Praça 7 de Setembro, onde uma
grande estrutura é montada para receber os turistas que chegam de diversas cidades da região e também do estado de São Paulo. A festa
acontece por 4 noites com bandas e DJs no palco principal. Na praça de alimentação, as delícias da gastronomia mineira completam a
festa.

VG FOLIA

Município: Vargem Grande do Rio Pardo

Data: 28/12, 29/12

Categoria: Outros, Show

Endereço: Praça Francisco Martins - Centro, Praça Francisco Martins, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3824-7101

Site: http://www.vargemgrandedoriopardo.mg.gov.br

Descrição:

E um festa de grande tradição em nosso município, pois ja tem mais de 13 anos de evento.Onde foi criada pelo um grupo de amigos da
cidade onde vendo que em outras cidade da região existia esse tipo de evento resolveram em meados de 2005 a primeira micareta da
cidade com trio elétrico e a famosa corrida atras do trio onde o evento e um sucesso.



FESTA DE REVEILLON

Município: Arinos

Data: 29/12, 31/12

Categoria: Show

Endereço: Praça Emília Pereira Araújo - Coreto - Centro, Avenida Major Saint1Clair, s/n, Coreto

Circuito: Circuito Turístico Urucuia Grande Sertão

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3635-2297

Site: http://arinos.mg.gov.br

Descrição:

Desde 2017 que a Prefeitura Municipal de Arinos por intermédio do Setor de Turismo em parceria com a Associação Comercial e
Empresarial de Arinos ACE/CDL vem realizando os eventos de fim de ano com a "Campanha Fim de Ano Feliz" e o "Concurso de
Ornamentação de Praças Públicas e Avenidas - Harmonias do Natal", com a participação das escolas municipais, estaduais e federal
juntamente com os empresários e instituições financeiras com premiação das ornamentações que são confeccionadas com material
reciclável e reutilizáveis, transformados em enfeites natalinos. O evento inicia no dia 29 de dezembro com premiações e no dia 30 dezembro
acontece o encontro de carros antigos e 31 a festa da virada - Reveillon.

CIRCUS - CONTO DE FADAS

Município: João Pinheiro

Data: 30/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Outros

Endereço: Espaço Riviera - Divinópolis, Avenida Reviera, 01

Circuito: Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:

Telefone: (38) 9 9113-6108

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Espa%C3%A7o-Riviera/259446184408448

Site: http://www.circusoficiallettyeventos

Descrição:

Respeitável público, prepare sua fantasia! A festa Circus - Conto de Fadas está chegando na cidade! Seja tudo menos você! A sensacional
festa a fantasia já é uma tradição em nossa cidade.O nosso objetivo é a sua diversão, por isso venha viajar nesse mundo mágico e se
divertir com muita animação. São vários shows, open bar e muitas surpresas durante o evento. Premiação da melhor fantasia. Esperamos
por você.

RÉVEILLON 2020

Município: Conquista

Data: 30/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça Coronel Tancredo França - Centro, Praça Coronel Tancredo França, s/n

Circuito: Circuito Turístico Alta Mogiana

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3353-1227

Site: http://www.conquista.mg.gov.br/

Descrição:

A festa de Réveillon em Conquista-MG, promovida todos os anos pela Prefeitura de Conquista na Praça Cel. Tancredo França já se tornou
tradição. Com boa estrutura, sempre com palco, tendas, camarins, além de telões e refletores que iluminam e animam o local do show,
sempre buscando mais conforto e segurança ao público. O Show pirotécnico é um dos pontos altos da festa, os fogos iluminam o céu de
Conquista, formando artifícios que agradam e surpreendem o público.



RÉVEILLON DE CAPUTIRA

Município: Caputira

Data: 30/12, 31/12

Categoria: Show

Endereço: Praça Padre Joaquim de Castro - Centro, Praça Padre Joaquim de Castro, s/nº, Em frente ao Banco SICOOB

Circuito: Circuito Turistico Pico da Bandeira

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3873-5138

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradecaputira/

Site: http://www.caputira.mg.gov.br

Descrição:

O Réveillon de Caputira acontece em dois dias de muita festa: dias 30 e 31 de dezembro. No centro da cidade, mais precisamente em frente
à Praça Padre Joaquim de Castro, é montado um palco, onde grande público de caputirenses e turistas da região se encontram. A Praça é o
local que, por tradição, reúne as pessoas na virada do ano, famílias, amigos e visitantes confraternizam juntos a chegada do novo ano. Na
programação do evento, acontece shows nas duas noites e ainda a queima de fogos na noite de 31 de dezembro.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Município: Planura

Data: 30/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Praça Tiradentes - Centro, Praça Tiradentes, 137

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3427-7041

Site: http://www.planura.mg.gov.br

Descrição:

O aniversário de Planura acontece no dia 30 de dezembro, dia da emancipação política do município. Todo ano sempre é celebrado com
diversos shows artísticos de duplas e bandas de nossa região, todos de forma gratuita aos munícipes e visitantes. Com diversas
participações especiais, nossa festa sempre fica marcada em todos os corações.

ITAIPEENSE AUSENTE

Município: Itaipé

Data: 30/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Av. Arthur Bernardes - Centro, Av. Arthur Bernardes, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3532-1101

Facebook: https://www.facebook.com/PrefeituraItaipe/?ref=page_internal

Site: http://www.itaipe.mg.gov.br/p://

Descrição:

Venha conhecer a principal festa da cidade de Itaipé, o evento acontece devido ao aniversário da cidade, é uma forma de comemorar um dia
importante, show com artistas de renome nacional e apresentação de artistas locais.



FESTA DA CIDADE

Município: São Pedro dos Ferros

Data: 31/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Praça Prefeito Armando Rios - Centro, Praça Prefeito Armando Rios, 186

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3352-1286

Site: http://www.saopedrodosferros.mg.gov.br/

Descrição:

A população de São Pedro dos Ferros e região tem o prazer de curtir todo ano uma grande festa realizada pela Prefeitura Municipal. O
aniversário da cidade, comemorado no dia 31/12, em uma super festa que celebra, também, a virada de ano! A festa é realizada na área
central da cidade e é aberta ao público. Para garantir a diversão de todos os moradores e visitantes, diversos shows são realizados, além da
queima de fogos.

VIRADA DE ANO

Município: Campanário

Data: 31/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Rua da Prefeitura - Centro, Rua Antônio Barbosa, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3513-1200

Site: http://www.campanario.mg.gov.br

Descrição:

A festa acontece no dia 31 de dezembro, em frente à Prefeitura Municipal, reunindo grande público, entre campanarenses e turistas de
cidades vizinhas e distantes. O evento conta com shows, DJ, boate e culmina na queima de fogos, na passagem do ano. O local que, por
tradição, reúne as pessoas na virada do ano, famílias inteiras, amigos e visitantes para confraternizarem a chegada do ano novo. É
promovido pela Prefeitura Municipal e proporciona música boa e agitação para iniciar o novo ano com muita diversão e boas energias!
Venham participar!

SHOW PIROTÉCNICO

Município: Itanhandu

Data: 31/12

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Praça Amador Guedes, s/n

Circuito: Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3361-2000

Facebook: http:// www.facebook.com/prefeituramunicipaldeitanhandu/

Site: http://www.itanhandu.mg.gov.br/portal/index.php

Descrição:

No Réveillon de Itanhandu, a população e turistas se reúnem na Praça Municipal para assistir a queima de fogos, curtir show e festejar a
chegada do ano novo, num clima de paz e alegria. O município inova com queima de fogos silenciosos, em busca da conscientização da
população para os problemas provocados pelo barulho dos fogos.



RÉVEILLON

Município: Ijaci

Data: 31/12

Categoria: Cívicos, Show

Endereço: Praça da Igreja Matriz - Centro, Praça Prefeito Elias Antônio Filho, s/n

Circuito: Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D'Água

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3843-1280

Site: http://www.ijaci.mg.gov.br

Descrição:

O Réveillon popular ocorre com show e espetáculo pirotécnico na Praça da Matriz. Muitos turistas procuram a cidade nessa época devido
não só a festa popular como as diversas festas particulares que ocorrem na cidade e a beira do Lago da Represa do Funil.

RÉVEILLON

Município: Ibiaí

Data: 31/12

Categoria: Show

Endereço: Praça de Eventos - centro, praça, s/n

Organização/Informações:

Telefone: (38) 99927-1748

Site: http://www.ibiai.mg.gov.br

Descrição:

Festa de revéillon em praça publica totalmente gratuita, onde oferecemos uma estrutura com bandas regionais e BJ, queima de fogos de
artifício. Festa de ótima qualidade para diversão de todo o públicos local, vizinhos e turistas visitantes.

RÉVEILLON DA PAZ

Município: Varginha

Data: 31/12

Categoria: Gastronômicos e Produtos

Endereço: Praça da Mina - Campos Elíseos, Rua Luiz Ferreira Campos, 160

Circuito: Circuito Turístico Vale Verde e Quedas D'Água

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3690-2066

Site: http://www.varginha.mg.gov.br

Descrição:

Em 2019, o tradicional "Réveillon da Paz" de Varginha contará com uma novidade, que é a queima de fogos silenciosos, respeitando
idosos, crianças e animais. Para o conforto de todas as famílias presentes, além de show de três bandas, praça de alimentação e muita
segurança com a presença da Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e ambulâncias, todo o evento será transmitido ao vivo
no telão. Venha fazer o sucesso desta festa!



RÉVEILLON 2020

Município: Marliéria

Data: 31/12

Categoria: Populares e Folclóricos

Endereço: Praça JK - Centro, Praça JK, 106

Circuito: Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3844-1305

Facebook: https://www.facebook.com/PrefeituradeMarlieria/?ref=br_rs://

Site: http://www.marlieria.mg.gov.br

Descrição:

Evento turístico que atrai grande público, para comemorar a virada do ano na Praça JK em Marliéria. Shows pirotécnico e musical, marcam
este tradicional evento que é referencia em toda região. Muitos Turistas aproveitam a virada do ano para conhecer as belezas que o
município oferece.

REVEILLON 2019

Município: Jequeri

Data: 31/12

Categoria: Show

Endereço: Praça Senador Antônio Martins - centro, Praça Senador Antônio Martins, s/n

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3877-1000

Site: http://www.jequeri.mg.gov.br

Descrição:

O evento acontece no centro da cidade com grande shows e queimas de fogos, para celebrar a chegada de mais um ano. Realizado pela
Prefeitura e Secretaria de Cultura e Turismo, o reveillon de Jequeri é tradição e sucesso a cada ano. Centenas de Turistas participam da
festa o que movimenta a rede hoteleira da cidade e levanta a economia do município.

RÉVEILLON

Município: Monte Santo de Minas

Data: 31/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Chácara das Flores - Mocoquinha, Rua Mocoquinha, s/n

Circuito: Circuito Turístico Montanhas Cafeeiras de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 99184-3967

Facebook: https://www.facebook.com/events/292126608291945/

Descrição:

Festa de Réveillon programado anualmente, acontece na Chácara das Flores, e é uma das principais festas da cidade. Venha dar boas
vindas a 2020 em grande estilo, em um cenário mais que espetacular e cheio de boas energias, com pessoas incríveis e repleto de boa
música, tudo isso, regrado a um serviço all inclusive da melhor qualidade.



RÉVEILLON

Município: Carbonita

Data: 31/12

Categoria: Show

Endereço: Praça da Matriz - Centro, Avenida Januário Ribeiro , 202, Em frente à Prefeitura

Circuito: Circuito Turístico dos Diamantes

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3526-1933

Site: http://www.carbonita.mg.gov.br

Descrição:

No dia 31 de Dezembro haverá show da virada na cidade! O evento público, realizado pela Prefeitura Municipal, tem o intuito de
proporcionar à moradores e visitantes uma grande confraternização para a chegada de 2019. Realizado na Praça da Matriz com a contagem
regressiva para a virada do ano, show pirotécnico e show com bandas da região.

RÉVEILLON

Município: Januária

Data: 31/12

Categoria: Show

Endereço: Av. São Francisco - Centro, Av. São Francisco, 448 , Hotel Viva Maria

Circuito: Circuito Turístico Velho Chico

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3621-1414

Site: http://www.hotelvivamaria.com.br

Descrição:

O réveillon do Viva Maria, atrai moradores e turistas de todos os lugares! Contamos com bandas de renome nacional, local fechado com
segurança, camarote open bar e open food, muita gente bonita e animada! Venham curtir a virada do ano conosco!!

RÉVEILLON

Município: Itamonte

Data: 31/12

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça Pe. Francisco Mira - Centro, Praça Pe. Francisco Mira, 20

Circuito: Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3363-3010

Facebook: https://www.facebook.com/prefeituradeitamonte/photos/

Site: http://www.itamonte.mg.gov.br

Descrição:

Com o tempo a festa foi para as ruas, concentrada no Largo da Matriz, com apresentações musicais e queima de fogos, onde toda a gente
espera o novo ano, a partir da contagem da hora no relógio da torre da Igreja.



RÉVEILLON

Município: Raul Soares

Data: 31/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Praça da Cultura - Centro, Avenida Prefeito Wilson Damião, s/n

Circuito: Circuito Turístico Montanhas e Fé

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3351-1563

Facebook: https://www.facebook.com/secultraulsoares/

Site: http://www.raulsoares.mg.gov.br

Descrição:

O Réveillon acontece anualmente no centro de Raul Soares, na Praça da Cultura junto a Avenida Prefeito Wilson Damião, para comemorar
a entrada de cada ano novo com harmonia e alegria típicos do povo do interior mineiro. Apresenta em sua programação, principalmente,
shows musicais dos melhores artistas da região acompanhados de show pirotécnico, com entrada franca.

RÉVEILLON 2020

Município: Iturama

Data: 31/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Esportivo, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Prainha de Iturama - Rural, Prainha de Iturama, s/n, Às margens do Rio Grande

Circuito: Circuito Turístico Alta Mogiana

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3411-9500

Site: http://www.iturama.mg.gov.br/

Descrição:

O evento é realizado na Prainha Municipal, localizada às margens do Rio Grande, local turístico, especifico para eventos e momentos de
lazer com a família, amigos e visitantes. A virada de ano é uma oportunidade de conhecer o que Iturama oferece, com sua vasta bacia
hidrográfica do Rio Grande, onde os visitantes poderão praticar pescaria, passeio de lanchas, barcos, jet ski, práticas esportiva de caiaque,
apreciar um belo por do sol e a tranquilidade de um lugar pitoresco.

RÉVEILLON 2020

Município: São Félix de Minas

Data: 31/12

Categoria: Outros

Endereço: Rua Frei Inocêncio - Centro, Rua Frei Inocêncio , s/n

Circuito: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:

Telefone: (33) 32469066 / (33) 32469298

Site: http://www.saofelixdeminas.mg.gov.br/

Descrição:

A tradicional festa de Réveillon é onde a população reúne para festejar o ano que está chegando, mantendo a tradição de agradecimento
pelos momentos que passaram durante o ano. A programação do Réveillon de São Félix de Minas é extensa e conta com a participação de
diversos cantores e bandas regionais, animando a noite dos participantes que aqui festejam, além de uma animada queima de fogos de
artifícios.



RÉVEILLON

Município: Paraisópolis

Data: 31/12

Categoria: Outros

Endereço: Praça Coronel José Vieira - Paraisópolis, Praça Coronel José Vieira, sn

Circuito: Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (35) 3651-4357

Site: http://www.paraisopolis.mg.gov.br

Descrição:

O tradicional Reveillon da cidade de Paraisópolis reúne um grande publico no dia 31 de dezembro a partir das 22 horas, para receber o Ano
Novo em grande festa! Sem perder as características do interior a cidade oferece uma festa organizada, tranquila e segura, momento onde
os participantes do evento podem comemorar o ano novo e se deliciar com o clima da Serra da Mantiqueira.

RÉVEILLON

Município: Argirita

Data: 31/12

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Prefeitura Municipal de Argirita - Argirita, Praça Catulino Vasconcelos, 0

Circuito: Circuito Turístico das Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3445-1288

Descrição:

Réveillon, shows na Praça por dois dias seguidos, geralmente dias 30 e 31 de dezembro. Além, é claro de uma belíssima queima de fogos,
praça ornamentada, iluminada, sempre acolhedora e genuína como as festas de fim de ano. Tudo gratuito, aberto ao público. Contamos
ainda com barraquinhas servindo salgadinhos, boa comida e bebidas geladinhas. Esta festa é marcante em nossa cidade.

RÉVEILLON 2020

Município: Queluzito

Data: 31/12

Categoria: Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça Santo Amaro - Centro, Praça Santo Amaro, s/n

Circuito: Circuito Turístico Villas e Fazendas de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3722-1339

Descrição:

Melhor Festa de fim de ano da região onde há queimas de fogos, shows artísticos muita animação descontração e alegria, um ambiente
tranquilo que proporciona a você e toda sua família momentos inesquecíveis de muita alegria .



RÉVEILLON

Município: Arapuá

Data: 31/12

Categoria: Show

Endereço: Praça São João Batista - centro, Praça São João Batista , 0

Circuito: Circuito Turístico do Lago de Três Marias

Organização/Informações:

Telefone: (34) 3856-1234

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituraarapua

Site: http://www.arapua.mg.gov.br

Descrição:

O Reveillon é realizada em sua 11ª edição. Atualmente a festa está sendo uma excelente opção para celebrar um novo ano. Shows
musicais e queima de fogos são as atrações da festa. Um momento de descontração e alegria para celebrar a chegada de um ano novo. A
classificação do evento é livre e não ha cobrança de entrada.

RÉVEILLON

Município: Acaiaca

Data: 31/12

Categoria: Culturais e Artísticos

Endereço: Praça - Centro, Praça Tancredo Neves, s/n

Circuito: Circuito turístico Serras de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3887-1122

Facebook: http://www.facebook.com/acaiacamg/

Site: http://www.acaiaca.mg.gov.br

Descrição:

O Evento de fim de ano é uma realização da Prefeitura Municipal de Acaiaca que vem sendo destaque na região da Zona da Mata. A sua
tranquilidade, alegria, descontração... torna a festa ser diferente. A festa reúne varias cidades vizinhas e também os acaiaquenses que estão
ausentes. Venha participar e comemorar a virada do ano em Acaiaca, temos shows, DJ, tradicional queima de fogos e muita a alegria e
descontração para toda família.

RÉVEILLON ENTÃO BRILHA 2020

Município: Nova Lima

Data: 31/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Jardins Espaço de Eventos - Jardim Canadá, Rua Hudson , 961

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3097-0733

Facebook: https://www.facebook.com/entaobrilha/

Descrição:

Para trazer muitas energias positivas para o ano que está por vir, a Clio Eventos se juntou com a Caravaggio Eventos e as duas trarão nada
mais nada menos que o melhor bloco de carnaval de Belo Horizonte no melhor lugar para realizar Réveillon. Então, Brilha 2020! Queremos
um ano brilhante e cheio de realizações para todos os nossos convidados. Desta forma, vamos lavar a nossa alma desta montanha russa de
sentimentos que foi 2019 com um open drink e um open food de respeito em um espaço deslumbrante, que preza muito pelo seu conforto,
um atendimento diferenciado e pela arte. OPEN FOOD: Teremos vários pontos espalhados em todo o local do evento: Ao melhor estilo
Italiano, Mesa Americana, Mesa Mineira, Para Beliscar, Mesas de Frutas, Café da manhã. OPEN BAR: Drinks e Coquetéis, Cerveja, Vodka,
Refrigerante, Água, Suco, Rodadas de Espumante, Rodadas de Vinhos. ATRAÇÕES: Além do Bloco de Carnaval Então, Brilha! teremos: -
Banda "Mr Limousine", com os clássicos do Rock N Roll & Blues; - Baile do TH, com o melhor do Funk; - Djs com melhor do Eletrônico.
Ainda teremos muitas surpresas por aí! PROIBIDO: - Proibido para menores de 18 anos. *OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DO
COMPROVANTE DE COMPRA DOS INGRESSOS.



RÉVEILLON AUTÊNTICO - ALPHAVILLE

Município: Nova Lima

Data: 31/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Hotel eSuites Lagoa dos Ingleses - Alphaville Lagoa dos Ingleses, Av. Princesa Diana, 440

Circuito: Circuito Turístico do Ouro

Organização/Informações:

Telefone: (31) 99531-7692 / 98402-8180

Descrição:

O principal festival de Cervejas Artesanais e Vinhos da cidade, Autêntico, realizará uma edição de Ano Novo dedicado aos amantes de uma
boa cerveja, vinhos e gastronomia. Uma noite inesquecível, all inclusive, com os principais rótulos Krug Bier! ATENÇÃO: Virada de lote dia
09/dez!! Open Bar e Open Food. SHOWS: • Banda Mais 80: O maiores hits nacionais e internacionais dos anos 80, com uma pegada rock n'
roll. Garantia de muita energia e boa música! • Índio Viola: a música brasileira corre nas veias dessa banda. Garantia de animação, faz
sucesso há mais de 8 anos em todas as casas e festas de BH! • DJ Kriok: presente nas principais casas noturnas de BH . Possui um
repertório eclético que conquista o público por onde passa.

REVEILLON VIVA 2020 - LAND SPIRIT

Município: Belo Horizonte

Data: 31/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: Land Spirit - Belvedere, Rodovia Br 356, km 7,5,, s/nº

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 98263-4644

Descrição:

Considerado a principal festa de Reveillon de Belo Horizonte, o evento só recebeu elogios na edições anteriores, com destaques para a
animação dos shows, o ótimo atendimento e a qualidade dos serviços all inclusive. A quarta edição vem sendo preparada com muito
carinho também! Venha fazer parte dessa festa exclusiva e comece o seu Ano Novo com o pé direito! Evento All Inclusive: Open Wine, Open
Bar Premium, Open Drinks e Open Food Atrações Bloco Funk You (Funk) Bernardo Souza (Sertanejo) Banda Cash (Pop Rock) DJ Michel
Lara DJ Rodolfo Brito DJ Junio Assisi (House/Hip hop)

ANIVERSÁRIO DE PADRE PARAÍSO

Município: Padre Paraíso

Data: 31/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Show

Endereço: PRAÇA ÁGUAS MARINHAS, 100 - CENTRO, RUA PREFEITO ORLANDO TAVARES, 14 CENTRO, 100

Circuito: Circuito Turístico Pedras Preciosas

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3534 1229

Facebook: http://pt-br.facebook.com/PadreParaisoMG/

Site: http://www.padreparaiso.mg.gov.br

Descrição:

Localizada na região nordeste do estado de Minas Gerais, no médio vale do rio Jequitinhonha, a 930 metros de altitude, com um povo
hospitaleiro e carismático que comemora o aniversário da cidade todo dia 31 de Dezembro; contando com a participação dos paraisenses
que moram ou trabalham em outras cidades, e que a cada final de ano retornam para passar as festas com os familiares. O centro da cidade
já enfeitado para os festejos natalinos, recebe no dia 31 de Dezembro um show na praça Águas Marinhas, que fica lotada para os festejos
do aniversário da cidade, com a tradicional queima de fogos de artifício da virada de ano.



RÉVEILLON 2020

Município: Buritizeiro

Data: 31/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço: Praça dos Pescadores - Vila Maria, Rua Josias Carneiro, s/n

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3742 2215 / 37422495

Descrição:

Tradicional evento com queima de fogos de artifício às margens do majestoso Rio São Francisco, o brilhar dos fogos refletido nas
corredeiras do rio, faz um espetáculo a parte, onde o turísta terá uma experiencia inigualável e inesquecível. Um momento de união de todos
os povos regionais e turísticos, com sentimento de renovação e união a natureza. Infraestrutura, segurança e atendimento móvel de saúde,
com barracas gastronomicas típicas ribeirinhas, artesanato local, as tradicionais carrancas e atrações artísticas e culturais de renome
regional e local.

RÉVEILLON

Município: Três Marias

Data: 31/12

Categoria: Show

Endereço: Terminal Turístico Praia Mar de Minas - Nova Três Marias, Avenida Balneário do Lago, s/nº

Circuito: Circuito Turístico do Lago de Três Marias

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3754-5224

Facebook: http://www.facebook.com/prefeituradetresmarias

Site: http://www.tresmarias.mg.gov.br

Descrição:

O Réveillon mais tradicional da cidade, mais uma vez, promete ser muito animado! A população e os turistas podem contar com completa
estrutura de camping, montado às margens da represa de Três Marias, além de shows com artistas regionais, queima de fogos,
barraquinhas e muita diversão! Sem dúvida é uma forma de começar bem o ano de 2019.

RÉVEILLON DE ESPERA FELIZ

Município: Espera Feliz

Data: 31/12

Categoria: Show

Endereço: Praça Dr. José Augusto - Centro, Praça Doutor José Augusto, 251

Circuito: Circuito Turistico Pico da Bandeira

Organização/Informações:

Telefone: (32) 3746-1306

Facebook: https://www.facebook.com/Turismo-de-Espera-Feliz-585726544774723/

Site: http://www.esperafeliz.mg.gov.br

Descrição:

O Reveillon da Cidade acontece em parceria com a Associação Comercial de Espera Feliz, sendo iniciado com a inauguração do Natal Luz
da Cidade, no dia 17 de dezembro, data que é comemorado o aniversário da Cidade. O Evento acontece na praça em frente a Prefeitura
Municipal, com o show de prêmios da Associação Comercial, sendo o principal prêmio um carro zero km. Logo após, inicia-se os shows
artísticos e a queima de fogos com duração de 10 minutos.



RÉVEILLON

Município: Cristiano Otoni

Data: 31/12

Categoria: Show

Endereço: Praça da Estação - centro, Praça José Abrahão, s/n

Circuito: Circuito Turístico Villas e Fazendas de Minas

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3724-1765

Facebook: https://www.facebook.com/culturacristianootoni

Site: http://cristianootoni.mg.gov.br

Descrição:

Com o objetivo de confraternização e celebração de boas vindas ao ano novo Cristiano otoni realiza o Réveillon com uma grade Festa da
Virada do Ano. A Festa da Virada em Cristiano Otoni conta com grandes shows na celebração da virada , ótima pra quem gosta de curtir o
réveillon com a turma, a festa conta show de ótima qualidade tocando os hits preferidos da galera para você entrar no ano novo com o pé
direto, na hora da virada tem a tradicional queima de fogos de Cristiano Otoni pra brindar o ano novo que vem chegando, logo após a
queima de fogos o show continua até altas horas, as barraquinhas também contribuem para o sucesso da festa vendendo vários tipos de
bebia e comida. Venham!

RÉVEILLON DE MANHUMIRIM

Município: Manhumirim

Data: 31/12

Categoria: Show

Endereço: Praça Padre Julio Maria - Centro, Avenida Raul Soares, s/n

Circuito: Circuito Turistico Pico da Bandeira

Organização/Informações:

Telefone: (33) 3341-9900

Facebook: http://prefeituramanhumirim.facebook.com

Site: http://prefeituramanhumirim.mg.gov.br

Descrição:

O Réveillon é realizado no último dia do ano para saudar a chegada do ano novo que é realizado na Praça Padre Júlio Maria, no Centro. O
show da virada é marcado com queima de fogos e show pirotécnico, além de um show com uma banda para alegrar a população e os
turistas. A cidade recebe -se neste dia um enorme números de pessoas para abrilhantar ainda mais nossa festa.

REVEILLON DO IATE 2020

Município: Belo Horizonte

Data: 31/12

Categoria: Show

Endereço: Iate Tênis Clube - São Luiz, Av. Otacílio Negrão de Lima, 1350

Circuito: Belo Horizonte

Organização/Informações:

Telefone: (31) 3490-8400

Descrição:

Vem ai mais uma edição do Réveillon do Iate em Belo Horizonte na Pampulha. Data: 31 de dezembro Local: Iate Tênis Clube Horario: 21h
Shows: • Felipe Araujo • Sorriso Maroto • Gustavo Mioto • DJs Setores: • PREMIUM Incluso whisky, vodka, cerveja, gin, água tônica,
refrigerante, suco e água. • FRONT STAGE Incluso whisky, vodka, espumante, cerveja, gin, água tônica, refrigerante, suco e água. +
petiscos • MESA Opções: 4, 5 e 6 lugares Mesa Pérgula - visão para o show Incluso whisky, vodka, espumante, cerveja, gin, água tônica,
refrigerante, suco e água. Ceia completa e café da manhã. Acesso ao front stage. Consulte valores na venda online.



REVEILLON DE SALINAS

Município: Salinas

Data: 31/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço: Passarela da Alegria - Santa Marta , Rua Dez , s/n

Circuito: Circuito Turístico da Cachaça

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3841 - 4152

Descrição:

O Réveillon de Salinas é preparado com muito entusiasmo para receber os visitantes das cidades vizinhas e turistas que vem curtir a
programação na cidade. A queima de fogos é um dos momentos mais esperados. O espetáculo tem duração de aproximadamente 5
minutos. Logo após a queima de fogos, acontecem os shows com artistas locais ou atrações contratadas. Em torno dos quiosques da
Passarela da Alegria, onde é realizado o evento, também são montadas tendas para dar suporte à festa. Além da diversão garantida, a
Prefeitura Municipal fornece segurança adequada ao evento, em toda a extensão da Passarela da Alegria.

REVEILLON VALE DO SOL

Município: Felixlândia

Data: 31/12

Categoria: Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Clube Recreativo - Vila de Fátima, Av. Tancredo Neves, 801

Circuito: Circuito Turístico Guimarães Rosa

Organização/Informações:

Telefone: (38) 3753-1230

Descrição:

O Clube Vale do Sol tradicionalmente promove o Baile de Réveillon que reune famílias e felixlandense ausente, tudo em um clima de muita
alegria e beleza, a decoração sempre realizada por profissionáis que transformam o Clube em um glamuroso local para comemoração de
uma data tão especial e significativa na vida de cada um que ali esta. Sua presença abrilhantará mais ainda o evento, venha fazer parte
desta grande família neste dia tão especial. Aguardamos você e sua família!

REVEILLON ARENA HANGAR 2020

Município: Divinópolis

Data: 31/12

Categoria: Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço: Arena Hangar - Estrada De Nova Serrana , RODOVIA BR 494 KM 27, s/n

Circuito: Circuito Turístico Campo das Vertentes

Organização/Informações:

Telefone: (37) 3222-6665

Site: http://www.centraldoseventos.com.br

Descrição:

Preparem-se, estamos maiores e melhores do que nunca!Felipe Araújo é o novo talento da música sertaneja e está bombando no Brasil
inteiro! Dono dos hits “A mala é falsa”, “Chave cópia”, “Amor da sua cama” e “Atrasadinha”. Ele é um fenômeno e estará presente no
Réveillon Arena Hangar 2020!Sorriso Maroto é um grupo que coleciona grandes sucessos ao longo dos seus 20 anos de história, como:
“Ainda gosto de você”, “Faz assim”, “A primeira namorada”, “Sinais”, entre muitas outras que os tornaram um dos grupos de maior sucesso
do país!Diego e Victor Hugo é uma das grandes apostas do cenário sertanejo, são autores de vários sucessos e já fizeram parceria com
diversos artistas, como Henrique e Juliano, Gusttavo Lima, Zé Neto e Cristiano e Marília Mendonça. A dupla promete surpreender a todos
com um show espetacular dia 31 de dezembro no maior e melhor Reveillon de Minas!MC WM, para agitar a virada de ano e fazer a galera
dançar muito ao som de “Raspadinha”, “Fuleragem” e “Pampuda”.

 



 

 

 

 

 

 

O Calendário de Eventos Turísticos de Minas Gerais tem o objetivo de promover e divulgar o rico potencial turístico
do Estado, apresentando as principais manifestações artístico-culturais, os eventos populares e folclóricos, os
eventos religiosos, as tradicionais feiras e exposições agropecuárias, além dos eventos técnico-científicos
(congressos/seminários etc.) e das feiras industriais e comerciais.

Diretoria de Informação e Apoio ao Turista
Jean Rodrigues - Coordenação Geral

Luana Cunha

Matheus Donizete

Paula Couto

Rafaela Alves

Sara Fernandez

Capa: Luíza Helena
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O Calendário foi organizado com base em informações fornecidas à SETUR/MG pelas Associações dos Circuitos Turísticos,
Prefeituras Municipais e/ou Organizadores e Promotores de Eventos, portanto as mesmas são de responsabilidade dos
informantes.
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