JANEIRO
"CÂMARA EM CASA" - ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS
Município:

Belo Horizonte

Data:

01/01, 31/01

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/Filarm%C3%B4nicadeMinasGerais - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-9000

Facebook:

https://www.facebook.com/filarmonicamg

Site:

https://filarmonica.art.br/

Descrição:
São diversos compositores e obras, em diferentes formações nas gravações feitas pelos musicistas da Orsquestra Filarmônica de Minas gerais. A playlist está disponível
gratuitamente no canal do Youtube da Sala Minas Gerais.

CANTO CORAL / CANTIGAS DE RODA
Município:

Novo Oriente de Minas

Data:

01/01, 31/12

Categoria:

Outros, Populares e Folclóricos, Show

Endereço:

Sindicato dos Trabalhadores Rurais - Centro, Rua Vinte e um de Abril, 330

Circuito:

IGR Pedras Preciosas

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 9917-5502

Descrição:
Trata se de um evento semanal que reúne um grupo de senhoras da terceira idade para fazer apresentações de danças e cantigas de roda. Esse evento ocorre durante todo
ano, tendo apresentações de porte regional e intermunicipal.

FEIRINHA DO PALMITAL
Município:

Santa Luzia

Data:

03/01, 26/12

Categoria:

Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço:

Praça da Savassi - Palmital, Avenida Teresa Lourenço Rodrigues, S/N

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3641-4791

Descrição:
É a maior e mais antiga feira popular de Santa Luzia. A feira acontece todos os domingos, na Praça Savassi, no bairro Palmital e constitui um ponto comercial e um lugar de
sociabilidade e lazer. De natureza diversa, a feira expõe e comercializa produtos diversificados, indo desde aparelhos eletrônicos, artefatos domésticos, artesanatos (como
cerâmicas e utensílios em madeira), brinquedos, antiguidades e até produtos alimentícios. E é justamente pela oferta gastronômica que a feira se destaca, já que há inúmeras
barraquinhas que comercializam pasteis, espetinhos, cerveja, caldo de cana e muito mais. A Feira do Palmital é uma feira ao ar livre e de alcance amplo, atendendo tanto o
público local (moradores de Santa Luzia) quanto à frequentadores de cidades vizinhas.

FOLIA DE REIS
Município:

Pouso Alegre

Data:

06/01

Categoria:

Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço:

Praça Senador José Bento - Centro, Praça Senador José Bento, s/nº

Circuito:

IGR Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3449-4123

Facebook:

https://www.facebook.com/culturadepousoalegre/

Descrição:
Folia de Reis, Companhia de Reis, Reisado ou Festa de Santos Reis é uma manifestação católica, cultural e festiva, classificada, sobretudo no Brasil, como manifestação
folclórica e se caracteriza por celebrar a Adoração dos Magos ao nascimento de Jesus Cristo. A festa fala dos festejos entre o natal e o Dia de Reis – 6 de janeiro – e diz
respeito tanto ao "cortejo de pedintes, cantando versos religiosos ou humorísticos, como os autos sacros, com motivos sagrados da história de Cristo. Denominam-se ranchos,
ternos, grupos que festejam o Natal e Reis com a presença de vários instrumentos (desde acordeons, violões, violas, cavaquinhos, reco-reco, caixas, pandeiros, etc.). As
Companhias Tradicionais de Folia de Reis de Pouso Alegre e cidades vizinhas se reúnem no Centro Cultural Cleonice Bonillo Fernandes e de lá caminham até a Praça
Senador José Bento para apresentação em frente ao presépio da praça, apresentando sua cultura à população.

FESTA DE TRÊS REIS NOS LEITES
Município:

São Roque de Minas

Data:

06/01, 06/01

Categoria:

Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço:

Comunidade dos Leites - Zona Rural, Estrada dos Leites, Igrejinha de Três Reis, s/n

Circuito:

IGR Nascentes das Gerais e Canastra

Organização/Informações:
Telefone:

(37) 3433-1228

Site:

http://www.saoroquedeminas.mg.gov.br

Descrição:
A Festa dos Três reis na comunidade dos Leites se tornou muito tradicional com o passar dos anos. Na comunidade existe uma capela de mesmo nome, onde os foliões
depois de andar dias de casa em casa chegam com a Folia. A chegada é sempre esperada com muita alegria, e muita comida e bebidas típicas da roça, como: Porco no
rolete, Arroz com galinha e Tutu, macarronada, pão de queijo e cachaça à vontade. Tudo de graça, patrocinado pelos festeiros.

FESTA DE REIS
Município:

Itamonte

Data:

06/01

Categoria:

Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço:

Praça do Campo Redondo - Campo Redondo, Praça do Bairro Rural Campo Redondo, S/N, Bairro Rural Campo Redondo

Circuito:

IGR Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3363-3010

Site:

http://itamonte.mg.gov.br

Descrição:
A festa de reis é um evento que valoriza a cultura popular brasileira , mesclando religiosidade e folclore. a festa tem por objetivo comemorar e reencontrar a visita dos reis
magos ao Menino Jesus , através de seus rituais. Grande parte do público participante prestigia o evento em devoção aos Santos Reis.todavia uma parcela bastante
crescente do público observam o mesmo numa ótica de manifestaç, devido á curiosidade despertada durante as festividades .ão da cultura popular.

ARREMATE FOLIA DE REIS
Município:

Cordisburgo

Data:

06/01, 07/01

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Definido anualmente pelos organizadores - centro, Av. Padre João, 462

Circuito:

IGR Grutas

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3715-1767

Site:

http://www.cordisburgo.mg.gov.br

Descrição:
O objetivo dos grupos de Folia de Reis existentes em Cordisburgo é representar os Reis magos em sua trajetória de visita ao menino Jesus, são percorridas várias casas para
adoração ao presépio. Grande parte das folias de Reis do Município são inventariadas, existindo Folias que já mantém a tradição a mais de 100 anos. Anualmente os
arremates conseguem atrair mais e mais pessoas que vem de outras cidades para prestigiar a tradição.

SÉRIE CINEMA #EMCASACOMSESC
Município:

Belo Horizonte

Data:

07/01, 31/01

Categoria:

Online

Endereço:

https://sesc.digital/colecao/cinema-em-casa-com-sesc - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3270-8100

Facebook:

https://www.facebook.com/SescMinas

Site:

https://sesc.digital/colecao/cinema-em-casa-com-sesc

Descrição:
A série Cinema Em Casa Com o Sesc disponibiliza gratuitamente ao público novos filmes em streaming pela plataforma do Sesc Digital com os títulos de ficção "Viver para
Cantar" e "A Espuma dos Dias", os documentários "Torquato Neto - Todas as Horas do Fim" e "Filhos de João - Admirável Mundo Novo Baiano", além de "Pequenas
Histórias", pelo CineClubinho, para o público infantil. Filmes gratuitos em alta qualidade podem ser vistos pela plataforma digital, sem necessidade de cadastro.

DESCOBRINDO O CÉU: SESSÕES ONLINE DE ASTRONOMIA - ESPAÇO DO CONHECIMENTO UFMG
Município:

Belo Horizonte

Data:

07/01, 28/01

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/espacoufmg/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-8352

Facebook:

https://www.facebook.com/espacodoconhecimentoufmg

Site:

https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/?fbclid=IwAR3Gnhue0ovgFeH0E0ZTdYNrcy-9FL9Elsnat0f4GsyYlNFSjzJDXx--IyI

Descrição:
Os conteúdos sobre astronomia, do Espaço do Conhecimento, não irão ficar de fora da Mostra Universidade Cidade. Todas as quintas-feiras, a partir das 17h, o Espaço vai
trazer lives especiais do projeto “Descobrindo o Céu” no YouTube, abordando as relações existentes entre a astronomia e a cidade.

EXPERIMENTE ALÉM DO DESTINO - EXPERIMENTE BEAGA
Município:

Belo Horizonte

Data:

07/01, 21/01

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/HTHappyTravel - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 9938 -1530

Facebook:

https://www.facebook.com/experimenteminas

Descrição:
Experimente além do destino – Experimente Beaga vem apresentar Belo Horizonte de novos ângulos e com novos olhares, apresentado a cidade e as suas vertentes da
economia criativa através de webséries.

UNIVERSIDADE CIDADE - GESTOS, AFETOS E MANIFESTOS DE URBANIDADE
Município:

Belo Horizonte

Data:

08/01, 29/01

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/user/espacoufmg - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-5000

Site:

https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/mostrauniversidadecidade/

Descrição:
A mostra realizará uma extensa programação virtual, com diversas lives e vídeos e também intervenções por todas as regionais de BH, por meio de projeções, carros de som,
faixas e cartazes. A proposta é promover o diálogo, a conexão, a interlocução e o compartilhamento entre cidadãs e cidadãos de Belo Horizonte, seja a partir da produção
material e imaterial acumulada nos diversos territórios (Centros Culturais), na academia (UFMG), ou decorrente do encontro entre esses saberes, de maneira a potencializar a
dimensão urbana recentemente atravessada e desmaterializada pelo isolamento social.

KPOP FESTIVAL LIVE
Município:

Belo Horizonte

Data:

09/01, 10/01

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/kpopfestivalbrasil - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/Kpopfestivaloficial

Site:

https://kpopfestival.com.br/

Descrição:
O KPOP FESTIVAL, é um momento de celebração da tradição e cultura através da celebração do K-pop (korean pop) gênero musical originário da Coreia do Sul
caracterizado por uma grande variedade de elementos audiovisuais. A 6ª edição do evento será realizada com transmissão ao vivo. Serão mais de 100 apresentações
incluindo, dança, canto, palestras e workshops nossos palcos estão repletos de conteúdos divertidos e informativos. Não perca!

MOSTRA: "FILMES QUE VOAM" - SESC PALLADIUM
Município:

Belo Horizonte

Data:

09/01

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Sesc Palladium - Centro, Rua Rio de Janeiro, 1046

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3270-8100

Site:

http://www.sescmg.com.br

Descrição:
O Sesc Palladium realizará uma mostra de curtas voltados para o público infantil em parceria com a @filmesquevoam. A programação do evento conta com 3 curtas nacionais
com duração média de 45 minutos no total. Há sessões inclusivas com audiodescrição e libras.

BUENA VISTA SOUL, JAZZ & BLUES FESTIVAL - 21ª EDIÇÃO
Município:

Belo Horizonte

Data:

10/01

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/SionProdu%C3%A7%C3%B5es - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 9 9868-8300

Facebook:

https://www.facebook.com/sion.producoes.9

Descrição:
A 21ª edição do Buena Vista Soul, Jazz & Blues Festival, realizará uma live com os seguintes shows: Chon Tai Canta Ella Fitzgerald - 100 Anos, Chon que estará
acompanhada dos músicos Gustavo Figueiredo (piano) e Camila Rocha (contrabaixo acústico). O evento terá chamadas turísticas e será apresentado um prato típico mineiro
produzido no Bar Pé de Cana. Haverá um QR Code na tela de visualização do vídeo para receber doações para o programa social Obras Pavonianas, que atende a 250
famílias com crianças de 1 a 14 anos em total situação de vulnerabilidade.

POCKET SHOW DUO VERA CRUZ - MEMORIAL MINAS GERAIS VALE
Município:

Belo Horizonte

Data:

11/01, 11/02

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/user/memorialvale/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3308-4000

Facebook:

https://www.facebook.com/MemorialVale

Site:

http://memorialvale.com.br/

Descrição:
No dia 11 de fevereiro, às 19h30, André Siqueira (flauta) e Matheus Ribeiro (piano), compondo o Duo Vera Cruz, nome que remete à origem do Brasil e à emblemática canção
de Milton Nascimento, farão um pocket show com influências da atual música mineira e também do jazz moderno e do minimalismo, numa viagem por essas sonoridades
através de músicas autorais. A apresentação faz parte do projeto “Gerais Cultura de Minas” do Memorial Vale.

MACACO LAB SESSIONS
Município:

Belo Horizonte

Data:

12/01, 26/01

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCA4QJKHNcsXQ8k8YfX1UdoA - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 2526-1088

Facebook:

https://www.facebook.com/amacacolab

Descrição:
O evento com transmissão online acontecerá nos dias 12, 19 e 26 de Janeiro, e contará com uma programação completa com o show: FENDA, um grupo de rap/hip-hop
composto por Laura Sette, Mayí, Iza Sabino, Paige e DJ Kingdom, que vem cada vez mais se destacando dentre os novos nomes da música de BH. Haverá também a
exposição: Refeito, projeto do artista plástico Yuri Amorim e por fim uma série de webinar com vários convidados.

MÚSICA NU BUTECO - TEMPORADA 2
Município:

Belo Horizonte

Data:

14/01, 16/01

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCjGLM3VT2oa4JBS37pBXyAA - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 9 9994-8374

Facebook:

https://www.facebook.com/musicanubuteco

Descrição:
O Música nu buteco é um festival online que será transmitido no formato Live na internet, apresentando um pouco dos butecos de BH suas histórias e gastronomia. A segunda
edição será entre os dias 14 e 16 de Janeiro. Cada Live terá a duração de 1 hora e apresentação da cantora Nolli, que irá visitar e gravar entrevistas e vídeos nos bares mais
descolados de BH. Durante a transmissão, haverá um bate papo ao vivo, via chat, sobre os bares e sorteio de vouchers para o público poder usar no seu bar preferido.

MAESTRO E CONVIDADOS: THIAGUINHO E PAULA FERNANDES - TEATRO BRADESCO
Município:

Belo Horizonte

Data:

15/01

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/watch?v=BsI44L3eGv8&list=PLU12uITxBEPHVRSbtjyfmi1Klzam7qQkv&index=22 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3516-1360

Site:

https://www.teatrobradesco.com.br/

Descrição:
No dia 15 de janeiro, às 20h, o Maestro João Carlos Martins se reúne à Orquestra Bachiana e aos artistas Thiaguinho, Paula Fernandes, Tiago Abravanel e Déborah Garcia
para uma live no canal do Teatro Bradesco no YouTube.

MÚSICA MUNDO CONECTA: ENTREVISTAS
Município:

Belo Horizonte

Data:

19/01, 02/03

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/musicamundo/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/mm.musicamundo

Site:

https://musicamundo.com.br/

Descrição:
O Música Mundo Conecta traz uma programação online que busca gerar conexões entre diversos profissionais do mundo da música. No período entre janeiro e maio de 2021,
serão disponibilizados nas redes sociais 8 minicursos, 6 entrevistas, video sessions musicais e um programa de aceleração para artistas e representantes de carreiras
artísticas ou de casas de show. Um bate papo com Kdu dos Anjos, Negona Dance e Carla de Lá. Negona Dance é estudante de dança da UFMG e integrante do Observatório
das Quebradas, um coletivo político cultural de defesa da cultura afro-periférica urbana. Começou sua jornada em 2011 no Espaço Criança Esperança, e em 2014 fez Valores
de Minas. Kdu dos Anjos é artista plural, fundador do Centro Cultural La da favelinha, cantor e compositor. E Carla de Lá tem 38 anos é mãe de 3 filhos e avó. É a primeira
costureira do Remexe Favelinha, projeto reconhecido internacionalmente. Nesta entrevista, es integrantes do Lá da Favelinha, uma importante organização artístico-cultural
do Aglomerado da Serra, conversam sobre a moda, a dança e a música que fluem do potencial artístico dos integrantes do Centro Cultural.

BATE-PAPO: ESTRELAS NO DESERTO - MM GERDAU
Município:

Belo Horizonte

Data:

21/01

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/watch?v=8of5QYxbhRE - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3516-7200

Facebook:

https://www.facebook.com/mmgerdau/

Site:

http://www.mmgerdau.org.br/

Descrição:
Felipe Carrelli, artista responsável pelo projeto Estrelas no Deserto participará de um bate papo sobre sua obra "Estrelas do Deserto". A obra apresenta um trabalho de cocriação do documentário em realidade virtual “Estrelas do Deserto”, que busca, por meio da divulgação da cosmovisão do povo Saaraui, denunciar a situação de refúgio
dessa população do Saara Ocidental desde 1975. O bate-papo vai ser uma oportunidade de conhecer mais sobre a pesquisa e o processo criativo do artista e também
interagir com ele por meio de perguntas.

DENDI CASA
Município:

Belo Horizonte

Data:

23/01

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.instagram.com/dudugraffite/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Descrição:
Um vídeo em que você irá descobrir Belo Horizonte de uma maneira que nunca imaginou, com a temática sobre gastronomia e pontos turísticos da cidade. Os responsáveis
por esse acontecimento serão Dudu do Grafite da 98fm, Nenel do Baixa Gastronomia e o comediante Thiago Carmona.

SEMINÁRIO BH 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

23/01

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.sympla.com.br/seminario-bh-2021__1081580 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3261-7004

Descrição:
Vem aí um evento online que vai te mostrar porque Belo Horizonte é uma das cidades mais atraentes do país, para os mais variados gostos e com atrativos incríveis que dão
vontade de colocar na bagagem e levar embora. A temática do evento será sobre os atrativos culturais, naturais, gastronômicos, de entretenimento e negócios. Venha
conhecer a capital mineira !

MEU MINEIRÃO: LIVE PAINTING.
Município:

Belo Horizonte

Data:

23/01

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCIJey5lcfMIjoI4I7wUtbSw - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3499-4333

Facebook:

https://www.facebook.com/mineiraooficial

Site:

http://estadiomineirao.com.br

Descrição:
O Live Painting é uma grande febre global que coloca artistas plásticos, clássicos e de rua em uma competição eliminatória de arte rápida acompanhado por música e com
participação do público que vota, em suas obras favoritas até eleger um vencedor. Inspirados por movimentos como o Museu de Rua, Esplana - Movimento de Arte e Cultura e
também pelo Circuito Municipal de Cultura, o Meu Mineirão e Museu Brasileiro do Futebol apresentam o desafio com os temas Mineirão, diversidade, festa e futebol que será
transmitido ao vivo.

FESTIVAL SANTA MEXIDARIA - 1ª EDIÇÃO
Município:

Belo Horizonte

Data:

23/01, 31/01

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCrnAY5BfLRRY2bUIIqN5zZA - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3292-6287

Facebook:

https://www.facebook.com/Santa-Mexidaria-104106204872955

Descrição:
Festival de Mexidos com sabores criativos dos chefs no bairro Santa Tereza BH, elevando a gastronomia local além das montanhas para o mundo! O festival envolverá 8
bares e/ou restaurantes do bairro de Santa Tereza, e cada estabelecimento convidado deverá elaborar um “mexido” – prato que será o atrativo principal do festival. A criação
do mexido é livre, podendo ser do mais simples ao mais elaborado, com ou sem acompanhamentos. Tudo isso será transmitido ao vivo pelo canal oficial do festival no
YouTube.

ENCONTROS COM O PATRIMÔNIO: "BELO HORIZONTE: UMA CIDADE, UM IDEAL - A VOCAÇÃO MINEIRA PARA A MODERNIDADE IMPRESSA NAS RUAS
DE BH"
Município:

Belo Horizonte

Data:

24/01

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCG1e-aC4zV04-OivP4JNzPQ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3289-8900

Facebook:

https://www.facebook.com/casafiatdecultura

Site:

http://www.casafiatdecultura.com.br/

Descrição:
Em comemoração aos 300 anos de Minas, o Encontros com o Patrimônio retoma a tradição dos passeios pela cidade, mas agora em um percurso virtual. A história do estado,
com sua característica empreendedora e a busca pelo futuro e pela modernidade, poderá ser percebida em algumas edificações. A jornada começa no Parque Municipal
Américo Renné Giannetti, em frente ao Automóvel Clube, e segue pela Av. João Pinheiro, passando pelo Museu Mineiro e pelo Arquivo Público Mineiro até chegar na Praça
da Liberdade e na Casa Fiat de Cultura, diante do painel “Civilização Mineira”, de Candido Portinari.

UAI A PÉ - CICLO FORMATIVO
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/01, 30/01

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.sympla.com.br/uai-a-pe---ciclo-formativo__1110192 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 9 9884 4443

Facebook:

https://www.facebook.com/sensacoesturismo/

Site:

https://sensacoes.tur.br/

Descrição:
O evento “UAI A PÉ – Ciclo Formativo” oferece um curso online e um e-book sobre as potencialidades dos passeios a pé na capital mineira. A atividade visa a qualificar os
guias de turismo. O evento acontecerá entre os dias 25 e 30 de Janeiro, será gratuito e as inscrições devem ser realizadas pela plataforma do Sympla.

RECITAIS ALLEGRO VIVACE: PIANISTA MAURÍCIO VELOSO
Município:

Belo Horizonte

Data:

26/01

Categoria:

Online

Endereço:

https://youtu.be/gTHnPEVuDKI - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3227-4566

Facebook:

https://www.facebook.com/recitaisallegrovivace/

Descrição:
A série de recitais de música erudita Allegro Vivace continua a temporada 2020 com a performance do pianista Maurício Veloso. A apresentação é no auditório da Rede Mater
Dei de Saúde, em Belo Horizonte, no dia 26 de janeiro, às 20h, em formato digital. A transmissão é pelo canal do evento no YouTube (Recitais Allegro Vivace). No repertório
do Allegro Vivace, o pianista elencou peças de Beethoven (celebrado em 2020 por seus 250 anos de nascimento), Villa-Lobos, Granados e Chopin.

LIVE: BATE-PAPO COM HENRIQUE DETOMI E INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO "SAGOMA" - CASA FIAT DE CULTURA
Município:

Belo Horizonte

Data:

26/01

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCG1e-aC4zV04-OivP4JNzPQ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3289-8900

Facebook:

https://www.facebook.com/casafiatdecultura/

Site:

http://www.casafiatdecultura.com.br/

Descrição:
O bate-papo com o artista plástico Henrique Detomi abre a programação de exposições 2021 da Casa Fiat de Cultura. O artista, que apresenta a exposição “SAGOMA” na
Piccola Galleria, que poderá ser visitada virtualmente, falará sobre as técnicas utilizadas, suas vivências e inspirações para construir seus projetos. A investigação de Detomi
a respeito da paisagem teve início em 2014 e é influenciada por uma série de caminhadas que ele realizava nessa época no interior de Minas Gerais.

BATE PAPO NO FOGO - 2ª TEMPORADA
Município:

Belo Horizonte

Data:

26/01

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/fuegosfestival - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 4141-2929

Facebook:

https://www.facebook.com/fuegosfestival

Descrição:
A temporada 2021 vai acontecer em um formato mais dinâmico e online, contará com a presença do premiado Mestre Cervejeiro Célio Gutstein o Dj Alma Victor com
transmissões pelo YouTube. O evento será marcado por música, gastronomia em que alguns chefes vão ensinar algumas técnicas de cozinha e convidados especiais, não
perca!

CINE GRÁTIS LAGOINHA
Município:

Belo Horizonte

Data:

26/01

Categoria:

Drive-in

Endereço:

Praça Coronel Guilherme Vaz de Melo - Lagoinha, Praça Coronel Guilherme Vaz de Melo, 117

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 9 9239-2395

Facebook:

https://www.facebook.com/movacultural

Descrição:
O evento “Cine Grátis Lagoinha”, desenvolvido pelo Museu de Objetos e Veículos Antigos – MOVA, irá promover um cinema ao ar livre no formato drive-in, com o objetivo de
difundir a cultura cinematográfica e promover o turismo na cidade. Será exibido um curta sobre a “Pampulha de JK” e logo após, passarão 03 filmes juvenis. O espaço do
drive-in terá a capacidade máxima de 40 veículos.

MINAS EVENTOS X-PERIENCE - EDIÇÃO 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

27/01, 30/01

Categoria:

Feiras e Exposições, Online

Endereço:

https://www.hbatools.com.br/minas-eventos-x-perience---encontros-digitais__791 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 2581 1262

Facebook:

https://www.facebook.com/minaseventosxperience

Site:

http://minaseventosxperience.com.br/

Descrição:
O Minas Eventos X-Perience possui o seu conceito focado em uma programação plural e transversal para contribuir com novas articulações de conteúdo para o sucesso da
pessoa ou negócio na área de eventos. A edição 2021, acontecerá virtualmente entre os dias 27 a 30/01/2021. Serão realizadas 12 atividades online, encontros digitais com
palestras, painéis e cozinha show virtual com especialistas da área e a temática voltada para a inovação e a criatividade.

BH IN SOLOS - 7ª EDIÇÃO ONLINE
Município:

Belo Horizonte

Data:

27/01, 28/01

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.bhinsolos.com.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3277-9760

Facebook:

https://www.facebook.com/bhinsolos/

Site:

https://www.bhinsolos.com.br/

Descrição:
Com a participação dos artistas Dudude Herrmann, Marina Viana, Mariana Rabelo, Robson Vieira, Rodrigo Khan e Janaína Morse a sétima edição do evento BH in solos
busca reunir arte, turismo e história. A 7ª edição da Mostra BH In Solos é patrocinada pela Prefeitura de Belo Horizonte por meio da Belotur, com realização de Robson Vieira
e Marcelo Gontijo.

1ª RODADA VIRTUAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2021 - IEPHA MG
Município:

Belo Horizonte

Data:

27/01

Categoria:

Online

Endereço:

https://youtu.be/FFRvpQlJvkc - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3235-2800

Facebook:

https://www.facebook.com/IephaMG

Site:

http://www.iepha.mg.gov.br/

Descrição:
A 1ª Rodada Virtual do Patrimônio Cultural, promovida pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG), traz como tema os
"Fundamentos do Programa do ICMS Patrimônio Cultural e as ações municipais". A transmissão será ao vivo na quarta-feira, 27/01, a partir das 10 horas, no canal do IephaMG no Youtube.

CONFRARIA NORDESTINA DO PALADINO COM CHEF MARCELO HADDAD
Município:

Belo Horizonte

Data:

28/01

Categoria:

Gastronômicos e Produtos, Online

Endereço:

http://restaurantepaladino.com.br/confraria-nordestina-28-01/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 9 9918-4169

Facebook:

https://www.facebook.com/restaurantepaladino

Descrição:
Abrindo as Confrarias 2021 do Paladino, o chef Marcelo Haddad traz os sabores do nordeste para a cozinha mineira, e convida você para cozinhar e saborear alguns pratos
que exaltam um pouco dos sabores da gastronomia nordestina, direto da capital mineira.

SERENATAS DE VERÃO - OQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS
Município:

Belo Horizonte

Data:

28/01, 25/02

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/watch?v=8KO4AGOdEy4 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-9000

Facebook:

https://www.facebook.com/filarmonicamg

Site:

https://filarmonica.art.br/

Descrição:
A transmissão inaugural das Serenatas de Verão, que seria realizada no próximo dia 14 de janeiro, foi transferida para o dia 28 de janeiro. As serenatas são formas musicais
leves e descontraídas. Acompanhe as apresentações deste mês com as alegres serenatas de Mozart, Dvorák, Dohnányi, Beethoven, Schnittke, R. Strauss, Tchaikovsky e
Brahms. As apresentações serão nos dias 28 de janeiro, 4,11 e 25 de fevereiro, quintas-feiras, sempre às 20h30. O público poderá assistir às apresentações na Sala Minas
Gerais ou, se preferir, acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube.

"S.E.N.S.A.C.I.O.N.A.L! APRESENTA BELO HORIZONTE"
Município:

Belo Horizonte

Data:

28/01, 30/01

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/user/festivalsensacional - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 2512-2536

Descrição:
O festival realizará uma série de apresentações e entrevistas com artistas. Uma das pautas será sobre a visão de cada participante sobre pontos icônicos da capital mineira. O
evento contará com a presença da banda Ancestral Diva, do grupo Kunveno e da cantora Mariana Cavanellas. A transmissão acontecerá no canal oficial do evento no
YouTube, entre os dias 28 e 30 de Janeiro às 20 horas.

VISITE BELO HORIZONTE - EDIÇÃO BRASIL
Município:

Belo Horizonte

Data:

28/01, 30/01

Categoria:

Online

Endereço:

http://eventovisitebelohorizonte.com.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3261-2547

Facebook:

https://www.facebook.com/BeloHorizonteCVB

Site:

http://eventovisitebelohorizonte.com.br/

Descrição:
Com o intuito de promover o turismo na capital mineira e suas possibilidades de eventos, negócios, passeios e gastronomia, vem aí o Visite Belo Horizonte edição Brasil,
totalmente online ,que tem como objetivo projetar BH para todo o Brasil com a participação de agentes de viagens e organizadores de eventos dos quatro cantos do país.
Entre os dias 28 e 30 de janeiro você terá acesso a conteúdos especiais em lives diárias que vão mapear importantes pontos turísticos, espaços de eventos, festivais e feiras,
deliciosos restaurantes, charmosos hotéis e uma gama de possibilidades oferecidas por BH, reconhecida pela UNESCO como Cidade Criativa da Gastronomia.

BH OCULTA
Município:

Belo Horizonte

Data:

28/01

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCNnj8DsBtHuBb3QOVKY3dcg - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3646-1249

Facebook:

https://www.facebook.com/tripnessoficial

Site:

https://tripness.com.br/?fbclid=IwAR2_VDNsPvGJC7riCcV5MCR4UmwlsWOMMnJ88Pg_9g147u-STNipNsXbC4Y

Descrição:
Quem nunca escutou “em BH não tem nada para fazer”? A frase que pipoca na boca de muitos na cidade não poderia ser menos verdade. Belo Horizonte tem arte,
gastronomia, música, design e moda espalhada por várias esquinas da cidade. O BH Oculta foi pensado para mostrar o melhor da cidade, mas que muita gente ainda não
conhece. No dia 28 de janeiro, às 20h, no canal da Tripness no Youtube, Tiago vai apresentar o Lado B da cidade ao lado de nomes experts em suas respectivas áreas.

"PATO FU NA SAVASSI" - REDE MINAS
Município:

Belo Horizonte

Data:

29/01

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/user/redeminas - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3254-3000

Facebook:

https://www.facebook.com/redeminas.tv/

Site:

http://redeminas.tv/tag/pato-fu-na-savassi/

Descrição:
No dia 29 de janeiro, a Rede Minas Memória Especial, na Savassi, vai trazer a íntegra do show histórico do disco “Televisão de Cachorro”, realizado em 1998, na Praça da
Savassi. O evento poderá ser visto online no canal do youtube da Rede Minas.

"VEM PRA BH"
Município:

Belo Horizonte

Data:

30/01

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/TurismodeMinas - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99681-1337

Facebook:

https://www.facebook.com/turismodeminas

Site:

https://turismodeminas.com.br/

Descrição:
O evento Vem pra BH promoverá Belo Horizonte e incentivará os turistas a visitarem a capital do Estado. Cinco blogueiros de viagem apresentarão cinco roteiros turísticos em
Belo Horizonte, mostrando hotéis, atrativos, bares e restaurantes. O conteúdo será lançado em forma de vídeos e de ebook em um evento que acontecerá dia 30 de janeiro,
de 14h às 20h, com transmissão ao vivo.

NERD EXPERIENCE - 6ª EDIÇÃO
Município:

Belo Horizonte

Data:

30/01, 31/01

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/nerdexperienceoficial - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/nerdexperienceoficial

Site:

https://nerdexperience.com.br/

Descrição:
Considerado um dos maiores eventos da cultura nerd/geek de Minas gerais, o Nerd Experience irá realizar sua 6ª edição totalmente online. Através de transmissão ao vivo
em multiplataformas, adaptando ambientes e atrações ao formato, além de formatos inéditos de execução pensados especialmente para o ambiente digital. Entre suas ações,
o evento abordará um mix de shows, workshops, debates e palestras, abordando filmes, séries, animes e jogos. Não Perca!

FEVEREIRO
EXPOSIÇÃO VIRTUAL "ARS LONGA, VITA BREVIS - GUIGNARD VIDA E ARTE"
Município:

Ouro Preto

Data:

01/02, 28/02

Categoria:

Online

Endereço:

Instagram e Facebook do Museu Casa Guignard - , ,

Circuito:

IGR Ouro

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/museucasaguignard.mg/

Descrição:
De 1º a 28 de fevereiro de 2021, o Museu Casa Guignard realiza a exposição virtual “Ars Longa, Vita Brevis – Guignard Vida e Arte” em suas redes sociais. A exposição vem
comemorar os 125 anos de nascimento de um dos maiores pintores brasileiros do século XX, Alberto da Veiga Guignard. Lírico, brilhante, humorado, amigável, melancólico e
dono de uma personalidade complexa – assim era Alberto da Veiga Guignard, cuja vida fora marcada por acontecimentos memoráveis. Arte e vida se entrelaçam em um
processo simbiótico, cuja batida reverbera em um ritmo dialético de materialização do sensível, em meio às expressões artísticas que refletem as tristezas e alegrias do artista.
O título da exposição “Ars Longa, Vita Brevis”, que pode ser traduzido como “Arte Longa, Vida Breve”, faz referência a um aforismo em latim que trata da efemeridade da vida
e o seu legado. A frase é recorrentemente encontrada nos cartões produzidos por Guignard para sua amada Amalita Fontenelle, e que acabou por dar nome a esta exposição,
cujo tema central é a biografia do mestre Guignard. A exposição está dividida em quatro módulos, que irão apresentar a trajetória de vida deste renomado artista brasileiro por
meio de uma roupagem gráfica moderna, com desenhos, fotografias, obras, documentos etc. O Módulo I fará referência à infância de Guignard e suas relações familiares. O
Módulo II tratará de sua juventude e formação artística no continente europeu. O Módulo III abordará o seu retorno ao Brasil após anos de formação no exterior. O Módulo IV
terá como tema a vinda do artista para Minas Gerais, suas relações e seu olhar sobre as paisagens do estado.

SERENATAS DE DVORÁK - FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS
Município:

Belo Horizonte

Data:

04/02

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/Filarm%C3%B4nicadeMinasGerais/featured - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-9000

Facebook:

https://www.facebook.com/filarmonicamg

Site:

https://filarmonica.art.br/

Descrição:
Violista da Orquestra do Teatro de Praga, Antonín Dvorák viria a aprender muito sob a regência de Richard Wagner e Bedrich Smetana antes de desenvolver um estilo
próprio. Como compositor, o musicista tcheco é frequentemente citado como grande expoente nacionalista, mas sempre com a ressalva de ter criado uma obra que vai muito
além do gênero. A Filarmônica apresenta duas Serenatas de Dvorák, sob a regência do maestro José Soares: a “Serenata em ré menor, op. 44” e a “Serenata para cordas em
Mi maior, op. 22”. O evento ocorrerá no Youtube

REVIVENDO OS ANTIGOS CARNAVAIS
Município:

Itamonte

Data:

06/02

Categoria:

Populares e Folclóricos

Endereço:

Praça Matriz - Centro, Praça da Igreja Matriz, s/n

Circuito:

IGR Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3363-3010

Facebook:

http:/www.facebook.com/setus.mg

Descrição:
Festa tradicional e comemorada em todo o País, o Carnaval de Rua de Itamonte difere-se pela receptividade, tranquilidade dos blocos de rua, as 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 a paisagem, a boa comida
mineira e os refrescantes banhos de cachoeira.

FOLIA DE REIS
Município:

São Sebastião do Rio Verde

Data:

06/02

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Bairro Rural Porto á 02 km da cidade - Porto, casa, s/n

Circuito:

IGR Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3364-1144

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 fim de janeiro, 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.

FESTA DO VAQUEIRO NA MACELA
Município:

Cachoeira de Pajeú

Data:

07/02

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Praça Horácio Machado - Macela, Praça Horácio Machado, s/n

Circuito:

IGR Lago de Irapé

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 3754-1200

Descrição:
No ensejo da valorização da cultura popular da Cavalgada, foi criada a “Festa do Vaqueiro na Marcela”. Tradição forte, que contém um misto de religiosidade, dada a
presença de Nossa Senhora Aparecida em todo o percurso, com a cultura do vaqueiro no campo. Desde 2014, onde tudo começou, a festa destaca importância para o
povoado da Marcela, distritos do nosso município e também regiões vizinhas. Festa Hospitaleira, de baixo impacto e que trará benefícios para a cultura e esporte do nosso
município.

CONCURSO DE MARCHINHA - ENTRE RIOS DE MINAS
Município:

Entre Rios de Minas

Data:

08/02

Categoria:

Online

Endereço:

http://www.tiradentes.mg.gov.br/noticia/27766# . - , ,

Circuito:

IGR Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:
Descrição:
A Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Entre Rios de Minas, da Comissão Interna e da
Comissão Técnica designadas pela Portaria n° 043/2021, torna público o presente Edital de Chamada Pública –Marchinhas de Carnaval na modalidade Premiação, que tem
como objetivo resgatar e divulgar a tradição das marchinhas carnavalescas e incentivar a criatividade dos compositores populares. O evento será realizado na modalidade
virtual.

OFICINAS: EXPERIMENTA 60 - MM GERDAU
Município:

Belo Horizonte

Data:

09/02, 24/02

Categoria:

Online

Endereço:

Sympla Streaming - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3516-7200

Facebook:

https://www.facebook.com/mmgerdau/

Site:

https://www.sympla.com.br/eventos?s=Experimenta60

Descrição:
A partir de fevereiro deste ano, o Museu MM Gerdau retoma o projeto que tem como objetivo promover a saúde, o bem-estar e a socialização da pessoa idosa por meio da
cultura. “Experimenta 60” é um projeto de ocupação dos espaços do MM Gerdau com intervenções culturais, artísticas e educativas para a população 60+ de Belo Horizonte e
conta com a realização de oficinas temáticas divididas em diferentes eixos de ações: oficinas, cinema, teatro e coral. O evento ocorrerá na plataforma Sympla Streaming e o
link será recebido após a aquisição do ingresso.

WEBSÉRIE DE CARNAVAL - GRUPO MARIA CUTIA E DIVERSÃO EM CENA
Município:

Belo Horizonte

Data:

09/02, 23/02

Categoria:

Online, Populares e Folclóricos

Endereço:

https://www.youtube.com/c/Funda%C3%A7%C3%A3oArcelorMittal - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-1730

Facebook:

https://www.facebook.com/DiversaoEmCena

Descrição:
Porque que todo mês não pode ser fevereiro? Imagine a folia de janeiro a janeiro?" Já que esse ano não dá pra brincar na rua, o Grupo Maria Cutia pede licença pra entrar na
sua casa e pular carnaval com você de um jeito diferente: eles da telinha e você aí, do seu cantinho. A Websérie vem em 5 capítulos. A partir dessa semana, sempre às terças
e sextas, às 17h, no igtv do Diversão em Cena e no YouTube da Fundação ArcelorMittal.

LIVE 'MUSEU ALPHONSUS CONVIDA" PATRÍCIA VARGAS DE ARAÚJO
Município:

Mariana

Data:

10/02

Categoria:

Online

Endereço:

Instagram do Museu Casa Alphonsus de Guimaraens - , ,

Circuito:

IGR Ouro

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3058-1587

Facebook:

https://www.facebook.com/museualphonsusdeguimaraens/

Descrição:
No dia 10 de fevereiro, às 17h, o Museu Casa Alphonsus de Guimaraens promove a primeira edição do “Museu Alphonsus Convida”, programa de lives que trará sempre
discussões a respeito de temas ligados à obra e ao universo do poeta Alphonsus de Guimaraens. Nesta primeira edição, o tema será o Carnaval, a maior festa popular do
mundo. Ana Cláudia Rôla, coordenadora do Museu Casa Alphonsus de Guimaraens irá mediar a conversa com a pesquisadora Patrícia Vargas de Araújo, professora da
Universidade Federal de Viçosa, que apresentará a sua pesquisa “Festejos de entrudo e de Carnaval em Minas Gerais no século XIX”. O estudo foi desenvolvido durante o
mestrado realizado pela pesquisadora no Programa de Pós Graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais e teve como finalidade analisar as festas
carnavalescas ocorridas no Brasil ao longo do século XIX, particularmente os festejos de entrudo e de carnaval, procurando compreendê-los em sua própria dinâmica. A
dissertação de mestrado resultante da pesquisa, posteriormente publicada em livro, buscou examinar como se elaboravam os discursos que apresentavam o carnaval como
um festejo da civilização em contraposição ao entrudo, festejo de origem ibérica, considerado um divertimento grosseiro, impróprio a uma sociedade que buscava se
modernizar. Patrícia Vargas de Araújo é professora de História Contemporânea e membro efetivo do Mestrado em Patrimônio Cultural, Paisagens e Cidadania do
Departamento de História da Universidade Federal de Viçosa (UFV); doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); autora de artigos voltados
para discussão sobre história e literatura, festejos populares, formação do território de Minas Gerais, história da cidade de Campanha. A pesquisadora e professora tem dois
livros publicados: “Folganças Populares: Festejos de Entrudo e Carnaval em Minas Gerais no século XIX” (Annablume, 2008) e “De Arraial a Vila - A criação da Vila de
Campanha da Princesa: reivindicações locais, estratégias políticas e reafirmação da soberania portuguesa” (Prismas, 2016).

10º “PRIX PHOTO ALIANÇA FRANCESA”
Município:

Belo Horizonte

Data:

10/02, 04/04

Categoria:

Online

Endereço:

http://www.prixphotoaf.com.br/home - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3291-5187

Facebook:

https://www.facebook.com/aliancafrancesabh/

Site:

http://www.prixphotoaf.com.br/home

Descrição:
Nessa décima edição do Prix Photo Aliança Francesa, o tema Reflexos, ilustrado por uma fotografia de Benoît Fournier, vencedor do prêmio em 2013, propõe uma
reinterpretação da essência da fotografia diante das transformações do mundo contemporâneo e dos desafios atuais. As inscrições para participar do concurso acontecerão
entre os dias 10/02 à 10/04/2021, pelo site oficial do evento.

LIVE: BLOQUINHO DO MUSEU - MUSEU DOS BRINQUEDOS
Município:

Belo Horizonte

Data:

11/02

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.instagram.com/museudosbrinquedos/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3243-7397

Site:

http://museudosbrinquedos.org.br/

Descrição:
No dia 11/02, às 15h, pelo instagram, o Museu dos Brinquedos realizará a live "Bloquinho do Museu". Haverá muita música, danças, brincadeiras e até mesmo um desfile de
fantasias. O museu te convida a vestir sua melhor fantasia e participar dessa festa online!

"A ALEGRIA DO CARNAVAL" - MUSEU DOS BRINQUEDOS!
Município:

Belo Horizonte

Data:

11/02, 16/02

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/MuseuBrinq - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3243-7397

Facebook:

https://www.facebook.com/museudosbrinquedos

Site:

http://museudosbrinquedos.org.br/acervo/

Descrição:
O Museu dos Brinquedos está preparando uma grande folia de carnaval, com muitas brincadeiras, oficinas de máscaras, adereços e fantasias, contação de histórias do
carnaval no Brasil, um bailinho em casa com a família e o baile de carnaval dos brinquedos no Museu. O evento acontecerá entre os dias 11 à 16 de fevereiro com
transmissão no canal oficial do YouTube.

CARNAVIOLA - MM GERDAU
Município:

Belo Horizonte

Data:

12/02, 16/02

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/user/museuminasmetal - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3516-7200

Facebook:

https://www.facebook.com/mmgerdau

Site:

http://www.mmgerdau.org.br/

Descrição:
Belo Horizonte pode não ter os tradicionais cortejos e bloquinhos de carnaval, mas o MM Gerdau realizará uma programação especial para o feriado. Entre os dias 12 e 16 de
fevereiro, o Museu apresentará de forma inédita no formato digital o CarnaVIOLa, projeto criado pelo músico Chico Lobo em 2016 e abarcado por outros artistas violeiros. Ao
longo de quatro dias, sempre às 15 horas, no Canal do Youtube do MM Gerdau, Chico Lobo estará à frente de apresentações musicais com os violeiros convidados Wilson
Dias, Bilora, Renato Caetano, Quincas da Viola, além da cantora Déa Trancoso e das apresentações do contador de causos e poeta Tadeu Martins.

CARNAVAL "ALEGRIA EM CASA"
Município:

Diamantina

Data:

12/02, 14/02

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCEi38DBdqJIfl2GQOnYqCpw - , ,

Circuito:

IGR Diamantes

Organização/Informações:
Telefone:

(38) 3531-9537

Descrição:
O Carnaval de Diamantina, um dos maiores e mais tradicionais carnavais de Minas Gerais, conhecido por suas batucadas e pelos tradicionais blocos, devido a pandemia,
precisou ser cancelado. Porém, o agito que corre pelos becos e ladeiras da cidade poderão ser vivenciados sem sair de casa. O Circuito Carnaval de Diamantina: “Alegria em
casa” é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Diamantina, através da Secretaria de Cultura, Turismo e Patrimônio, para possibilitar que os foliões curtam e relembrem o
nosso carnaval de qualquer lugar do mundo, com muita alegria e o principal: responsabilidade. A tradicional sexta-feira de carnaval, dia 12/02, será presenteada pelo show do
Hozanan Leal e Grupo To Chegando e estará no ar a partir das 19h00. Já no sábado, dia 13/02, a nossa programação contará com o show da Heloísa Almeida e sua Banda,
também às 19h00. No domingo, dia 14/02, o tradicional grupo Sambeco entra em cena, às 16h00, para finalizar com “chave de ouro” o nosso circuito. As transmissões
acontecerão no canal oficial do Viva Diamantina no youtube (https://www.youtube.com/channel/UCEi38DBdqJIfl2GQOnYqCpw) e no facebook
(https://www.facebook.com/VivaDiamantina) e serão totalmente gratuitas.

CIRCUITO GASTRONÔMICO CARNAVALESCO DE TIRADENTES
Município:

Tiradentes

Data:

12/02, 14/02

Categoria:

Online

Endereço:

http://www.tiradentes.mg.gov.br/noticia/27766# - , ,

Circuito:

IGR Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:
Site:

http://www.tiradentes.mg.gov.br/noticia/27766#

Descrição:
Os tradicionais blocos do carnaval de Tiradentes não poderão sair às ruas esse ano. Afim de matar um pouquinho da saudade dessa época e garantir a segurança da
população e dos turistas, a Asset Tiradentes em parceria com a Associação de Blocos de Tiradentes e com a Prefeitura Municipal trouxe a celebração para a cozinha com o
Circuito Gastronômico. Os restaurantes participantes desenvolveram pratos inspirados nos blocos de carnaval da cidade. Vale ressaltar que todos os estabelecimentos estão
preparados para receber os visitantes seguindo as orientações do Minas Consciente para a segurança de todos. Além dessa iniciativa de dar água na boca, paralelamente
também está acontecendo um concurso de marchinha totalmente online! São três participantes e a votação vai até o dia 11/02 por meio do site da prefeitura
http://www.tiradentes.mg.gov.br/noticia/27766# . O grupo escolhido receberá premiação em dinheiro e gravação da música vencedora.

CARNAGONÇA 2020 - A FOLIA DA PÉROLA DA MANTIQUEIRA
Município:

Gonçalves

Data:

12/02, 16/02

Categoria:

Populares e Folclóricos

Endereço:

Praça Monsenhor Dutra - Centro, Praça Monsenhor Dutra , 247, centro

Circuito:

IGR Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3654-1222

Facebook:

https://www.facebook.com/PrefeituradeGoncalves

Site:

http://www.goncalves.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/prefeitura-de-goncalves-apresenta-programacao-para-o-carnagonca-2020/27041

Descrição:
A Prefeitura de Gonçalves realiza todos os anos o CarnaGonça, que é uma folia de cinco dias, com participação de banda, alternando com a apresentação de blocos de rua,
DJ , Matinê para as crianças e o famoso caminhão de espuma que é pura diversão ,o caminhão pipa é carregado com água e sabão e lançado sobre os foliões que se
molham e se refrescam!

REFLEXÕES SOBRE O CARNAVAL DE BH - MEMORIAL VALE
Município:

Belo Horizonte

Data:

12/02

Categoria:

Online, Populares e Folclóricos

Endereço:

https://www.instagram.com/memorial.vale/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3308-4000

Facebook:

https://www.facebook.com/MemorialVale/

Site:

http://memorialvale.com.br/

Descrição:
No dia 12 de fevereiro, às 18 horas, o Memorial Vale apresenta uma discussão sobre o Carnaval de Belo Horizonte com foco nas ações educativas e/ou produções culturais
já realizadas nessa época no museu. Os debatedores serão Nancy Mora e Wesley John, educadores do Memorial Vale. A transmissão será pelo Instagram, com legendas
descritivas das imagens.

DEBATE: “RAINHA QUE JÁ NÃO TEM COROA: CARNAVAL E ESQUECIMENTO EM BELO HORIZONTE” - MEMORIAL VALE
Município:

Belo Horizonte

Data:

14/02

Categoria:

Online, Populares e Folclóricos

Endereço:

https://www.youtube.com/user/memorialvale - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3308-4000

Facebook:

https://www.facebook.com/MemorialVale

Site:

http://memorialvale.com.br/

Descrição:
O carnaval em Belo Horizonte experimentou na última década um crescimento tão vertiginoso que alguns se perguntam, ainda hoje: “Afinal de contas, por onde o carnaval
teria andado por todo esse tempo? Quais teriam sido as relações que a nossa cidade já estabeleceu com o ruidoso festejo momesco e o que essas relações nos dizem sobre
a cidade que conhecemos? E sobre a cidade que queremos?”. No dia 14 de fevereiro, às 10 horas, o Educativo do Memorial Vale traz a reflexão em vídeo feito por Guto
Borges: “Rainha Que Já Não Tem Coroa: Carnaval e Esquecimento em Belo Horizonte”.

LIVE BAIANEIROS: "CARNAVAL & RESENHA"
Município:

Belo Horizonte

Data:

14/02

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/Baianeiros - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 9 9294-6469

Descrição:
Os Baianeiros vão relembrar o início do bloco, e o sucesso que levou milhões de pessoas às ruas atrás do trio nos 6 anos de carnavais de Belo Horizonte. Com um desfile
virtual de carnaval, a Live "Baianeiros Carnaval & Resenha", acontecerá no dia 14/02 às 13h no canal oficial do Youtube, trazendo toda a energia do carnaval para uma live
cheia de emoção!

FESTIVAL BIENAL MINEIRA DO LIVRO NA SUA CASA
Município:

Belo Horizonte

Data:

17/02, 26/02

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.instagram.com/bienalmineiradolivro/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/bienalmineiradolivro

Descrição:
A Bienal na Sua Casa é um eixo digital da Bienal Mineira do Livro que tem como objetivo criar e enriquecer a conexão entre a Bienal Mineira do Livro, os seus futuros
visitantes e a sociedade em geral. A Bienal acontecerá entre os dias 17 à 26 de Fevereiro, sempre às 19 horas no canal oficial do evento do Instagram.

"MUSEU GUIMARÃES ROSA CONVIDA" ELISA ALMEIDA
Município:

Cordisburgo

Data:

18/02

Categoria:

Online

Endereço:

Instagram do Museu Casa Guimarães Rosa - , ,

Circuito:

IGR Grutas

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3058-1587

Facebook:

https://www.facebook.com/museucasaguimaraesrosa.mg/

Site:

http://www.cultura.mg.gov.br/instituicoes/museus/museu-casa-guimaraes-rosa

Descrição:
No dia 18 de fevereiro, às 20h, o Museu Casa Guimarães Rosa promove a primeira edição do “Museu Guimarães Rosa Convida”, programa de lives que trará sempre
discussões a respeito da obra e do universo literário de João Guimarães Rosa. Nesta primeira edição o tema será “A narração oral de literatura e o processo de formação do
Grupo Miguilim”. Ronaldo Alves, coordenador do Museu, irá mediar a conversa com Elisa Almeida. Elisa Almeida é narradora oral de literatura, co-diretora do Grupo Miguilim
(desde 2004), coordenadora de oficinas de narração de literatura e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da UFMG (2020), com pesquisa voltada para a
narração oral de literatura e a experiência do Grupo Miguilim. A narração oral é uma das maneiras de compartilhamento artístico da literatura, quando trechos literários
previamente trabalhados são narrados de cor a uma plateia, atualizando emoções, ritmos e sonoridades tão caros ao texto poético. Os integrantes do Grupo Miguilim formamse por meio do aprendizado da narração oral de trechos da obra rosiana. O treino sistemático para a narração de tais textos e a vivência em si como aprendizes de
artistas/narradores para públicos diversos constituem-se em um valioso meio para a formação dos jovens, educando sua sensibilidade e seu pensar, construindo a sua
autoestima e edificando sua cidadania. Criado em 1996, o Grupo de Contadores de Estórias Miguilim é constituído por jovens da cidade de Cordisburgo que realizam o
atendimento aos visitantes do Museu Casa Guimarães Rosa, por meio da narração de trechos dos livros de Guimarães Rosa. As apresentações do Grupo dão mais vida à
obra de Guimarães Rosa, tornando as visitas mais atraentes, além de incentivar a leitura e a divulgação da obra do ilustre escritor para um público bastante diverso. A
participação dos Contadores de Estórias tornou-se a principal ação educativa do Museu, sendo conduzida por uma parceria entre a instituição, sua Associação de Amigos e a
comunidade local. A atuação dos Miguilins contribui decisivamente para a ampliação do público do Museu e dos leitores da obra do escritor. Por meio da “contação” de
estórias, os jovens participam ativamente das atividades propostas pela entidade, identificam-se com sua missão institucional e compartilham a responsabilidade pela
valorização e preservação do patrimônio cultural no âmbito municipal, estadual e nacional.

MOSTRA "ACERVO FCS – RETRATOS" FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO
Município:

Belo Horizonte

Data:

18/02, 18/04

Categoria:

Online

Endereço:

http://fcs.mg.gov.br/eventos/exposicao-acervo-fcs-retratos/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3236-7400

Facebook:

https://www.facebook.com/fundacaoclovissalgado/

Site:

http://fcs.mg.gov.br/

Descrição:
A Fundação Clóvis Salgado inicia o ano com uma exposição inédita, que celebra e ressalta a importância do acervo artístico da Instituição. A mostra "Acervo FCS – Retratos",
que ocupará a Galeria Pedro Moraleida do dia 18 de fevereiro até 18 de abril de 2021, conta com retratos em diferentes suportes e figurações, que fizeram parte de
exposições no complexo cultural do Palácio das Artes e na CâmeraSete – Casa da Fotografia de Minas Gerais, e hoje compõem o acervo da Fundação.

CIRCUITO DE FESTIVAIS BH - EDIÇÃO VIRTUAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

18/02, 07/03

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCZvErbVvPeVbS4ceRzt92zg - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/circuitodefestivais.bh

Descrição:
Entre os dias 18 de fevereiro à 7 de março, acontece o Circuito de Festivais BH - um encontro virtual entre artistas da cena. Durante três semanas, em vez de ir de um teatro
ao outro, o público acompanhará a programação do Circuito de forma itinerante, através dos canais do Youtube dos três festivais realizadores. Estão previstos 9 espetáculos
inéditos de teatro, dança e performance, bate-papos (ao vivo), além de residência artística voltada para estudantes e artistas com pesquisa em andamento.

DESCOBRINDO O CÉU | MISSÃO MARS 2020 - ESPAÇO DO CONHECIMENTO UFMG
Município:

Belo Horizonte

Data:

18/02

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/espacoufmg/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-8350

Facebook:

https://www.facebook.com/espacodoconhecimentoufmg

Site:

https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/?fbclid=IwAR1rjPN-xLh3npu-5csxMtHDmvoeidS_01YzZmOl-Mrxn9K0fD2NNxmuISk

Descrição:
Hoje, dia 18/02, Marte receberá mais um robô terrestre! Com o intuito de encontrar evidências de que vidas microbianas existiram há três bilhões e meio de anos no planeta
vermelho, o Rover Perseverance iniciará a missão de coleta e análise das rochas. O Espaço do Conhecimento UFMG realizará uma live do projeto Descobrindo o Céu para
tratar dessa temática, no canal do YouTube às 17 horas.

EXPOSIÇÃO: “ÁFRICA: ANIMAIS SELVAGENS” - BH SHOPPING
Município:

Belo Horizonte

Data:

20/02, 21/03

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

BH Shopping - Belvedere, BR-356, 3049

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 4003-4135 / (31) 3228-4213

Facebook:

https://www.facebook.com/BHShopping

Site:

https://www.bhshopping.com.br/eventos/africa-animais-selvagens

Descrição:
Durante a visitação pelos corredores do BH shopping você pode ver de pertinho réplicas dos animais mais famosos das savanas!

SARAU NO MUQUIFU - SÉRGIO PERERÊ E RAMON PAIXÃO
Município:

Belo Horizonte

Data:

20/02

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/watch?v=b12ZB-S3DJY - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 9 8798-7516

Facebook:

https://www.facebook.com/muquifu/

Descrição:
No dia 20/02, os Museus dos Quilombos e das Favelas Urbanos - Muquifu, tem a honra de receber o bailarino, intérprete e educador Ramon Paixão que é morador do Morro
do Papagaio e o cantor, compositor, percussionista, poeta e ator Sérgio Pererê. Os artistas vão apresentar sua trajetória artística com fortes diálogos com a cultura negra.
Buscando assim, evidenciar e reconhecer as referências negras para o fortalecimento da cena artística e cultural da cidade.

ENCONTROS COM O PATRIMÔNIO | CHIQUINHA GONZAGA: MEMÓRIAS DE ETERNOS CARNAVAIS - CASA FIAT DE CULTURA
Município:

Belo Horizonte

Data:

21/02

Categoria:

Online

Endereço:

Youtube - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3289-8900

Facebook:

https://www.facebook.com/casafiatdecultura/

Site:

http://www.casafiat.com.br/

Descrição:
A maestrina, compositora e instrumentista Chiquinha Gonzaga é conhecida por seu pioneirismo, tanto na produção musical brasileira quanto na emancipação das mulheres
na virada do século XIX para o XX. Sua atuação foi tão marcante que a data do seu nascimento, dia 17 de outubro, foi escolhida para ser o Dia Nacional da Música Popular
Brasileira. O Encontros com o Patrimônio deste mês conta como a própria trajetória de vida de Chiquinha revela a história de gêneros musicais que marcam gerações de
foliões. Entre eles, estão as Marchinhas e as Marchas-Rancho, como a conhecida “Ó Abre Alas”, composta para o desfile do cordão Rosa de Ouro, em 1899. O convidado
será o pesquisador e flautista da Orquestra 415 de Música Antiga, André Salles Coelho, que falará sobre a estruturação dos gêneros interpretados por Chiquinha Gonzaga,
como Polca, Valsa e Tango Brasileiro. O evento acontecerá no dia 21 de fevereiro, das 11h às 12h30, em uma transmissão ao vivo. As inscrições gratuitas serão abertas às
10h do dia 10 de fevereiro e acontecerão pela Sympla.

FESTIVAL DO JAPÃO EM MINAS 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

24/02, 27/02

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.facebook.com/festivaldojapaominas - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/festivaldojapaominas

Site:

https://www.festivaldojapaominas.com.br/

Descrição:
O Festival do Japão em Minas é um evento que tem o objetivo de preservar, divulgar e fomentar a cultura japonesa em Minas Gerais. A edição 2021 será online com
transmissão entre os dias 24 a 27 de Fevereiro, apresentando o melhor da cultura japonesa através da arte, dança, música, gastronomia, cultura pop/geek e muito mais.

"MUSEU MINEIRO CONVIDA" MARCONI MARQUES
Município:

Belo Horizonte

Data:

24/02

Categoria:

Online

Endereço:

Instagram do Museu Mineiro - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3058-1587

Facebook:

https://www.facebook.com/museumineiro.mg/

Site:

http://www.museumineiro.mg.gov.br/

Descrição:
No dia 24 de fevereiro, às 18h, o Museu Mineiro promove a primeira edição do “Museu Mineiro Convida”, programa de lives que trará sempre discussões a respeito de arte e
da produção artística mineira. Nesta primeira edição, Rafael Perpétuo, coordenador do Museu Mineiro, mediará a conversa com o artista Marconi Marques que falará sobre
sua carreira e sobre a obra "Festa da Cumeeira" que foi apresentada pela primeira vez na ação "Sobremesa de Queijos", em 2009, e reapresentada com uma performance,
em 2019, na exposição "Não há estagnação: apenas movimentos tempestuosos" – ambas no Museu Mineiro.

EXPOSIÇÃO "A MEMÓRIA PARADA ACERTA TRÊS VEZES AO DIA" - BDMG CULTURAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

24/02

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UC88c6jDAS9kERz3Gyb4pl1Q - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-8382

Facebook:

https://www.facebook.com/bdmgcultural

Site:

https://bdmgcultural.mg.gov.br/

Descrição:
A partir de 24 de fevereiro, o BDMG Cultural apresenta a exposição 'A memória parada acerta três vezes ao dia', da artista visual Esther Az. A mostra apresenta trabalhos em
linguagens diversas que nos remetem a uma sensibilidade profunda sobre aquilo que constitui o tempo de viver e a história e a memória que construímos diariamente. A
exposição ocorrerá, gratuitamente, na Galeria de Arte e também vai ganhar visitação virtual. A mostra integra o Ciclo de Mostras 19/20, que teve início em novembro de 2019
e contou com exposições de artistas mineiros.

LIVE "MUSEU CASA GUIGNARD CONVIDA" MARCELO BORTOLOTI
Município:

Ouro Preto

Data:

25/02

Categoria:

Online

Endereço:

Instagram do Museu Casa Guignard - , ,

Circuito:

IGR Ouro

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3058-1587

Facebook:

https://www.facebook.com/museucasaguignard.mg/

Descrição:
No dia 25 de fevereiro, às 19h, o Museu Casa Guignard realizará a primeira edição do “Museu Guignard Convida”, programa de lives que trará sempre uma série de
discussões sobre a obra e o universo artístico de Alberto da Veiga Guignard, um dos maiores nomes da pintura modernista brasileira. Na primeira edição, comemorativa dos
125 anos de nascimento de Guignard, serão abordados aspectos da vida e da arte produzida pelo pintor. Wanalyse Emery, coordenadora do Museu Casa Guignard, mediará
a conversa com Marcelo Bortoloti. Marcelo Bortoloti é pesquisador da vida e obra de Guignard e lançará, em breve, uma biografia do pintor pela editora Companhia das
Letras. Formado em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Marcelo Bortoloti é mestre em Artes pela Universidade Federal Fluminense; doutor em
Literatura Brasileira pela Universidade Federal do Rio de Janeiro; e pós-doutorando no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Alberto da Veiga
Guignard nasceu em Nova Friburgo, RJ, em 1896 e faleceu em Belo Horizonte, em 1962. O artista estudou na Europa e, na década de 1930, atuou intensamente no Rio de
Janeiro. Em 1944, convidado pelo então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, criou a Escola Guignard, pertencente ao Governo do Estado. Guignard foi
responsável por mudar as perspectivas da criação artística em Minas Gerais. É considerado um dos maiores pintores e desenhistas brasileiros do século XX. Encantado pela
paisagem das cidades históricas de Minas, especialmente Ouro Preto, mitificou o tema em uma série de pinturas e desenhos que o projetou nacional e internacionalmente.

"MUSEU GUIGNARD CONVIDA" MARCELO BORTOLOTI
Município:

Ouro Preto

Data:

25/02

Categoria:

Online

Endereço:

Instagram do Museu Casa Guignard - , ,

Circuito:

IGR Ouro

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3058-1587

Facebook:

https://www.facebook.com/museucasaguignard.mg/

Descrição:
No dia 25 de fevereiro, às 19h, o Museu Casa Guignard realizará a primeira edição do “Museu Guignard Convida”, programa de lives que trará sempre uma série de
discussões sobre a obra e o universo artístico de Alberto da Veiga Guignard, um dos maiores nomes da pintura modernista brasileira. Na primeira edição, comemorativa dos
125 anos de nascimento de Guignard, serão abordados aspectos da vida e da arte produzida pelo pintor. Wanalyse Emery, coordenadora do Museu Casa Guignard, mediará
a conversa com Marcelo Bortoloti. Marcelo Bortoloti é pesquisador da vida e obra de Guignard e lançará, em breve, uma biografia do pintor pela editora Companhia das
Letras. Formado em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Marcelo Bortoloti é mestre em Artes pela Universidade Federal Fluminense; doutor em
Literatura Brasileira pela Universidade Federal do Rio de Janeiro; e pós-doutorando no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo.

MOSTRA "STEPHEN KING: O MEDO É SEU MELHOR COMPANHEIRO" - CCBB
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/02

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.eventim.com.br/city/belo-horizonte-1139/venue/centro-cultural-banco-do-brasil-belo-horizonte-23535/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 343- 9400

Facebook:

https://www.facebook.com/ccbb.bh

Descrição:
Na próxima quinta-feira, 25/02, estreia a mostra "Stephen King: o medo é seu melhor companheiro" no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB BH). O público poderá conferir
52 produções e as sessões irão acontecer de forma presencial e online. A programação conta, ainda, com debates, lives, palestra e masterclass com profissionais
convidados, além de sessões com acessibilidade (libras, legenda descritiva e audiodescrição).

MOSTRA INSTANTE SUSPENSO - BDMG CULTURAL E FCS
Município:

Belo Horizonte

Data:

26/02, 14/03

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

www.cinehumbertomauromais.com - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3236 -7400

Facebook:

https://www.facebook.com/fundacaoclovissalgado/

Site:

http://fcs.mg.gov.br/eventos/mostra-instante-suspenso-reune-os-filmes-vencedores-do-6o-premio-bdmg-cultural-fcs-de-curta-metragem-de-baixo-orcamento/

Descrição:
O BDMG Cultural e a Fundação Clóvis Salgado realizam a mostra on-line Instante Suspenso, que exibirá os filmes vencedores do 6º Prêmio BDMG Cultural / FCS de curtametragem de baixo orçamento. A mostra conta com 24 curtas, sendo 20 contemplados com o Prêmio e 4 suplentes que receberam Menção Honrosa, além de debates e um
curso on-line gratuito.

MARÇO
57 ANOS CONSOLAÇÃO
Município:

Consolação

Data:

01/03, 04/03

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Praça Matriz - Centro, Praça José Pinto de Oliveira, 00

Circuito:

IGR Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3656-1222

Site:

http://www.consolacao.mg.gov.br/

Descrição:
O evento todos os anos conta com grandes shows. Missas, Celebrações, Barracas com deliciosas variedades em doces e salgados além do acolhimento especial que só o
povo mineiro pode oferecer. Contamos com sua presença nesta próxima edição!

ANIVERSÁRIO DA CIDADE
Município:

Gonçalves

Data:

01/03, 01/03

Categoria:

Cívicos

Endereço:

Praça Matriz - Centro, Praça Monsenhor Dutra, 247, centro

Circuito:

IGR Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3654-1271

Site:

http://www.goncalves.mg.gov.br

Descrição:
Gonçalves completa no dia 1º de março a sua emancipação política. Esta data sempre é comemorada, com missa de ação de graças, festividades diversas que acontecem
sempre na Praça Monsenhor Dutra, ao redor da igreja Matriz. Com participação dos alunos da Escola Municipal Antenor Vieira da Silva, shows com artistas da região e muita
diversão.Também acontece desfile de carros de boi e participação da Lira Nossa Senhora Das Dores e Congada São benedito durante a festividade.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE
Município:

São Sebastião do Rio Verde

Data:

01/03

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Parque de Exposições Seo Leleco - centro, parque, s/n

Circuito:

IGR Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3364-1144

Descrição:
Realizado no Parque de Exposições Seo Leleco no dia 1º de Março, o dia do município é comemorado com hasteamento das bandeiras, desfile das escolas, apresentação
de fanfarra, danças e shows. Desde o ano de 2018 as comemorações acontecem durante todo o mês de Março.

II FESTIVAL DE MÚSICA - ESPAÇO ESTAÇÃO DAS ARTES E BAR DO MUSEU
Município:

Belo Horizonte

Data:

01/03, 25/03

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UC-a6C3p-MOVkxrykjQ53aNg - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 9 9245 8020

Facebook:

https://www.facebook.com/bardomuseuclubedaesquina/

Site:

https://www.bardomuseuclubedaesquina.com/

Descrição:
O II FESTIVAL DE MÚSICA AUTORAL é um evento que acontecerá entre os dias 01 à 25 de Março, com transmissão online no canal do YouTube do Bar do Museu Clube da
Esquina. Poderá se increver no festival bandas de 2 a 4 integrantes e canções autorais, as inscrições serão relizadas no site do Clube da Esquina.

PORTAL "FESTIVAL SABIÁ" 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

03/03, 17/03

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online, Populares e Folclóricos

Endereço:

https://www.portalsabia.com.br/chamamento-publico-portal-sabia/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 7152-2329

Facebook:

https://www.facebook.com/portalsabia/?ref=page_internal

Site:

https://www.portalsabia.com.br/

Descrição:
O Sabiá lança seu primeiro chamamento público de 2021, a fim de selecionar 36 atividades artísticas e culturais, em vídeo, que comporão a grade de conteúdos de seu portal.
Será escolhido 36 pessoas com mais de 50 anos de idade para gravar um vídeo curto (de até 10 minutos) em alguma das três categorias: Histórias Transformadoras, Música
e História e Literatura e História. Acesse o site e saiba mais!

15º FESTIVAL DE VERÃO UFMG 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

04/03, 11/03

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/tvufmgon - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-5000

Facebook:

https://www.facebook.com/festivaldeverao

Site:

https://www.ufmg.br/festivaldeverao/2021/

Descrição:
O 15º Festival de Verão UFMG terá como tema as redes de cidadania e o direito à cultura. Os debates durante o Festival serão sobre os desafios para a garantia de tais
direitos, lançando luz sobre as pessoas que estão envolvidas na produção cultural na cena de BH e do Brasil. Haverá conversas sobre como coletivos e redes se formam em
prol da valorização e da difusão das mais diversas manifestações culturais.

FESTIVAL VIRTUAL DAS ARTES
Município:

Itabirito

Data:

06/03

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCLAoOkLDEZzUw18e4iS9NRA - , ,

Circuito:

IGR Ouro

Organização/Informações:
Telefone:

(310 3561-7847

Site:

https://www.youtube.com/channel/UCLAoOkLDEZzUw18e4iS9NRA

Descrição:
O Festival Virtual das artes vai acontecer no dia 06 de março de 2021, levando ao ar todos os resultados de um dos editais de Itabirito da Lei Aldir Blanc. É Itabirito mostrando
sua arte e fazendo história.

9º CBEU - CONGRESSO BRASILEIRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 2021 - FORMATO VIRTUAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

08/03, 11/03

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.ufmg.br/cbeu/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409 3215

Site:

https://www.ufmg.br/cbeu/

Descrição:
O 9º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, considerado o maior encontro de extensão universitária do país. É um evento é organizado por Instituições Públicas de
Ensino Superior que atrai pessoas de todo o território nacional para discutir proposições de transformação da sociedade, articuladas com os valores de igualdade,
diversidade, justiça social e democratização.

MULHERES QUE VIAJAM - TERRITÓRIO
Município:

Belo Horizonte

Data:

08/03, 12/03

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.sympla.com.br/mulheres-que-viajam__1124692 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/territorioej

Descrição:
Dia 08 de Março é celebrado o Dia Internacional das Mulheres, uma jornada de manifestação pela igualdade de direitos civis iniciada no começo do Século XX. Ao longo dos
anos, os movimentos continuaram e hoje, mesmo com grandes avanços em direção à uma plena igualdade de gêneros, ainda existem situações e questões que precisam ser
discutidas, repensadas e superadas socialmente para atingir o principal objetivo dessa luta. Diante dessas questões, a Território idealizou uma roda de conversa para que
mulheres troquem experiências, contem histórias, compartilhem ensinamentos e dicas e discutam o que é viajar sendo mulher.

CONCURSO O MELHOR BURGUER DE BICAS
Município:

Bicas

Data:

09/03

Categoria:

Delivery, Gastronômicos e Produtos

Endereço:

Local de trabalho de cada participante - , ,

Circuito:

IGR Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(32) 99979-0767

Descrição:
Concurso para julgar o melhor Burguer de Bicas, Tradicional, Artesanal, Especial da casa, Hamburguer e X - Tudo.

CIRCUITO CINE CLUBE: “OBREIRAS”
Município:

Belo Horizonte

Data:

10/03, 30/04

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCkusuxV_Zhz6MA49f2bDHeQ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 9 7125-4383

Facebook:

https://www.facebook.com/circuitomunicipaldeculturabh

Site:

http://www.portalbelohorizonte.com.br/circuitomunicipaldecultura

Descrição:
Dirigido por Ana França, Gabriela Albuquerque e Isadora Fachardo, "Obreiras" (2019) retrata o cotidiano de quatro pedreiras de Belo Horizonte e região Metropolitana. O
filme, que tem 25 minutos, foi exibido na Mostra de Cinema de Tiradentes, Mostra CineBH, Festival de Cinema Interamericano Universitário - Lumiar e Festival Gira de
Resistências, em Berlim, na Alemanha. O filme ficará disponível para exibição até o dia 30 de abril.

CONFRARIA SUL DO BRASIL - RESTAURANTE PALADINO
Município:

Belo Horizonte

Data:

11/03

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.sympla.com.br/confraria-sul-do-brasil--11-de-marco-2021__1140836 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/restaurantepaladino/?fref=ts

Site:

http://restaurantepaladino.com.br/

Descrição:
Vem aí a segunda confraria 2021 do Paladino! Dessa vez, o chef Marcelo Haddad elegeu o Sul do Brasil como inspiração para a elaboração do menu da noite. Uma região
com uma riqueza de sabores, proveniente da mistura das raízes brasileiras com as dos povos que colonizaram a região, em sua maioria italianos e alemães. Ao adquirir o seu
ingresso no Sympla você receberá em casa uma caixa com todos os ingredientes da receita já picados e porcionados, juntamente com o modo de preparo, impresso, para te
orientar. E, através de um link, você irá cozinhar e finalizar o prato junto com o chef Marcelo Haddad.

1ª EDIÇÃO - FESTIVAL XETRUÁ LAVIZALA
Município:

Belo Horizonte

Data:

13/03

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.tatakasulembe.com.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 9 9194 9756

Facebook:

https://www.facebook.com/tatakasulembe

Site:

https://www.tatakasulembe.com.br/

Descrição:
A primeira edição do Festival procura dar reconhecimento, aos “Tumbondo/Ogans/Huntós”, cargo da tradição de terreiro concedido à homens que têm como uma de suas
funções conduzir os cantos e toques da cultura, garantir a segurança da comunidade, promover o intercâmbio de saberes e representar a tradição no meio social. As palestras
serão conduzidas pelos mestres da tradição: Tata Euandilu, Tata Kisanje e Tata Jitu. A programação está dividida em três momentos: Louvação aos Caboclos de Pena,
Louvação aos Boiadeiros e Samba de caboclo e Sotaque.

8ª EDIÇÃO - PRÊMIO DE MÚSICA DAS MINAS GERAIS EM 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

13/03, 11/04

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/Pr%C3%AAmiodeM%C3%BAsicaMinas - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 2531-1156

Facebook:

https://www.facebook.com/premiodemusicaminas

Site:

https://www.premiodemusicaminas.com.br/site/

Descrição:
Estão abertas as inscrições para a 8ª edição do Prêmio de Música das Minas Gerais em 2021. O Festival é aberto a músicos e grupos musicais com residência em Minas. As
composições inscritas devem ser autorais, sobre qualquer tema, compostas em língua portuguesa, em qualquer formação e estilo, não podendo ser inscritas músicas
instrumentais ou de conotação religiosa. A composição deve ser inédita e original. Será ainda considerada inédita a música que tenha concorrido em outros festivais ou que
tenha sido gravada em CD independente, com tiragem de até 1.000 cópias.

14º SEMINÁRIO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

16/03, 18/03

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

ABES - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 2277-3900

Facebook:

https://www.facebook.com/abesmg

Site:

https://snrs.com.br/

Descrição:
A 14ª edição, que estava prevista para julho de 2020, em Belo Horizonte, foi transferida para março de 2021 e será realizada na modalidade online. O evento objetiva avaliar
o cenário recente dos resíduos sólidos no Brasil, considerando a política nacional, as alterações do marco legal do saneamento, e as diretrizes internacionais para
atingimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Serão também realizadas as mesas redondas e as oficinas com diversas temáticas.
Para enriquecer a experiencia desse seminário, esta programado lançamentos de livros e desafios empreendedores para que diversas startups do setor possam apresentar
suas soluções inovadoras com foco nas temáticas de gestão, tratamento e destinação de resíduos.

OFICINA DE EDIÇÃO E MONTAGEM COM BRUNO PACHECO - 3º CIRCUITO CINEMATOGRÁFICO DE PERIFERIA
Município:

Belo Horizonte

Data:

16/03, 18/03

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.sympla.com.br/oficina-de-edicao-e-montagem-com-bruno-pacheco__1153135 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 2557-1946

Facebook:

https://www.facebook.com/ong.contato

Site:

https://ongcontato.org/?fbclid=IwAR3JESohfORKFIn4zGJBG3WZfRGyH_g-xPgcAcCebSQjomUIBarsOsv_yfM

Descrição:
O 3º Circuito Cinematográfico de Periferia segue com suas atividades em 2021. A próxima atividade é a Oficina de "Edição e Montagem", com Bruno Pacheco, que vai falar
sobre o processo de criação do editor/montador e as principais técnicas, conceitos e habilidades necessárias. O evento acontecerá entre os dias 16 à 18 de Março, com
transmissão online e os ingressos estarão disponíveis na plataforma do Sympla.

SHE'S TECH 2021 - MM GERDAU
Município:

Belo Horizonte

Data:

18/03

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/watch?v=QigsHJv-Wso - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3516-7200

Facebook:

https://www.facebook.com/mmgerdau

Site:

http://www.mmgerdau.org.br/?fbclid=IwAR29GsN-ypdJzkr4kZYLYErRIM77Govwku8vyDsPuUO1Lj0JfkY7vJEdvBg

Descrição:
No dia 18/03, às 19h, no canal do MM Gerdau no Youtube, mulheres incríveis serão convidadas para falar sobre suas jornadas de inspiração, engajamento e capacitação com
e para outras mulheres.  N o mesmo dia, acontecerá o lançamento das ações do She’s Tech para 2021. A mediação do bate-papo fica por conta de Ciranda de Morais,
fundadora da She's Tech.

SIMPÓSIO: UMA VISÃO SOBRE A OBESIDADE - ONLINE
Município:

Belo Horizonte

Data:

18/03

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://www.sympla.com.br/simposio-uma-visao-sobre-a-obesidade__1145597 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/sbemnacional/posts/3931050170250082

Site:

https://www.endocrino.org.br/

Descrição:
A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia – Regional Minas Gerais (SBEM-MG), promove o “Simpósio: Uma Visão sobre a Obesidade”, no dia 18/03/2021 às
19h30. Este é o primeiro encontro anual de Educação Continuada 2021 e será online, através da plataforma Zoom Meeting. O evento é uma das ações da Campanha “Cuidar
de Todas as Formas”, promovida pela entidade, durante o mês de março.

SEMANA SANTA 2021
Município:

Ouro Preto

Data:

19/03, 04/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/prefeituradeouropreto - , ,

Circuito:

IGR Ouro

Organização/Informações:
Telefone:

3135517329

Facebook:

https://www.facebook.com/turismoouropretooficial

Site:

https://turismo.ouropreto.mg.gov.br

Descrição:
A Semana Santa em Ouro Preto é uma tradição de mais de três séculos. É o manifesto da fé e devoção, herança dos portugueses presente até hoje na vida dos ouropretanos.
A Semana Santa encanta a todos: moradores e turistas.Desde as celebrações litúrgicas organizadas pelas principais paróquias: Basílica de Nossa Senhora da Conceição e
Santuário de Nossa Senhora do Pilar, se consagra em todo seu esplendor, retratando a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo.

FESTEJO DE SÃO JOSE
Município:

Cônego Marinho

Data:

19/03, 19/03

Categoria:

Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Religiosos, Show

Endereço:

Comunidade de São José de Macaúbas (Praça Principal) - Zona Rural , São Jose de Macaúbas , S/N

Organização/Informações:
Telefone:

(38) 99924-8397

Descrição:
A festa acontece em 19 de Março, durante o evento e realizado shows, Cavalgada Ecológicas na Praça Principal. com apresentação de Bandas Locais e Regionais, alem
disso. Os turistas podem saborear deliciosas variedades de comidas tipicas, e aproveitar ainda para conferir muitas Barracas de artesanatos locais.

1º FESTIVAL DE GESTÃO E PRODUÇÃO CULTURAL DE MINAS GERAIS
Município:

Belo Horizonte

Data:

22/03, 26/03

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.conexaocultura.com.br/inscreva-se - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 9 9690-4540

Facebook:

https://www.facebook.com/InspireGestaoCultural/

Site:

https://www.conexaocultura.com.br/

Descrição:
O “1º Festival de Gestão e Produção Cultural de Minas Gerais” será um evento totalmente online e gratuito, dedicado à celebração e disseminação de conhecimento ligados à
gestão e a produção cultural. Serão 5 dias de evento, que vão do dia 22 a 26 de março de 2021, com oficinas e minicursos sobre temas estratégicos para toda a área cultural.
Temas como elaboração de projetos, boas práticas em prestações de contas, gestão de espaços e carreiras, política cultural serão debatidos por equipe competente. Além
disso, o Festival será momento de fortalecer os laços com os produtores e gestores da cultura do estado de Minas Gerais.

LIVE: EDUCAÇÃO NÃO ESCOLAR NO MUSEU DE ARTES E OFÍCIOS
Município:

Belo Horizonte

Data:

24/03, 26/03

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.instagram.com/museudearteseoficiossesi/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3248-8600

Facebook:

https://www.facebook.com/museudearteseoficiossesi/

Site:

https://www.mao.org.br/

Descrição:
O Educativo do SESI Museu de Artes e Ofícios irá promover nos dias 24, 25, 26 de março encontros remotos através da plataforma Microsoft Teams para falar sobre a
educação não escolar e o papel do museu em ações educativas para estudantes da educação básica e nível superior.

"DIA DE DANTE" DO INFERNO AO PARAÍSO: UMA CONVERSA SOBRE A DIVINA COMÉDIA - CASA FIAT DE CULTURA
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/03

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.sympla.com.br/do-inferno-ao-paraiso-uma-conversa-sobre-a-divina-comedia__1163704 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3289-8900

Site:

http://www.casafiat.com.br/?p=7375

Descrição:
No dia 25 de março,às 19h, acontecerá um evento online cultural gratuito, em homenagem a Dante Alighieri que é considerado o primeiro e maior poeta da língua italiana, o
que lhe rendeu o título de “il sommo poeta” ("o sumo poeta"). A data foi escolhida por representar o início da viagem do poeta em sua obra-prima, a “Divina Comédia”. E para
falar sobre a estrutura, os simbolismos e as alegorias presentes no poema, o convidado é Riccardo Cassoli, professor de Literatura Italiana e História na Fundação Torino
Escola Internacional.

EXPOSIÇÃO VIRTUAL “MÚSICA E CÉREBRO: A COMBINAÇÃO PERFEITA” - ALIANÇA FRANCESA BH
Município:

Belo Horizonte

Data:

26/03, 10/04

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://francofoniaminasgerais.org/2021/02/24/exposicao-virtual-musica-e-cerebro-a-combinacao-perfeita/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3291-5187

Facebook:

https://www.facebook.com/aliancafrancesabh/

Site:

https://aliancafrancesabh.com.br/exposicoes/

Descrição:
Entre os dias 26/03 à 10/04/2021, acontecerá a exposição virtual "Música e Cérebro: A combinação perfeita", que apresentará ao público por meio de imagens e textos, os
efeitos e transformações da música na mente humana. Serão abordados, por exemplo, como o cérebro se manifesta ao escutar músicas e como ocorre uma “sinfonia neural” e
como a prática musical gera a estimulação mais completa no cérebro.

MÚSICA MUNDO CONECTA: MM SESSIONS
Município:

Belo Horizonte

Data:

26/03, 16/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCRdS4NC73mN6YsEpbgGC3Qg - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/mm.musicamundo/

Site:

https://musicamundo.com.br/

Descrição:
Apresentando, com alta qualidade de imagem e som, uma amostra do trabalho de 18 artistas escolhidos pela curadoria do MM. Dividida em seis episódios, gravados no
estúdio do MM Sessions, em meio às montanhas de São Sebastião de Águas Claras (Macacos), a web série musical será transmitida no canal do Música Mundo no
YouTube. O terceiro episódio do MM Sessions traz o som de artistas que se destacam na cena instrumental de Belo Horizonte: Duo Mitre, Aloízio Horta e Davi Fonseca.

SÁBADO COM LIBRAS VIRTUAL - ESPAÇO DO CONHECIMENTO UFMG
Município:

Belo Horizonte

Data:

27/03

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLj6artl7bRne2JG70L70a1d1VBDvcLOxz - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-8350

Facebook:

https://www.facebook.com/espacodoconhecimentoufmg

Site:

https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/

Descrição:
No dia 27 de março, o Espaço do Conhecimento te convida a participar de uma oficina virtual e gratuita do projeto #SábadoComLibras. Conduzida pela intérprete de Libras
Dinalva Andrade, a atividade tem como objetivo dar dicas e ensinar estratégias de fotografia e de edição que podem aumentar a beleza da sua foto. Realizada em português
e em Libras, a oficina é uma ação dos Núcleos de Astronomia e Ações Educativas, sendo indicada para crianças e jovens a partir de 8 anos que tenham conhecimento básico
na Língua Brasileira de Sinais.

ENCONTROS COM O PATRIMÔNIO | MULHERES ARTISTAS: UMA REFLEXÃO SOBRE A AUTORIA FEMININA NA HISTÓRIA DA ARTE - CASA FIAT DE
CULTURA
Município:

Belo Horizonte

Data:

28/03

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.sympla.com.br/encontros-com-o-patrimonio--mulheres-artistas-uma-reflexao-sobre-a-autoria-feminina__1143099 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3289-8900

Facebook:

https://www.facebook.com/casafiatdecultura

Site:

http://www.casafiat.com.br/?p=7264

Descrição:
Em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, o Encontros com o Patrimônio refletirá sobre a presença de mulheres artistas na Europa, entre os séculos XVII e XIX,
como Artemísia Gentileschi e Berthe Morisot, que traduzem a luta das mulheres para exercerem a profissão de artistas e se inserirem no sistema de arte, até então dominado
pelos homens. A professora Rita Lages Rodrigues (EBA/UFMG), convidada desta edição, apresentará um panorama sobre a expressiva participação feminina nas artes
visuais no Brasil, a partir do século XX, pontuando nomes como Tarsila do Amaral e Lygia Clark.

CIA. DE DANÇA PALÁCIO DAS ARTES CELEBRA 50 ANOS COM VÍDEO INÉDITO "EM MÃOS"
Município:

Belo Horizonte

Data:

28/03

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/palaciodasartesmg - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3236-7400

Facebook:

https://www.facebook.com/fundacaoclovissalgado/?ref=page_internal

Site:

http://fcs.mg.gov.br/eventos/cia-de-danca-palacio-das-artes-celebra-50-anos-com-video-inedito-em-maos/

Descrição:
A Fundação Clóvis Salgado, por meio da Cia. de Dança Palácio das Artes, lança o vídeo inédito "em mãos", em comemoração aos 50 anos do grupo, referência na história da
dança em Minas Gerais, junto ao Palácio das Artes, que também festeja seu cinquentenário em 2021. O vídeo vai ao ar no dia 28 de março (domingo), às 16h, pelo Canal da
FCS no YouTube.

SEMANA SANTA
Município:

Sericita

Data:

28/03, 04/04

Categoria:

Religiosos

Endereço:

Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia - Centro, Rua Jequetiba, 1

Circuito:

IGR Montanhas e Fé

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3875-5158

Site:

https://www.sericita.mg.gov.br/

Descrição:
As celebrações da Semana Santa de Sericita 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:

Tocos do Moji

Data:

28/03, 03/04

Categoria:

Religiosos

Endereço:

Praça Ivo Tomás Cantuária - Centro, Rua Antonio Mariano da Silva , 36, Próximo a Praça Ivo Tomás Cantuária

Circuito:

IGR Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3445-6927

Descrição:
As celebrações da Semana começam com a tradicional procissão de Ramos fiéis seguem pelas ruas da cidade com os ramos de coqueiros , ervas medicinais, flores etc. Que
serão abençoados pela sacerdote e serão usados durante todo o resto do ano. A procissão é belíssima e recorda a passagem de Jesus por Jerusalém dando a abertura a
semana santa que segue com suas tradições diárias com as procissões de deposito e encontro e na sexta feira Santa após a encenação da paixão de Cristo a triste procissão
de enterro onde os fieis acompanham o corpo de Jesus e levam para casa um apequena florzinha de seu esquife na esperança da ressurreição. Para encerrar ainda temos a
belíssima vigília pascal coma benção do fogo novo e a procissão da ressurreição e o domingo de pascoa onde - se celebra a vida com doces e festa para crianças após a
missa matinal.

SEMANA SANTA
Município:

Cordisburgo

Data:

28/03, 03/04

Categoria:

Religiosos

Endereço:

Praça da Igreja Sagrado Coração de Jesus - Centro, Praça da Igreja Sagrado Coração de Jesus, s/n

Circuito:

IGR Grutas

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3715-1767

Site:

http://www.cordisburgo.mg.gov.br

Descrição:
Noites cênicas e de fé. Assim descrevemos as apresentação teatrais da crucificação, morte e ressurreição de Cristo em Cordisburgo. Um município bucólico com um povo
religioso que tem o prazer de receber turistas e visitantes com encenações realizadas pelo grupo Teatral Local com arte e tradição. Durante toda a Semana Santa o município
se prepara com cores, flores, fitas, tapetes e religiosidade para reviver este momento.

SEMANA SANTA DE PEDRA DO INDAIÁ
Município:

Pedra do Indaiá

Data:

28/03

Categoria:

Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço:

Santuário do Senhor bom Jesus - centro , Santuário do Senhor Bom Jesus , s/n

Circuito:

IGR Grutas e Mar de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(37) 3344-1112

Descrição:
Semana santa celebra a Paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. conhecida na região por suas belas celebrações, procissões e encenação, atrai turistas de toda
região.

“LÚCIA MACHADO DE ALMEIDA – UMA VIDA QUASE PERFEITA” COM JOSÉ EDUARDO GONÇALVES E REGIS GONÇALVES
Município:

Belo Horizonte

Data:

30/03

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/AcademiaMineiraDeLetras - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3222-5764

Facebook:

https://www.facebook.com/academiamineiradeletras

Descrição:
A obra trata de uma biografia de uma autora brasileira pioneira na produção de literatura para jovens e crianças na década de 80, se tornando best-seller e alcançando mais
de um milhão de livros vendidos! Alguns anos mais tarde, o jornalista Regis Gonçalves escreve esse livro em memoria da autora para a coleção Beagá Perfis, da Conceito
Editorial, sendo produzido com o patrocínio do BDMG Cultural e apoio da Academia Mineira de Letras. O livro será lançado às 19h30 no canal da Academia Mineira de Letras
no Youtube.

"SARAU LITERÁRIO DELAS" - SESC PALADIUM
Município:

Belo Horizonte

Data:

31/03

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.instagram.com/sesc.palladium/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3270-8100

Facebook:

https://www.facebook.com/SescMinas

Site:

https://www.sescmg.com.br/sescpalladium/

Descrição:
Está confirmado o "Sarau Literário Delas", iniciativa promovida pelo Sesc Palladium e que será realizada no dia 31 de março, às 19h, no Instagram (sesc.palladium). No
encontro, as escritoras mineiras poderão mostrar seus trabalhos ao grande público, reforçando o compromisso do Sesc Palladium em apoiar e estimular a cena literária
feminina e a arte independente. O Sarau Delas também abre caminho, por meio da linguagem poética, para problematizar conceitos e posturas que refletem as desigualdades
entre gêneros, tão latentes em um país no qual, a cada dia, cinco brasileiras foram vítimas de feminicídio em 2020, segundo a Rede de Observatório da Segurança.

MAESTRO INDICA - ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MG
Município:

Belo Horizonte

Data:

31/03, 15/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://filarmonica.art.br/sala-minas-gerais/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-9000

Facebook:

https://www.facebook.com/filarmonicamg

Site:

https://filarmonica.art.br/

Descrição:
Depois da exibição com comentários da sua Sinfonia nº 4, na semana passada, é hora de conhecer mais sobre a vida do compositor com sua última composição e obra
autobiográfica, a Sinfonia Patética. Confira as reflexões do Diretor Artístico e Regente Titular, Fabio Mechetti, sobre a obra e acompanhe sua leitura com a interpretação
selecionada pelo maestro, a da Orquestra Sinfônica Simón Bolívar da Venezuela com o regente italiano Claudio Abbado.

ABRIL
LIVE: "HISTÓRIAS DO RESTAURO DO PRÉDIO ROSA" COM ROSÂNGELA REIS COSTA - MM GERDAU
Município:

Belo Horizonte

Data:

01/04

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/user/MuseuMinasMetal/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3516-7200

Facebook:

https://www.facebook.com/mmgerdau

Site:

http://www.mmgerdau.org.br/?fbclid=IwAR1uQ33nDJ2mmjQ3g-UUv9nbBSYHRuJisXk3XuAqzShdp5yoG9oDnjkTrks

Descrição:
O Prédio Rosa, inaugurado junto com a capital Belo Horizonte, em 1897, foi completamente restaurado e adequado para receber o MM Gerdau, a partir de 2010. E no dia 01
de abril, às 15h, vai rolar uma Live incrível no canal do MM Gerdau no YouTube sobre as histórias do restauro com Rosângela Reis Costa, uma das fundadoras do Grupo
Oficina de Restauro, que tem estado no Prédio Rosa, em um processo de restauração da arte aplicada.

LIVE: YARA TUPINAMBÁ NO CCBB BH
Município:

Belo Horizonte

Data:

01/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.instagram.com/ccbbbh/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3431-9400

Facebook:

https://www.facebook.com/ccbb.bh/

Site:

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/sobre-nos/cultura/ccbb#/

Descrição:
No dia 1º de abril, Yara Tupynambá antecipa as comemorações do seu aniversário de 89 anos, com live transmitida, às 19h30, no Instagram do @ccbbbh. A artista plástica
que continua a produzir a todo vapor, revela os bastidores da criação de suas obras relacionadas à natureza, expostas atualmente no prédio do CCBB BH (Praça da
Liberdade – Belo Horizonte). Este projeto tem o patrocínio do Banco do Brasil. A natureza é tema que inquieta Yara Tupynambá desde a infância, no interior do Norte de
Minas.

"PROKOFIEV E RESPIGHI" - ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MG
Município:

Belo Horizonte

Data:

01/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UC3L27nOLEOTC7CsNOUr-a9A - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-9000

Facebook:

https://www.facebook.com/filarmonicamg

Site:

https://filarmonica.art.br/

Descrição:
No dia 1º de Abril, acontecerá a exibição com abertura do percussionista e curador dos Concertos Comentados, Werner Silveira, com comentários ao vivo, pelo chat do
YouTube, do Diretor Artístico e Regente Titular, Fabio Mechetti. A suíte Alá e Lolli de Prokofiev conta, através de quatro movimentos, a história do antigo povo cita. Com uma
grandiosa orquestração e acumulação de dissonâncias, o compositor russo explora a selvageria e violência, características pelas quais o povo cita ficou conhecido. Dando
continuidade a noite, o evento seguirá para a capital italiana, cidade que ganha destaque nas melodias de Respighi em Pinheiros de Roma, um dos seus três poemas
sinfônicos do compositor que constituem a trilogia romana.

CENTRO CULTURAL UFMG -“MOSTRA NOVO CINEMA IRANIANO"
Município:

Belo Horizonte

Data:

01/04, 30/04

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/CentroCulturalUFMG - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-8290

Facebook:

https://www.facebook.com/centroculturalufmg

Site:

https://www.ufmg.br/centrocultural/?page_id=15562

Descrição:
O CineCentro de abril traz a “Mostra Novo Cinema Iraniano” e torna acessível uma seleção de obras de alguns dos mais influentes diretores do Irã, que por meio de seus
filmes desconstruíram muitos estereótipos veiculados pela mídia ocidental sobre o país. Eles demonstram como é possível a multiplicidade de pensamentos, posições e
significados, bem como coexistir apesar dos conflitos internos e externos, além das tradições religiosas rigorosas e limitantes da nação.

INSIGNIFICÂNCIAS
Município:

Belo Horizonte

Data:

01/04, 09/05

Categoria:

Online

Endereço:
https://www.sympla.com.br/produtor/casafiatdecultura?
utm_campaign=programacao_abril_casa_fiat_de_cultura&utm_medium=email&utm_source=RD+Stat - , ,
Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Descrição:
Cones de trânsito, postes de luz, emaranhados de fios. Elementos presentes no dia a dia das cidades muitas vezes passam despercebidos e se tornam invisíveis para as
pessoas. Se, de um lado, eles podem ser considerados coadjuvantes, ao mesmo tempo, são carregados de uma potência e uma importância para a construção da identidade
urbana. O trabalho da artista plástica Carol Peso resgata esses elementos, que ganham destaque em suas obras, com recortes únicos e cores fortes, em uma construção
subjetiva de imagens fotográficas. Na exposição virtual “INsignificâncias”, o público encontra uma seleção de 16 pinturas em tinta acrílica sobre tela, que convidam à
atribuição de novos significados e olhares para esses cenários urbanos. Serão oferecidas visitas virtuais mediadas (transmissão ao vivo) às quinta-feiras, com inscrições pela
Sympla. Para escolas e grupos, o agendamento pode ser feito pelo e-mail agendamento@fcagroup.com.

MAESTRO INDICA - ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MG
Município:

Belo Horizonte

Data:

01/04, 30/04

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UC3L27nOLEOTC7CsNOUr-a9A - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-9000

Facebook:

https://www.facebook.com/filarmonicamg

Site:

http://filarmonica.art.br/

Descrição:
Ainda em ritmo de Prokofiev, que foi ouvido na semana passada, será exposto o texto do Diretor Artístico e Regente Titular, Fabio Mechetti, sobre a obra-prima do compositor
russo, o balé Romeu e Julieta. Desta vez, além de expor suas ideias sobre a obra, o maestro nos traz não só uma, mas duas indicações de vídeos no YouTube com
interpretações da peça. A versão completa do Balé de Stuttgart, com a conterrânea Márcia Haydée, e o compilado sinfônico com a Orquestra Sinfônica de Londres e o regente
sul-coreano Myung-Whun Chung.

EXPERIMENTA 60 - MM GERDAU
Município:

Belo Horizonte

Data:

01/04, 30/04

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://chat.whatsapp.com/Ff0zuLg2nzF0o7MUddXeQ5 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3516-7536

Facebook:

https://www.facebook.com/mmgerdau

Site:

http://www.mmgerdau.org.br/

Descrição:
O Experimenta 60 tem como objetivo promover a saúde, o bem-estar e a socialização da pessoa 60+ por meio da cultura. As oficinas são gratuitas, online e ao vivo!  

CURTA METRAGEM "I LOVE YOU" - ARMATRUX GRUPO DE TEATRO
Município:

Belo Horizonte

Data:

02/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/user/Armatrux/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3517-8282

Facebook:

https://www.facebook.com/armatrux.grupodeteatro

Site:

http://armatrux.com.br/?fbclid=IwAR2ucXwz41b2oDoCSgLyyrOH4_kRBVPyS4sQuC9TpVWCsZ1nvmzVYabDnag

Descrição:
O Grupo de Teatro Armatrux apresenta o curta metragem "I Love You", no dia 02 de Abril, às 20 horas, com texto de Eid Ribeiro e atuação de Paula Manata. Sobre o curtametragem "I Love you": uma crônica de Eid Ribeiro, mas também o impulso para a criação deste curta que tem a atuação de Paula Manata, que a partir de um sonho, já na
pandemia, a atriz se viu motivada a investigar o amor nos tempos pandêmicos: as telas, a voz, o encontro possível.

"DICAS PRETAS" - MEMORIAL VALE
Município:

Belo Horizonte

Data:

02/04, 30/04

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/user/memorialvale - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3308-4000

Facebook:

https://www.facebook.com/MemorialVale

Site:

http://memorialvale.com.br/?fbclid=IwAR0kijYPzVIfPGLlD2uE4a1qSkk81XnQfc0VgqF8wBT5wOKLuJqUVSzdlk8

Descrição:
Nos dias 02, 09, 16, 23 e 30 de Abril, o Memorial Vale irá apresentar o "Dicas Pretas", um evento que tem como principal objetivo contribuir para discussões sobre as
questões étnico raciais, trazendo indicações de conteúdo que ajudem a refletir e conhecer mais sobre a identidade negra. Apresentando também dicas de livros, filmes, entre
outras obras, com temática étnico racial e produzida por pessoas negras, dando um destaque para produções literárias destinadas ao público infantil. A ação será transmitida
no Instagram do Memorial Vale e possui legenda descritiva das imagens.

TEATRO PAIXÃO DE CRISTO
Município:

Bom Jesus da Penha

Data:

02/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.facebook.com/pascomsrbomjesus - , ,

Circuito:

IGR Montanhas Cafeeiras de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(35)3563-1208

Facebook:

https://www.facebook.com/pascomsrbomjesus

Descrição:
Encenação da Paixão de Cristo. Conta sobre a história da Paixão de Cristo, a crucificação e ressurreição. Será transmitido de forma online.

IV EDIÇÃO - FESTIVAL INTERNACIONAL DE PIÕES, PIORRAS E CARRAPETAS
Município:

Belo Horizonte

Data:

03/04, 10/04

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCKPGmxbGzS0JXKXRmwI15lQ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/carretelconsultoria

Site:

https://www.carretelcultural.com.br/

Descrição:
A edição 2021 terá uma programação que dialoga diretamente com três temáticas potentes, que emanam do diálogo constante entre a Carretel Cultural e as crianças de
diversos territórios e realidades brasileiras: Brincar: Arquitetura Original do Sentido Comunitário; O Brincar e a Arte: Pontos de Intercessão; A Criança, os Contextos e os
Conflitos. O Festival de Piões retoma a perspectiva inovadora e multisensorial da política cultural Belo Horizontina do início dos anos 2000 em que a infância esteve na
centralidade da concepção da rede de centros culturais presentes em todas as regionais.

ATELIÊ ABERTO | ATELIÊ DE PÁSCOA: GIRASSOL DE SEMPRE-VIVAS - CASA FIAT DE CULTURA
Município:

Belo Horizonte

Data:

04/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.instagram.com/casafiatdecultura/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3289-8900

Facebook:

https://www.facebook.com/casafiatdecultura

Site:

http://www.casafiat.com.br/?p=7459

Descrição:
Em comemoração à Páscoa, o Ateliê Aberto da Casa Fiat de Cultura propõe uma releitura dos tapetes de serragem colorida que cobrem as ruas de várias cidades mineiras
na Semana Santa. Com uma técnica mista de perfuração e colagem, o objetivo é utilizar cravos-da-índia e sempre-vivas na confecção de um pequeno tapete de girassol,
representando alegria e renovação. Uma atividade para toda a família!

JORNADA DA CONFEITARIA - SEBRAE MINAS
Município:

Belo Horizonte

Data:

05/04, 06/07

Categoria:

Online

Endereço:

https://loja.sebraemg.com.br/#!/detalhe/22873/jornada-da-confeiteira-turma-1~2F2021---on-line - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3314-2808

Facebook:

https://www.facebook.com/sebraemg

Site:

https://loja.sebraemg.com.br/#!/detalhe/22873/jornada-da-confeiteira-turma-1~2F2021---on-line

Descrição:
A jornada da confeiteira tem o objetivo de orientar e capacitar empreendedores da área da Confeitaria, em gestão, com orientações sobre finanças para o negócio, marketing
e vendas no on line, segurança na manipulação dos alimentos, formalização e habilidades empreendedoras. Serão 4 meses de aprendizagem e oportunidade de networking
e compartilhamento de experiências entre as confeiteiras.

“FESTIVAL DE IDEIAS: CULTURA EM TEMPOS EMERGENTES"
Município:

Belo Horizonte

Data:

05/04, 17/05

Categoria:

Online

Endereço:

https://observatoriodadiversidade.org.br/curso/festival-de-ideias/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 9 8469-2181

Facebook:

https://www.facebook.com/ObsDC

Site:

https://observatoriodadiversidade.org.br/curso/festival-de-ideias/

Descrição:
O Observatório da Diversidade Cultural, por meio da Lei Aldir Blanc em Minas Gerais, promove entre 5 de abril e 17 de maio a 1a. edição do Festival de Ideias. Sob o tema
“Cultura em Tempos Emergentes”, o minicurso é composto por 3 módulos: Temas emergenciais e transversais; Novos desafios e práticas em gestão cultural e Fazeres,
tradições e inovações artísticas e culturais: é hora de se reinventar. Não perca!

FESTIVAL DE OUTONO 2021
Município:

Estiva

Data:

07/04, 20/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Esportivo, Gastronômicos e Produtos, Online

Endereço:

https://www.facebook.com/estivatur - CENTRO, AV. PREFEITO GABRIEL ROSA, 177

Circuito:

IGR Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

34621122

Facebook:

https://www.facebook.com/estivatur

Site:

https://www.facebook.com/estivatur

Descrição:
Neste ano de 2021 o Festival de Outono de Estiva que sempre aconteceu na Praça Central da cidade, realizará de forma ONLINE as atividades culturais neste período de
Estação. Dicas culturais serão divulgadas entre os dias 07 de abril a 20 de junho, para que você possa ter todo o conteúdo cultural no seu celular ou computador. Serão
divulgados vários tipos de ações com fotos, vídeos, links com dicas especiais entre outros. Acompanhe-nos!

API! ROCK FESTIVAL
Município:

São João Nepomuceno

Data:

08/04, 08/04

Categoria:

Online

Endereço:

Praça da Estação - , ,

Circuito:

IGR Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

32 3261 1285

Facebook:

https://www.facebook.com/ApiRockFestival

Site:

https://www.sjnepomuceno.mg.gov.br/

Descrição:
Anualmente, o Api! Rock Festival traz o encontro de bandas são-joanenses e da região, em dois dias de evento, no centro da cidade, durante o mês de abril. Com a
pandemia, o evento online traz uma homenagem e valorização das bandas da cidade, com um show preparado em virtude da Lei Federal Aldir Blanc, com exibição no
youtube da Prefeitura SJN, a partir de 10 de abril, às 20h. O rock 'n roll é um estilo musical de forte identificação com a juventude de São João Nepomuceno e dos visitantes.
Em sua normalidade, no fim de semana voltado aos acordes das fortes guitarras e os enérgicos gritos de vozes masculinas e femininas que dividem o palco. A estrutura do
evento oferece tendas para público, barracas e bares com bebidas, comidas, fast food, loja de acessórios (rock), cerveja artesanal, etc.

BATE-PAPO: PROGRAMAÇÃO CULTURAL, AINDA É POSSÍVEL? - MM GERDAU
Município:

Belo Horizonte

Data:

08/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.instagram.com/mmgerdau/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3516-7200

Facebook:

https://www.facebook.com/mmgerdau

Site:

http://www.mmgerdau.org.br/

Descrição:
O MM Gerdau lançou um convite às diretoras, curadoras, gestoras e programadoras culturais de diversos espaços dentro e fora da cidade de Belo Horizonte, à conversa
conjunta sobre programar. Programação cultural, ainda é possível? As janelas de transmissão serão abertas ao diálogo entre Clarisse Marinho, diretora de Extensão das
Artes da Secretaria de Patrimônio Cultural e Turismo de Itabirito-MG, Karla Bittar, gerente de Cultura do SESI-Cultura, Keyna Eleison, diretora Artística do MAM - Museu de
Arte Moderna-RJ e Milena Lago, gerente de Programação da Fundação Clóvis Salgado - Palácio das Artes e Serraria Souza Pinto.

11ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE PERFORMANCE "DURANTE,"
Município:

Belo Horizonte

Data:

08/04, 12/04

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.festivaldurante.com.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/FestivalDurante

Site:

https://www.festivaldurante.com.br/

Descrição:
O “Durante,” é um festival de performance que teve sua primeira edição em 2016 com o objetivo de aproximar o público não especializado em arte contemporânea da
produção e discussões artísticas. Em sua 11ª edição, que acontecerá de 08 a 12 de Abril, o festival homenageará a emblemática “Semana de Arte de Vanguarda”, que
ocorreu em Belo Horizonte em 1970, coordenada por Frederico Morais e Maristela Tristão, para comemorar a inauguração do Palácio das Artes, não perca!

SEMANA DE CINEMA NEGRO DE BELO HORIZONTE
Município:

Belo Horizonte

Data:

10/04, 16/04

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://linktr.ee/SCNBH - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/semana.cinemanegrobh/?ref=page_internal

Descrição:
O evento convida o publico a assistir os diversos filmes nacionais e internacionais e a participar de oficinas e debates a respeito das memorias e historias registradas pelo
cinema.

ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM ITANHANDU
Município:

Itanhandu

Data:

10/04

Categoria:

Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço:

Praça da Matriz - Centro, Praça Amador Guedes, S/N

Circuito:

IGR 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.

ESPAÇO EM REDE - ESPAÇO DO CONHECIMENTO UFMG
Município:

Belo Horizonte

Data:

10/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/acontece/espacoemrede/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-8350

Facebook:

https://www.facebook.com/espacodoconhecimentoufmg

Site:

https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/acontece/espacoemrede/

Descrição:
Você conhece as diversas formas de explicar a criação do mundo e dos seres humanos, elaboradas por diferentes culturas? Esse tema será abordado na oficina virtual
Brincando de Contar Histórias, que acontece no dia 10 de abril. A atividade é uma contação de histórias, mesclada com brincadeiras, e se baseia na instalação Cosmogonias,
localizada no segundo andar do Espaço do Conhecimento UFMG, dentro da exposição Demasiado Humano. Nessa instalação são apresentadas histórias de criação do
mundo pela ótica das culturas Yorubá, Maxacali, Maia-Quiché, Grega e Judaico-Cristã.

SINFONIA Nº 9, "DO NOVO MUNDO", DE DVORÁK - FILARMÔNICA DE MG
Município:

Belo Horizonte

Data:

10/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UC3L27nOLEOTC7CsNOUr-a9A - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-9000

Facebook:

https://www.facebook.com/filarmonicamg

Site:

https://filarmonica.art.br/

Descrição:
Ao assumir a direção do então Conservatório de Nova York, em 1892, o compositor tcheco Antonín Dvorák se encantou pelo o mundo das Américas. Em sua Nona Sinfonia,
mais conhecida por Sinfonia “Do Novo Mundo”, o compositor assimila temas do folclore norte-americano ao seu famoso estilo oriundo do folclore boêmio, elaborando então
uma linguagem própria, multicultural. O concerto será transmitido no canal do YouTube da Orquestra Filarmônica, no dia 10 de Abril, às 19 horas.

FEIRINHA GASTRONÔMICA E CULTURAL E TURÍSTICA
Município:

Coluna

Data:

11/04, 12/06

Categoria:

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

Endereço:

Praça Herculano Torres - Centro, Praça Herculano Torres, s/n

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 3435-1255

Site:

https://coluna.mg.gov.br/

Descrição:
A nossa Feira Gastronômica será realizada nos meses de abril e junho de 2021, sendo um evento que apresentará à população colunense e região os diversos produtos
típicos produzidos na nossa terra, com a divulgação da cultura local. Teremos apresentações musicais de cantores locais, apresentação do Centro Cultural Guerreiros do
Vale e do Grupo de Caboclinhos de Coluna. O evento acontecerá a partir das 16:00hs. Venham prestigiar esse evento! Onde Você passara uma tarde bem descontraída em
nossa cidade!

OFICINAS COM O GALPÃO
Município:

Belo Horizonte

Data:

12/04, 31/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

Plataforma Zoom - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3463-9186

Facebook:

https://www.facebook.com/grupogalpao/

Site:

https://linktr.ee/GrupoGalpao

Descrição:
Durante o ano de 2021, o Grupo Galpão terá uma programação com diversas oficinas virtuais que serão ministradas pelo elenco e equipe do Galpão, todas gratuitas! A cada
semana serão abertas as inscrições de uma oficina.

PROJETO DIÁLOGOS: ARTISTA E CURADOR(A) - CENTRO CULTURAL UFMG
Município:

Belo Horizonte

Data:

12/04, 31/05

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/CentroCulturalUFMG/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-8284

Facebook:

https://www.facebook.com/centroculturalufmg

Site:

https://www.ufmg.br/centrocultural/

Descrição:
O Centro Cultural UFMG lança no dia 12 de abril de 2021, o projeto Diálogos: artista e curador, que pretende disponibilizar exposições virtuais em formato de vídeos
documentários mensalmente nas redes sociais da instituição. A partir de recortes curatoriais cronológicos, os vídeos trazem uma linha evolutiva no tempo e no percurso da
criação do artista, oferecendo ao espectador a oportunidade de percorrer virtualmente pelas obras, através de simulação 3D, sendo mediado pelos comentários do artista e do
curador.

SEMINÁRIO METROPOLITANO DE ESTUDOS SOBRE AS PERIFERIAS - SMESP 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

12/04, 14/04

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

Canal do Youtube WebTVSemifusa - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98588-3184

Facebook:

https://www.facebook.com/InstitutoCulturalColetivoSemifusa/

Site:

https://www.coletivosemifusa.org/

Descrição:
O evento visa contribuir para os estudos que permeiam os espaços periféricos e suas dinâmicas, com foco na construção dos sujeitos e suas relações, que ocorrerá por meio
de interações entre pesquisas, debates e exposição de ideias. O evento foi organizado dentro do planejamento de atividades do Instituto Cultural Semifusa e patrocinado com
recursos oriundos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc e, ocorrerá em formato online e gratuito.

VII CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA DE EMERGÊNCIA ADULTO E PEDIÁTRICO
Município:

Belo Horizonte

Data:

13/04, 17/04

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://www.abramedemg.org.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(51) 3094 2777 / (51) 3093-2777

Facebook:

https://www.facebook.com/abramede2021/?ref=page_internal

Site:

https://www.congressoabramede.org.br/

Descrição:
Os sistemas de atenção às emergências desempenham um papel vital na assistência em saúde de um país, fornecendo atendimento imediato e servindo como uma
importante porta de entrada do sistema. Utilizar o atendimento de emergência como uma infraestrutura de entrega compartilhada apresenta oportunidades para aumentar a
eficiência não apenas no tratamento de condições sensíveis ao tempo, mas também na prevenção secundária, por sua capacidade de promover a detecção precoce de
doenças e aprimorar a coordenação do atendimento. O atendimento de emergência exerce uma posição crítica como um ponto de acesso ao sistema de saúde e suas
principais conexões com o atendimento longitudinal e integral. Muitos países em desenvolvimento lutam para fornecer atendimento médico de emergência e carecem de
infraestrutura e treinamento adequado das suas equipes multiprofissionais. No Brasil, a medicina de emergência foi recentemente reconhecida como especialidade médica,
sendo estabelecidos vários programas de treinamento. Não só na área médica, mas programas de residência multiprofissional também têm sido criados, o que agrega muito
valor ao atendimento multidisciplinar. A ABRAMEDE tem tomado medidas para desenvolver a Medicina de Emergência como uma especialidade, concentrando-se no
desenvolvimento humano por meio da educação e treinamentos e no fortalecimento de políticas públicas para a área. O tema central deste congresso é “Perspectivas Globais
da Medicina de Emergência”. Vários desafios globais são compartilhados por nós, como a educação em medicina de emergência, a superlotação dos departamentos de
emergência, a assistência em saúde em locais com recursos escassos ou a falta de profissionais qualificados em áreas remotas. Neste congresso, vários destes temas serão
abordados por referências mundiais, regionais e locais, sendo uma grande oportunidade de nos educarmos, discutirmos e aprendermos soluções inovadoras para uma
melhor atenção às emergências. Não perca esta oportunidade de aprender e interagir com lideranças internacionais e nacionais.

SÉRIE: DIÁLOGOS - INHOTIM
Município:

Belo Horizonte

Data:

13/04, 04/05

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCCWIlQwPzICO85Fvxf9px7w - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3571-9700

Facebook:

https://www.facebook.com/inhotim

Site:

https://www.inhotim.org.br/

Descrição:
A série Diálogos, criada pelo Inhotim em 2020, convida personalidades das artes plásticas, do teatro e da música a conversas sobre suas trajetórias. Os cinco episódios de
Diálogos que vão ao ar no Arte1 somam milhares de visualizações no canal do Inhotim no YouTube.

ANIVERSÁRIO DE ITAMBACURI
Município:

Itambacuri

Data:

13/04, 18/04

Categoria:

Online

Endereço:

Praça de Eventos - Centro, PRAÇA DOS FUNDADORES, 0

Circuito:

IGR Pedras Preciosas

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 3511-2526

Descrição:
O evento em comemoração ao aniversário de Itambacuri aconteceu no mês de abril, dia 13 e estendeu as comemorações aos finais de semana. A festividade ocorreu de
modo on-line.

"PREPARA GASTRONOMIA" BELOTUR E SEBRAE
Município:

Belo Horizonte

Data:

13/04, 15/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCkM2QcOqysch37mGzdYOYww - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3314-2808

Site:

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mg?codUf=14

Descrição:
Entre os dias 13 e 15 de Abril, acontecerá o "Prepara Gastronomia" um evento realizado em parceiria da Belotur com o Sebrae MG. O evento acontecerá de forma online e
será voltado para empresários do ramo da gastronomia, haverá bate papo com especialistas na área, os temas abordados serão: "Como aumentar suas vendas pelo
delivery/aplicativo?", "Seu cardápio é atraente? Dicas para lucrar mais" e "O que seu cliente compra? O que o seu funcionário vende?". As transmissões acontecerão no
canal do YouTube do Sebrae MG, não perca!

3º ENCONTRO DE FINANÇAS DO IBEF-MG
Município:

Belo Horizonte

Data:

13/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://hba.com.br/streaming/encontro-financas/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3347-3444

Facebook:

https://www.facebook.com/ibefminas/

Site:

https://ibefminas.com.br/

Descrição:
O evento acontecerá no dia 13/04/2021, às 18h e contará com a presença de executivos e empresários mineiros, que se encontrarão para um debate no terceiro Encontro de
Finanças de 2021, do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-MG), em formato virtual (Webinar). O convidado desta edição será o Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores da Hidrovias do Brasil, Fabio Schettino, que vai falar sobre as experiências e apontar os desafios do mercado de hidrovias no Brasil.

EXPOSIÇÃO: "ABRAHAM PALATNIK - A REINVENÇÃO DA PINTURA" - CCBB BH
Município:

Belo Horizonte

Data:

14/04, 19/04

Categoria:

Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Online

Endereço:

https://tourvirtual360.com.br/abrahampalatnik/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3431-9400

Facebook:

https://www.facebook.com/ccbb.bh

Descrição:
Pela primeira vez em Belo Horizonte, mostra exibe obras de um dos pioneiros da chamada arte cinética no Brasil. O CCBB BH disponibiliza tour virtual 360º da exposição
‘Abraham Palatnik – A Reinvenção da Pintura’. A exposição apresenta a obra de Palatnik, que cria uma forma no espaço pelo movimento, além de confundir e ampliar as
fronteiras entre pintura e escultura. Os trabalhos que compõem a exposição vêm de coleções brasileiras, além de obras do atelier do próprio artista.

PROJETO AULAS ABERTAS
Município:

Belo Horizonte

Data:

14/04, 30/04

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/CentroCulturalUFMG - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-8290

Facebook:

https://www.facebook.com/centroculturalufmg/?ref=page_internal

Site:

https://www.ufmg.br/centrocultural/?page_id=15650

Descrição:
O Centro Cultural UFMG, em virtude da interrupção das atividades culturais em seu espaço físico devido à pandemia provocada pelo coronavírus, criou o projeto “Aulas
Abertas” com o objetivo de trazer temas pertinentes ao contexto que estamos vivendo por meio de vídeos relacionados ao bem-estar, a arte e a cultura. A cada semana será
publicada uma nova aula, sempre as quartas-feiras, através do Facebook, Instagram, YouTube e Site da Instituição. O projeto foi elaborado para oferecer um espaço de
compartilhamento de ideias, conceitos e experiências, buscando a construção do conhecimento reflexivo e crítico pelo público, que terá acesso à fala de professores,
pesquisadores e artistas convidados, não sendo assim aulas propriamente ditas, mas discussões contextualizadas pelo olhar científico e humano, essenciais nesse momento
de crise.

"OLIVÊRA" - PROJETO PODCAST RECITAIS
Município:

Belo Horizonte

Data:

15/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/watch?v=wEVZeQ_rS_E - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3222-5764

Facebook:

https://www.facebook.com/academiamineiradeletras

Site:

http://www.academiamineiradeletras.org.br/

Descrição:
A pesquisadora Leila Barbosa apresenta a palestra “Belmiro Braga: o poeta da AML e do Caminho Novo”. O conteúdo estará disponível no canal da AML no YouTube.
Tratara do escritor que encantou os leitores brasileiros no último século, Belmiro Braga, que inclusive já ganhou relevância a ponto de ter sua cidade natal batizada com seu
nome.

SONS DA CIDADE – MOSTRA INTERNACIONAL DE VIOLÃO DE BH
Município:

Belo Horizonte

Data:

15/04, 17/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/AbraPalavra - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99125-3400

Facebook:

https://www.facebook.com/violaobrasileiro

Site:

https://www.sonsdacidade.com/

Descrição:
Está chegando a 3ª edição do “SONS DA CIDADE: Mostra Internacional de Violão de Belo Horizonte”. Neste ano, a mostra apresenta, uma programação totalmente online e
gratuita com apresentações de artistas violonistas renomados e também boas rodas de conversa. A ideia do projeto, promovido pela Arte & Produção, é levar ao público uma
programação musical de qualidade e de nível internacional, além de render bons papos sobre a pesquisa dos violonistas, suas referências, histórias e curiosidades.

PROJETO "SOBRE O RIO" - MM GERDAU
Município:

Belo Horizonte

Data:

15/04

Categoria:

Feiras e Exposições, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/watch?v=5KmAq4LsRQA - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3516-7536

Facebook:

https://www.facebook.com/mmgerdau/

Site:

http://www.mmgerdau.org.br/

Descrição:
Será oferecido uma programação online, ao vivo e gratuita. Ocorrerá o segundo encontro, desta vez com a artista visual Isabela Prado e o geógrafo Alessandro Borsagli, que
contarão sobre os processos criativos da artista e o diálogo permanente com o geógrafo para a construção do projeto "Sobre o Rio".    O projeto olha para a cidade de Belo
Horizonte e decifra seus rios canalizados a partir de intervenções no meio urbano, que ora se tornam diluídas no ir e vir, como a própria água, ora são pontos que acenam
para os nossos sentidos críticos no incentivo à reflexão sobre a construção das cidades.

LABORATÓRIO DE CRÍTICA: CRÍTICA DE TEATRO, ESCRITA CRIATIVA - CCBB EDUCATIVO
Município:

Belo Horizonte

Data:

15/04

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.sympla.com.br/laboratorio-de-critica---critica-de-teatro-escrita-criativa-com-daniele-avila-small__1166887?utm_source=BenchmarkE - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3431-9400

Facebook:

https://www.facebook.com/ccbb.bh

Site:

http://www.ccbbeducativo.com/cursos

Descrição:
A proposta desse encontro é compartilhar uma reflexão sobre esta atividade da crítica como escrita criativa, que pode assumir formatos diversos para entrar em diálogo
inventivo com os espetáculos. Para isso, será feita uma reflexão sobre a transição entre o jornal impresso e os espaços independentes no meio digital, um movimento
bastante significativo no contexto brasileiro, e as implicações que essa grande mudança tem trazido para as noções de crítica e para as ideias sobre quem pode ou deve
escrever críticas.

CURTA-METRAGEM “VÁLVULA” - GRUPO MISERÁVEL
Município:

Belo Horizonte

Data:

15/04, 18/04

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UC5GcKVmtxHL_tfW5erE3oww - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99302-5009

Facebook:

https://www.facebook.com/grupomiseravel

Site:

https://grupomiseravel.contactin.bio/

Descrição:
O coletivo artístico é formado por Bruno Pimenta, Esdras Chiarelli, Giuli Paz e Ivo Ivo Ivo. Desenvolveram um curta-metragem que aproxima as pesquisas do Miserável com a
linguagem do cinema. O filme tem como referência as cenas-curtas e novelas de Samuel Beckett, um dos principais dramaturgos do século XX, continuando a pesquisa de
linguagem do Grupo Miserável junto à diretora Amora Tito, que investiga o realismo fantástico e as dramaturgias contemporâneas. A quietude das cenas do dramaturgo
irlandês mais a junção do teatro com a linguagem audiovisual são explorados no curta, a fim de desenvolver uma obra que dilate em cena as formas como nossos corpos
foram afetados pelo distanciamento e o convívio online. O roteiro, que fala sobre intimidade, silêncio, fragilidade, tempo e solidão, é inspirado pelas vivências e reflexões do
elenco no último ano e as gravações foram feitas separadamente por cada artista em sua casa, em diálogo pela internet com Amora e Eletromago, que assina a trilha sonora,
e a fase seguinte de edição e finalização.

I CONGRESSO MINEIRO DE SAÚDE MENTAL 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

15/04, 17/04

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://doity.com.br/i-congresso-mineiro-de-saude-mental#about - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3319-9500

Facebook:

https://www.facebook.com//centrouniversitariounibh

Site:

https://doity.com.br/i-congresso-mineiro-de-saude-mental

Descrição:
O evento tem o objetivo de contribuir para o saber dos acadêmicos e profissionais da saúde de todo o Brasil e será pautado no tema “Inovação, pesquisa e humanização”. A
programação do evento consiste em palestras, relatos de experiências, mesas redondas com profissionais das diferentes regiões do país, além de trabalhos científicos
selecionados pela banca e que serão publicados na revista e-Scientia.

FESTIVAL VERÃO NA MONTANHA
Município:

São Lourenço

Data:

16/04, 21/04

Categoria:

Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Online

Endereço:

http://www.festivalveraonamontanha.com.br - , ,

Circuito:

IGR Águas

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 98856-0035

Facebook:

https://www.facebook.com/festivalveraonamontanha

Site:

http://www.festivalveraonamontanha.com.br

Descrição:
O Festival Verão na Montanha foi idealizado pelo São Lourenço Convention & Visitors Bureau, contemplado, neste ano de 2021 pela Lei Aldir Blanc - LAB. Trata-se de
apresentar e divulgar artistas e valores culturais de São Lourenço e região. As montanhas de Minas sempre esconderam tesouros, agora é hora de mostrá-los. O evento
acontece de 16 a 21 de abril de 2021, traz cursos, exposições fotográficas, artesanato, debates e apresentações artísticas. O evento é 100% online e gratuito, e todos os
materiais foram produzidos por artistas de São Lourenço e região.

MOSTRA INÉDITA "CULTS DO TERROR"
Município:

Belo Horizonte

Data:

16/04, 16/05

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/palaciodasartesmg - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3236-7400

Facebook:

https://www.facebook.com/fundacaoclovissalgado

Site:

https://www.cinehumbertomauromais.com/

Descrição:
A Fundação Clóvis Salgado, por meio do Cine Humberto Mauro, apresenta a mostra inédita Cults do Terror, que contempla marcos cinematográficos do gênero realizados
entre as décadas de 1950 e 1960, período em que o cinema de terror teve grandes transformações técnicas e artísticas. Os dez longas-metragens permanecerão disponíveis
de forma contínua e gratuita na plataforma exclusiva do CHM (CineHumbertoMauroMAIS), de 16 de abril até 16 de maio de 2021. A mostra, que possui curadoria da Gerência
do Cine Humberto Mauro, contará com debates especiais das sessões História Permanente do Cinema e Cinema e Psicanálise com tradução em libras.

VIII JORNADA DE PNEUMOLOGIA E ALERGIA PEDIÁTRICA 2021 - EDIÇÃO ONLINE
Município:

Belo Horizonte

Data:

16/04, 17/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://pneumoalergoped2021.com.br/home.asp - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Site:

https://pneumoalergoped2021.com.br/home.asp

Descrição:
A VIII edição da Jornada de Pneumologia e Alergia Pediátrica do Hospital infantil João Paulo II e do Hospital Felício Rocho, acontecerá nos dias 16 e 17 de Abril, com
transmissão online. A programação científica será elaborada com a finalidade de trazer renomados professores da Pneumologia e Alergia Pediátrica em sessões de mesasredondas, conferências, palestras e muito debate, sempre com temas de grande interesse.

13º ENCONTRO MINAS NA MPB
Município:

Belo Horizonte

Data:

17/04, 18/04

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCz4rrmv9kznDs0u2I7crw6g - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99889-2706

Facebook:

https://www.facebook.com/encontrominasnampb

Descrição:
O Encontro Minas na MPB é um projeto focado nos compositores mineiros e tem como objetivos: valorizar a produção estadual, através da difusão e intercâmbio,
considerando como premissas a diversidade e a inclusão sociocultural. Assim, a cada ano, a partir da indicação dos próprios participantes, duas mulheres, um violeiro e um
instrumental, além de outros gêneros (samba, chorinho, pop rock, etc.), são selecionados, levando-se em conta, sempre, o fator geográfico no ato da seleção, visando maior
abrangência entre as cinco macro-regiões do estado. O evento acontece em 02 dias, em cada dia, cinco músicos apresentam 03 composições de suas autorias. A
organização do evento disponibiliza para os compositores participantes, para acompanhamento, uma banda de base bastante conceituada no meio musical, cabendo ao
compositor optar por ter acompanhamento ou não.

TEM TODO SÁBADO - SESC PALLADIUM
Município:

Belo Horizonte

Data:

17/04, 24/04

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/SescemMinasGerais - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3270-8100

Facebook:

https://www.facebook.com/SescPalladium/

Site:

http://www.sescmg.com.br/sescpalladium/

Descrição:
O "Tem Todo Sábado" realizado pelo SESC Palladium com apresentações virtuais, apresenta aos sábados do mês de Abril, programações imperdíveis e gratuitas. A
programação contará no dia 17/04 com a Live "Movimente seu corpo", e no dia 24/04 pelo IGTV "Pequenas Histórias - Por que a zebra tem listras?", as transmissões serão as
15h.

[LIVE] CLÁSSICOS OOP: IVAN LINS E GILSON PERANZZETTA - ORQUESTRA OURO PRETO
Município:

Belo Horizonte

Data:

17/04

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/watch?v=PltMcCTi33M - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3270-8100

Facebook:

https://www.facebook.com/SescMinas

Site:

https://www.sescmg.com.br/wps/portal/sescmg/unidades/unidades_cultura/sesc_palladium

Descrição:
Em mais uma ação para transformar música em afago, vai ao ar no canal do YouTube da Orquestra de Ouro Preto, no dia 17 de abril, às 20h30, mais um concerto histórico da
Série Clássicos OOP. Para curtir e cantar junto "Orquestra Ouro Preto, Ivan Lins e Gilson Peranzzetta" resgatam sucessos que marcaram a história do cantor e compositor
brasileiro. Gravado em 2018, no Sesc Palladium, em Belo Horizonte-MG, a apresentação traz no repertório sucessos como "Lembra de mim", “Vitoriosa”, “Madalena” e outros
que ganharam novos arranjos assinados por Peranzzetta. Com influências que vão do jazz à bossa nova, Ivan Lins é um dos artistas brasileiros mais reconhecidos
internacionalmente, com mais de 600 composições e participações, além de 43 discos gravados.

ENCONTRO SERTANEJO ONLINE
Município:

São João Nepomuceno

Data:

17/04, 17/04

Categoria:

Online

Endereço:

Centro Cultural - , ,

Circuito:

IGR Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

32 3261 1285

Facebook:

https://www.facebook.com/prefeiturasjnepomuceno

Site:

https://www.sjnepomuceno.mg.gov.br/

Descrição:
Neste programa, violeiros, sanfoneiros, percussionistas, violonistas e cantores(as) sertanejos são-joanenses apresentam seus valores. Uma novidade para maioria dos
participantes, o contato com esta tecnologia. Normalmente, músicos da cidade e região encontram na Praça da Estação de São João Nepomuceno, na manhã do último
sábado de cada mês para apresentações da música raiz. No entanto, devido a pandemia, o evento está paralisado e para esta edição online especial, alguns dos músicos
sertanejos são-joanenses estiveram no palco do Centro Cultural para a gravação de um programa especial no Youtube da Prefeitura SJN, a partir do dia 17 de abril, às 20h.

PROGRAMAÇÃO "GRUTA" ONLINE - ABRIL
Município:

Belo Horizonte

Data:

19/04, 30/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.facebook.com/GRUTA.BH - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/GRUTA.BH

Descrição:
Entre abril e agosto, a Gruta promoverá, semanalmente, pela internet, pocket shows musicais, festas com DJs, ações cênicas e conversas sobre o terror no cinema com
Wanira Vampira (Wagner Alves, artista, performer e integrante do coletivo que atualmente gere o espaço). A programação Gruta Online do mês de Abril contará com a Agenda
Trevosa da Wanira Vampira: Slashers de Terror, uma Festa com DJ Black Josie, e outra Agenda Trevosa da Wanira Vampira - "As Rainhas do Grito", com Matheus Silva.

I SEMANA ESTADUAL DE INCENTIVO À LITERATURA - MINAS 300 ANOS
Município:

Belo Horizonte

Data:

19/04, 23/04

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais (Presencial e Instagram) - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3269-1166

Facebook:

https://www.facebook.com/bibliotecapublicaestadualmg/

Site:

http://www.bibliotecapublica.mg.gov.br/

Descrição:
A produção literária mineira ao longo de 300 anos de história é o mote da I Semana Estadual de Incentivo à Literatura – Minas 300 Anos. Iniciativa da Secretaria de Estado de
Cultura e Turismo (Secult), por meio do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Minas Gerais (SEBPMG), o evento gratuito aborda a efeméride de 300 anos de Minas
Gerais, com programação virtual variada, mesclando atividades virtuais e presenciais. Mais de 30 bibliotecas públicas e comunitárias, vinculadas ao Sistema Estadual de
Bibliotecas Públicas de Minas Gerais, vão integrar a programação da I Semana Estadual de Incentivo à Literatura. Com ações virtuais e algumas presenciais (seguindo os
protocolos sanitários), os espaços vão disponibilizar para o público uma série de atividades que valorizam a leitura e evidenciam a importância das bibliotecas como
fomentadoras da arte e da cultura, principalmente da literatura. As atividades propostas serão veiculadas em diferentes plataformas digitais das bibliotecas que aderiram à
Semana de Incentivo à Literatura. Em Belo Horizonte, por exemplo, a Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais terá uma série de ações em seu perfil do Instagram
(@bibliotecaestadualmg), com bate-papos, leitura de contos, vídeos de incentivo à leitura entre outras propostas.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Município:

Belo Horizonte

Data:

20/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCG1e-aC4zV04-OivP4JNzPQ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Descrição:
Já parou para pensar que as cores têm um papel fundamental no nosso cotidiano? Seja no sinal de trânsito, seja nas roupas que vestimos, elas permeiam nossa rotina. Na
formação deste mês, abordaremos seus fundamentos e princípios, visando aproximar os professores e interessados à linguagem cromática, por meio de estudos teóricos e
práticos. Serão propostas atividades sobre o círculo cromático e outros temas relevantes. Acompanhe no YouTube.

FESTA DO BOI PINTADINHO
Município:

Resplendor

Data:

20/04

Categoria:

Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos

Endereço:

Campo de Futebol do distrito de Independência - Distrito de Independência, Rua Carlos A Freitas, 66

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33)3263-1111

Facebook:

https://www.facebook.com/Secretaria-Municipal-de-Turismo-Resplendor-1692443424384895/?ref=br_rs

Descrição:
A festa cultural do boi pintadinho resgata a cultura local onde a comunidade se mobiliza, onde apresenta sua cultura com danças e comidas tipicas, com apresentação do boi
pintadinho, danças folclóricas, voltadas para o resgate cultural, sendo realizada com parceria da Prefeitura e comunidade local. O evento conta também com diversas
barraquinhas com comidas tipicas e bebidas variadas, conta também com musica ao vivo com banda regionais. Mais informações os turistas podem entrar em contato com a
Secretaria Municipal de Turismo.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES | EXPERIÊNCIA CROMÁTICA: UMA IMERSÃO NO UNIVERSO DAS CORES - CASA FIAT DE CULTURA
Município:

Belo Horizonte

Data:

20/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.instagram.com/casafiatdecultura/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3289-8900

Facebook:

https://www.facebook.com/casafiatdecultura

Site:

http://www.casafiatdecultura.com.br/?fbclid=IwAR1_HnNI67AdrFQRDGHC7pOrcISWrGmLvNFjEdTZGoND0EIjcZNingykK9s

Descrição:
Já parou para pensar que as cores têm um papel fundamental no nosso cotidiano? Seja no sinal de trânsito, seja nas roupas que vestimos, elas permeiam nossa rotina,
Dessa forma a Casa Fiat de Cultura vai abordar seus fundamentos e princípios, visando aproximar os professores e interessados à linguagem cromática, por meio de estudos
teóricos e práticos. Serão propostas atividades sobre o círculo cromático e outros temas relevantes. O evento será transmitido nas redes sociais da Casa Fiat, não perca!

PODCAST "LEITURAS" - CENTRO CULTURAL UFMG
Município:

Belo Horizonte

Data:

20/04, 30/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCkmf_GJlSXqWWheg6P4EGzQ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-8284

Facebook:

https://www.facebook.com/centroculturalufmg

Site:

https://www.ufmg.br/centrocultural/

Descrição:
O Podcast Leituras do Centro Cultural UFMG recebe Magna Oliveira em um bate papo e contação de história. Para Magna, contar histórias é um chamado, não é uma
brincadeira, é algo necessário, uma forma de se conectar com a ancestralidade negra. Para contar suas histórias, teve que enveredar por um universo desconhecido e
pesquisar a mitologia afro-brasileira.

[LIVE] LOCKDOWN E SEUS EFEITOS - APUBH UFMG
Município:

Belo Horizonte

Data:

20/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/Apubhufmgsindicato - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3441-7211

Facebook:

https://www.facebook.com/apubhufmgsindicato

Site:

https://apubh.org.br/

Descrição:
O APUBH UFMG convida todas e todos a aprofundar o debate sobre os motivos para a implementação dessa medida e sobre as suas implicações, na LIVE "Lockdown e
seus efeitos”.O debate online terá a presença de Eliana Aparecida Mori Honain, secretária da Saúde da Prefeitura de Araraquara (SP). A cidade alcançou resultados muito
positivos, após adotar o lockdown para conter o avanço da pandemia. A conversa também terá a participação do médico infectologista Unaí Tupinambás, professor da UFMG
e integrante dos Comitês de Enfrentamento à Covid-19 da PBH e da UFMG, e do e do matemático Luiz Henrique Duczmal, professor titular do Departamento de Estatística da
UFMG.⠀

WORLD CREATIVITY DAY 2021 - BELO HORIZONTE
Município:

Belo Horizonte

Data:

21/04, 22/04

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

Aplicativo Dia da Criatividade - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

+351 912 620 078

Facebook:

https://www.facebook.com/worldcreativityday

Site:

https://www.worldcreativityday.com/brazil/belo-horizonte/home

Descrição:
O evento conta com a participação de 126 cidades em 19 países que receberam os direitos de representação no World Creativity Day 2021. Serão milhares de atividades
disponíveis de aprendizagem, inspiração e acesso a oportunidades incríveis para fazer uma revolução na sua vida e de nossa comunidade. Se você acredita que sua
criatividade é capaz de inspirar uma revolução na aprendizagem e acelerar o desenvolvimento de novas habilidades por um mundo melhor, baixe o app Dia Mundial da
Criatividade, inscreva-se agora e faça parte do maior festival colaborativo de criatividade do mundo.

MALHAÇÃO DO JUDAS
Município:

Gonçalves

Data:

21/04

Categoria:

Populares e Folclóricos

Endereço:

Praça Matriz - Centro, Praça Monsenhor Dutra, 247

Circuito:

IGR Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3654-1271

Site:

http://www.goncalves.mg.gov.br

Descrição:
Um grupo de jovens se reúne no domingo de manhã para confeccionar o Judas, que é um boneco de tamanho natural, geralmente caracterizado por uma personalidade em
evidência (um político, por exemplo) que desfila pela cidade encima de um caminhão, ao som de batucada e de onde se jogam doces e balas para as crianças. O caminhão é
seguido por carros buzinam e festejando. Depois da carreata, o caminhão para na praça, onde é lido o seu testemunho em forma de versos e onde Judas deixa seus
pertences às pessoas da cidade, de acordo com fatos engraçados que aconteceram com elas durante o ano. Em seguida, o boneco é lançado e rasgado pelas crianças à
procura de dinheiro.

ATELIÊ ABERTO | INSPIRAÇÕES DE MINAS - TECENDO CORES - CASA FIAT DE CULTURA
Município:

Belo Horizonte

Data:

22/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.instagram.com/casafiatdecultura/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3289-8900

Facebook:

https://www.facebook.com/casafiatdecultura

Site:

http://www.casafiat.com.br/?p=7457

Descrição:
A prática de entrelaçar fios, fibras e tiras de couro para produzir tecidos é muito antiga e está presente em Minas Gerais desde a fundação do estado. A tecelagem manual
firmou-se como tradição cultural, a partir de técnicas de influência portuguesa e árabe. A proposta do Ateliê Aberto, da Casa Fiat de Cultura, é usar esses métodos como
inspiração para criar um trabalho artístico a partir de fitas coloridas. Na construção da peça, serão trabalhadas cores complementares e formas geométricas ritmadas, em
referência à técnica do repasso do tear mineiro. A transmissão do evento acontecerá nas redes sociais da Casa Fiat.

INSPIRAÇÕES DE MINAS - TECENDO CORES
Município:

Belo Horizonte

Data:

22/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.instagram.com/casafiatdecultura/?utm_campaign=programacao_abril_casa_fiat_de_cultura&utm_medium=email&utm_source=RD+Station - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/casafiatdecultura?utm_campaign=programacao_abril_casa_fiat_de_cultura&utm_medium=email&utm_source=RD%20Station

Descrição:
A prática de entrelaçar fios, fibras e tiras de couro para produzir tecidos é muito antiga e está presente em Minas Gerais desde a fundação do estado. Aqui, a tecelagem
manual firmou-se como tradição cultural, a partir de técnicas de influência portuguesa e árabe. A proposta do Ateliê Aberto é usar esses métodos como inspiração para criar
um trabalho artístico a partir de fitas coloridas. Na construção da peça, serão trabalhadas cores complementares e formas geométricas ritmadas, em referência à técnica do
repasso do tear mineiro. Acompanhe nos stories do Instagram e do Facebook.

VIII COLPOMINAS - JORNADA DE PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR E COLPOSCOPIA - 100% VIRTUAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

22/04, 24/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://colpominas.com.br/inscricao/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3247-1640

Facebook:

https://www.facebook.com/Colpominas-2021-344776336927636

Site:

https://colpominas.com.br/

Descrição:
Entre os dias 22 à 24 de Abril, o VIII Colpominas - Jornada de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia, acontecerá 100% virtual. A proramação do evento conta com
temas de palestras previstos na programação anterior e a participação de grandes especialistas convidados. Os assuntos abordados no evento serão: laser e radiofrequência
na síndrome urogenital, abordagem da síndrome fúngica, rastreamento do câncer de colo do útero, NIC I - critérios para abordagem, fissuras vulvares persistentes, candidíase
e vaginose assintomáticas, diagnóstico e tratamento das dermatoses vulvares, homeopatia e fitoterapia nas vulvovaginites recorrentes, imunohistoquímica,gravidez pós CAF,
abordagem das ISTs na gravidez, adenocarcinoma in situ e biologia molecular.

UNIVERSO SINFÔNICO - ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MG
Município:

Belo Horizonte

Data:

22/04, 30/04

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/Filarm%C3%B4nicadeMinasGerais - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-9000

Facebook:

https://www.facebook.com/filarmonicamg

Site:

https://filarmonica.art.br/

Descrição:
Para complementar uma semana repleta de obras com piano, a Orquestra Filarmônica oferece para você a indicação de alguns vídeos do Universo Sinfônico, um projeto que
apresenta a história dos instrumentos usados nas orquestras. Pela sua versatilidade, o piano transita em diversos estilos musicais e estima-se que seja o instrumento com
mais peças escritas para ele.

[LIVE] BEETHOVEN: CONCERTOS PARA PIANO - ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS
Município:

Belo Horizonte

Data:

22/04

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/user/FilarmonicaMG - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-9000

Facebook:

https://www.facebook.com/filarmonicamg

Site:

http://filarmonica.art.br/

Descrição:
O evento ocorrerá às 20h30. A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais exibirá a interpretação para o Primeiro, o Segundo e o Quinto Concertos para piano de Beethoven,
executados em dezembro de 2020, com participação especial do pianista Ricardo Castro e condução do nosso Diretor Artístico e Regente Titular, Fabio Mechetti. A exibição
será aberta com uma análise de Werner Silveira, percussionista, sobre as obras. Durante a execução, o maestro Fabio Mechetti estará no chat fazendo comentários ao vivo.

LIVE: CULTURA INDÍGENA E SEU LEGADO - CENTRO DE ARTE POPULAR
Município:

Belo Horizonte

Data:

22/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.instagram.com/centrodeartepopular/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3222-3231

Facebook:

https://www.facebook.com/centrodeartepopularcemig.mg/

Descrição:
O Centro de Arte Popular irá receber Nei Xakriabá para um bate-papo sobre o trabalho do educador em terras indígenas e sobre a sua missão em continuar a tradição da arte
em cerâmica em sua comunidade, levando essa produção artística para além dos limites do município onde vive, em São João das Missões/ Minas Gerais. A live acontecerá
no perfil do instagram do Centro de Arte Popular, às 17h, e será intermediada pela coordenadora, Angelina Gonçalves. Você não pode perder!

LIVE: “BALANGANDÃ, JOIAS DE CRIOULA” - MM GERDAU
Município:

Belo Horizonte

Data:

22/04

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/user/museuminasmetal - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3516-7536

Facebook:

https://www.facebook.com/mmgerdau

Site:

http://www.mmgerdau.org.br/

Descrição:
O evento tratará sobre as joias de crioula afro-brasileiras, um termo utilizado como referência para os adornos confeccionados no Brasil Colonial dos séculos XVIII e XIX para
peças como colares, pulseiras, brincos, anéis, entre outras; à época, peças de uso das mulheres africanas e brasileiras alforriadas ou de uso das mulheres em condição de
escravizadas em vias de liberdade. Nathalia Grillo, pesquisadora das tradições negro-africanas, é convidada da programação cultural do MM Gerdau para contar um pouco
sobre as histórias no trânsito entre os conhecimentos das mulheres africanas sobre joias e as confecções que atualmente são identificadas como o início de uma referência
do design da joia brasileira. O evento será às 19h, ao vivo no canal do YouTube.

III FESTIVAL DE MUSICA HISTÓRICA EM DIAMANTINA
Município:

Diamantina

Data:

23/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCHyFjggzsjZOuo4BHNzC7nQ - , ,

Circuito:

IGR Diamantes

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/musicahistoricadiamantina/

Site:

http://www.musicahistoricadiamantina.com.br/

Descrição:
A 3ª edição do Festival de Música Histórica de Diamantina será realizada entre os dias 23 de abril e 01 de maio de 2021, em formato totalmente digital, e apresenta a temática
“O acervo somos nós”. A programação desta terceira edição será oferecida de forma inteiramente gratuita e conta com a realização de minicursos, apresentações musicais a
partir de espaços diversos, exposição, rodas de conversa, escuta de acervos, além de relatos de experiências, incluindo a participação de artistas, professores, pesquisadores
e mestres da nossa cultura popular e indígena.

1° CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE MENTAL DA FAMÍLIA
Município:

Belo Horizonte

Data:

23/04, 24/04

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

Videoconferência via Sympla Streaming - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99841-5070

Facebook:

https://www.facebook.com/centrodeestudosemsaudemental/

Descrição:
O 1° Congresso Internacional de Saúde Mental da Família pretende discutir a saúde mental dos diversos membros de uma família, pautando-se no olhar e na prática
multidisciplinar, tendo como intuito contribuir para o desenvolvimento da qualidade dos serviços de saúde mental.

ESPETÁCULO: (DES)MEMÓRIA - TEATRO EM MOVIMENTO
Município:

Belo Horizonte

Data:

23/04, 02/05

Categoria:

Online

Endereço:

http://teatroemmovimento.com.br/des-memoria/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3282-5420

Facebook:

https://www.facebook.com/TeatroEmMovimento

Site:

http://teatroemmovimento.com.br/des-memoria/

Descrição:
O espetáculo, com direção de Yara de Novaes, é um jogo teatral virtual que investiga o passado familiar da artista e reflete sobre representatividade e embranquecimento no
Brasil. Durante a experiência, os espectadores poderão optar por pistas que os levarão para cenas gravadas, entre diál ogos, depoimentos e narrações feitas pela diretora e
um elenco formado especialmente para esse trabalho.

ESPETÁCULO VIRTUAL: "ÍTACA, 365. APTO 23" - TEATRO EM MOVIMENTO
Município:

Belo Horizonte

Data:

23/04, 27/04

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

http://teatroemmovimento.com.br/itaca365apto23/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3282-5420

Facebook:

https://www.facebook.com/TeatroEmMovimento/

Site:

http://teatroemmovimento.com.br/itaca365apto23/

Descrição:
O espetáculo virtual "Ítaca, 365. apto 23" estreou em 2020 no quadro CenaWeb, da plataforma online do TeatroEmMovimento, com sete apresentações que mesclavam cenas
ao vivo e gravadas, transmitidas direto da casa (transformada especialmente para ocasião) do ator e diretor Cacá Carvalho. O público terá a oportunidade de assistir à uma
dessas apresentações, no site do Teatro em Movimento.

CANTORES SÃO-JOANENSES ONLINE
Município:

São João Nepomuceno

Data:

24/04, 24/04

Categoria:

Online

Endereço:

Centro Cultural - , ,

Circuito:

IGR Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

32 3261 1285

Facebook:

https://www.facebook.com/prefeiturasjnepomuceno

Site:

https://www.sjnepomuceno.mg.gov.br/

Descrição:
A apresentação do programa Voz e Violão online traz os valores da MPB são-joanense em voz e violão, em gravação especial no Centro Cultural de São João Nepomuceno.
Em tempos normais, esses profissionais apresentam nos barzinhos, festas e festivais da cidade e região. Um convite para ouvir boa música e conhecer nossa veia artística.

ENCONTROS COM O PATRIMÔNIO - TAPETES DEVOCIONAIS:TRADIÇÃO E ARTE PELOS CAMINHOS DE OURO PRETO - CASA FIAT DE CULTURA
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/04

Categoria:

Online

Endereço:

http://www.casafiat.com.br/?p=7454 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3289-8900

Facebook:

https://www.facebook.com/casafiatdecultura

Site:

http://www.casafiat.com.br/?p=7454

Descrição:
No dia 25 de Abril, os tapetes devocionais que são uma tradição cultural centenária, que remonta ao século XVIII, marcará as celebrações da Semana Santa em diversas
regiões de Minas Gerais. Produzidos nas ruas com materiais coloridos, eles conduzem a comunidade e os turistas pelo trajeto da Procissão da Ressurreição em Ouro Preto.
Para preservar as singularidades e a beleza dessa manifestação religiosa e artística, ela foi reconhecida como Patrimônio Imaterial da cidade.

SHOW: "CAMILA ROCHA QUARTETO" PROJETO MEMORIAL INSTRUMENTAL - MEMORIAL VALE
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/04

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/user/memorialvale - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3308-4000

Facebook:

https://www.facebook.com/MemorialVale/

Site:

http://www.memorialvale.com.br/

Descrição:
Camila apresenta um projeto próprio, com composições autorais, além de releituras de grandes nomes, principalmente, da música brasileira. A contrabaixista será
acompanhada por Luadson Constancio (teclado), Lucas de Mello (guitarra), Paulo Fróis (bateria). O trabalho integra o projeto Memorial Instrumental, com curadoria de Juliana
Nogueira. O vídeo será disponibilizado no canal do Memorial Vale no Youtube.

ENCONTROS COM O PATRIMÔNIO | TAPETES DEVOCIONAIS: TRADIÇÃO E ARTE PELOS CAMINHOS DE OURO PRETO
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.sympla.com.br/encontros-com-o-patrimonio--tapetes-devocionais-tradicao-e-arte-pelos-caminhos-de-ouro-preto__1174526 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Descrição:
Os tapetes devocionais são uma tradição cultural centenária, que remonta ao século XVIII, marcando as celebrações da Semana Santa em diversas regiões de Minas Gerais.
Produzidos nas ruas com materiais coloridos, eles conduzem a comunidade e os turistas pelo trajeto da Procissão da Ressurreição em Ouro Preto. Para preservar as
singularidades e a beleza dessa manifestação religiosa e artística, ela foi reconhecida como Patrimônio Imaterial da cidade. Sua história, seus bastidores e curiosidades
serão abordados no Encontros com o Patrimônio deste mês, em uma conversa com o Secretário de Turismo de Ouro Preto, Rodrigo Câmara. Inscrições pela Sympla.

32 ª CONFERÊNCIA FAUBAI ANUAL 2021 - 100% VIRTUAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/04, 29/04

Categoria:

Online

Endereço:

http://www.faubai.org.br/conf/2020/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/faubai/community/?mt_nav=0&amp%3Bmsite_tab_async=0

Site:

http://www.faubai.org.br/conf/2020/

Descrição:
A Associação Brasileira de Educação Internacional – FAUBAI – convida a todos para a sua próxima conferência no formato virtual. A conferência reunirá especialistas em
internacionalização do ensino superior, vice-presidentes, SIOs, diretores de escritórios internacionais do Brasil e do exterior e interessados na internacionalização do ensino
superior. Nesse ambiente único, os participantes poderão compartilhar e aprimorar seus conhecimentos sobre políticas e programas internacionais, promovendo novas
parcerias.

TALENTOS DE NOSSA MPB EM VOZ E VIOLÃO
Município:

São João Nepomuceno

Data:

25/04, 25/04

Categoria:

Online

Endereço:

Centro Cultural - , ,

Circuito:

IGR Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

32 3261 1285

Facebook:

https://www.facebook.com/prefeiturasjnepomuceno

Site:

https://www.sjnepomuceno.mg.gov.br/

Descrição:
O programa cantores e cantoras são-joanenses online traz diversas vozes talentosas de São João Nepomuceno, numa programação online, no youtube da Prefeitura SJN, no
dia 25 de abril, a partir das 20h. A gravação aconteceu no Centro Cultural com todos os cuidados exigidos no protocolo do Plano Minas Consciente para levar até sua casa,
sejaa pelo celular, computador e TV, uma agradável programação musical.

SHOW: "CAMILA ROCHA QUARTETO" PROJETO MEMORIAL INSTRUMENTAL - MEMORIAL VALE
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/user/memorialvale - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3308-4000

Facebook:

https://www.facebook.com/MemorialVale

Site:

http://memorialvale.com.br/

Descrição:
No dia 25 de abril, domingo, às 11 horas, o Memorial Vale traz o show de Camila Rocha Quarteto dentro do projeto Memorial Instrumental. Nesta edição, Camila mostra um
projeto próprio, com composições autorais, além de releituras de grandes nomes, da música brasileira. A contrabaixista será acompanhada por outros artistas brasileiros. O
Memorial Instrumental tem curadoria de Juliana Nogueira. A contrabaixista Camila Rocha é bacharel em Música Popular pela UFMG.

I MOSTRA DA SANTA CRUZ
Município:

Rio Novo

Data:

26/04

Categoria:

Religiosos

Endereço:

Espaço cultural Professora Maria Pinto - centro, Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, s/n

Circuito:

IGR Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(32) 3274-1228

Site:

http://rionovo.mg.gov.br

Descrição:
A exposição da Santa Cruz veio para resgatar o costume antigo que as famílias cristãs enfeitassem uma cruz de madeira e as colocassem em suas casas afim de que Nossa
Senhora pudesse visitar e trazer bênçãos para os lares. A ideia é resgatar essa tradição e traze-la para conhecimento atual. Essa afetiva demonstração de amor a Jesus pode
ser concretizada por qualquer um de nós.

SESC GAMES 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

26/04, 02/05

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.twitch.tv/sescmg - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/SescMinas

Site:

http://conexoesgames.com.br/sescgames/

Descrição:
Estão abertas as inscrições para o Sesc Games 2021, um torneio totalmente gratuito do Sesc em Minas. Se você arrasa no Free Fire ou no Just Dance Now, chegou a sua
chance de concorrer a prêmios naquilo que você faz de melhor: jogar! Além de troféus e premiações incríveis para os primeiros colocados, serão sorteadas 40 vagas entre os
inscritos para um Meet and Greet exclusivo com uma convidada especial. Sem falar que as partidas serão transmitidas e narradas ao vivo pela Twitch, não perca!⠀

X SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CAVALO ATLETA (SIMCAV) 2021 - ONLINE
Município:

Belo Horizonte

Data:

26/04, 30/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://simcav.com.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/simcavufmg

Site:

https://simcav.com.br/

Descrição:
O SIMCAV não foge destes ideais e tem como principal objetivo agregar o que existe de melhor e mais moderno em termos de conhecimento técnico nas áreas de produção,
reprodução, tratamento médico e treinamento do cavalo de esporte e oferecer este conteúdo aos profissionais que se dedicam ao cavalo. O SIMCAV se propõe a trabalhar em
um alto padrão científico, ao convidar para seus eventos os principais docentes e pesquisadores das mais renomadas instituições nacionais e internacionais. Assim, além de
levar informação aplicada aos profissionais do cavalo, temos também a oportunidade de interação entre jovens discentes, pós-graduandos e pesquisadores altamente
qualificados. A edição deste ano será online, não perca.

"MOSTRA 4 POR 1" - ESPAÇO ABERTO PIERROT LUNAR
Município:

Belo Horizonte

Data:

27/04, 30/04

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/user/ciapierrotlunar - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98386-7512

Facebook:

https://www.facebook.com/espacoabertopierrotlunar/

Site:

http://espacoabertopierrotlunar.blogspot.com.br/

Descrição:
O evento reúne trabalhos de Minas Gerais e São Paulo, inéditos - originalmente concebidos para a plataforma ou adaptados para o YouTube. As transmissões acontecem da
casa dos artistas, com captação de imagens de celular. Para quem não puder chegar na hora ou quiser rever, elas ficam acessíveis, com legenda, no canal do Youtube Cia
Pierrot Lunar, até às 18h do dia seguinte. Também estará disponível no canal até o encerramento da mostra, um bate-papo entre os participantes com o tema “O teatro em
recriações digitais”, sob mediação do jornalista cultural e ator Bremmer Bramma que fará ainda resenhas diárias, em vídeo, de cada atração do evento.

BIBLIOTECÁRIAS(OS) NEGRAS(OS) E ANTIRRACISTAS (II EIBNA)
Município:

Belo Horizonte

Data:

27/04, 28/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.facebook.com/encontronacionalbibiliotecariasnegras/about/?ref=page_internal - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-4611

Facebook:

https://www.facebook.com/encontronacionalbibiliotecariasnegras/about/?ref=page_internal

Site:

https://ufmg.br/

Descrição:
O encontro é destinado a bibliotecários negros e/ou bibliotecários antirracistas, e demais pessoas interessadas na luta antirracista e democrática. O tema será: "Os desafios
de bibliotecárias(os) negras(os) e antirracistas na construção de uma sociedade antirracistas, emancipada e comprometida com a diversidade". Serão três dias de intensas
discussões, palestras e convidados especiais, não perca!

WEBINÁRIO: REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO
Município:

Belo Horizonte

Data:

27/04

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/watch?v=_VXfJwiBaxo - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3915-1000

Facebook:

https://www.facebook.com/CulturaeTurismoMG/

Site:

http://www.secult.mg.gov.br/

Descrição:
O tema do Webinar: “Regionalização do Turismo - Certificação das Instâncias de Governança Regionais”, contará com participantes do que vão discorrer sobre o processo de
certificação das IGRs, entidades sem fins lucrativos integradas por municípios de uma mesma região com afinidades culturais, sociais e econômicas, e que se unem para
organizar, desenvolver e consolidar a atividade turística local e regional de forma sustentável, regionalizada e descentralizada, com a participação da sociedade civil e do
setor privado. A live será realizada pela equipe da Diretoria de Regionalização e Descentralização das Políticas de Turismo da Secult e contará com a participação da
subsecretária de Turismo, Milena Pedrosa; a superintendente de Políticas de Turismo, Flavia Ribeiro; e Felipe Conde, vice-presidente da Fecitur.

10º CONGRESSO BRASILEIRO DE MINAS A CÉU ABERTO E MINAS SUBTERRÂNEAS – CBMINA 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

28/04, 29/04

Categoria:

Online

Endereço:

http://eventos.portaldamineracao.com.br/cbmina/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3223 6751

Facebook:

https://www.facebook.com/InstitutoBrasileirodeMineracao/

Site:

http://eventos.portaldamineracao.com.br/cbmina/

Descrição:
O Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) realiza, a cada dois anos, o Congresso Brasileiro de Minas a Céu Aberto e Minas Subterrâneas (CBMINA), em parceria com a
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O evento tem o objetivo de permitir aos participantes, conhecer os avanços tecnológicos e as soluções de problemas
adotadas pela indústria mineral nas áreas de lavra a céu aberto e de lavra subterrânea, além de discutir as práticas rotineiras de seus processos produtivos em palestras,
trabalhos técnicos e exposição de equipamentos e serviços.

"TRANSFORMA MINAS"
Município:

Belo Horizonte

Data:

28/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/SescemMinasGerais - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3270-8100

Facebook:

https://www.facebook.com/SescMinas

Site:

https://www.sescmg.com.br/?fbclid=IwAR3yEmOUjPXplXqMyeno5BrDqgbcwpOFbRE5v2pzJn4R4h4ew56URHwYqiU

Descrição:
Programado para o dia 28 de abril, “Transforma Minas” visa apoiar na elaboração de ações educacionais, culturais e sociais estratégicas direcionadas às atividades do
comércio de bens, serviços e turismo. O Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais irá realizar o evento Transforma Minas, com objetivo de apresentar
uma programação que irá auxiliar na elaboração de ações educacionais, culturais e sociais estratégicas direcionadas às atividades do comércio de bens, serviços e turismo.

10º CONGRESSO BRASILEIRO DE MINAS A CÉU ABERTO E MINAS SUBTERRÂNEAS
Município:

Belo Horizonte

Data:

28/04, 29/04

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

http://portaldamineracao.com.br/cbmina/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3444-4794

Facebook:

https://www.facebook.com//pg/InstitutoBrasileirodeMineracao/

Site:

http://portaldamineracao.com.br/cbmina/

Descrição:
O evento promoverá o intercâmbio de ideias entre estudantes, professores, pesquisadores, autoridades, executivos e profissionais ligados ao setor mineral. A principal ideia é
que os interessados apresentem publicamente novas proposições e abordagens para evolução constante da atividade mineral brasileira.

SHOW: "TÁ EM CASA" POR MARQUIM D’MORAIS - CIRCUITO CULTURAL UFMG
Município:

Belo Horizonte

Data:

28/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/CentroCulturalUFMG - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-8290

Facebook:

https://www.facebook.com/centroculturalufmg

Site:

https://www.ufmg.br/centrocultural/

Descrição:
Com berimbau, cavaco ou violão na mão, o cantor e compositor Marquim D'Morais apresenta o show "Tá em Casa", em comemoração aos seus dez anos de carreira solo. O
vídeo será exibido dia 20/04, às 19h, no youtube do Cultura UFMG.

24ª FELINJU
Município:

Juruaia

Data:

28/04, 01/05

Categoria:

Online

Endereço:

www.felinjujuruaia.com.br - , ,

Circuito:

IGR Montanhas Cafeeiras de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3553-1327

Descrição:
Pelo segundo ano consecutivo, Juruaia, conhecida por ser a capital da lingerie, vai realizar de forma 100% online o principal evento do calendário da cidade, a Felinju Online.
A maior feira online de moda íntima, praia, fitness e pijamas do Brasil acontecerá entre os dias 28 de abril e 1 de maio pelo site www.felinjujuruaia.com.br. A Felinju Online
contará com estandes virtuais, desfiles, lives comerciais e palestras com temas diversos, com conteúdo disponível 24 horas por dia, que poderão ser acompanhados por
lojistas, revendedores e consumidores em geral de todo o Brasil.

ALICE DO PAÍS DAS MARAVILHAS VISITA O MUSEU DOS BRINQUEDOS
Município:

Belo Horizonte

Data:

28/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.instagram.com/museudosbrinquedos/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 9 7170-1480

Site:

http://museudosbrinquedos.org.br/acervo/

Descrição:
A Vovó Luiza e o Museu dos Brinquedos irão receber a Alice do País das Maravilhas para um delicioso café repleto de brincadeiras, histórias e mistérios. Este encontro
brincante será no dia 28 de abril, quarta-feira, às 10h30, será gratuito e acontecerá através da plataforma Zoom. Para participar é necessário mandar uma mensagem para a
equipe do Museu através do chat do instagram.

SARAU LITERÁRIO: TESSITURAS DA CIDADE - SESC PALLADIUM
Município:

Belo Horizonte

Data:

28/04

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.instagram.com/sesc.palladium/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3270-8100

Facebook:

https://www.facebook.com/SescPalladium/

Site:

https://www.sescmg.com.br/sescpalladium/

Descrição:
No Sarau deste mês, o tema “Tessituras da Cidade” convida as poetizas Adriane Garcia e Simone Andrade Neves para declamarem seus textos sobre a Belo Horizonte que
abriga, em seu centro, o Sesc Palladium, unidade de cultura que em 2021 completa dez anos de vida. Durante a declamação, o artista bordadeiro Tolentino Ferraz tece as
linhas dessa enorme colcha de retalhos que constrói as memórias da cidade e da cultura da capital. O Sarau conta também com a mediação do performer Fredy Antoniazzi,
que alinhava a conversa.

DO CLASSICISMO AO ROMANTISMO - ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS
Município:

Belo Horizonte

Data:

29/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/Filarm%C3%B4nicadeMinasGerais - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-9000

Facebook:

https://www.facebook.com/filarmonicamg

Site:

https://filarmonica.art.br/

Descrição:
Com muita alegria, A orquestra Filarmônica retorna a Temporada 2021 com transmissões ao vivo no dia 29/04, ao vivo do Youtube, às 20h30.Dentro da programação Presto e
Veloce, o maestro José Soares, Regente Assistente, conduz a "Sinfonia nº 8 em si menor, D. 759", de Franz Schubert, que ficou conhecida como "Inacabada" por existirem
apenas os dois primeiros movimentos, e a "Sinfonia nº 4 em ré menor, op. 13", de Antonín Dvorák, obra marcada pelo impacto da música de Richard Wagner no compositor
tcheco.

"DIALOGANDO COM A RBOT" - REDE BRASILEIRA DE OBSERVATÓRIOS DE TURISMO
Município:

Belo Horizonte

Data:

29/04

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCaqQkYZOno5T8ZXlkLGQU-w - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

+62 984 278658

Facebook:

https://www.facebook.com/RedeBrasileiradeObservatoriosdeTurismo/

Descrição:
No Episodio 3 da serie de encontros organizados pela RBOT será discutido a temática sobre Tecnologia e Turismo, trazendo alguns palestrantes para rechear o encontro.
Para esse encontro, será possível contar com a presença de Frederico Esper, especialista em desenvolvimento de projetos inovadores de Inteligencia de Mercado e Big Data;
Alexandre Augusto Biz, professor da UFSC; Marta Poggi, especializada em marketing e transformação digital e destinos turísticos inteligentes; e, por fim, Jucelha Carvalho,
CEO da Smart Tour Brasil.

CELEBRAÇÃO DIA INTERNACIONAL DA DANÇA
Município:

Belo Horizonte

Data:

29/04

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.instagram.com/fcs.palaciodasartes/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3236-7400

Facebook:

https://www.facebook.com/fundacaoclovissalgado

Site:

http://www.fcs.mg.gov.br/

Descrição:
A Fundação Clóvis Salgado, por meio da Companhia de Dança Palácio das Artes (CDPA), lança o inédito vídeo Casa, que reúne os bailarinos da CDPA de forma remota em
uma reflexão acerca do espaço em que habitamos e construímos laços afetivos. Além de estimular um delicado e potente olhar voltado para o ambiente residencial em
tempos de pandemia, o vídeo homenageia o Dia Internacional da Dança, celebrado em 29 de abril. A produção será às 9h, pelas páginas da Fundação Clóvis Salgado no
Instagram e no Facebook, e possui direção de Ivan Sodré, bailarino da Cia. de Dança Palácio das Artes. A nova produção dialoga com a vivência limitada ao ambiente
residencial durante a atual crise sanitária causada pela pandemia da Covid-19.

"PRESTO E VELOCE" - ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MG
Município:

Belo Horizonte

Data:

29/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/Filarm%C3%B4nicadeMinasGerais - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219 9000

Site:

https://filarmonica.art.br/

Descrição:
No dia 29 de Abril, acontecerá a transmissão ao vivo do concerto com condução do Regente Assistente José Soares. A abertura será com a Sinfonia nº 8 de Schubert, que
ganhou o subtítulo de “Inacabada” por acreditar-se que a composição não estava finalizada, uma vez que só tem dois movimentos. O concerto possúi um caráter dramático e
misterioso confere forte emoção à obra.

CORAL LÍRICO E SINFÔNICA DE MG HOMENAGEIAM PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VÍDEO INÉDITO
Município:

Belo Horizonte

Data:

30/04

Categoria:

Online

Endereço:

http://fcs.mg.gov.br/eventos/clmg-e-osmg-homenageiam-os-profissionais-da-saude-em-video-inedito-da-obra-sanctus/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3236-7400

Facebook:

https://www.facebook.com/fundacaoclovissalgado

Site:

http://fcs.mg.gov.br/eventos/clmg-e-osmg-homenageiam-os-profissionais-da-saude-em-video-inedito-da-obra-sanctus/

Descrição:
A Fundação Clóvis Salgado lança, por meio dos integrantes do Coral Lírico de Minas Gerais e da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, uma gravação inédita da obra
Sanctus, quarto movimento da Missa de Santa Cecília (1855), composta pelo francês Charles-François Gounod. A produção homenageia e celebra a atuação dos
profissionais de saúde, cujo trabalho se tornou ainda mais essencial durante a pandemia da Covid-19. O vídeo vai ao ar no dia 30 de abril (sexta-feira), às 10h, pelas páginas
da Fundação Clóvis Salgado no Instagram e no Facebook.

MULHERES NA CIÊNCIA: FOCO EM SAÚDE E BIOTECNOLOGIA - UFMG
Município:

Belo Horizonte

Data:

30/04

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.sympla.com.br/mulheres-na-ciencia-foco-em-saude-e-biotecnologia__1190400 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-4200

Site:

https://ufmg.br/comunicacao/eventos/sexta-as-15h-ana-paula-fernandes-abre-projeto-mulheres-da-ciencia-da-fundep

Descrição:
A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) e o State Innovation Center promovem, nesta sexta-feira, 30 de abril de 2021, o evento on-line Mulheres na ciência. O
evento, que começas às 15h, será transmitido pela plataforma Sympla Streaming. A proposta do projeto Mulheres na ciência é popularizar o acesso à pesquisa e compartilhar
a vivência das pesquisadoras, que, apesar de enfrentarem as implicações das desigualdades de gênero nos ambientes de pesquisa, são maioria nos bancos das
universidades.

MAIO
PROJETO "LAB LAMBE - LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE TEATRO LAMBE LAMBE" - GRUPO GIRINO
Município:

Belo Horizonte

Data:

01/05, 29/07

Categoria:

Online

Endereço:

https://grupogirino.com/lablambe/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

[31] 9 9203-6076

Site:

https://grupogirino.com/lablambe/

Descrição:
O Grupo Girino ministra desde 2015 cursos de montagem e formação no Teatro Lambe Lambe e já foi responsável por orientar mais de 90 espetáculos em todo o país. Lab
Lambe traz uma proposta de laboratório virtual de planejamento e execução de todas as etapas de montagem de um espetáculo, como: dramaturgia, projetos técnicos, criação
de bonecos, cenários, construção da caixa, mecanismos, iluminação, manipulação e trilha sonora. Durante 8 semanas, o acesso ao curso será pela plataforma profissional
HOTMART, onde estarão disponíveis os conteúdos gravados, sistematizados por módulos teóricos e atividades práticas.

FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA
Município:

Estiva

Data:

01/05, 16/05

Categoria:

Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Religiosos

Endereço:

Praça Francisco Ribeiro Pereira - Centro, Praça da Matriz, SN

Circuito:

IGR Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 99808-0407

Facebook:

http://www.facebook.com/estivatur/

Descrição:
A Festa de Nossa Senhora Aparecida de Estiva é realizada anualmente e tem seu auge dia 13/05, 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. Toda renda da festa é revertida para o Hospital da cidade.

"O FUTURO DOS MUSEUS: RECUPERAR E REIMAGINAR" - MEMORIAL VALE
Município:

Belo Horizonte

Data:

01/05, 20/05

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

Redes sociais - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3308-4000

Facebook:

https://www.facebook.com/MemorialVale

Site:

https://www.memorialvale.com.br

Descrição:
O evento ocorrerá ao longo do mês de Maio e terá a temática voltada para as discussões a cerca dos museus e do turismo. Será possível contar com oficinas, webinário e
discussões.

FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ
Município:

Itamonte

Data:

01/05, 02/05

Categoria:

Culturais e Artísticos, Outros, Religiosos

Endereço:

Praça Central - Centro, Praça da Matriz, S/N, Praça da Matriz

Circuito:

IGR Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3363-3010

Site:

http://itamonte.mg.gov.br

Descrição:
Comemorada tradicionalmente em Itamonte no dia primeiro de Maio , a Festa de São José , padroeiro do município de Itamonte , conta com a grande participação local e
turistas , que participam das procissões , quermesses e shows. A data do primeiro de Maio foi escolhida com o objetivo de valorizar o trabalhador em todas as suas áreas . As
procissões acontecem com todos os santos padroeiros dos bairros rurais , que vem homenagear São José.

EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE BOM JARDIM DE MINAS
Município:

Bom Jardim de Minas

Data:

01/05

Categoria:

Show

Endereço:

Parque de Exposição - Varzea, Rua 17 de Dezembro, s/n

Circuito:

IGR Serras de Ibitipoca

Organização/Informações:
Telefone:

(32) 98448 - 6258

Facebook:

http://Bom Jardim de Minas Turismo

Site:

http://www.bomjardimdeminas.tur.br

Descrição:
A Exposição Agropecuária de Bom Jardim de Minas acontece sempre no feriado de 1º de maio, dia do trabalhador, com exposições de gado e torneio leiteiro, acontece
também durante o evento a tradicional cavalgada do trabalhador e rodeio, além dos shows durante a noite com artistas locais e renomados nacionalmente.

FESTA DO TRABALHADOR
Município:

Angelândia

Data:

01/05

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Centro Cultural - centro, Praça Antônio Dias, sn

Circuito:

IGR Pedras Preciosas

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 3516-9000

Descrição:
Tradicional Festa do Trabalhador e Cavalgada, sexta e sábado com shows musicais, barracas com comidas típicas e artesanatos ,no domingo pela manha cavalgada com a
presença de cavaleiros de toda região, evento que proporciona a participação de diversos trabalhadores visitantes de vários municípios, com o objetivo de promover um
momento de lazer e interação com turistas da região circunvizinha.

TEM TODO SÁBADO - SESC PALLADIUM (MAIO)
Município:

Belo Horizonte

Data:

01/05, 29/05

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.instagram.com/sesc.palladium/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3270-8100

Facebook:

https://www.facebook.com/SescMinas

Site:

http://www.sescmg.com.br/sescpalladium/

Descrição:
Enquanto o Sesc Palladium aguarda liberação para abrir suas portas mais uma vez, as atividades acontecem no universo virtual. Então, chama a família para frente do
computador ou celular e celebre com o Sesc Palladium. A transmissão acontecerá no Instagram do Sesc Palladium, todos os sábados de maio, às 15h.

1ª EDIÇÃO DA MOSTRA EXCÊNTRICA
Município:

Belo Horizonte

Data:

03/05, 27/05

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/user/grupomariacutia - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98888-1331

Facebook:

https://www.facebook.com/grupomariacutiadeteatro/

Site:

https://mariacutia.com.br/

Descrição:
A partir do dia 10 de maio, segunda-feira, a trupe realiza a primeira edição da Mostra Excêntrica. Idealizado durante o isolamento, o evento traz como tônica a palhaçaria,
linha de pesquisa do grupo que, em contexto de pandemia, ganha ainda mais força. O Festival segue até 27 de maio, com oficinas, apresentações e o “Fim de papo” - uma
conversa com brinde entre palhaços e o público para encerrar a programação. As obras serão disponibilizadas sempre às segundas e quintas-feiras, no formato online, pelo
Instagram e pelo canal no Youtube.

1º CONGRESSO BRASILEIRO DE EVIDÊNCIAS CLÍNICAS DA COVID-19 - ONLINE
Município:

Belo Horizonte

Data:

03/05, 06/05

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.even3.com.br/congressocovid2021/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/medicinaufmgoficial/

Site:

http://www.medicina.ufmg.br/

Descrição:
A Faculdade de Medicina da UFMG recebe o primeiro evento científico sobre covid-19 em nível nacional no Brasil. A programação inclui o 1º Congresso Brasileiro de
Evidências Clínicas na Covid-19 que vai de 3 a 6 de maio – e dois simpósios no dia 7 de maio. As inscrições são gratuitas. Podem participar profissionais de saúde, alunos
de graduação, pós-graduação e população em geral. Pioneira no país, a ação abordará a covid-19 por diversos aspectos: tratamento, prevenção, vacinas, sequelas, impactos
em saúde mental e efeitos indiretos (como aumento da violência contra mulher), entre outros. A programação terá palestrantes das regiões Nordeste, Sul, Sudeste e CentroOeste do Brasil, além de representantes de universidades estrangeiras, como Oxford e Bristol.

RADIO EUROPA, BREGA PARQUE
Município:

Belo Horizonte

Data:

04/05, 03/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://ladafavelinha.com.br/radio-europa-brega-parque/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/oficinaladafavelinha/

Descrição:
Radio Europa Brega Parque é um projeto realizado através do financiamento de Bristish Council e resultado de uma parceria entre o Centro Cultural Lá da Favelinha, a
instituição britânica de arte e tecnologia ZU-UK e a organização colombiana 9 Voltios. Serão realizadas dez oficinas virtuais de dança de 4 de maio a 3 de junho, sempre às
terças e quintas-feiras, que vão dar destaque às manifestações artísticas da comunidade do Centro Cultural, como o funk, vogue, afro dance, house e maculelê, além da
dança contemporânea e subjetiva.

OFICINA - DIÁLOGOS SOBRE ÉTICA, SAÚDE E VALORES NO ESPORTE
Município:

Belo Horizonte

Data:

05/05

Categoria:

Online, Outros

Endereço:

Plataforma Vimeo - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3246-5072

Site:

https://prefeitura.pbh.gov.br/

Descrição:
A oficina consiste em três módulos de 90 minutos nos dias 5, 12 e 19 de maio. O primeiro módulo apresenta alguns temas como; Ética e valores no esporte – introdução e
aplicação no cotidiano, dopagem e antidopagem e os códigos mundiais e brasileiros de antidopagem.

ENCONTROS FRANCO-BRASILEIROS DO TURISMO SUSTENTÁVEL: UMA DAS RESPOSTAS À CRISE DA COVID-19 - ONLINE
Município:

Belo Horizonte

Data:

05/05, 07/05

Categoria:

Online

Endereço:

https://projetoturismosustentavel.com.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/AliancaFrancesadoRecife/

Site:

https://projetoturismosustentavel.com.br/

Descrição:
Numa articulação interinstitucional, Brasil e França se unem para diagnosticar e traçar alternativas para o setor de Turismo no período pós-pandemia. A Embaixada da França
no Brasil, o Consulado da França e as Alianças Francesas promovem entre os dias 05 e 07 de maio, um seminário virtual intitulado Turismo Sustentável, os Encontros
Franco-brasileiros: uma das respostas à crise provocada pelo COVID-19. O objetivo do evento é discutir soluções para a retomada das atividades do trade turístico regional,
nacional e internacional, estimulando uma necessária dinâmica de troca de experiências.

EMÍLIA E VISCONDE DE SABUGOSA NO MUSEU DOS BRINQUEDOS
Município:

Belo Horizonte

Data:

05/05

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

Plataforma Zoom - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 97170-1480

Facebook:

https://www.facebook.com/museudosbrinquedos

Site:

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

Descrição:
A Vovó Luiza e o Museu dos Brinquedos irão receber a Emília e o Visconde de Sabugosa para um delicioso café! Quer embarcar nessa aventura virtual e gratuita? Mande
uma mensagem para o perfil do Museu dos Brinquedos no instagram para garantir a sua vaga! Este encontro será às 10h30, através da plataforma Zoom (o link será enviado
aos inscritos antes do evento começar).

VISITA VIRTUAL AO VIVO | INSIGNIFICÂNCIAS
Município:

Belo Horizonte

Data:

06/05

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

https://www.sympla.com.br/0605--visita-virtual--insignificancias__1199947 - Funcionários, Praça da Liberdade, 10

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

http://facebook.com/casafiatdecultura

Site:

http://www.casafiatdecultura.com.br/

Descrição:
Cones de trânsito, postes de luz, emaranhados de fios. Elementos presentes no dia a dia das cidades muitas vezes são despercebidos e se tornam invisíveis para as
pessoas. Se de um lado eles podem ser considerados coadjuvantes, ao mesmo tempo eles são carregados de uma potência e uma importância para a construção da
identidade urbana. O trabalho da artista plástica Carol Peso resgata esses elementos, que ganham destaque em suas obras com recortes únicos e cores fortes, em uma
construção subjetiva de imagens fotográficas. Na exposição virtual “INsignificâncias”, o público encontrará uma seleção de 16 pinturas em tinta acrílica sobre tela, que
convidam à atribuição de novos significados e olhares para esses cenários urbanos. Para conhecer as obras gratuitamente e sem sair de casa, inscreva-se em uma de
nossas visitas virtuais. Esta, especificamente, será no dia 06/05.

2º EDIÇÃO: FESTIVAL DE TEATRO EM CASA
Município:

Belo Horizonte

Data:

06/05, 13/05

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCon-9CqozJzwBg9sFFp6stg - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Descrição:
O Festival de Teatro em Casa nasceu com uma proposta bastante criativa: levar espetáculos e espectadores para dentro de casas da Grande BH e, assim, aprofundar a
relação entre moradores, artistas e público, de forma mais íntima e afetuosa. Na programação totalmente gratuita, que acontecerá entre os dias 6 a 13 de maio de 2021, no
canal do YouTube do Festival de Teatro em Casa, a curadoria reúne espetáculos, experimentos convidados e bate-papo, mantendo a concepção original do projeto, de refletir
sobre a democratização do acesso da população ao teatro e ressignificar o espaço teatral convencional.

XIII CONGRESSO MINEIRO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DE MINAS GERAIS 2021 - ONLINE
Município:

Belo Horizonte

Data:

06/05, 08/05

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

http://www.cmgo2021.com.br/site/inscricoes/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 9 9811- 8884

Site:

http://www.cmgo2021.com.br/site/

Descrição:
O XIII Congresso Mineiro de Ginecologia e Obstetrícia de Minas Gerais, acontecerá em um formato inovador com transmissão online entre os dias 06 e 08 de Maio. O
congresso é muito importante para profissionais da saúde e aborda temáticas interessantes e atuais, como gestação de alto risco, nutrição e qualidade de vida, cuidados de
pré-natal, assistencia ao trabalho de parto, avanços na assistências obstétrica, cirurgia vídeo - endoscópia e outros temas relacionados a área da ginecologia e obstetrícia.

PROJETO CINECENTRO CINECLÁSSICO: MOSTRA DE CINEMA ARGENTINO
Município:

Belo Horizonte

Data:

06/05, 01/06

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.ufmg.br/centrocultural/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-8290

Facebook:

https://www.facebook.com/centroculturalufmg

Site:

https://www.ufmg.br/centrocultural/

Descrição:
O CineCentro de maio apresenta uma seleção de obras argentinas de extrema relevância para entender como essa produção cinematográfica se consolidou como uma das
mais importantes da América Latina, mesmo com as sucessivas crises políticas e institucionais vividas pelo país. A retomada da produção argentina ocorreu a partir da
década de 1990, denominada de “Nuevo Cine Argentino”, que demonstrou as possibilidades de efervescência cultural em tempos difíceis.

FORA DE SÉRIE: A ORQUESTRA NO TEMPO - FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS
Município:

Belo Horizonte

Data:

08/05

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/Filarm%C3%B4nicadeMinasGerais/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/filarmonicamg

Site:

https://filarmonica.art.br/

Descrição:
No sábado, dia 08/05, às 18h, a Filarmônica irá comemorar o final de semana das mães percorrendo a história da orquestra através da música! A série Fora de Série, que,
neste ano, tem como tema A orquestra no tempo, chega agora ao período Clássico, importante época que marcou a música orquestral ocidental. Sob condução do Diretor
Artístico e Regente Titular, Fabio Mechetti, e solo do talentoso Violista Principal Assistente, Mikhail Bugaev, haverá no repertório a Sinfonia nº 35 em Ré maior, K. 385,
"Haffner" de Mozart, a Fantasia para viola em sol menor, op. 94 de Hummel, Semiramide: Abertura de Rossini e a Sinfonia nº 1 em Ré maior, op. 25, "Clássica" de Prokofiev.

HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES: FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORAIS - UEMG
Município:

Belo Horizonte

Data:

08/05

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/user/escoladedesign/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/escoladedesign

Site:

http://ed.uemg.br/

Descrição:
O Festival Internacional de Corais (FIC), coordenado pelo Maestro Lindomar Gomes, fará uma apresentação em homenagem ao Dia das Mães, no sábado (08/05), de 14 às
17 horas. O espetáculo do Festival Internacional de Corais será transmitido ao vivo pelo YouTube no canal da Escola de Design.

FESTA DA MULINHA
Município:

Teixeiras

Data:

09/05

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Campo do Diolino - Povoado do Diolino, Área Rural, s/n

Circuito:

IGR Serras de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

031-99955-3240

Descrição:
É um cortejo religioso feito no dia de Santa Cruz (03/05) anualmente em que os participantes se fantasiam e saem no Povoado do Diolino. Essa festa é um atrativo cultural da
cidade, pois é o momento que consegue ver a encenação da Festa do dia de Santa Cruz.

1ª MOSTRA ARTE NA MATERNIDADE
Município:

Belo Horizonte

Data:

09/05, 12/05

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.instagram.com/mam.artenamaternidade - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/mam.artenamaternidade/

Descrição:
Construir novos espaços que acolham crianças. Incentivar a vida artística das mulheres. Propiciar condições para que mães consigam vivenciar a arte". Estes são alguns dos
propósitos da Mostra Arte na Maternidade, cuja primeira edição estreia no Dia das Mães, 9 de maio (domingo), e acontece também nos dias 11 (terça-feira) e 12 (quarta), com
uma programação inteiramente gratuita e virtual. A programação começa às 16h, com um vídeo-manifesto que discorre sobre os objetivos do MAM.

1º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BIOLOGIA MUSCULAR 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

10/05, 15/05

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCqzmdvurSm99Xhcfcts8kEQ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/simposiobrasileiro.debiologiamuscular/

Site:

https://sites.google.com/histo.ufrj.br/simp-bras-musculo/

Descrição:
O primeiro Simpósio Brasileiro de Biologia Muscular (SBBMusc) tem como objetivo proporcionar a formação de uma rede de pesquisadores e estudantes da biologia do
músculo afim de promover colaborações e discussões sobre a temática. O evento é uma colaboração entre docentes da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). O
simpósio virtual será composto de palestras, mesas redondas e minicursos com cientistas nacionais e internacionais renomados na área da biologia muscular esquelética. O
tema biologia muscular vai abordar também miogênese, regeneração muscular, regulação da massa muscular (hipertrofia e atrofia), patologias e miopatias.

BUSINESS FÓRUM: ITÁLIA - MINAS GERAIS 2021 - ONLINE
Município:

Belo Horizonte

Data:

11/05

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.italiabrasil.com.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3287-2211

Facebook:

https://www.facebook.com/camaraitaliana?ref=ts&fref=ts

Site:

https://www.italiabrasil.com.br/

Descrição:
O evento virtual é uma iniciativa do Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional da Itália e do Governo do Estado de Minas Gerais, e conta com a
parceria do Consulado da Itália em Belo Horizonte, da Italian Trade Agency, da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), da Câmara de Comércio
Italiana de Minas Gerais e da Confederação Geral da Indústria Italiana (Confindustria). O fórum virtual visa apresentar as potencialidades de negócios entre a Itália e Minas
Gerais, bem como abordar os principais setores do comércio bilateral e esferas estratégicas para os dois governos. A iniciativa ocorre em formato de sessão plenária, dividida,
posteriormente, nos seguintes painéis setoriais: Agrobusiness, Manufatura e Energia Sustentável.

LETRA EM CENA ONLINE - COMO LER FERNANDO ABREU
Município:

Belo Horizonte

Data:

11/05

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCQh3tTyRx3AvodEwuCED9UQ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3516-1360

Facebook:

https://www.facebook.com/mtccultura

Site:

https://minastenisclube.com.br/cultura/centro-cultural-unimed-bh-minas/

Descrição:
A edição do Letra em Cena irá apresentar a obra do jornalista, dramaturgo e escritor gaúcho Caio Fernando Abreu (1948 – 1996) e será analisada pela conterrânea do
homenageado, a escritora, aforista, cronista e poeta Martha Medeiros Vencedor do Prêmio Jabuti por três vezes. Caio Fernando Abreu também foi laureado com o Prêmio
Molière, em 1989, e com o Prêmio APCA, da Associação Paulista de Críticos Teatrais, em 1991. Sua obra é marcada pela linguagem fluida e coloquial, que aborda temas de
sua época combinados à angústia e ao medo. A conversa com o curador, José Eduardo Gonçalves, no dia 11/05, às 20h será transmitida no canal oficial do Minas no
YouTube.

CICLO ARTE E SAÚDE MENTAL - CIRCUITO CULTURAL UFMG
Município:

Belo Horizonte

Data:

12/05, 21/05

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/UCJ3Ghfm1uibJtlTLwj87OAw - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-6411

Facebook:

https://www.facebook.com/cultura.ufmg

Site:

https://www.ufmg.br/cultura/index.php

Descrição:
Evento promovido pela Diretoria de Ação Cultural da UFMG (DAC), por meio do projeto Circuito Cultural UFMG. Até o final do mês acontecerão lives, rodas de conversa,
espetáculos e sessões comentadas com convidados e grupos artísticos que trabalham na interseção entre arte, cuidado com a saúde mental e resgate da cidadania de
pessoas com sofrimento mental. As atividades serão exibidas pelo canal da DAC no YouTube, em parceria com o Comitê Permanente de Saúde Mental e a Rede de Saúde
Mental da UFMG. Os participantes terão direito a certificado, sem necessidade de inscrição prévia.

SARAU LÍRICO "VI RAVVISO, O LUOGHI AMENI" - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO
Município:

Belo Horizonte

Data:

12/05

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.facebook.com/fundacaoclovissalgado - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3236-7400

Facebook:

https://www.facebook.com/fundacaoclovissalgado

Site:

http://www.fcs.mg.gov.br/

Descrição:
No dia 12 de maio, às 19h, a Fundação Clóvis Salgado exibirá mais uma produção do Sarau Lírico. O baixo-barítono Thiago Roussin, integrante do Coral Lírico de Minas
Gerais, e o pianista convidado Santiago Vasconcelos interpretam a bela ária “Vi ravviso, o luoghi ameni”, da ópera La Sonnambula, de Vincenzo Bellini. A exibição será nas
mídias sociais da Fundação, não perca!

LIVE: SOLARGRAFIAS, TEMPO E PERMANÊNCIA - CENTRO CULTURAL UFMG
Município:

Belo Horizonte

Data:

12/05

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/CentroCulturalUFMG - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-8290

Facebook:

https://www.facebook.com/centroculturalufmg

Descrição:
No dia 12 de maio de 2021, às 19h30, o Centro Cultural UFMG transmite em seu canal do YouTube uma roda de diálogo ao vivo com o tema “Solargrafias, tempo e
permanência”. A live é aberta ao público e reúne a artista visual e precursora da solargrafia no Brasil Lulu Ferreira e o professor e pesquisador Adolfo Cifuentes, com
mediação do professor e fotógrafo Eduardo Queiroga. A prática conhecida por “solargrafia” mescla fotografia de base química ou artesanal, processamento digital, articulação
em redes e astronomia.

ENCONTRO VIRTUAL:" TURISMO E MUSEU" - MEMORIAL VALE
Município:

Belo Horizonte

Data:

13/05

Categoria:

Online, Outros

Endereço:

Google Meet - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3308-4000

Facebook:

https://www.facebook.com/MemorialVale

Site:

http://www.memorialvale.com.br/

Descrição:
No mês de maio (10) celebra-se o Dia do Guia de Turismo, e assim, o Educativo do MMGV convida esses profissionais para um encontro virtual a fim de fortalecer o diálogo
entre Turismo e Museu. Nesse evento será possível conhecer um pouco mais o trabalho do Educativo e as potencialidades do Memorial, sendo também um momento para
trocas de ideias e informações.

JOÃO E MARIA: PRELÚDIO
Município:

Belo Horizonte

Data:

13/05

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/watch?v=pWMNfqfCkTs - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-9000

Facebook:

https://www.facebook.com/filarmonicamg

Site:

http://filarmonica.art.br/

Descrição:
O concerto tem em sua composição o Engelbert Humperdinck, compositor que escreveu a obra que abrirá o evento. Também será composto pelo solo de Clémence Boinot,
Principal Harpista da Orquestra, e "Sinfonia nº 1 em dó menor", de Bruckner, completam a programação sob condução do maestro Fabio Mechetti, Diretor Artístico e Regente
Titular.

FESTA FOLCLÓRICA " CONGADA"
Município:

Gonçalves

Data:

13/05, 13/05

Categoria:

Populares e Folclóricos

Endereço:

Clube Recreativo - Centro, Rua Coronel João Vieira, 155, Clube recreativo

Circuito:

IGR Serras Verdes do Sul de Minas

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 seguida pelos músicos, cantores e dançantes.

MATULA FILM FESTIVAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

13/05, 16/05

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCN4r2Kz92D04EosOT8sG_Ow - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99805-9625

Facebook:

https://www.facebook.com/Matula-Film-Festival-108542047956077

Site:

https://matulafilmfestival.com.br/

Descrição:
Você poderá assistir, gratuitamente e online, todos os filmes, oficinas, palestras e debates a respeito de culinária e cinema do Matula Film Festival!. Contará com uma
programação diversa com oficinas culinárias, lives de crítica gastronômica e cultural relacionados aos filmes exibidos, trazendo convidados especialistas em gastronomia,
cinema e artes, além de comidinhas deliciosas via delivery de restaurantes parceiros de BH.

OFICINA: MEU PRIMEIRO KAMISHIBAI - BIBLIOTECA ESTADUAL DE MINAS GERAIS
Município:

Belo Horizonte

Data:

13/05

Categoria:

Online

Endereço:

http://bibliotecapublica.mg.gov.br/pt-br/noticias2/543-biblioteca-estadual-oferece-oficina-gratuita-sobre-tecnica-milenar-japonesa-de-contac - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3269-1166

Site:

http://bibliotecapublica.mg.gov.br/pt-br/

Descrição:
Com a proposta de ampliar a oferta cultural e a diversidade de programação para o público, mesmo em tempos de distanciamento, a Biblioteca Pública Estadual de Minas
Gerais promove a oficina “O meu primeiro kamishibai”, baseada na técnica milenar japonesa de contar histórias por meio do teatro de papel. A atividade, gratuita, será
ministrada pela artista Sandra Lane e acontece no dia 13/5, a partir das 14h, em plataforma de videoconferência. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio de
preenchimento de formulário on-line. O link de confirmação será enviado para o e-mail do participante um dia antes da atividade.

EM NOME DAS ROSAS
Município:

Belo Horizonte

Data:

13/05, 13/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://mostrasbdmgcultural.org/eugeniafranca/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-8382

Facebook:

https://www.facebook.com/bdmgcultural

Site:

https://bdmgcultural.mg.gov.br/

Descrição:
Com cerca de 150 obras realizadas entre 2018 e o começo de 2021, a mostra visibiliza a questão da condição feminina frente à violência doméstica. O título da exposição Em
Nome das Rosas aponta para a dimensão contraditória de várias histórias, as quais não se resumem à dor, são, muitas vezes, histórias de amor, de superação, de
empoderamento. As obras são pintadas em técnica acrílica sobre lonas de caminhão e mostram, em um segundo plano, as marcas do longo uso do tecido, muitas vezes
remendadas, que são como as cicatrizes que marcam as experiências de cada uma das mulheres retratadas. Uma das motivações que levaram a artista Eugênia França a
produzir estas obras foi saber que uma amiga havia sido agredida violentamente pelo marido.

FESTIVAL BRASIL SABOR 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

13/05, 31/05

Categoria:

Gastronômicos e Produtos, Online

Endereço:

https://www.brasilsabor.com.br/estados/minas-gerais/belo-horizonte/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3282-5533

Facebook:

https://www.facebook.com/brasilsaborminas/?ref=page_internal

Site:

https://www.brasilsabor.com.br/

Descrição:
A celebração da diversidade gastronômica brasileira é a tônica do Brasil Sabor, que chega em 2021 com a sua 15ª edição . Cada restaurante criou uma receita especial para
o evento inspirada em técnicas, temperos e ingredientes de sua região. Os pratos podem ser experimentados nos próprios restaurantes ou em casa, pedindo por delivery.
Experimentar novos sabores é fazer uma imersão na nossa cultura, essencial para dar origem à experiências únicas, e Belo Horizonte como um mosaico de influências
gastronômicas molda a forma de fazer a nossa gastronomia. A lista de restaurantes participantes encontra-se no site oficial do evento.

XX FESTA DO VINHO DE CATAS ALTAS
Município:

Catas Altas

Data:

14/05, 16/05

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCaEmuoHDgs1Cimqe8TI4R-g - , ,

Circuito:

IGR Ouro

Organização/Informações:
Telefone:

(31)3832-7192

Site:

http://www.catasaltas.mg.gov.br

Descrição:
Devido ao cenário de pandemia, a XX Festa do Vinho de Catas Altas de 2021 será virtual. Nos dias 14 a 16/05, acontece a 20ª Edição da Festa do Vinho de Catas Altas – Eu
faço parte dessa história”. O evento que é promovido pela Aprovart – Associação dos Produtores de Vinho, Agricultores Familiares. A Festa do Vinho é uma iniciativa que tem
como objetivo fortalecer e divulgar uma das principais tradições do município, a produção do vinho de jabuticaba. Será transmitida no formato online a partir da página da
Aprovart no Youtube https://www.youtube.com/channel/UCaEmuoHDgs1Cimqe8TI4R-g

SLAVA A SANTA SARA
Município:

Pouso Alegre

Data:

14/05, 16/05

Categoria:

Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço:

Colônia Esperança / Santuário Santa Sara de Kali - Dos Ferreiras, Estrada dos Ferreiras (Entrada na Rod. Fernão Dias BR 381, KM 864), s/nº

Circuito:

IGR Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:
Telefone:

(11) 94125-0385

Facebook:

https://pt-br.facebook.com/templomariasantissima/

Descrição:
Evento em homenagem à Padroeira do povo cigano realizada pelo Templo Espiritual Maria Santíssima. Uma festa religiosa com diversas atividades como apresentações,
leituras de cartas, comidas típicas, bailado cigano, fogueira e muito mais. São dois dias de muita união, alegria e gratidão, que trazem toda a vibração necessária para
alimentar a esperança e a fé. Uma festa familiar na qual todas as gerações se integram e os costumes são respeitados. O primeiro dia voltado para as cerimônias religiosas
(Peregrinação, Mandala Egípcia e Fogueira), e o segundo dia para a alegria cigana (bailado, apresentações e oráculos). Conta com equipe médica disponível para eventuais
acidentes. Barracas de comidas típicas, bebidas (não alcoólicas), acessórios e roupas ciganas estarão disponíveis para todos. Em 2016, aconteceu a primeira Slava de Santa
Sara Kali no Santuário dedicado a ela. Uma vez ao ano são feitas as Slavas, que reúnem pessoas do mundo todo para reverenciar a santa. Um evento especial para
alimentar a fé, curtir com a família e carregar as energias de boas vibrações.

LIVE COM MARCELA AZEVEDO
Município:

Belo Horizonte

Data:

14/05

Categoria:

Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Online

Endereço:

https://www.instagram.com/cemebh/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3048-9566

Facebook:

https://www.facebook.com/acminas/

Site:

https://acminas.com.br/

Descrição:
A presidente do Conselho Empresarial da Mulher Empreendedora - Alessandra Alkmin convida para a Live Marcela Azevedo para falar de Empreendedorismo Criativo. A
convidada é historiadora e pesquisadora científica que há 10 anos se apaixonou pelo mundo fora da caixinha do turismo e fundou a Experimente Minas, uma pequena
agência receptiva em Brumadinho que leva o viajante a conhecer um mundo Além do Destino. Nesses caminhos, descobriu e se encantou com a cachaça fazendo nascer a
Cachaçaria Itinerante, onde se diverte criando drinks e receitas inusitadas, mergulhadas nos sabores das PANC's, ingredientes locais e a mixologia molecular. A fusão da
Experimente Minas e A Cachaçaria Itinerante trás um novo olhar para o mundo contemporâneo. Entre Criar e consumir arte , ela escolhe os dois.

CURSO GRATUITO DE TEATRO REMOTO - DIVERSÃO EM CENA ARCELORMITTAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

15/05

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/Funda%C3%A7%C3%A3oArcelorMittal - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-1730

Facebook:

https://www.facebook.com/DiversaoEmCena/

Site:

http://www.famb.org.br/?fbclid=IwAR2gq9FWw1_OPDi_o_ny1JTkB66UpjzjmqAYRrOzgLPrJgXLNLk3SN_guI4

Descrição:
No dia 15 de maio, sábado, a Cyntilante Produções oferece aos artistas, técnicos e produtores de artes cênicas, de todos país, um curso online com técnicas do Teatro
Remoto, apresentando a linguagem do teatro digital, que foi desenvolvida pela trupe,e que possibilita aos profissionais do teatro, circo, performance e dança atuarem com
segurança, durante a pandemia. A aula será transmitida das 18h às 20h, ao vivo, pelo Youtube da Fundação ArcelorMittal ou pelo Facebook do Diversão em Cena.

BUENA VISTA SOUL, JAZZ & BLUES FESTIVAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

16/05

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/SionProdu%C3%A7%C3%B5es - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 9 9868-8300

Facebook:

https://www.facebook.com/sion.producoes.9

Descrição:
O "Buena Vista Soul, Jazz & Blues Festival" acontecerá no dia 16 de maio a partir das 15 horas, com transmissão online no canal oficial do YouTube da "Sion Produções". O
festival contará com vários nomes importantes dos gêneros, e uma das atrações será a italiana Alessandra Salerno, destaque no The Voice Itália, quando o vídeo de sua
interpretação viralizou e rodou o mundo.

RANKING DE CORRIDA VIRTUAL
Município:

Dona Euzébia

Data:

16/05, 12/12

Categoria:

Online

Endereço:

Será cada um em sua cidade - , ,

Circuito:

IGR Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:
Descrição:
O ranking de corrida virtual das cidades surgiu para suprir a corrida do G10 que era famosa antes da pandemia, então, as cidades se reuniu e formou o RCV Ranking de
Corridas Virtuais no proposito de aproximar e incentivar a corrida. Serão premiados os 10 primeiros colocados nas categorias feminino e masculino, todos os participantes
levam medalhas por participarem do evento , As Inscrições são online através de link https://bityli.com/fzYdf

RANKING CORRIDA VIRTUAL EM GUARANI
Município:

Guarani

Data:

16/05, 17/12

Categoria:

Online

Endereço:

https://guarani.mg.gov.br/portal/ - CENTRO, PREFEITURA, 10

Circuito:

IGR Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

32 999471550

Site:

https://guarani.mg.gov.br/portal/

Descrição:
É um evento on line onde os atletas enviam seu tempo e percurso individualmente pelo aplicativo de corrida , com data prevista para 27 de junho 2021 obedecendo um
cronograma regional de 15 municípios. O Evento tem início dia 16 de maio em Goianá , segunda 30 de maio cidade será Cataguases, terceira cidade 16 e junho Piraúba ,
sendo Guarani a quarta do Ranking. Terminando dia 12 de dezembro em Descoberto.

FESTIVAL DE ARTE E SEXUALIDADE 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

17/05, 13/06

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.setoque.art/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99649-2968

Facebook:

https://www.facebook.com/setoque.art

Site:

https://www.setoque.art/

Descrição:
O "Festival de Arte e Sexualidade" acontecerá entre os dias 17/05 a 13/06, e tem como proposta incentivar e viabilizar a investigação do estudo da sexualidade por meio da
criação e experimentação poética e artística. Assim como, dar visibilidade ao trabalho artístico cultural e intelectual acerca do corpo, sexualidade e prazer entre áreas de
pesquisa e expressão diversas. Serão ofertadas oficinas de experimentação corporal, vivências, espetáculos e um grupo de estudos de literatura erótica com escritoras,
artistas e pesquisadoras do assunto.

PINT OF SCIENCE BH: LIVE PARA ALÉM DA VACINA - MM GERDAU
Município:

Belo Horizonte

Data:

17/05, 19/05

Categoria:

Online

Endereço:

https://pintofscience.com.br/event/pint-of-science-bh-2021 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/pintofscienceBR

Site:

https://pintofscience.com.br/

Descrição:
Em 2021, o Pint of Science BH traz um debate sobre o protagonismo da ciência, das instituições de ensino e pesquisa que desenvolvem soluções para minimizar os danos e
prejuízos causados pela pandemia “Para além da vacina''. A live acontecerá entre os dias 17 a 19 de maio, às 19h, e reunirá cientistas e pesquisadores belo-horizontinos que
desenvolvem pesquisas relacionadas a COVID-19 em outras áreas.

19ª SEMANA NACIONAL DOS MUSEUS - EDUCATIVO FCS
Município:

Belo Horizonte

Data:

17/05, 23/05

Categoria:

Congressos e Convenções, Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com//c/palaciodasartesmg/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3236-7400

Facebook:

https://www.facebook.com/fundacaoclovissalgado

Site:

http://www.fcs.mg.gov.br/

Descrição:
A Fundação Clóvis Salgado participa da programação por meio do Programa Educativo FCS, que reúne atividades online e gratuitas através da Gerência de Extensão e da
Escola de Artes Visuais do Cefart. O Educativo FCS propõe um novo formato de arte educação, assegurando a continuidade da difusão, formação e sensibilização artística, a
partir da disponibilização de conteúdos educativos nas plataformas digitais da instituição (Site, Instagram e Facebook). Os professores de Artes Visuais do Cefart prepararam
conteúdos especiais que contemplam os quatro eixos do Educativo FCS: Um Click de Cultura, blog cultural com reflexões acerca da historiografia do universo artístico; Bora
falar de arte?, que lança luz sobre obras contemporâneas e suas narrativas possíveis; Criarte, com informações para toda a família se divertir com a criação de objetos
artísticos; e o Cineminha On-line, com diversas indicações de curtas-metragens disponíveis gratuitamente para as crianças.

O MUSEU É NERD - MM GERDAU
Município:

Belo Horizonte

Data:

17/05, 23/05

Categoria:

Online

Endereço:

https://linktr.ee/mmgerdau - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3516-7200

Facebook:

https://www.facebook.com/mmgerdau

Site:

http://www.mmgerdau.org.br/

Descrição:
O MM GERDAU irá realizar a 19ª Semana Nacional de Museus, que acontecerá entre os dias 17 a 23 de maio, e tem como tema “O futuro dos Museus - recuperar e
reimaginar”. O evento irá unir o projeto anual “O Museu é Nerd” com esta semana e entregar uma programação SENSACIONAL! Estão previstos bate-papos, workshops,
games, cosplay e convidados incríveis, não perca!

DIÁLOGOS URBANOS - CINE THEATRO BRASIL
Município:

Belo Horizonte

Data:

17/05, 28/05

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/CineTheatroBrasilVallourec/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3201-5211

Facebook:

https://www.facebook.com/CineTheatroBrasil

Site:

http://www.cinetheatrobrasil.com.br/

Descrição:
Serão discutido eixos, conexões centrais, inovações, cultura, inspiração, experiências e muito mais! As conversas acontecerão todas às segundas, às 20h, a partir do dia
17/05, através do canal do youtube do Cine Theatro Brasil.

19° SEMANA NACIONAL DE MUSEUS/O FURURO DOS MUSEUS: RECUPERAR E REIMAGINAR
Município:

Unaí

Data:

17/05, 21/05

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCxWvxZHsiDO77Z7ePQeNjUA - , ,

Circuito:

IGR Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:
Telefone:

(38) 3677-5647

Site:

https://www.prefeituraunai.mg.gov.br

Descrição:
De 17 a 20 de Maio acontecerá a 19° Semana Nacional de Museus - Nossa transmissão será online ás 19:00 h pelo Yutube do Museu Municipal de Unaí. Live: Exposição
virtual de fotos da festa da Moagem e do Corro de Bois, apresentação Musical em homenagem aos Carros de Bois e cerimônia de descerramento da placa de Inauguração do
Espaço do carro de Bois no Museu. (https://www.yutube.com/channel/UCxWvxZHsiDO77Z7ePQeNjUA).

FESTA DA MOAGEM E DO CARRO DE BOI
Município:

Unaí

Data:

17/05, 21/05

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCxWvxZHsiDO77Z7ePQeNjUA - , ,

Circuito:

IGR Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:
Telefone:

(38)3677-5054

Site:

https://www.prefeituraunai.mg.gov.br

Descrição:
A Festa da Moagem e do Carro de Boi revitaliza uma das mais antigas tradições do povo mineiro. Live: Celebração em memória da festa da Moagem e do Carro de Boi,
disponíveis nos canais do Museu Municipal de Unai e da Prefeitura municipal de Unaí no Yultube ás 19:00 h. - Apresentações musicais diversas em deferência á festa da
Moagem; - Palestra sobre o tombamento de patrimônio imaterial, - Assinatura do tombamento de patrimônio imaterial; - Assinatura do decreto de tombamento; - Recebimento
do decreto de tombamento e fala sobre a importância do ato para a memória da festa.

(RE) IMAGINANDO O ACERVO DO CENTRO ARTE POPULAR
Município:

Belo Horizonte

Data:

17/05

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.instagram.com/centrodeartepopular/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3058-1587

Facebook:

https://www.facebook.com/centrodeartepopular.mg

Site:

http://www.cultura.mg.gov.br/pt-br/espacos-br/centro-de-arte-popular

Descrição:
O Centro de Arte Popular convida o professor Ricardo Lima Gomes para a palestra online, que abordará a construção da proposta curatorial do espaço, a partir da perspectiva
antropológica. O professor é Doutor em Antropologia, docente do Instituto de Artes e do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
e pesquisador de Cultura, Artesanato e Artes Populares. A live faz parte da programação da 19ª Semana Nacional de Museus, período em que instituições museológicas de
todo o país promovem atividades com o objetivo de chamar a comunidade para refletir, discutir e trocar experiências sobre temas ligados ao universo dos museus.

HACKATHON: "SOLUÇÕES PARA A ECONOMIA CRIATIVA"
Município:

Belo Horizonte

Data:

17/05, 24/05

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/user/PucMinasoficial - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3319-4187

Facebook:

https://www.facebook.com/pucminasoficial

Site:

https://www.pucminas.br/pucinforma/Paginas/Hackathon-solu%C3%A7%C3%B5es-para-a-economia-criativa.aspx

Descrição:
Proposto pela Prefeitura de Belo Horizonte e executado em parceria com a PUC Minas, o “Hackathon: Soluções para a Economia Criativa”, é um evento, que acontecerá de
forma online, entre 17 e 24 de maio, e tem a proposta de incentivar, por meio de um Hackathon e de seminários temáticos, a criação de soluções inteligentes, inovadoras e
tecnológicas para recuperar o setor criativo no contexto de desafios impostos pela pandemia. A inscrição das equipes deverão ser feitas até dia 12 de maio.

19ª SEMANA NACIONAL DE MUSEUS
Município:

Belo Horizonte

Data:

17/05, 23/05

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UC393GIsgp7t0hguih1pFdxQ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-7600

Facebook:

https://www.facebook.com/mhnjb.ufmg/

Site:

https://www.ufmg.br/mhnjb/evento/semana-nacional-de-museus/

Descrição:
O Museu participa da 19ª Semana Nacional de Museus com uma programação especial que inclui lives, minicursos e contação de histórias. Os detalhes de cada atividade e
o link para inscrição nos minicursos estão disponíveis no site do Museu.

BATE PAPO AO VIVO COM RODRIGO MOGIZ | AQUELES (IN)VISÍVEIS
Município:

Belo Horizonte

Data:

18/05

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.sympla.com.br/bate-papo-ao-vivo--inauguracao-aqueles-invisiveis__1201089 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Descrição:
A inauguração da exposição virtual “Aqueles (In)visíveis” na Piccola Galleria acontecerá com um bate-papo com o artista Rodrigo Mogiz. Um dos temas abordados será o seu
processo criativo, que começa com a pesquisa de fotos de pessoas LGBTQIA+ de séculos passados e segue com o uso das linguagens do bordado e da poesia para propor
um diálogo entre as afetividades de ontem e hoje. Rodrigo falará também sobre como seus estudos em desenho e pintura influenciam seu trabalho, que conta com fortes
composições cromáticas e com diferentes pontos de bordado que fazem alusão a pinceladas. As pessoas inscritas receberão o link de acesso por e-mail após a inscrição.
Este evento não conta com certificado de participação. SERVIÇO Data: 18 de maio Horário: a partir das 19h Transmissão ao vivo Inscrição gratuita

EXPOSIÇÃO: AQUELES (IN)VISÍVEIS - CASA FIAT DE CULTURA
Município:

Belo Horizonte

Data:

18/05, 04/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCG1e-aC4zV04-OivP4JNzPQ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3289-8900

Facebook:

https://www.facebook.com/casafiatdecultura

Site:

http://www.casafiatdecultura.com.br/

Descrição:
Retratos de pessoas LGBTQIA+ dos séculos XIX e XX ganham cores, referências contemporâneas e ornamentações nos bordados de Rodrigo Mogiz. A exposição virtual
“Aqueles (In)visíveis” faz uma ponte entre o passado e o presente reunindo peças bordadas e fotografias, que propõem um olhar para a questão da visibilidade ou
invisibilidade das diversidades afetivas e identidades sexuais e de gênero. As fotos são trabalhadas pelo artista a partir de intervenções poéticas, que contam histórias
imaginárias das pessoas retratadas e refletem sobre as relações entre palavra e imagem. Além de um tour virtual 3D que estará no site, serão oferecidas visitas virtuais
mediadas (transmissão ao vivo) nos dias 22 e 27, com inscrições pela Sympla. A exposição faz parte da programação da 19ª Semana Nacional de Museus.

ESPAÇOS CULTURAIS, O FUTURO DE UM PASSADO RECENTE
Município:

Belo Horizonte

Data:

18/05, 20/05

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

http://institutoculturalvale.org/PT/Paginas/Agenda.aspx - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3308-4000

Facebook:

https://www.facebook.com/MemorialVale

Site:

http://institutoculturalvale.org/PT/Paginas/Agenda.aspx

Descrição:
Para celebrar a 19ª Semana Nacional dos Museus, o Memorial Minas Gerais Vale apresenta este webinário. Serão duas rodas de conversa das 17 às 18 horas. No dia 18 a
conversa será entre o neurocientista Sidarta Ribeiro e o museólogo Cícero Almeida. E no dia 20, os debatedores serão o professor de museologia Bruno Brulon e a curadora
de arte Adélia Borges. A mediação será feita pelo filósofo Fernando Pessoa, que participa da linha de pesquisa do CNPq “Pensamento e linguagem”, com estudos em
Nietzsche e Heidegger, principalmente nos temas linguagem, verdade, liberdade, arte e poesia. Diante da pandemia e para os novos tempos que virão, serão abordadas
questões como: existe um futuro para as instituições culturais e para os museus em especial? Com quem dialogam? Quais memórias, materiais ou imateriais estão em jogo?
Qual o papel da tecnologia e das mídias nas formas de interlocução? E os artistas e produtores culturais, como têm sido e como poderá ser a sua participação?

MOSTRA INTERNACIONAL: "CAFÉ COM CINEMA - JOVENS REALIZADORES"
Município:

Belo Horizonte

Data:

18/05, 23/05

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/user/ciapierrotlunar - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98701-6521

Site:

http://www.pierrotlunar.com.br/

Descrição:
A Cia Pierrot Lunar abrirá o canal do Youtube para o “Café com Cinema – Curta Jovens Realizadores”, uma mostra de cinema com seleção de 24 trabalhos de “jovens”
artistas realizadores do audiovisual, de diversas idades, naturais do Rio de Janeiro, Minas, Goiás e Distrito Federal e de Medelín na Colômbia. A segunda edição apresentará
um bate-papo com os participantes, com discussões sobre a produção no segmento, em contexto de pandemia. Todos os trabalhos ficarão disponíveis a partir do dia 18 de
maio, terça, às 18h, até 23 de maio, às 23h, para que o público tenha tempo de assistir aos curtas e escolher o que mais gostou.

IBD DAY 2021 - DIGITAL MINAS GERAIS
Município:

Belo Horizonte

Data:

19/05, 20/05

Categoria:

Online

Endereço:

https://ibdday.com.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 9 9878 1540

Site:

https://ibdday.com.br/

Descrição:
O IBD Day (Dia das Doenças Inflamatórias Intestinais - DII, comemorado em 19 de maio) é um evento que ocorre em vários países do mundo e seu objetivo maior é a
divulgação e conscientização da sociedade em relação às doenças inflamatórias intestinais e seus portadores. O foco dessa edição do IBD Day 2021, em formato digital é a
atualização científica acerca da abordagem das Doenças Inflamatórias Intestinais e o fomento da troca de experiências, com discussões sobre seu tratamento.

2ª MOSTRA DE CINEMA ÁRABE FEMININO - CCBB BH
Município:

Belo Horizonte

Data:

19/05, 27/06

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.cinemaarabefeminino.com/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/Mostra-de-Cinema-%C3%81rabe-Feminino-301867397192283

Site:

https://www.cinemaarabefeminino.com/

Descrição:
No dia 19/05, estreia a "2.ª Mostra de Cinema Árabe Feminino", em edição 100% online e gratuita. Com uma seleção de mais de 40 filmes em diversos formatos e gêneros curtas, médias e longas-metragens de ficção e documentários, a mostra vai apresentar a multiplicidade dessas cinematografias através de produções realizadas por mulheres
em países como Egito, Líbano, Palestina, Sudão, entre outros.

WEBINAR: VACINA, BIOPODER E HISTÓRIA
Município:

Belo Horizonte

Data:

19/05

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/watch?v=pmZXGDaLDUc - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-4123

Site:

https://www.ufmg.br/ieat

Descrição:
Evento organizado pela professora Myriam Lopes Bahia, da Escola de Arquitetura da UFMG, o webinar irá reunir o médico Paulo Gadelha, ex-presidente da FIOCRUZ, e o
chargista e saxofonista Renato Aroeira. No encontro, os convidados irão refletir sobre a história da vacinação antivariólica, abordando as escolhas técnicas que envolveram a
dinâmica do lançamento e aplicação do imunizante, bem como os impactos sociais da primeira campanha de vacinação na formação de opinião pública. O assunto do
webinar é tema do livro Corpos inscritos: Vacina e biopoder. Londres e Rio de Janeiro, 1840 e 1904, de autoria da professora Myriam Bahia, lançado em fevereiro deste ano
pelo Laboratório do Núcleo de História da Ciência e da Técnica (Nehcit/UFMG), em parceria com o Centro Interdisciplinar de Estudos sobre Cidade (Ciec/Unicamp). A obra é
fruto de estudo conduzido pela professora Myriam Bahia em sua tese de doutorado em História defendida na Universidade de Paris, em 1997. O webinar será transmitido pelo
canal do IEAT às 10h no Youtube e dará direito a emissão de certificados aos ouvintes.

"OFICINA NARRATIVA DE PERCURSO" - MEMORIAL VALE
Município:

Belo Horizonte

Data:

20/05, 21/05

Categoria:

Online

Endereço:

http://memorialvale.com.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3343-7317

Facebook:

https://www.facebook.com/MemorialVale

Site:

http://memorialvale.com.br/

Descrição:
Nos dias 20 e 21 de Maio, das 10h às 11h30 horas, o Educativo do Memorial Vale propõe ao público a feitura e o registro de um diário de bordo que permitirá imprimir ideias
por meio da escrita, desenhos, cores, texturas, fotografias e colagens, com a pergunta: “o que você registraria sobre o seu dia a dia? Reflexões, projetos, devaneios?” O
resultado se dará em várias percepções do atual presente para um futuro próximo ou longínquo. A oficina é para pessoas a partir de 16 anos e acontecerá pelo Google Meet.
Vagas limitadas. O evento integra a 19ª Semana Nacional de Museus - O Futuro dos Museus: Recuperar e Reimaginar.

LIVE: PRESTO E VELOCE: BEETHOVEN E STRAVINSKY
Município:

Belo Horizonte

Data:

20/05

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/filarmonicamg - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-9000

Facebook:

https://www.facebook.com/filarmonicamg

Site:

https://filarmonica.art.br/

Descrição:
A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais receberá a mezzo-soprano Luisa Francesconi para interpretar, ao lado da Orquestra, a suave obra “O fauno e a pastora, op. 2”, em
homenagem aos 50 anos do falecimento de Igor Stravinsky. Para deixar este concerto ainda mais marcante, haverá no repertório duas sinfonias de Beethoven. A noite será
iniciada com a “Sinfonia nº 1” e encerrada com a grandiosa “Sinfonia nº 6, Pastoral”. Com condução do Diretor Artístico e Regente Titular, Fabio Mechetti, a transmissão ao
vivo será no dia 20 (quinta-feira) às 20h30, pelo canal do youtube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.

WEBINÁRIO: “ESPAÇOS CULTURAIS, O FUTURO DE UM PASSADO RECENTE" - INSTITUTO CULTURAL VALE
Município:

Belo Horizonte

Data:

20/05

Categoria:

Online

Endereço:

http://institutoculturalvale.org/PT/Paginas/Agenda.aspx - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3308-4000

Facebook:

https://www.facebook.com/MemorialVale

Site:

http://institutoculturalvale.org/PT/Paginas/index.aspx

Descrição:
No dia 20 de maio, a partir das 17 horas, acontecerá um Webinário, promovido pela Vale para celebrar a 19.ª Semana Nacional dos Museus. Acontecerão duas rodas de
conversa sobre os espaços culturais no contexto da pandemia. Os debatedores serão o professor de museologia Bruno Brulon e a curadora de arte Adélia Borges. A
mediação será feita pelo filósofo Fernando Pessoa, que participa da linha de pesquisa do CNPq “Pensamento e linguagem”, com estudos em Nietzsche e Heidegger,
principalmente nos temas linguagem, verdade, liberdade, arte e poesia.

ENCONTROS CCBB SOBRE ACESSIBILIDADE DIGITAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

20/05

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

Redes sociais do CCBB - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3431-9400

Facebook:

https://www.facebook.com/ccbb.bh

Site:

https://encontrosccbb.com.br/

Descrição:
O evento promoverá diálogos com especialistas, oficinas técnicas com todos os recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência, alem de uma série de debates que
abordarão conceitos, dados de mercado, dicas e melhores práticas para quem deseja produzir conteúdos culturais digitais mais inclusivos para todas as pessoas. A
programação do dia 20/05 terá um debate de abertura com Simone Freire, idealizadora do Movimento Web Para Todos, Eric Klug, presidente da Japan House SP e Beto
Pereira, presidente da ONCB – Organização de Cegos do Brasil.

PRAÇA SETE INSTRUMENTAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

20/05, 27/05

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UC_ZtHqEuGzXZYQI-LrzLlEw - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3201-5211

Facebook:

https://www.facebook.com/CineTheatroBrasil/

Site:

http://www.cinetheatrobrasil.com.br/

Descrição:
O evento promete trazer música de todas as regiões da cidade! A edição “Belo Horizonte: de norte a sul, de leste a oeste” vai fazer você conhecer muitos artistas de peso da
cena instrumental. A atracão desta semana sera Deangelo Silva Trio.

"COISA NOSSA" - FESTIVAL DE DANÇA DE SALÃO
Município:

Belo Horizonte

Data:

21/05, 05/06

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCdzA7HZODfvf4jfTDvEDpHw - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99413-9559

Facebook:

https://www.facebook.com/comunidadecoisanossa

Descrição:
O "Festival Coisa Nossa" será apresentado em formato online e sua exibição será pelo YouTube entre os dias 21 de maio a 05 de junho, sempre às 20h com lives que trarão
diversos artistas, convidados em entrevistas, aulas e performances inéditas.

(RE) IMAGINANDO O ACERVO DO MUSEU MINEIRO
Município:

Belo Horizonte

Data:

21/05

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.instagram.com/museumineiro/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3058-1587

Facebook:

https://www.facebook.com/museumineiro.mg

Site:

http://www.museumineiro.mg.gov.br/

Descrição:
O Museu Mineiro convida a professora e pesquisadora Renata Felinto para a palestra online “(Re) Imaginando o Acervo do Museu Mineiro”, parte da programação da 19ª
Semana Nacional de Museus, período em que instituições museológicas de todo o país promovem atividades com o objetivo de chamar a comunidade para refletir, discutir e
trocar experiências sobre temas ligados ao universo dos museus. Renata Felinto é Doutora em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista Júlio
de Mesquita Filho (2016); Professora adjunta do setor de Teoria da Arte no Curso de Licenciatura em Artes Visuais, Centro de Artes, Universidade Regional do Cariri/ CE.
Atua há 20 anos na área das artes visuais como artista, pesquisadora e educadora, tendo sido coordenadora do Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil de 2007 a 2010.

1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA AQUÁTICA 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

21/05, 23/05

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

Sympla Streaming - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Site:

https://abfaquatica.com.br/

Descrição:
Entre os dias 21 a 23 de maio, acontecerá o "1º Congresso Internacional" de Fisioterapia Aquática", com o objetivo de promover o reconhecimento profissional e social da
fisioterapia aquática. A programação apresentará novas aboragens tecnológicas em terapia aquática considerando todas as incertezas sobre a pandemia da COVID-19. As
inscrições deverão ser realizadas pela plataforma do Sympla e a transmissão do evento será virtual.

FESTA DE SANTA RITA
Município:

Japonvar

Data:

21/05, 22/05

Categoria:

Esportivo, Populares e Folclóricos, Religiosos, Show

Endereço:

Comunidade de Santa Rita - Comunidade rural, Comunidade de Santa Rita, s/n

Organização/Informações:
Telefone:

32319122

Facebook:

https://www.facebook.com/prefeiturajaponvar

Site:

https://japonvar.mg.gov.br

Descrição:
A festa representa o respeito e a devoção a "Santa Rita", padroeira da comunidade. Durante dois dias de comemorações é ofertado a população e visitantes, torneio de
futebol, sinuca, leilões, comidas típicas e shows musicais.

FESTIVAL NACIONAL DE DANÇA
Município:

Estiva

Data:

22/05, 23/05

Categoria:

Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço:

Ginásio Poliesportivo - Centro, Rua Rodolfo Resende, 6

Circuito:

IGR Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 98468-0792

Facebook:

http://www.facebook.com/estivatur

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.

CONVERSANDO COM A LITERATURA: ENCONTRO COM MAR BECKER E A MULHER SUBMERSA
Município:

Belo Horizonte

Data:

22/05

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/AcademiaMineiraDeLetras - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3222 5764

Facebook:

https://www.facebook.com/academiamineiradeletras

Site:

https://academiamineiradeletras.org.br/

Descrição:
Publicado no último ano, “A mulher submersa”, livro de estreia de Mar Becker, foi considerado como uma revelação na poesia contemporânea. Entre os versos e páginas há
muito a ser discutido e, para isso, a Academia Mineira de Letras apresenta edição especial do “Lacan na Academia – Conversando com a Literatura” com o bate-papo
“Encontro com Mar Becker e A mulher submersa”. O evento acontecerá no dia 22 de maio, às 10h, no canal oficial do YouTube, e contará com participação da autora e das
psicanalistas Cristiane Grillo, Fernanda Costa e Lucíola Macêdo (curadoria).

ESPAÇO EM REDE | CLUBE DA ESQUINA: PATRIMÔNIO CULTURAL DE BELO HORIZONTE - ESPAÇO DO CONHECIMENTO DE UFMG
Município:

Belo Horizonte

Data:

22/05

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/acontece/espacoemrede/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-8350

Facebook:

https://www.facebook.com/espacodoconhecimentoufmg

Site:

https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/

Descrição:
Na oficina de maio do Espaço em Rede, que será realizada no dia 22 de maio, às 10h, será abordada a música como patrimônio, algo capaz de promover o acesso à
memória e a bens culturais da cidade. Usando como fio condutor as canções do Clube da Esquina, a atividade vai proporcionar trocas e experiências a partir da afetividade
que liga a capital mineira ao grupo de músicos, e assim, difundir a Educação Patrimonial. Inscreva-se a partir de 11 de maio, pela página do Espaço em Rede no site. A
transmissão será pela plataforma Zoom (o link será enviado aos inscritos por e-mail).

FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO
Município:

Chapada do Norte

Data:

23/05

Categoria:

Religiosos

Endereço:

Praça Pe. José Maria do Sacramento - centro, Praça Pe. José Maria do Sacramento, sn, praça padre josé maria do sacramento

Circuito:

IGR Lago de Irapé

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/prefeiturachapadadonorte

Site:

https://www.chapadadonorte.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 Chapada do Norte numa mistura de fé e cultura toda cidade se envolve no cortejo que sai pelas
ruas da cidade mostrando as belezas desta festa tradicional. A Festa é realizada por dois imperadores geralmente da mesma família que ao lado dos familiares e amigos
organizam os muitos momentos que fazem parte da programação da Festa. A programação possui novenas e missas, meio dia das novenas, leilões, mastro realizado por um
mordomo que normalmente se oferece para organizá-lo, cortejo pelas ruas da cidade, procissão, coroação e posse dos novos imperadores. Como não existe hoje uma
Irmandade do Divino, cria-se uma grande expectativa em quem serão os imperadores do ano seguinte. A comunidade fica na espera aguardando que uma família assuma a
próxima festa. Em Chapada do Norte MG a festa ficou sem ser realizada durante alguns anos, mas foi retomada com força e a cada ano que passa vem crescendo e
encantando os fiéis pelos dias de louvor ao Espírito Santo. A participação das crianças e jovens no cortejo é um dos pontos altos da festa. Assim que o ano inicia os
imperadores realizam alguns eventos promocionais como quermesses, bailes, bingos e rifas, além de enviar cartas á população pedindo leilões. Tudo para manter viva a
tradição de louvor ao Divino Espírito Santo. Por: Mauricio Costa

SEMANA NACIONAL DE ENGENHARIA NUCLEAR E DA ENERGIA E CIÊNCIAS DAS RADIAÇÕES - V SENCIR 2021 - ONLINE
Município:

Belo Horizonte

Data:

24/05, 27/05

Categoria:

Online

Endereço:

http://www.sencir.nuclear.ufmg.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/Semana-Nacinal-de-Engenharia-Nuclear-e-da-Energia-e-Ci%C3%AAncias-das-Radia%C3%A7%C3%B5es-103990851192685/

Site:

http://www.sencir.nuclear.ufmg.br/

Descrição:
A Semana Nacional de Engenharia Nuclear e da Energia e Ciências das Radiações é um congresso bienal e tem como foco a divulgação das atividades científicas e
acadêmicas nas áreas que envolvem engenharia nuclear, engenharia da energia e ciências das radiações, além de divulgar informações sobre o mercado de trabalho nesses
campos. A quinta edição do SENCIR está sendo organizada pelo Departamento de Engenharia Nuclear da Universidade Federal de Minas Gerais, DEN-UFMG e pelo Centro
de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear/Comissão Nacional de Energia Nuclear CDTN/CNEN.

ENCONTROS CCBB SOBRE ACESSIBILIDADE DIGITAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

24/05

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

Redes sociais do CCBB - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3431-9400

Facebook:

https://www.facebook.com/ccbb.bh

Site:

https://encontrosccbb.com.br/

Descrição:
O evento promoverá diálogos com especialistas, oficinas técnicas com todos os recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência, alem de uma série de debates que
abordarão conceitos, dados de mercado, dicas e melhores práticas para quem deseja produzir conteúdos culturais digitais mais inclusivos para todas as pessoas. No dia
24/05 haverá uma oficina de Programação Acessível Ministrada por Reinaldo Ferraz, do W3C Brasil e Ceweb.br/NIC.br, e Leonardo Gleison, da Laramara, a oficina abordará
conceitos, critérios de sucesso (WCAG) e melhores práticas com foco em programação. Serão apresentados exemplos de aplicações de acessibilidade em páginas, guias e
ferramentas para ajudar equipes de desenvolvimento a criar e validar aplicações acessíveis.

O CÉU DO SERTÃO
Município:

Belo Horizonte

Data:

24/05, 23/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/concursodepoemas/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-8350

Facebook:

https://www.facebook.com/espacodoconhecimentoufmg

Site:

https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/

Descrição:
Em 2021, o Espaço do Conhecimento UFMG irá lançar a exposição temporária Sertão Mundo, que busca apresentar, em formatos diversos, as muitas reverberações
originadas pelo universo criado por João Guimarães Rosa, um dos mais célebres escritores brasileiros do século XX. Como parte dos preparativos para o lançamento da
exposição, o museu promove o Concurso de Poemas "O Céu do Sertão". Serão selecionados poemas para compor produções audiovisuais e textuais da Sertão Mundo, a
serem veiculadas no Planetário, Fachada Digital e outras mídias do Espaço do Conhecimento UFMG. Além disso, os autores dos poemas classificados nas 3 (três) primeiras
colocações terão suas obras publicadas no catálogo da exposição.

IV CONGRESSO BRASILEIRO DE MÉDICOS HOSPITALISTAS / XI CONGRESSO MINEIRO DE CLÍNICA MÉDICA - 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/05, 27/05

Categoria:

Online

Endereço:

https://clinicamedicamg.com.br/cmcm2020 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(48) 3047 7600

Site:

https://clinicamedicamg.com.br/cmcm2020

Descrição:
Entre os dias 25 a 27 de maio, acontece o XI Congresso Mineiro de Clínica Médica e IV Congresso Brasileiro de Médicos Hospitalistas, online, promovido pela Sociedade
Brasileira de Clínica Médica – Regional Minas Gerais. A Sociedade Brasileira de Clínica Médica – Regional Minas Gerais, tem como objetivo unir os especialistas do Estado
e resgatar o valor da Clínica Médica junto à sociedade, colegas médicos e entidades educadoras, buscando a valorização do profissional.

AGRO CHAPADA
Município:

Chapada Gaúcha

Data:

25/05

Categoria:

Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Outros, Show

Endereço:

Chapada Gaúcha MG - Jardim da paz , Rua são francisco, s/n

Circuito:

IGR Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:
Telefone:

(38) 3634-1113 / 99979-5566

Facebook:

https://www.facebook.com/prefeiturachapadagaucha/

Descrição:
Festa criada para os festejos, exposições agropecuárias e feiras do pequeno e do grande produtor rural, com palestras para aperfeiçoamento das lidas no campo e melhoria
da produção , tecnologia e negócios e muito mais .

FESTA DE SANTA CRUZ
Município:

Chapada Gaúcha

Data:

25/05

Categoria:

Religiosos

Endereço:

Serra das Araras - centro, 0, 0

Circuito:

IGR Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

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.

CLEANTEC
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/05, 27/05

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

Plataforma BE de Eventos Digitais - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99142-5809

Site:

https://event.businessexperience.pt/events/57/cleantec

Descrição:
O Experimente Brasil Portugal 2021 é evento virtual voltado para geração de negócios e networking entre empresas portuguesas e brasileiras. Dentre as atividades previstas,
constam; seminários, além de missões e encontros no formato híbrido (virtual e/ou presencial), com base em quatro verticais a saber: Cleantec, A&B, Biotec e Agrotec. ⠀ O
primeiro dos eventos, CleanTec, contará com temáticas que abordarão assuntos importantes ligados às Smart Cities, Resíduos Sólidos, Energia Fotovoltaica e
Armazenamento de Energia.

ENCONTROS CCBB SOBRE ACESSIBILIDADE DIGITAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

26/05

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

Redes sociais do CCBB - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3431-9400

Facebook:

https://www.facebook.com/ccbb.bh

Site:

https://encontrosccbb.com.br/

Descrição:
O evento promoverá diálogos com especialistas, oficinas técnicas com todos os recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência, alem de uma série de debates que
abordarão conceitos, dados de mercado, dicas e melhores práticas para quem deseja produzir conteúdos culturais digitais mais inclusivos para todas as pessoas. No dia
26/05 haverá uma oficina de Design Acessível com Odilon Gonçalves, gerente de tecnologia e inovação do Museu da Pessoa e Diniz Cândido, especialista em
acessibilidade digital e criador do canal Mundo Cegal, no YouTube.

WORKSHOP: “HACKEANDO A AGROECOLOGIA"
Município:

Belo Horizonte

Data:

27/05

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

Microsoft Teams - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3270-8100

Facebook:

https://www.facebook.com/SescMinas

Site:

https://sessaodez4meia.sescmg.com.br/

Descrição:
O evento abordará discussões sobre a agroecologia e cases de diversos setores da economia criativa (moda, gastronomia, jornalismo, startups, publicidade, turismo,
arquitetura e biotecnologia) e outras possibilidades para negócios agroecológicos. A palestrante, Andrea Senna, Head de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Vale dos
inconfidentes: buscadora de soluções baseadas na natureza, migrou da capital para um pequeno distrito na região histórica de Minas Gerais. Trabalha com a diversificação
econômica e estímulo à economia criativa e circular. Andrea é co-fundadora e diretora de desenvolvimento socioambiental na Valin (comunidade de inovação e tecnologia de
Ouro Preto e Mariana) e designer de paisagens regenerativas na Casa Livre.

ENCONTROS CCBB SOBRE ACESSIBILIDADE DIGITAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

28/05

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

Redes sociais do CCBB - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3431-9400

Facebook:

https://www.facebook.com/ccbb.bh

Site:

https://encontrosccbb.com.br/

Descrição:
O evento promoverá diálogos com especialistas, oficinas técnicas com todos os recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência, alem de uma série de debates que
abordarão conceitos, dados de mercado, dicas e melhores práticas para quem deseja produzir conteúdos culturais digitais mais inclusivos para todas as pessoas. No dia
28/05 haverá uma oficina de Produção de Conteúdo Digital Acessível Com Simone Freire, idealizadora do Movimento Web Para Todos, e Isa Meirelles, criadora de conteúdo
e líder da Deficiência Tech, que abordarão conceitos de acessibilidade digital, linguagem inclusiva, acessível e neutra, descrição de imagens e texto alternativo.

II SEMINÁRIO: NEUROCIÊNCIAS DA ATIVIDADE FÍSICA E ESPORTES 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

28/05, 29/05

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

http://albuquerquelab.com/neurociencias/index.html - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99612-1198

Descrição:
O Grupo de Estudos e Pesquisas em Neurociências da Atividade Física e Esportes da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade
Federal de Minas Gerais estará recebendo uma série de convidados especias para apresentar e debater temáticas que buscam a interação entre as Neurociências com a
Atividade Física e os Esportes em um formato 100% Online.

EXPOSIÇÃO BRASIL PRECIOSO: A RIQUEZA DOS MINERAIS-GEMA - MM GERDAU
Município:

Belo Horizonte

Data:

28/05, 30/06

Categoria:

Online

Endereço:

https://artsandculture.google.com/story/brasil-precioso-a-riqueza-dos-minerais-gema/HQISR3bd2kOXIQ - , ,

Circuito:

IGR 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 de Minas e do Metal abre seu acervo e apresenta uma seleção com alguns dos minerais-gema mais icônicos do Brasil. Aproveite e explore suas
curiosidades, ocorrências, cores e formas em detalhes, disponíveis na plataforma Google Arts & Culture.

FESTA DO PRODUTOR RURAL DE MONSENHOR JOÃO ALEXANDRE
Município:

Cláudio

Data:

29/05, 30/05

Categoria:

Online

Endereço:
Alexandre.

Monsenhor João Alexandre - Praça 13 de Junho de Monsenhor João Alexandre., Monsenhor João Alexandre, S/N, Praça 13 de Junho de Monsenhor João

Circuito:

IGR Grutas e Mar de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(37) 3381-4800

Descrição:
Festa para homenagear os trabalhadores da região de Claudio, com shows, artistas da terra, barraquinhas e outros . Evento organizado juntos aos Produtores Rurais do
Distrito de Monsenhor João Alexandre com apoio da Prefeitura Municipal de Cláudio MG. Atrai público local e de toda a região para Distrito de Monsenhor João Alexandre
durante as festividades.

SHOW: MARIA BRAGANÇA TRIO - MEMORIAL VALE
Município:

Belo Horizonte

Data:

30/05

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.instagram.com/memorial.vale/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3308-4000

Facebook:

https://www.facebook.com/MemorialVale

Site:

http://memorialvale.com.br/

Descrição:
No dia 30 de maio (domingo), às 11 horas, o Memorial Vale traz o show de Maria Bragança Trio dentro do projeto Memorial Instrumental, que neste ano homenageia as
mulheres. Maria Bragança faz uma mistura do jazz e canções folclóricas tradicionais brasileiras, com elementos da música clássica e contemporânea. A saxofonista se
apresenta ao lado de Everton Coroné, no acordeon e Daniel Guedes na percussão. O Memorial Instrumental tem curadoria de Juliana Nogueira. Maria Bragança pertence à
geração de sucesso de músicos brasileiros que tocam música contemporânea.

ENCONTROS COM O PATRIMÔNIO
Município:

Belo Horizonte

Data:

30/05

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online, Populares e Folclóricos

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCG1e-aC4zV04-OivP4JNzPQ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3289-8900

Facebook:

https://www.facebook.com/casafiatdecultura

Site:

http://www.casafiatdecultura.com.br/

Descrição:
Em celebração ao Dia do Ceramista, o evento será dedicado a essa arte e técnica milenar de produção de objetos que têm a argila como matéria-prima. Entre os temas
abordados estão as diferentes técnicas utilizadas e a importância histórica, desde as peças encontradas em sítios arqueológicos até a patrimonialização da cerâmica
marajoara, além das famosas cerâmicas do Vale do Jequitinhonha e das panelas de barro. O convidado é Máximo Soalheiro, artista multifacetado e referência na cerâmica
artística, que vai destacá-la como uma das formas mais antigas da expressão humana, bem como os mecanismos de transmissão desse conhecimento e suas possibilidades
contemporâneas de diálogos e transformações conceituais.

FESTA NOSSA SENHORA DOS POBRES
Município:

Berilo

Data:

30/05, 31/05

Categoria:

Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço:

Capela Nossa Senhora dos Pobres - Centro, Praça Dr. Antônio Carlos, s/n

Circuito:

IGR Lago de Irapé

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 3737-1172

Site:

http://www.berilo.mg.gov.br

Descrição:
Realizada em 02 dias, na Praça Dr. Antônio Carlos, a Festa em homenagem a Nossa Senhora dos Pobres reúne diversos fiéis de toda a região e de outros Estados, além dos
romeiros, sendo estimado aproximadamente 2 mil pessoas. As celebrações eucarísticas, procissões e outras comemorações são realizadas desde o dia 01 até o dia 31 de
maio, mas são nos últimos dias que ocorrem maior concentração de romeiros e fiéis em torno da Capela de Nossa Senhora dos Pobres, construída a 70 anos, sendo esta
única no Brasil. Sempre ao término das celebrações religiosas acontecem também apresentações musicais com shows variados na Praça, onde é montado uma grande
estrutura de palco.

I MOSTRA TUNIN DE TEATRO DE RUA
Município:

São José da Barra

Data:

31/05

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online, Populares e Folclóricos

Endereço:

https://youtu.be/WYYUvsjph7U - , ,

Circuito:

IGR Nascentes das Gerais e Canastra

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 99234-4702

Facebook:

https://www.facebook.com/mostratunin/posts

Site:

https://youtu.be/WYYUvsjph7U

Descrição:
A escolha das apresentações levará em consideração a proposta estética (que aborde elementos da cultura popular) e terá o cuidado de abranger diferentes idades para que
todos tenham acesso aos produtos culturais. Haverá intervenção com palhaços, teatro, cortejos, serenatas, apresentações de música, feira e conteúdo on-line e exposições
de artistas locais, oficinas de iniciação teatral, cinema ao ar livre, respeitando as normas sanitárias de prevenção (COVID-19).

PROGRAMAÇÃO VIRTUAL DOS CENTROS CULTURAIS - 1ª SEMANA DE JUNHO
Município:

Belo Horizonte

Data:

31/05, 06/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

Canal da Fundação Municipal de Cultura no Youtube - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3277-9747

Site:

https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura

Descrição:
A programação semanal é gratuita e apresenta diversas opções artísticas, seja música, dança, artes visuais, até oficinas de inclusão digital. As inscrições devem ser feitas
seguindo as orientações de cada atividade. Semanalmente haverá a atualização da grade de programação.

JUNHO
SARANCINE 2021
Município:

Juiz de Fora

Data:

01/06, 05/06

Categoria:

Online

Endereço:

Associação Carabina Cultural / https://www.carabinacultural.com.br/ - , ,

Circuito:

IGR Caminho Novo

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 996118484

Facebook:

https://www.facebook.com/carabinafilmes

Site:

https://www.carabinacultural.com.br/

Descrição:
Um mergulho audiovisual em diversas visões sobre o meio ambiente. Essa é a proposta do SARANCINE 2021 que traz 19 filmes para mostra de filmes socioambientais, além
do filme convidado “O Sal da Terra” (Wim Wenders e Juliano Salgado) no Polo Audiovisual TV e uma programação ao vivo no canal da Carabina Filmes no Youtube com
debates e bate-papos sobre temas ambientais, durante a semana do meio ambiente, 1 a 5 de junho, em sua primeira edição on-line e gratuita.

ENCONTROS CCBB SOBRE ACESSIBILIDADE DIGITAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

01/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

Redes sociais do CCBB - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3431-9400

Facebook:

https://www.facebook.com/ccbb.bh

Site:

https://encontrosccbb.com.br/

Descrição:
O evento promoverá diálogos com especialistas, oficinas técnicas com todos os recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência, alem de uma série de debates que
abordarão conceitos, dados de mercado, dicas e melhores práticas para quem deseja produzir conteúdos culturais digitais mais inclusivos para todas as pessoas. No dia
01/06 haverá o Debate: Desejos para a construção de uma sociedade digital culturalmente inclusiva. Será mediado por Alexandre Ohkawa, arquiteto, consultor e gestor
cultural, presidente da Associação de Surdos do Estado de São Paulo Vem Sonhar e gerente de comunidade na Hand Talk.

MOSTRA CHAMA
Município:

Belo Horizonte

Data:

01/06, 30/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

http://fcs.mg.gov.br/eventos/chama-corpos-arvoredos-plurais-6a-mostra-da-escola-de-artes-visuais-cefart-fcs/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3236 -7400

Facebook:

https://www.facebook.com/fundacaoclovissalgado/

Site:

http://fcs.mg.gov.br/

Descrição:
A Fundação Clóvis Salgado, por meio do Centro de Formação Artística e Tecnológica – Cefart, e a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais – Codemge apresentam Mostra CHAMA! Corpos Arvoredos Plurais da Escola de Artes Visuais, composta por Exposição virtual, Catálogo eletrônico, Cartilha Educativa digital e Roda de
Conversa. As principais atividades do projeto, a Exposição, será disponibilizada no Site da FCS e vai reunir quatro obras dos artistas Carlos Wolney, Frans Krajcberg e Mário
Fraga, que integram o acervo da Fundação Clóvis Salgado. O público poderá conferir também vídeos, fotografias, fotoperformances e polípticos (várias obras em sequência),
criadas pelos alunos e professores. Além disso, será disponibilizada uma obra em 3D, uma esfera tridimensional, onde será projetado um vídeo. Os visitantes da exposição
poderão vivenciar a experiência de caminhar pela galeria. Caso tenham óculos 3D ou amplificador de tela 3D para celular, terão ampliadas as experiências imersivas. Já o
Catálogo e a Cartilha Educativa serão disponibilizados em formato PDF para o público em geral e Escolas.

III CONGRESSO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FAMÍLIAS HOMOTRANSAFETIVAS
Município:

Belo Horizonte

Data:

02/06, 05/06

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas - ABRAFH - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/AbrafhOficial/

Site:

http://www.abrafh.org.br/

Descrição:
O Congresso Internacional da ABRAFH será voltado para as famílias LGBTI+, militantes, advogados, defensores públicos, desembargadores, juízes, promotores,
conselheiros tutelares, educadores, psicólogos, médicos, assistentes sociais, acadêmicos em geral, dentre outros. Serão abordados temas de maior relevância para as
famílias LGBTI+ brasileiras por meio de mesas e rodas de debates, palestras e atividades culturais. De forma simultânea, acontecerá durante o Congresso o “III Simpósio
Acadêmico-Científico ABRAFH” (SIMPAFH), que se trata de um espaço de discussão acadêmico-científica que ocorre dentro dos Congressos Internacionais da ABRAFH,
paralelo às mesas de debate.

SUPER MARIO
Município:

Belo Horizonte

Data:

02/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

Plataforma Zoom - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3261-3992

Facebook:

https://www.facebook.com/museudosbrinquedos

Site:

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

Descrição:
Aventuras no mundo do video game junto com o Super Mario Bros! Para participar é necessário enviar uma mensagem pelo instagram do Museu contendo idade e nome do
participante.

PROJETO AULAS ABERTAS: “DANÇA E PERFORMANCES”
Município:

Belo Horizonte

Data:

02/06, 15/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.ufmg.br/centrocultural/?fbclid=IwAR2HqTtPXRgBq_cXc4t0VBCtGy0QNcHWeWLyPq6FhHPbNyDWsNMwgfAfw3c - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-8290

Facebook:

https://www.facebook.com/centroculturalufmg

Site:

https://www.ufmg.br/centrocultural/

Descrição:
Os convidados deste ciclo abordam o potencial da corporeidade como linguagem e elemento de expressão e apresentam seus processos criativos sobre o fazer artístico com
o corpo. A professora de dança contemporânea Luísa Machala inaugura o assunto e compartilha sua experiência em videodança, focando em aspectos da criação coletiva e
colaborativa em uma aula intitulada de “Videodança: exercitando a criação em rede”. Ela é artista-pesquisadora da Dança, professora de dança contemporânea e videomaker.
É mestre em Artes pela Escola de Belas Artes da UFMG, graduada em Licenciatura em Dança pela mesma universidade e em Estudos Gerais: Artes e Culturas Comparadas
pela Universidade de Lisboa, Portugal. A pesquisadora irá apresentar algumas experiências e processos criativos que ela vivenciou ao longo dessa quarentena, como
“Ventana: a noção de criação em rede e a relação entre o corpo e a técnica”, o projeto “Movimento em Rede”, “Gabinete sanitário”, “4.000 fugas para a fragilidade”, “Ecos de
recolhimento”, “Risco” e “Corpo-imagem: videodança em pesquisa”.

CORPUS CHRISTI
Município:

Itamonte

Data:

03/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço:

Praça Central - Centro, Praça da Matriz, S/N, Praça da Matriz

Circuito:

IGR Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3363-3010

Site:

http://itamonte.mg.gov.br

Descrição:
Festa realizada pela igreja Católica onde as ruas são decoradas com tapetes para a passagem da procissão em comemoração ao sagrado Corpo de Cristo , tapetes são
confeccionados pela população local que unida transforma o percurso em uma exposição de artes a céu aberto , que encanta os fiéis independente da sua crença.

DESCOBRINDO O CÉU
Município:

Belo Horizonte

Data:

03/06, 24/06

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/descobrindo-o-ceu-2/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-8350

Facebook:

https://www.facebook.com/espacodoconhecimentoufmg

Site:

https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/

Descrição:
Nas sessões será mostrado o céu de Belo Horizonte, com o apoio do software Stellarium, e o público aprende a localizar as constelações, as estrelas e os planetas e
compreende melhor alguns fenômenos astronômicos e as características dos movimentos dos corpos celestes, a partir de simulações de computador. Ainda é possível
interagir e tirar dúvidas, em tempo real, com a equipe do Núcleo de Astronomia do Espaço. A ideia surgiu da vontade de oferecer sessões de astronomia à distância ao
público que já frequenta o Espaço e aos interessados de qualquer localidade, considerando a necessidade de distanciamento social imposta pela pandemia do novo
coronavírus. Mesmo que a tela plana dos computadores não permita a reprodução da experiência de imersão das sessões de Planetário, onde é feita a reprodução do céu e
exibição de filmes em um domo, ela possibilita um exercício coletivo de observação e interpretação ainda assim muito rico, principalmente pelo espaço aberto à interação.

3ª MOSTRA INMINAS DE TEATRO
Município:

Belo Horizonte

Data:

04/06, 13/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.inminas.coop.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/CoopInMinas/

Site:

https://www.inminas.coop.br/

Descrição:
Contando com a participação de artistas de diversas cidades de Minas Gerais, São Paulo Rio Grande do Norte e países como Argentina e Uruguai, a terceira edição da
Mostra InMinas de Teatro contará com uma programação ampla e diversa, sendo realizada totalmente online pela plataforma Youtube, de 04 a 13 de junho. A participação do
público se dará de maneira gratuita e individual, podendo escolher de qual ação fará parte. Entre os destaques da programação estão Jorge Dubatti (Buenos Aires -AR), a
performance “Mil Litros de Preto; a maré está cheia” de Lucimélia Romão – (São João Del Rei -MG) e, abrindo a mostra, o espetáculo Julgamento - Teatro Público (Belo
Horizonte - MG). A programação também conta com ações formativas, bate papo e duas residências divididas em nove ações digitais, sendo a primeira Estratégias de
criações em tempos de isolamento social (dias 5 a 8 de junho), onde assuntos como trabalhos cênicos e plataformas virtuais, as novas experiências para o teatro
contemporâneo e estratégias de criação no processo de formação serão abordados, a segunda residência tratará do Cooperativismo e estratégias de sobrevivência (10 a 13
de junho), com temas como a geração de trabalho e renda, desenvolvimento social e econômico, estratégias de sobrevivência e cooperativismo das artes cênicas na América
Latina.

35º CONGRESSO BRASILEIRO DE HOMEOPATIA 2021 - ONLINE
Município:

Belo Horizonte

Data:

04/06, 06/06

Categoria:

Online

Endereço:

https://35congressodehomeopatia.com.br/inscricao/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 9 9790-7255

Facebook:

https://www.facebook.com/congressodehomeopatia/

Site:

https://35congressodehomeopatia.com.br/

Descrição:
O Congresso Brasileiro de Homeopatia é um evento promovido pela Associação Médica Homeopática Brasileira - AMHB desde 1926, e a partir de 1950 realizado a cada 2
anos por uma de suas federadas. São 34 edições procurando trazer sempre o melhor da homeopatia e em 2021 não será diferente. A 35ª edição acontecerá online, entre os
dias 04 à 06 de Junho de 2021, com uma programação diversa e com cursos para os participantes.

FESTA DO PADROEIRO: SEMANA DE SANTO ANTÔNIO
Município:

Teixeiras

Data:

05/06

Categoria:

Religiosos

Endereço:

Praça Central - centro, Praça Arthur Bernardes, s/n

Circuito:

IGR Serras de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

3138951066

Facebook:

https://www.facebook.com/paroquiasantoantonioteixeiras

Site:

https://www.facebook.com/paroquiasantoantonioteixeiras

Descrição:
Festa do Santo Casamenteiro que é padroeiro municipal, em um evento que atrai muitos fiéis todos os anos. Não se sabe como iniciou, mas virou tradição em Teixeiras a
festa do Santo Antônio (padroeiro da cidade) que tem celebrações religiosas e "pagãs", que culmina na exposição de "barracas da Igreja" onde são vendidas comidas e
bebidas, possibilitando um grande fluxo de pessoas na região central da cidade.

FORA DE SÉRIE 4
Município:

Belo Horizonte

Data:

05/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://filarmonica.art.br/concertos/agenda-de-concertos/a-orquestra-romantica-i/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-9000

Facebook:

https://www.facebook.com/filarmonicamg

Site:

https://www.filarmonica.art.br

Descrição:
Serão apresentadas as obras de Weber, Schumann, Brahms, Liszt e Dvorák que percorrerem o período romântico, época da celebração da emoção e de composições que
romperam com convenções clássicas. Sob condução do Regente Assistente, José Soares, você apreciará O Franco-atirador: Abertura, de Weber, a Abertura, Scherzo e Final,
op. 52, de Schumann, a Abertura Trágica, op. 81, de Brahms, a Valsa Mefisto nº 1, de Liszt, e a Abertura Carnaval, op. 92, de Dvorák. Junte-se a nós nesta jornada pelo
tempo.

COMO OS CIGANOS FAZEM AS MALAS
Município:

Belo Horizonte

Data:

05/06, 13/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.grupogalpao.com.br/pt-br/repertorio/como-os-ciganos-fazem-as-malas - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3463-9186

Facebook:

https://www.facebook.com/grupogalpao/

Site:

https://www.grupogalpao.com.br/

Descrição:
Primeiro experimento do projeto ‘Dramaturgias: Cinco passagens para agora’. O trabalho foi escrito por Newton Moreno, tem criação de Yara de Novaes, Tiago Macedo,
Paulo André e Barulhista. A historia trata de um escritor viajante, atravessado pela impermanência, pelo tema do nomadismo, pela eterna busca do artista, inicia uma nova
viagem. Em busca de uma história, de um personagem, de uma narrativa que lhe dê sentido e orientação. A experiência acontecerá no aplicativo Telegram, que permitirá o
envio de mensagens escritas, fotos, vídeos, áudios e outras ferramentas do app. Se você ainda não tem o aplicativo, já aproveita pra baixar! O experimento acontecerá aos
sábados e domingos, de forma compacta (20h às 21h30), nesta opção, as mensagens serão enviadas de forma contínua ao longo desse período. Ou estendida (11h às 19h),
nesta opção, você receberá mensagens de forma descontinuada e poderá acessá-las quando quiser e tiver um tempo para isso, até o final da viagem.

I MIX ESPORTIVO DE GUARANI
Município:

Guarani

Data:

07/06, 27/06

Categoria:

Esportivo

Endereço:

https://forms.gle/CWeQ5iNVXc8kq1gy6 - Centro, Rua Antonio da Silva Beire, Guarani

Circuito:

IGR Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(32) 99947-1550

Facebook:

https://www.facebook.com/prefeituraguaranimg/

Site:

http://guarani.mg.gov.br/portal/noticia.php?getLink=

Descrição:
É um mix com várias modalidades esportivas disputadas de forma regional, em Guarani, com agendamento prévio, onde teremos as seguintes modalidades: Desafio de vôlei,
Desafio do travessão, Tiro esportivo, Desafio do Basquete, Boliche, Arremesso de disco, Dama, Desafio de Handebol.

[AR]TE SALVA 2.1 - ZAP 18
Município:

Belo Horizonte

Data:

07/06, 12/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCk6HTy_9aBxwbHZe1LbEzqA - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3475-6131

Facebook:

https://www.facebook.com/zap.dezoito/?ref=page_internal

Descrição:
O ZAP 18 é um espaço artístico e cultural que, além de montagens teatrais, se dedica à formação de atores e jovens através da arte. O espaço promove o [ar]te salva 2.1, com
uma rica programação e variedade de conteúdo. No dia 07 de junho às 20h, no canal do ZAP18 no Youtube haverá a apresentação do espetáculo "Atemporal" pelo Circo do
Sufoco. Iniciando no dia 07 indo até o dia 10 de junho, no horário de 12h, será postado diariamente no IGTV do ZAP 18 vídeos da série "Contos de Mulheres Fantásticas"
com Marina Clara Cantriz. No dia 08 de junho, às 18h, será publicado no IGTV o vídeo sobre Palavra de Mulher de Nadiana Carvalho. Do dia 09 ao dia 11, a programação no
YouTube contará com oficinas de instrumentos musicais reciclados com André Taques, a oficina será ministrada às 12h. No dia de encerramento, 12 de junho, haverão três
atividades diferentes: às 12h, bate-papo com o grupo Caras Pintadas no Instagram do ZAP18; de 13h às 16h30 haverá um encontro virtual sobre teatralidades, memória e
afetos, mediado por Vânia Silvério (inscrições pelo número (31) 994107068) e, por fim, às 20h, disponibilização do espetáculo "Mata Rasteira" no canal do Youtube.

PROGRAMAÇÃO VIRTUAL DOS CENTROS CULTURAIS - 7 A 13 DE JUNHO
Município:

Belo Horizonte

Data:

07/06, 13/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/user/canalFMC - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3277-9747

Site:

https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/centros-culturais-da-pbh-oferecem-programacao-virtual-gratuita

Descrição:
A programação semanal é gratuita e apresenta diversas opções artísticas como; música, dança, artes visuais, até oficinas de inclusão digital. As inscrições devem ser feitas
seguindo as orientações de cada atividade. Semanalmente haverá a atualização da grade de programação. Os Centros Culturais de Belo Horizonte se encontram em todas
as regionais da cidade e são geridos pela PBH. Os espaços são voltados à valorização das identidades das comunidades onde estão inseridos e ao desenvolvimento
cultural, contudo atualmente encontram-se temporariamente fechados ao público respeitando às medidas de combate e prevenção ao COVID-19.

MABAM FESTIVAL - MERCADO AFRIKANO
Município:

Belo Horizonte

Data:

07/06, 12/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online, Outros

Endereço:

https://www.mostraafro.com.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99430-9090

Facebook:

https://www.facebook.com/mostraafro/

Site:

https://www.mostraafro.com.br/

Descrição:
A 5ª edição do MABAM Festival tem como tema "Mercado Afrikano", escolhido para ressaltar a importância de se organizar enquanto grupo, se aquilombar para dominar o
modo atual de empreender. A temática utiliza a antiga língua Kemética (egípcia) para ressignificar o empreender das pessoas negras. O evento une profissionais de diversas
áreas, como economia, empreendedorismo e tecnologia para debater o mercado como um lugar humanizado, de relações, troca, conexão e cumplicidade. Com utilização de
tecnologias ancestrais de organização para ressignificar o presente e pensar o futuro. Composto por Vivências, Palestras, Oficinas, Fórum de Ideias, FeirAfro, Intervenções e
muita música, o festival acontecerá totalmente online através das plataformas do Instagram, Facebook e Youtube.

II JORNADA DE EMERGÊNCIAS CLÍNICAS E CIRÚRGICAS NO PA - ONLINE
Município:

Belo Horizonte

Data:

07/06, 31/10

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://www.sammg.com.br/evento/ii-jornada-de-emergencias-clinicas-e-cirurgicas-no-pa- - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3247-1628

Facebook:

https://www.facebook.com/medicina.sammg/

Site:

https://ammg.org.br/event/ii-jornada-de-emergencias-clinicas-e-cirurgicas-no-pa/

Descrição:
O encontro tem como objetivo debater diversos temas relacionados a emergências médicas nas áreas clínica e cirúrgica, buscando ampliar o conhecimento dos acadêmicos
de medicina. A jornada possui em sua programação 25 palestras ministradas por médicos renomados e com experiência nos cenários de urgência e emergência, atuantes
nas áreas clínica e cirúrgica. Os participantes terão acessos ao material complementar digital que aborda peculiaridades de cada um dos 25 temas ministrados, buscando
complementar o aprendizado acadêmico. Ocorrerão no evento a produção de Cursos Práticos presenciais sobre temas diversos sobre emergências médicas, além da
organização de um Concurso Fotográfico, garantindo a representação cultural no evento e realização de sorteios exclusivos.

FESTIVAL GLOBAL MUSEUM #MUSEUM WEEK - CASA FIAT DE CULTURA
Município:

Belo Horizonte

Data:

07/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.instagram.com/museumweek/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/MuseumWeekOfficial/

Site:

https://museum-week.org/

Descrição:
Com o foco de divulgar projetos e ações artísticas inéditas, estimulando a criatividade e reforçando a imagem dos artistas como atores participantes de transformações na
sociedade, ocorrerá entre os dias 7 e 13 de junho a #MuseumWeek 2021, evento que contará com a participação de instituições culturais de todo o mundo, propondo reflexos
e ações com o desafio "7 dias, 7 temas, 7 hashtags". Serão abordados sete temas diferentes, um a cada dia da semana, sendo estes: “Era uma vez”, “Nos bastidores”, “Pelos
olhos das crianças”, “Eureca”, “Legende isto”, “Arte em toda parte”, e “Palavras pro futuro”. A Casa Fiat de Cultura preparou uma programação especial, com vários vídeos,
histórias, curiosidades e atividades com envolvimento do público. Pelo Instagram do centro cultural (@casafiatdecultura), o público poderá participar de um concurso cultural,
compartilhar o que deseja do futuro da arte, relembrar a história do surgimento de um movimento artístico, se divertir com a interpretação das crianças sobre uma obra de arte,
e conhecer um pouco mais sobre o processo criativo do artista Rodrigo Mogiz, que apresenta a exposição virtual “Aqueles (In)visíveis". Também será possível acompanhar a
Museu Week através das hashtags da campanha.

5ª SEMANA NACIONAL DE ARQUIVOS
Município:

Belo Horizonte

Data:

07/06, 11/06

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3269-1167

Facebook:

https://www.facebook.com/arquivopmineiro/

Site:

http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/

Descrição:
A 5ª Semana Nacional de Arquivos contará com lives sobre politicas estaduais dos arquivos e sobre lei de acesso a informação, bem como também um minicurso sobre
conservação de documentos para a capacitação de profissionais que trabalham diretamente com acervos arquivísticos.

MOSTRA AMILCAR DE CASTRO: MATÉRIA E LUZ
Município:

Belo Horizonte

Data:

08/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://minastenisclube.com.br/noticias/cultura-amilcar-virtual-depoimento/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3516-1360

Facebook:

https://www.facebook.com/mtccultura

Site:

https://minastenisclube.com.br/

Descrição:
As 19h, será transmitido no canal oficial do Minas Tênis Clube no YouTube, um bate-papo com Rodrigo de Castro, artista plástico e curador da mostra “Amilcar de Castro –
Matéria e Luz”, a primeira a fazer parte do calendário da celebração dos 100 anos do artista, comemorado em 2020. A exposição esteve na Galeria de Arte do Centro Cultural
Unimed - BH Minas, entre novembro de 2020 e janeiro de 2021, com patrocínio máster do Instituto Unimed-BH. A conversa marca o lançamento virtual do catálogo da mostra
que será disponibilizado no site do Minas Tênis Clube.

[LIVE] RAÍZES DO BRASIL: REFLEXÕES SOBRE A DIVERSIDADE ÉTNICO-SOCIAL BRASILEIRA
Município:

Belo Horizonte

Data:

08/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.faculdadearnaldo.com.br/eventos/raizes-do-brasil-reflexoes-sobre-a-diversidade-etnico-social-brasileira - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3524-5000

Facebook:

https://www.facebook.com/FaculdadeArnaldo

Site:

https://www.faculdadearnaldo.com.br/

Descrição:
No dia 08 de junho, na TV Arnaldo, através da plataforma Youtube, haverá uma live para uma conversa sobre a grande diversidade étnico-social do Brasil.

COOPAX OPEN SHOW
Município:

Belo Horizonte

Data:

08/06, 10/06

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://coopax.com/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98304-4364

Facebook:

https://www.facebook.com/coopaxbrasil

Site:

https://coopax.com/

Descrição:
O evento promoverá conteúdos para o enfrentamento dos atuais desafios no setor de turismo e hotelaria. O objetivo é o compartilhamento de estratégias que contribuam para
a manutenção e continuidade dos eventos no país. Ao mesmo tempo, os participantes terão a oportunidade de repensar táticas que possibilitem a retomada do mercado de
turismo e de eventos de maneira segura. O encontro reunirá influenciadores e empreendedores do Brasil e do Exterior, com vasta experiência em gestão de eventos, gestão
de pessoas, marketing e comunicação.

PROJETO: "PAPO EM PAUTA"
Município:

Belo Horizonte

Data:

08/06

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/papoempauta/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-8350

Facebook:

https://www.facebook.com/espacodoconhecimentoufmg

Site:

https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/

Descrição:
O projeto Papo em Pauta compõem-se por um ciclo de palestras que trará temáticas relacionadas a saúde, bem-estar, cultura, cidadania e outros assuntos pertinentes na
atualidade. A palestra de abertura traz o tema “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): um compromisso com o futuro“, e que acontecerá às 19h. Os convidados
são Henrique Zeferino, professor do departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e Coordenador do Núcleo de Políticas Públicas e
Desenvolvimento Sustentável, e Rafael Tello, economista, fundador e diretor da Watu Sustentabilidade, coordenador da Rede Desafio 2030 e do Hub ODS MG e professor de
sustentabilidade estratégica e aplicada da Fundação Dom Cabral (FDC), HSM Educação e Skema Business School. A mediação será de Sibelle Cornélio Diniz, economista,
professora da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG e coordenadora do Núcleo de Ações Educativas e Acessibilidade do Espaço do Conhecimento UFMG.

MOSTRA TRÍADE DE TEATRO
Município:

Belo Horizonte

Data:

09/06, 15/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCSkfztyLc4EQ2fZDBse_Fiw - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/triadeciadeteatro/?ref=page_internal

Descrição:
A Mostra Tríade de Teatro, realizada pela Tríade Cia de Teatro, vai apresentar cinco espetáculos, através do ambiente virtual, selecionados por meio de edital viabilizado com
recursos da Lei Aldir Blanc (2020). Quatro trabalhos são de Belo Horizonte: “Conversa Franca”, de Lucas Alves; “Engenho de Dentro”, do Grupo Maria Cutia; “Quem Vai Olhar
as Crianças”, da Fundação May; “Varal”, da Cia 5só; e um de Ipatinga: “Os Cegos”, da Cia Boca de Cena. No dia da abertura do evento, que acontecerá no dia 9, a Tríade Cia
de Teatro vai mostrar algumas cenas do novo espetáculo "Cabelos Brancos", previsto pra estrear no segundo semestre de 2021. A peça é inspirada no livro "A guerra não
tem rosto de mulher", de Svetlana Aleksiévitch. vencedora do Nobel da literatura em 2015. Um dos principais critérios para a seleção dos espetáculos que vão compor a
mostra foi a interligação da literatura e das artes cênicas, algo que permeia e pesquisa do grupo de teatro. O grupo realizará um bate-papo no dia 10 com a presença de
Vandeveld, Luciana Campos e Alê Tavera, que atuara, respectivamente, na direção, dramaturgia e na confecção do cenário e do figurino de "Cabelos Brancos".

TRIO LAMPIÃO PARA SEU SÃO JOÃO ONLINE! LIVE SHOW
Município:

Belo Horizonte

Data:

09/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online, Show

Endereço:

https://www.youtube.com/c/TrioLampi%C3%A3o - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98612-3767

Facebook:

https://www.facebook.com/triolampiao

Descrição:
No dia 9 de junho o Trio Lampião abre a temporada junina com a live show Lampião na Rede, se apresentando diretamente das suas redes sociais, YouTube, Instagram e
Facebook. O Trio Lampião é um tradicional grupo de forró de Belo Horizonte, que leva o forró para o mundo há mais de 13 anos.

"E-NAMORADOS COM SAKE "
Município:

Belo Horizonte

Data:

10/06

Categoria:

Gastronômicos e Produtos, Online

Endereço:

O link será enviado após a inscrição - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/festivaldojapaominas

Descrição:
O evento "E-NAMORADOS COM SAKE", irá oferecer aos visitantes uma experiência única para conhecer mais sobre os sabores do sake japonês, sua produção e os
melhores pratos para acompanhar. Roberto Maxwell, jornalista e especialista em sake, vai apresentar vídeos sobre a produção desta bebida no Japão e conversar sobre
“turismo de sake”. Alexandre Tatsuya Iida, reconhecido pela "The Japan Sake Brewers Association Junior Council" como embaixador do sake no Brasil, vai dar dicas de
harmonização e degustação.

FESTA DA BEATA NHÁ CHICA 2021
Município:

Baependi

Data:

10/06, 14/06

Categoria:

Online, Religiosos

Endereço:

Santuário de Nhá Chica - Links: santuarionhachica.com.br/tv, santuarionhachica.com.br/radio, facebook.com/igrejanhachica - , ,

Circuito:

IGR Águas

Organização/Informações:
Telefone:

35 3343-1537

Facebook:

https://www.facebook.com/igrejanhachica

Site:

http://santuarionhachica.com.br/site/

Descrição:
A festa da bem-aventurada Nhá Chica está profundamente enraizada na vivência dos fiéis, que celebram com particular intensidade e devoção à Beata. E foi, ao longo dos
tempos, o principal motivo de encontro e reunião das famílias, das pessoas, da comunidade e romeiros e turistas. De 10 a 14 de junho acontecem as festividades em honra à
Beata Nhá Chica com lives musicais e celebrações. A celebração do 126º Aniversário de Morte de Nhá Chica acontece no dia 14 de junho, a partir das 6h com a alvorada
festiva e encerramento com a celebração solene às 19h, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, conhecida como Igreja de Nhá Chica, em Baependi. A transmissão
acontecerá através das páginas do Santuário.

273° ROMARIA DE SANTO ANTONIO DO BOQUEIRÃO
Município:

Unaí

Data:

10/06, 13/06

Categoria:

Online

Endereço:

yutube:Paroquia Nossa Senhora da Conceição - , ,

Circuito:

IGR Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:
Telefone:

(38) 3676-5054

Site:

https://www.prefeituraunai.mg.gov.br

Descrição:
De 10 a 13 de Junho acontecerá a 273° Romaria de Santo Antonio do Boqueirão/Yutube: Paroquia Nossa Senhora da Conceição Programação: 10 de Junho de 2021 Entrevista com Homenageado (Comenda de Santo Antônio do Boqueirão) ás 19:15 h - Missa ás 19:30 - Exibição de video dos Organizadores da Barqueata 20:30h 11 de
Junho de 2021 - Entrevista com Homenageado (Comenda de Santo Antônio do Boqueirão) ás 19:15 h - Missa ás 19:30 - Exibição de video dos Organizadores do Ciclismo
20:30h 12 de Junho de 2021 - Entrevista com Homenageado (Comenda de Santo Antônio do Boqueirão) ás 19:15 h - Missa ás 19:30 - Exibição de video dos Organizadores
dos Carreiros 20:30h 13 de Junho de 2021 - Entrevista com Homenageado (Comenda de Santo Antônio do Boqueirão) ás 07:45 h - Missa ás 08:00 - Entrevista com
Homenageado (Comenda de Santo Antônio do Boqueirão) ás 10:45 h - Missa ás 11:00h - Exibição de video Organizadores Folia de Reis ás 19:15 - Missa ás 19:30h Exibição de videos Organizadores Folia do Divino ás 20:30h

ARRAIÁ DU SÔ JOÃO
Município:

Itanhandu

Data:

10/06, 12/06

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Praça da Matriz - Centro, Praça Amador Guedes, S/N

Circuito:

IGR 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:
A tradicional e grandiosa Festa Junina acontece na Praça Amador Guedes com decoração artesanal, atrações musicais, quadrilhas e comidas típicas, organizada em
conjunto com as escolas do município. A Festa é tombada como patrimônio cultural .

FESTA DE SANTO ANTÔNIO EM CHAPADA GAÚCHA
Município:

Chapada Gaúcha

Data:

10/06

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:

IGR Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:
Telefone:

(38) 3634-1112

Facebook:

https://www.facebook.com/FestaDeSantoAntonioNaSerraDasAraras

Site:

http://prefeiturachapadagaucha.com.br

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.

6ª ARRAIÁ BD
Município:

Bom Despacho

Data:

11/06

Categoria:

Online

Endereço:

Praça da Estação - Centro, Av. Martinho Campos, 1796

Circuito:

IGR 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.

FESTIVAL: "CIRCO PARA TODOS"
Município:

Belo Horizonte

Data:

11/06, 13/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/CircodeTodoMundo - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3591-2903

Facebook:

https://www.facebook.com/circodetodomundo

Site:

http://www.circodetodomundo.org.br/

Descrição:
O Festival Circo Para Todos contará com a participação de artistas de diversas cidades de Minas Gerais, que prepararam números circenses de diferentes técnicas para o
ambiente virtual. Entre as técnicas apresentadas estarão acrobacias, malabarismo, dança, equilibrismo, capoeira e música, que terá como atrações o cantor Chico Lobo e o
Bloco Oficina Tambolelê. O evento também contará com uma série de bate-papos sobre a importância do Circo Social, das artes e o trabalho voluntário na área artística. A
programação correrá por todo mês de junho, sempre aos finais de semana, com exibição pelo canal do Youtube do Circo de Todo Mundo.

4ª FEIRA DE QUADRINHOS DA CASA
Município:

Belo Horizonte

Data:

11/06, 13/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.casadosquadrinhos.com.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3224-0040 / (31) 98423-8428

Facebook:

https://www.facebook.com/escoladeartesvisuais

Site:

https://www.casadosquadrinhos.com.br/

Descrição:
A 4ª edição da Feira de Quadrinhos da Casa contará com a presença do premiado quadrinista norte-americano AJ Dungo. Ilustrador e surfista que aumentou sua fama com
seu graphic novel "In Waves", lançada em 2019. O novel conta a história do quadrinista e seu amor pelo surfe, que ele compartilhava com sua parceira Kristen Tuason, que
veio a falecer em decorrência de um câncer. A história também entrelaça com um dos maiores nomes do esporte, como Tom Blake. A obra ganhou o prêmio de quadrinhos da
França, BD FNAC France Inter 2020. O artista, que tem ilustrações publicadas no New York Times e obras exibidas em diversas exposições coletivas de New York e Los
Angeles, participará de uma live exclusiva da Feira de Quadrinhos da Casa no dia 12 de junho (sábado), às 19h, no "CDQ COM", palco virtual do evento. Programada para
acontecer entre os dias 11 a 13 de junho, a Feira ocorrerá de maneira integralmente online e contará com muito entretenimento, contando com seis horas de atrações diárias,
incluindo mais de 100 transmissões simultâneas, com os âncoras do Palco CDQ COM, palestras e workshops, palcos com jogo, RPG, campeonatos de board game, card
game e cosplay, com direito a premiações. O evento também contará com lojinhas virtuais dos participantes, o Artists' Alley, com quadrinhos, prints, sketchbooks, pôsteres,
bottons, originais e outros produtos exclusivos. Nesses ambientes, os artistas poderão apresentar sua arte diretamente para seus fãs e comercializá-las sem qualquer custo
ou repasse para o evento. Estão confirmadas as participações dos brasileiros Vitor Cafaggi, Germana Viana, Renata Barbosa, Guilherme Balbi, Bräo, Zé Wellington, Eddie
Vieira, Carol Rossetti, Cristiano Seixas, Eduardo Pansica, Alexandre Tso e outros.

DESAFIO ESPORTIVO MUNICIPAL DE BICAS
Município:

Bicas

Data:

12/06, 30/07

Categoria:

Esportivo

Endereço:

https://www.facebook.com/sme.culturaesportelazer - Centro, R. Pref. Maj. Severino Tostes, 89

Circuito:

IGR Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(32) 3271-6650

Facebook:

https://www.facebook.com/sme.culturaesportelazer

Descrição:
O Desafio Esportivo Municipal de Bicas abrange vairas modalidades: Futebol - bola no travessão, Handebol - 7 metros, Basquete - Arremesso livre, Vôlei - passe na parede e
Boliche.Seguindo todos protocolos. Marque seu horário conosco no Departamento de Cultura, Esporte e Lazer. Não fique de fora! É Bicas respirando esporte

FESTA DO PINHÃO
Município:

Aiuruoca

Data:

12/06

Categoria:

Gastronômicos e Produtos

Endereço:

Quatro Óleos - Quatro Óleos, Estrada Aiuruoca x Quatro Óleos, Km 25, SN

Circuito:

IGR Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3344-1924

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.

FEIRA DA ESTAÇÃOZINHA
Município:

Santa Luzia

Data:

12/06, 31/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço:

Estação Ferroviária de Santa Luzia - São João Batista, R. Felipe Gabrich , S/N

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3641-5858

Descrição:
A Feira da Estaçãozinha acontece todos os sábados, das 08 às 14 horas, na antiga estação ferroviária, localizada na Praça Getúlio Vargas, no Bairro São João Batista.
Oferece diversas opções de artesanato, gastronomia e lazer. Criada por iniciativa da Secretaria de Cultura e Turismo do município de Santa Luzia, a Feira oferece uma
oportunidade para que artesãos e produtores de agroecológicos possam expor e comercializar os seus produtos. Anteriormente, os artesãos ocupavam a Praça de Juli, mas a
mudança de espaço amplificou suas potencialidades de comercialização. A iniciativa ajuda na valorização do trabalho manual, valoriza a reciclagem, incentiva a produção e
comércio de produtos orgânicos e constitui uma oportunidade de lazer para os visitantes.

TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO NA BARRA DA LAGOINHA
Município:

Japonvar

Data:

12/06, 13/06

Categoria:

Populares e Folclóricos, Religiosos, Show

Endereço:

Comunidade de Barra da Lagoinha - Comunidade rural, Comunidade de Barra da Lagoinha, s/n

Organização/Informações:
Telefone:

32319122

Descrição:
A Festa de Santo Antonio na comunidade de Barra da Lagoinha se destaca pela apresentação das quadrilhas e pela distribuição gratuita de "canjica" (comida típica junina
feita com grãos de milho e leite adoçado) para os visitantes. A missa tradicional em homenagem ao padroeiro também atrai uma grande quantidade de fiéis.

FESTIVAL SABIÁ EDIÇÃO JUNINA
Município:

Belo Horizonte

Data:

13/06, 18/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/portalsabia - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/portalsabia

Site:

https://www.portalsabia.com.br/

Descrição:
O Festival Sabiá Edição Junina consiste em uma semana repleta de shows, oficinas e contações de histórias ao vivo, tudo dentro de uma temática junina para celebrar neste
mês. As atrações serão transmitidas ao vivo através da plataforma Youtube - Portal Sabiá.

ESPETÁCULO "ENCONTRO DE PRINCESAS"
Município:

Belo Horizonte

Data:

13/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.facebook.com/DiversaoEmCena/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-1730

Facebook:

https://www.facebook.com/DiversaoEmCena/

Site:

https://www.famb.org.br/

Descrição:
O grupo Cyntilante Produções apresenta, na programação do mês de junho do "Diversão em Cena", uma live com a apresentação do espetáculo Encontro de Princesas, no
dia 13 de junho, às 16h. A história acompanha a busca de um príncipe encantado atrás da sua princesa desaparecida, nessa procura, ele tem a ajuda das princesas mais
famosas dos contos de fadas.

ENCONTROS CCBB SOBRE ACESSIBILIDADE DIGITAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

14/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

Redes sociais do CCBB - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3431-9400

Facebook:

https://www.facebook.com/ccbb.bh

Site:

https://encontrosccbb.com.br/

Descrição:
O evento promoverá diálogos com especialistas, oficinas técnicas com todos os recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência, alem de uma série de debates que
abordarão conceitos, dados de mercado, dicas e melhores práticas para quem deseja produzir conteúdos culturais digitais mais inclusivos para todas as pessoas. No dia
14/06 haverá o Painel: Acesso a arte e cultura por pessoas com deficiência, com a participação de Simone Freire, idealizadora do Movimento Web para Todos, Viviane
Sarraf, especialista em museologia e acessibilidade cultural, fundadora da Museus Acessíveis e criadora da RINAM – Rede de Informação de Acessibilidade em Museus, e
Fernando Campos, jornalista, palestrante, escritor e produtor de conteúdo web.

CLIMA DE HIP HOP: 1ª ELIMINATÓRIA ESTADUAL DA TROPICAL BATTLE
Município:

Belo Horizonte

Data:

14/06, 20/06

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.facebook.com/tropicalbattle - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/tropicalbattle

Descrição:
Entre os dias 14 e 20 de junho, a região do Barreiro, em Belo Horizonte, sediará a primeira eliminatória da "Tropical Battle" com uma extensa programação virtual nas redes
sociais. Além das apresentações de breaking, o evento terá workshops, palestras, lives e batalhas. Dentre os estilos disputados, estão o Powermove, com a escolha do Top 5
e 1x1, no qual competirão 32 pessoas de várias partes do Brasil.

MINICURSO: INTRODUÇÃO À ESPELEOLOGIA - MM GERDAU
Município:

Belo Horizonte

Data:

14/06, 16/06

Categoria:

Online, Outros

Endereço:

https://www.sympla.com.br/minicurso-de-introducao-a-espeleologia-com-o-opiliao--grupo-de-estudos-espeleologicos-ogree__1239886 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3516-7536

Facebook:

https://www.facebook.com/mmgerdau

Site:

http://www.mmgerdau.org.br/

Descrição:
O Minicurso Online de Introdução ao Estudo de Cavernas - Espeleologia tem interesse de despertar o desejo de conhecimento e preservação do ambiente subterrâneo. O
minicurso faz parte das ações do Ano Internacional das Cavernas e do Carste declarado pela União Internacional de Espeleologia e é uma parceria do MM Gerdau - Museu
das Minas e do Metal com o grupo Opilião e o OGrEE.

CONEXÃO DELAS
Município:

Belo Horizonte

Data:

14/06, 17/06

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://www.fecomerciomg.org.br/2021/06/sebrae-minas-e-fecomercio-mg-realizam-evento-gratuito-para-mulheres-empreendedoras/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3270-3300

Facebook:

https://www.facebook.com/FecomercioMG

Site:

https://www.fecomerciomg.org.br/

Descrição:
O Conexão Delas busca estimular ainda mais o empreendedorismo feminino e a capacitação das mulheres que estão à frente dos pequenos negócios ou que desejam
empreender. O evento será online e gratuito e está com inscrições abertas pelo site do Sympla. A abertura está marcada para às 19h da próxima segunda-feira (14/6), com a
palestra “Mulheres e o empreendedorismo”. Os outros três dias do Conexão Delas vão tratar das principais dificuldades enfrentadas por muitas mulheres para gerir seus
negócios. No dia 15, o assunto será sobre as oportunidades e desafios do mercado para elas, além de tendências de negócios em meio a crise, e ainda como manter a
produtividade da empresa em tempos tão desafiadores.

2º SIMPÓSIO: CLÍNICA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM NA MEDICINA VETERINÁRIA 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

14/06, 17/06

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

Videoconferência via Sympla Streaming - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/gepdipucminas

Descrição:
O evento oferece varias palestras com diferentes profissionais especializados. Além disso, toda arrecadação do evento será convertida em doação para a instituição Balaio
de Gato.

OFICINA ACROBACIAS CASEIRAS
Município:

Belo Horizonte

Data:

14/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

http://www.circodosufoco.com.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98898-1270

Facebook:

https://www.facebook.com/circodosufoco/

Site:

http://www.circodosufoco.com.br/

Descrição:
Haverá um aulão virtual de acrobacia solo pra você fazer em casa. Nessa aula, voltada para adultos, os participantes vão aprender diversas acrobacias caseiras, como
parada de três apoios, rolamentos, parada de mão, além de educativos e exercícios de fortalecimento. A oficina traz uma proposta criativa para manter o corpo ativo durante a
quarentena. Um treinamento que mistura força, flexibilidade, equilíbrio e acrobacias caseiras para todos os níveis.

PROGRAMAÇÃO VIRTUAL DOS CENTROS CULTURAIS - 14 A 20 DE JUNHO
Município:

Belo Horizonte

Data:

14/06, 20/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/user/canalFMC - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3277-9747

Site:

https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/centros-culturais-da-pbh-oferecem-programacao-virtual-gratuita

Descrição:
A programação semanal é gratuita e apresenta diversas opções artísticas como; música, dança, artes visuais, até oficinas de inclusão digital. As inscrições devem ser feitas
seguindo as orientações de cada atividade. Semanalmente haverá a atualização da grade de programação. Os Centros Culturais de Belo Horizonte se encontram em todas
as regionais da cidade e são geridos pela PBH. Os espaços são voltados à valorização das identidades das comunidades onde estão inseridos e ao desenvolvimento
cultural, contudo atualmente encontram-se temporariamente fechados ao público respeitando às medidas de combate e prevenção ao COVID-19.

II SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE CULTURA ESCRITA DIGITAL 2021 - II SINCED - ONLINE
Município:

Belo Horizonte

Data:

15/06, 16/06

Categoria:

Online

Endereço:

https://nepced.fae.ufmg.br/iisinced/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 2342-1212

Facebook:

https://www.facebook.com/nepced

Site:

https://nepced.fae.ufmg.br/iisinced/

Descrição:
O II Simpósio Nacional sobre Cultura Escrita Digital (SINCED) 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 segunda edição, o evento será
realizado on-line e tem como tema “(Re)configurando o letramento na cultura digital”, e objetiva reunir pesquisadores, estudantes, professores da Educação Básica,
desenvolvedores de materiais digitais de leitura e escrita a fim de fomentar o debate teórico e metodológico para o ensino da leitura e da escrita na cultura digital.

COMO LER JORGE AMADO
Município:

Belo Horizonte

Data:

15/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://minastenisclube.com.br/noticias/cultura-letra-em-cena-on-line-jorge-amado/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3516-1360

Facebook:

https://www.facebook.com/mtccultura

Site:

https://minastenisclube.com.br/

Descrição:
Será apresentado às 20h, a obra de Jorge Amado (1912-2001), um dos mais conhecidos escritores brasileiros, tendo mais de 100 milhões de cópias de seus livros vendidas,
sob a análise do seu conterrâneo Itamar Vieira Júnior. A leitura de trechos será feita pela atriz Raquel Pedras. A conversa do convidado com o curador do programa literário,
José Eduardo Gonçalves, será transmitida no canal oficial do Minas no YouTube (minastcoficial). Jorge Amado teve várias obras adaptadas para o cinema, o teatro e a TV,
como “Gabriela Cravo e Canela”, “Tereza Batista cansada de guerra”, “Tieta do Agreste”, “Tenda dos Milagres”, entre outras. ⠀

ENCONTRO DELAS
Município:

Belo Horizonte

Data:

16/06, 30/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.instagram.com/minasdeminascrew/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Descrição:
O Encontro Delas é um evento que reúne mulheres artistas do grafite do Brasil e do Exterior, tendo como objetivo ampliar espaços e a visibilidade de mulheres nas artes
urbanas dos muros e empenas. As ruas de Belo Horizonte ganharão cinco novas obras até o dia 30 de junho, resultantes do projeto. Além dos cinco painéis, realizadas por
17 artistas, incluindo as integrantes do Minas de Minas Crew. As ações serão mediadas pelas redes sociais, com stories e fotos compartilhados no Instagram do Minas de
Minas Crew.

TEATRO NA TELA
Município:

Belo Horizonte

Data:

16/06, 22/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://espacoabertopierrotlunar.blogspot.com/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98701-6521

Site:

http://www.pierrotlunar.com.br/

Descrição:
A Cia Pierrot Lunar lança a mostra “Teatro na Tela”, idealizado pela trupe, que traz experimentações de artistas da cena brasileira em teatro digital. São doze criações – obras
inéditas e adaptadas para o Youtube. As transmissões são diárias, em horários variados, ao vivo, no Youtube e Instagram da Cia Pierrot Lunar. Na abertura (16), quarta-feira,
tem bate-papo, a partir das 19h, com alguns artistas brasileiros que vêm realizando experimentos digitais como Yara de Novaes (SP – Companhia dos Três), Eduardo Moreira
(MG - Grupo Galpão), Giordano Castro (PE - Magiluth) e Ivam Cabral (SP - Satyros). Desde o início da quarentena, a Cia Pierrot Lunar tem pesquisado formatos e linguagens
artísticas diversas no ambiente virtual, inclusive aberto espaço, no próprio Youtube, por meio de mostras e festivais online, para que artistas da cena e do audiovisual também
possam expor seus trabalhos. A mostra traz 12 criações inéditas com temáticas diversas, como questões raciais e de identidade, além de discussões sobre crimes ambientais
(barragens), sobre imigração e sobre os desafios da comunicação em tempos digitais, as relações humanas e subjetividades em contexto de pandemia etc.

SEMINÁRIO DE LICITAÇÕES PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

16/06

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://www.sinapromg.com.br/seminario-de-licitacoes-publicas-16-de-junho-de-2021/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99312-7274

Facebook:

https://www.facebook.com/sinapromg

Site:

https://www.sinapromg.com.br

Descrição:
O Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Minas Gerais (Sinapro-MG) fará um evento com intuito de preparar e explicar como participar de licitações de serviços
publicitários pela administração pública. Será realizado das 9h30 às 11h30, ao vivo, pelo canal do Youtube. O evento é gratuito e direcionado a Agências de Propaganda e
de Comunicação, Comissões de Licitações das Prefeituras, Câmaras Municipais, profissionais especializados em Licitações Públicas, Veículos de Comunicação,
Fornecedores, Anunciantes e Entidades.

PATRIMÔNIO CULTURAL: A MATERIALIDADE E A IMATERIALIDADE DA CULTURA EM TEMPOS PANDÊMICOS
Município:

Belo Horizonte

Data:

16/06

Categoria:

Online

Endereço:

http://www.ccbbeducativo.com/cursos - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3431-9400

Facebook:

https://www.facebook.com/JA.CAcentrodearte

Site:

http://www.ccbbeducativo.com/

Descrição:
Nesse encontro, Raul Lanari buscará apresentar conceitos fundamentais para as políticas de preservação do patrimônio cultural, como os de Monumento histórico, Patrimônio
urbano, Conjuntos Arquitetônicos e Paisagísticos, os bens imateriais e suas modalidades, bem como as reflexões sobre as paisagens culturais. A partir disso, será buscada
uma compreensão sobre a complexidade dos fenômenos de memória da sociedade contemporânea e, também, elementos para a compreensão do lugar e dos dilemas do
patrimônio cultural no contexto atual do isolamento social acarretado pela pandemia do COVID-19. O evento ocorrerá às 15h e a participação é gratuita.

MEGA LEITE
Município:

Belo Horizonte

Data:

16/06, 19/06

Categoria:

Feiras e Exposições

Endereço:

Parque de Exposições Bolivar de Andrade - Gameleira, Avenida Amazonas , 6020

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(34) 3331-6000

Site:

http://www.girolando.com.br/index.php?paginasSite/noticia,37,3549

Descrição:
Será reunido mais de mil animais das raças: Girolando, Gir Leiteiro, Holandês, Pardo-Suíço, Guzerá, Simental, Indubrasil e Jersey. Além disso, acontecerá também leilões,
rodadas de negócios, palestras, reuniões de entidades do setor e ações voltadas para o público infantil.

13ª EDIÇÃO: FESTIVAL IN-EDIT
Município:

Belo Horizonte

Data:

16/06, 27/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://br.in-edit.org/programacao-2021/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/ineditbrasil

Site:

https://br.in-edit.org/programacao-2021/

Descrição:
Memórias, histórias e trajetórias de grandes nomes da música mundial, exploradas pelo cinema documental, estão novamente em foco na 13ª edição do Festival Internacional
do Documentário Musical, o In-Edit. O Festival vai até 27 de junho. Entre os documentários musicais que serão apresentados, 22 são títulos inéditos sobre artistas
contemporâneos. Entre eles, o documentário Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan, dirigido por Julien Temple e produzido por Johnny Deep, que faz uma
homenagem ao vocalista da banda irlandesa The Pogues. Toda a programação do festival pode ser consultada no site do In-Edit. Alguns filmes também poderão ser
acessados na plataforma do Sesc Digital e no canal Tamanduá com acesso gratuito. Após o dia 28 de junho, 11 filmes nacionais ficarão disponíveis na plataforma Spcine
Play, também com acesso gratuito.

PINÓQUIO - MUSEU DOS BRINQUEDOS
Município:

Belo Horizonte

Data:

16/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://us02web.zoom.us/j/85133679452 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 97170-1480

Facebook:

https://www.facebook.com/museudosbrinquedos

Site:

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

Descrição:
A programação virtual do Museu dos Brinquedos conta com uma aventura virtual para a criançada com a participação do Pinóquio, no dia 16 de junho, às 10H30. A atração é
gratuita e online.

“O FAGOTE EM DOIS TEMPOS” - ORQUESTRA SESIMINAS MUSICOOP
Município:

Belo Horizonte

Data:

16/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/OrquestraSesiminasMusicoop - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3241-7132

Facebook:

https://www.facebook.com/orquestrasesiminasmusicoop

Descrição:
No dia 16 de junho, quarta-feira, às 20h, a Orquestra Sesiminas Musicoop se apresentará no Teatro Minas (sem a presença do público), para comemorar seus 35 anos de
existência e história, com o concerto "O Fagote em dois tempos". ⠀ No repertório, composições de Vivaldi e Villa-Lobos com participação dos solistas convidados, os
fagotistas Victor Morais e Francisco Silva. A regência e direção artística são de Felipe Magalhães.

FESTA DE SÃO JOÃO DO PICU
Município:

Itamonte

Data:

17/06, 20/06

Categoria:

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

Endereço:

Praça Central - Centro, Praça da Matriz, S/N, Praça da Matriz

Circuito:

IGR Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:
Telefone:

35 3363-3010

Facebook:

http://Prefeitura de Itamonte

Site:

http://itamonte.mg.gov.br - visiteitamonte.mg.gov.br

Descrição:
A festa junina São João do Picu , realizada na Praça de Itamonte , acontece tradicionalmente no terceiro final de semana do mês de junho e tenta manter as tradições
populares mineiras e itamontenses, que desde os primórdios realizam suas festanças no centro do Arriá , local onde se localiza a praça central da cidade , buscando assim
elevar o nome do nosso município pela valorização da cultura e da região.

HOMENAGEM A TÂNIA DINIZ, COM SUA FILHA CAROL DINIZ HASSUI
Município:

Belo Horizonte

Data:

17/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/AcademiaMineiraDeLetras - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3222-5764

Facebook:

https://www.facebook.com/academiamineiradeletras

Site:

http://www.academiamineiradeletras.org.br/

Descrição:
Tânia Diniz deixou sua marca na literatura brasileira. Foi poeta, editora, ativista cultural e criou o movimento Mulheres Emergentes, abrindo portas pra outras escritoras e
fortalecendo o cenário cultural onde há tantas lutas a serem travadas. Em homenagem a escritora, a Academia Mineira de Letras promove a palestra virtual, com
apresentação e seu legado realizada por sua filha Carol Diniz Hassui.

PALATNIK E A ARTE CINÉTICA: UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA
Município:

Belo Horizonte

Data:

17/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/bancodobrasil - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3541-6000

Facebook:

https://www.facebook.com/JA.CAcentrodearte

Site:

http://www.ccbbeducativo.com/

Descrição:
O webinar se dará através de uma conversa entre os curadores da exposição “Abraham Palatnik - A reinvenção da pintura”, Felipe Scovino e Pieter Tjabbes, e o historiador
da arte, Michael Asbury sobre o início do panorama da arte cinética no Brasil, em particular, a trajetória de Abraham Palatnik. Palatnik foi um dos pioneiros desse movimento
no mundo, onde aliava conhecimentos matemáticos, como geometria e física, à criação artística. O artista é referência na discussão sobre o abstracionismo no país. Suas
obras foram uma revelação para o campo da arte cinética, uma vez que o artista começou a utilizar motores mecânicos, lâmpadas com um ritmo de cores e volumes, madeira,
entre outros materiais pouco associados a pintura, fazendo sua obra ser singular. A contribuição de Palatnik na passagem da arte moderna para a contemporânea, suas
inovações no campo do design e como se deu sua recepção no exterior são alguns dos temas abordados no webinar, juntamente a apresentação das distintas experiências
cinéticas realizadas por artistas brasileiros nas décadas de 1950 e 1960.

ENCONTRO DE TECNOLOGIA EM ENDOCRINOLOGIA E DIABETES – ETED 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

17/06, 19/06

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://www.eted.com.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(11) 3807-3808 / (11) 96176-1107

Site:

https://www.eted.com.br/

Descrição:
Consagrado com um dos maiores encontros médicos do setor, a 10ª edição do ETED será totalmente online e ocorrerá ao vivo, contando com 27 palestrantes renomados de
vários estados, que tratarão dos mais modernos temas dedicados às práticas clínicas para o enfretamento da doença. O evento será coordenado pelo presidente da
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia – Regional Minas Gerais (SBEM-MG) – Rodrigo Lamounier. Entre os temas abordados estão o “Pâncreas híbrido e
conectividade: o século 21 chegou na insulinoterapia intensiva”, com a Dra Tainá Pizzignacco (SP); o “Pâncreas artificial ‘do it yourself’: quando a inovação vem do paciente”,
com o Dr Edson Perotti (AL) – que vai contar a experiência pessoal dele com diabetes tipo 1, transformando um sensor em um monitor contínuo de glicose; e uma
retrospectiva sobre os 100 anos da insulina até as mais modernas, com a Dra Talita Trevisan (SC).

2ª PARADA VIRTUAL LGBTQIA+ DE BELO HORIZONTE
Município:

Belo Horizonte

Data:

17/06, 26/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.sympla.com.br/2-parada-virtual-lgbtqia-de-bh-oficinas__1238011 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 97554-7507

Descrição:
A 2ª parada LGBTQIA+ virtual de Belo Horizonte, realizada pela @absurda, contemplará uma programação diversa, contando com shows de diferentes artistas e oficinas de
variadas temáticas, incluindo acessibilidade PCD (pessoa com deficiência), finanças, escrita criativa, dança, poesia e transmasculinidade, entre outros.

O FIM, O MEIO E O INÍCIO
Município:

Belo Horizonte

Data:

17/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

http://memorialvale.com.br/evento/o-fim-o-meio-e-o-inicio-documentario-ficcional-com-begonia-felim-e-tadeu/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3308-4000

Facebook:

https://www.facebook.com/MemorialVale

Site:

http://memorialvale.com.br/

Descrição:
O Grupo Maria Cutia apresenta o documentário inédito e ficcional “O Fim, o Meio e o Início”, que traz à cena os velhos astros do espetáculo Concerto em Ré para relembrar
seus dias de fama e sucesso com a grande (e fictícia) banda Maracutaia. Begônia, Felim e Tadeu contam como foi o início, o meio e o fim da mais importante banda de rock'n
roll da história. A apresentação integra o projeto “Gerais Cultura de Minas!” do Memorial Vale e será às 19h30. O Grupo Maria Cutia é de Belo Horizonte e já se apresentou
em praças e teatros de 6 países, 20 estados, tendo passado por mais de 170 cidades com público superior a 400 mil pessoas nas quase 1000 apresentações e 150 oficinas
de formação. O Maria Cutia trabalha o diálogo entre música e teatro, numa investigação autoral denominada música-em-cena, em que a trilha é executada ao vivo pelos
atores; e pesquisa as tradições brincantes, a palhaçaria e as máscaras expressivas.

PRAÇA SETE INSTRUMENTAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

17/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

http://cinetheatrobrasil.com.br/?fbclid=IwAR0zwo2gmGIkp2DoJDiAfGW_9glR6FAuKFXXoPkVUr64bF8LLF3c_aAQvOo - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3201-5211

Facebook:

https://www.facebook.com/CineTheatroBrasil

Site:

http://cinetheatrobrasil.com.br/

Descrição:
Um encontro de grandes músicos mineiros: é assim que podemos descrever a próxima transmissão do Praça Sete Instrumental. As 20h, Aloízio Horta convida Sérgio Pererê
para uma junção única de ritmos e estilos musicais.

TEATRO PARA VER ALÉM - CLEMENTTINA
Município:

Belo Horizonte

Data:

18/06, 20/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCmPnQYEH56ZBGilOkxcJM-Q/videos - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98918-7209

Facebook:

https://www.facebook.com/clementtinacultura/

Site:

http://clementtina.com.br/

Descrição:
O projeto Teatro Para Ver Além acontece no pequeno estúdio da Clementina: Plataforma de Criação - espaço que representa a atriz, diretora e pesquisadora Rita Clemente apresentando, gratuitamente, o solo Amanda sob 6 perspectivas diferentes, entre os dias 18 e 27 de junho (sextas, sábados e domingos), pelo Youtube. Serão 12 sessões ao
todo, sendo duas apresentações diárias, sendo propostos novos modos de ver a obra: os espetáculos conterão os mesmos elementos, mas serão exibidos por diferentes
perspectivas. Com intuito de promover uma experiência sensorial e perceptiva, será operado um jogo de câmeras pelo diretor de fotografia Kleber Bassa, ampliando as
possibilidades de interpretação e apreciação da obra, por parte do espectador. A trilha sonora é assinada por Márcio Monteiro, voz importante da criação de cena, criada
especialmente para o espetáculo, desde sua estreia em 2015.

FESTIVAL: "CIRCO PARA TODOS"
Município:

Belo Horizonte

Data:

18/06, 20/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/CircodeTodoMundo - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3591-2903

Facebook:

https://www.facebook.com/circodetodomundo

Site:

http://www.circodetodomundo.org.br/

Descrição:
O Festival Circo Para Todos contará com a participação de artistas de diversas cidades de Minas Gerais, que prepararam números circenses de diferentes técnicas para o
ambiente virtual. Entre as técnicas apresentadas estarão acrobacias, malabarismo, dança, equilibrismo, capoeira e música, que terá como atrações o cantor Chico Lobo e o
Bloco Oficina Tambolelê. O evento também contará com uma série de bate-papos sobre a importância do Circo Social, das artes e o trabalho voluntário na área artística. A
programação correrá por todo mês de junho, sempre aos finais de semana, com exibição pelo canal do Youtube do Circo de Todo Mundo.

ARTE ENTRE INFÂNCIAS
Município:

Belo Horizonte

Data:

18/06, 27/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/InsensataCiadeTeatro - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99993-6167

Facebook:

https://www.facebook.com/fenapibh

Descrição:
A Insensata Cia. de Teatro promove a 2ª edição do FeNAPI – Arte entre Infâncias. Pela primeira vez realizado no formato online, em razão da pandemia, o evento reúne 9
criações artísticas de quatro estados brasileiros (Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Minas Gerais) e, nesta edição, vem com mais uma novidade: além das artes da
cena (teatro, dança, circo e performance), o público vai assistir, do conforto de casa, apresentações nas áreas de artes visuais e música. Ao longo do festival, estão previstas
também três oficinas, o seminário “Teatro para Crianças: Problemáticas e Solúcio-Lunáticas” - com o ator, bonequeiro, contador de histórias e premiado autor de livros para
crianças, Henrique Stchin (SP) -, e ainda, o Quintal de Infâncias, um bate-papo entre especialistas de diversas linguagens, artistas e público presente, além da produção de
textos reflexivos sobre as obras apresentadas, ao longo do festival.

11ª SEMANA GUIGNARD
Município:

Belo Horizonte

Data:

18/06, 24/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.secult.mg.gov.br/noticias-artigos/6773-11-semana-guignard-promove-a-obra-e-o-universo-artistico-do-mestre-modernista - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/CulturaeTurismoMG

Site:

https://www.secult.mg.gov.br/

Descrição:
Já tradicional no calendário de eventos, a Semana Guignard é um momento de discutir e promover a obra e o universo artístico do mestre modernista, Alberto da Veiga
Guignard. Neste ano, devido às restrições impostas pela pandemia, a programação será realizada de maneira virtual.

JARDINS HISTÓRICOS: POTENCIALIDADES PARA AS ÁREAS VERDES NA CIDADE
Município:

Belo Horizonte

Data:

18/06

Categoria:

Online, Outros

Endereço:

https://www.youtube.com/user/TVIephaMG - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3235-2800

Facebook:

https://www.facebook.com/IephaMG

Site:

http://www.iepha.mg.gov.br/

Descrição:
No dia 18 de junho, às 17h, será transmitido no canal do YouTube do IEPHA MG o webinário "Jardins históricos: potencialidades para as áreas verdes na cidade", para
encerrar a celebração do "Dia Mundial do Meio Ambiente!. Cristiane Magalhães, da Ame Cultura, Mário Chagas, do Museu República, e Vanessa Barboza, do Museu Casa
Kubitschek / Fundação Municipal de Cultura, levarão reflexões sobre as áreas verdes nas cidades, destacando usos e apropriações dos espaços de função pública.

PARACHICOS - 77 ANOS DO CHICO
Município:

Belo Horizonte

Data:

19/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.instagram.com/grupomariacutiadeteatro/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98888-1331

Facebook:

https://www.facebook.com/grupomariacutiadeteatro/

Site:

https://mariacutia.com.br

Descrição:
Para comemorar o aniversário de 77 anos de Chico Buarque, no dia 19 de junho, haverá ParaChicos no Instagram do Grupo Maria Cutia de Teatro. Será realizado um show
cênico virtual com canções do Chico para as crianças de todas as idades, com o olhar lúdico de palhaça Begônia. Em cena, canções como “João e Maria”, “Pedro Pedreiro”,
“Valsa dos Clowns” e clássicos das trilhas de Os Saltimbancos e Os Saltimbancos Trapalhões como “A História de Uma Gata”, “A Galinha”, “Hollywood”, “Alô Liberdade” e
“Piruetas” compõem o repertório.

QUEIMA DO ALHO
Município:

Cláudio

Data:

19/06, 20/06

Categoria:

Outros

Endereço:

Espaço de Festa São Sebastião - Zona Rural, Sobrado, S/N

Circuito:

IGR Grutas e Mar de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

3733814800

Facebook:

https://www.facebook.com/queimadoalhoclaudio/photos

Descrição:
Festa para arrecadar rendas para as entidades de Cláudio MG, organizada pela Associação dos Metalúrgicos e Fundição. É a maior festa beneficente do município com uma
arrecadação expressiva. É um evento já tradicional na cidade que conta com um grande público, festa animada com muitos atrativos.

EVENTO DE ABERTURA DA TEMPORADA DE INVERNO E MONTANHA
Município:

Itamonte

Data:

20/06, 21/09

Categoria:

Esportivo, Gastronômicos e Produtos, Outros

Endereço:

Praça Central - Centro, Praça da Matriz, S/N, Praça da Matriz

Circuito:

IGR Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3363-3010

Site:

http://itamonte.mg.gov.br

Descrição:
Abertura da temporada na Praça da Matriz conta com a presença de atletas de todas as modalidades , uma noite agradável com música, slaides, muro de escala. Abertura da
temporada de inverno e montanha abre os trabalhos e a visitação de turistas que buscam curtir temperatura negativa que a cidade de Itamonte oferece nessa época. Os
esportes de aventura e radicais como escalada nas montanhas do Parque Nacional do Itatiaia na parte alta no município de Itamonte, caminhadas em trilhas, passeios de
carros , motos , bike e cavalgadas são procurados pelos turistas que buscam adrenalina, descanso nas montanhas , o frio na alma a geada no campo , o nascer e o pôr do sol
, o degustar da deliciosa comida mineira nos fogões a lenha que os aquece. E ainda visitam o riquíssimo artesanato da cidade. O lançamento da abertura de inverno acontece
na praça da Matriz.

ENCONTROS COM O PATRIMÔNIO - CASA FIAT DE CULTURA
Município:

Belo Horizonte

Data:

20/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

http://www.casafiat.com.br/?p=7706 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3289-8900

Facebook:

https://www.facebook.com/casafiatdecultura

Site:

http://www.casafiat.com.br

Descrição:
O Encontros com o Patrimônio apresentará a trajetória da sétima arte no país, no mês de junho, quando celebra-se o cinema brasileiro. A história vai abranger os primeiros
filmes, diretores e estúdios cinematográficos, até o fim do século XX. Entre as temáticas, também será abordada a relação do cinema com o patrimônio e a educação. A
diretora do Universo da Produção e Coordenadora-geral das mostras de cinema de Tiradentes, Ouro Preto e Belo Horizonte, Raquel Hallak é convidada para falar sobre a
importância da produção audiovisual e da preservação de filmes para a memória do país.

16ª TRILHA DO MORANGO
Município:

Estiva

Data:

20/06

Categoria:

Esportivo, Feiras e Exposições

Endereço:

Parque de Exposições Abílio Gomes de Carvalho - CENTRO, Rua Rodolfo Pereira Rezende, 04

Circuito:

IGR Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 99967-4392

Facebook:

http://www.facebook.com/estivatur/

Site:

http://www.trilhadomorango.com.br

Descrição:
Grandioso evento esportivo que acontece no município a 16 anos, pela Equipe Bixo do Carapuça. São mais de 1500 motos que percorrem um divertido trajeto pelas serras da
mantiqueira. O Evento também possui estandes de equipamentos esportivos, shows regionais, e área de lazer.

FESTA DE SÃO JOÃO
Município:

Machacalis

Data:

20/06, 24/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço:

Centro Festivo de Machacalis - Centro , Centro Festivo de Machacalis , S/N

Organização/Informações:
Telefone:

33 988366797

Facebook:
http://https://www.facebook.com/pmmachacalis?__tn__=%2Cd*F*FR&eid=ARBifUIGqLeNNarZoKw7RgeCB5JDRXcFv1PFbpq9G2UoIyaVzEIlx0zpn6iD8C8AigS_qjsbofFgle_A&tn-str=*F
Site:

http://www.machacalis.mg.gov.br

Descrição:
Também conhecida como Festa Junina, o São João de Machacalis é considerado o melhor e mais organizado da região. É uma festa composta por uma decoração feita com
bandeirolas, fogueiras e balões, o evento conta com grandes atrações musicais, muitos fogos de artifício e muita variedade de comidas e bebidas típicas. Além disso,
acontecem as danças desta época, quadrilhas e muito forró. Essa festividade é realizada no Centro Festivo de Machacalis/MG.

DEGUSTA - FESTIVAL GASTRONÔMICO DE SÃO LOURENÇO
Município:

São Lourenço

Data:

20/06, 30/09

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.degustasaolourenco.com.br/ - Centro, Praça João Lage, s/n

Circuito:

IGR Águas

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 98856-0035

Facebook:

https://www.facebook.com/degustasaolourenco

Site:

https://www.degustasaolourenco.com.br/

Descrição:
Vem das fartas montanhas da Mantiqueira: os premiados Queijos e Cafés, o tradicional Pão de Queijo, as Trutas e Azeites nobres, as Quitandas, Broas e Biscoitinhos, os
Doces, Cachaças e Cervejas Artesanais; que dão as nossas mesas esse inesquecível gostinho de lenha no fogão que só Minas tem... A nona edição do Degusta “Festival
Gastronômico de São Lourenço” começa mais cedo, em novo formato e com deliciosas surpresas vem contando sua história através do projeto “Memórias Gustativas”.

1º CIRCUITO DE PEDAL SOBRÁLIA MG
Município:

Sobrália

Data:

20/06, 15/08

Categoria:

Esportivo

Endereço:

Praça Rusvel raimundo da Rocha centro Sobrália saida e chegada - centro, Praça Rusvel raimundo da Rocha , 49, centro

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 3232-1149

Facebook:

https://www.facebook.com/sobralia.tur

Site:

https://www.sobralia.mg.gov.br/

Descrição:
A proposta deste evento surgiu devido ao crescente quadro de praticantes de ciclismo em nosso município onde unimos o útil ao agradavél e realizamos a primeira etapa
deste circuito. Com um grade crescimento em nossa região o cicloturismo vem ajudando a s pessoas na qualidade de vida bem como movimentando as cidades, ajudando a
cuidar da saúde física e mental, em meio a uma pandemia, estimulando a prática de exercício físico, à integração dos ciclistas e valorizando o esporte, cultura, turismo e o
lazer de nossa cidade.

A SÉTIMA ARTE: PASSADO, PRESENTE E FUTURO DO CINEMA NO BRASIL
Município:

Belo Horizonte

Data:

20/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

http://www.casafiat.com.br/?p=7706 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3289-8900

Facebook:

https://www.facebook.com/casafiatdecultura

Site:

http://www.casafiat.com.br/

Descrição:
Em junho, mês em que se celebra o cinema brasileiro, o Encontros com o Patrimônio apresentará a trajetória da sétima arte no país, abrangendo os primeiros filmes, diretores
e estúdios cinematográficos, até o fim do século XX. Entre as temáticas, destaca-se também a relação do cinema com o patrimônio e a educação. A convidada é Raquel
Hallak, diretora da Universo Produção e coordenadora-geral das mostras de cinema de Tiradentes, Ouro Preto e Belo Horizonte, que falará sobre a importância da produção
audiovisual e da preservação de filmes para a memória do país.

CHÁ DAS PRIMAS - TODA DESEO
Município:

Belo Horizonte

Data:

21/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

O link para entrar pelo Zoom será divulgado no Instagram momentos antes do encotro. - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/TodaDeseo/

Descrição:
No dia 21 de junho de 2021, às 20h, acontece a segunda temporada do Chá das Primas, edição pandêmica e virtual, contando a participação de 3 convidadas, sendo elas:
Janaína Leite, Raquel Castro e Júnia Costa.

FESTIVAL DE FOLCLORE DE JEQUITIBÁ VIRTUAL
Município:

Jequitibá

Data:

21/06, 27/06

Categoria:

Online

Endereço:

Jequtiibá - https://linktr.ee/folclorejequitiba - , ,

Circuito:

IGR Grutas

Organização/Informações:
Telefone:

(32) 98823-9215

Facebook:

https://www.facebook.com/folclorejequitiba

Descrição:
Em formato virtual, o Festival buscará será o mais fiel possível em sua programação às edições anteriores do Festival, que aconteceram de forma presencial. Com Oficinas de
Artesanato, Rodas de Conversa, Show, apresentação das Folias de Reis, Guardas de Congo e Missa em homenagem aos Folcloristas, será uma semana de programação
intensa, em sua maioria no período da noite. Mantendo a tradição de intercâmbios culturais, na programação estão Grupos Folclóricos de várias regiões do Brasil como o
Grupo Sabor Marajoara de Belém do Pará, Grupo Macambirais do Rio Grande do Norte além de apresentações musicais que valorizam as culturas tradicionais como a do
Violeiro Chico Lobo de Minas Gerais, Grupo de Viola Caipirando do Rio de Janeiro e Meninos de Minas, de Itabira MG e Congadar de Sete Lagoas. Apresentação do
tradicional Auto do boi da Manta pelo Grupo Carroça Teatral de Sete Lagoas, oficinas de artesanato e da cozinha tradicional de Jequitibá. O lançamento de livro "Causos do
Arraial de Jequitibá" d do documentário, "Lagoa da Trindade - um canto , um conto", contando a riqueza cultural da comunidade Quilombola; completam a programação junto
aos personagens principais da festa que são os grupos de Folia de Reis e de Congado do município.

PROGRAMAÇÃO VIRTUAL DOS CENTROS CULTURAIS - 21 A 27 DE JUNHO
Município:

Belo Horizonte

Data:

21/06, 27/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

http://portalbelohorizonte.com.br/eventos/curso/cultural/programacao-virtual-dos-centros-culturais-21-27-de-junho - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3277-9747

Site:

https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura

Descrição:
Os Centros Culturais Municipais de Belo Horizonte oferecem diversas atividades culturais virtuais, voltadas para os públicos infantil, jovem e adulto. A programação semanal
é gratuita. As inscrições devem ser feitas seguindo as orientações de cada atividade. Em cada dia da semana será possível se divertir com diversas atividades como;
apresentações musicais, contação de histórias e muito mais.

CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
Município:

Belo Horizonte

Data:

21/06

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.ufmg.br/centrocultural/?fbclid=IwAR1O-YLCCX05kws41gEGyZuzaCi-fBp8yMGwNPjk27yDJ5-itGATDTNdAiE - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-8290

Facebook:

https://www.facebook.com/centroculturalufmg/

Site:

https://www.ufmg.br/centrocultural/

Descrição:
O Centro Cultural UFMG traz o tema da Conservação da Biodiversidade de Áreas Protegidas em live do inQUESTÕES. Será transmitido em seu canal do YouTube uma roda
de conversa com o tema: "Como formar cidadãos conscientes para a conservação da biodiversidade em áreas protegidas". A live tem como convidada a Professora e
Doutora, Andréa Siqueira Carvalho que coordena o Programa Estação Ecológica da UFMG. No último dia 5 de junho foi celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, portanto
a conversa tem como objetivo tratar discussões referentes a essa temática. Alguns dos assuntos previstos são; educação ambiental escolar, a importância dos povos
originários para a conservação da biodiversidade e sua relação com a terra, áreas de preservação ambiental nos espaços urbanos, o cuidado e a manutenção de Parques
Nacionais, a Estação Ecológica da UFMG, dentre outros.

PONTO, LINHA E FORMA - CASA FIAT DE CULTURA
Município:

Belo Horizonte

Data:

22/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCG1e-aC4zV04-OivP4JNzPQ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3289-8900

Facebook:

https://www.facebook.com/casafiatdecultura

Site:

http://www.casafiatdecultura.com.br/

Descrição:
São muitos os elementos visuais que compõem as obras de arte, como o ponto, a linha e as formas, assim também a cor e a textura. O modo que estes se organizam no
espaço, como a exemplo em uma tela, no papel ou em um objeto tridimensional, também é de grande importância para a construção do significado. Taiane Costa, educadora
e bacharel licenciada em Artes Visuais, Design e Artes Aplicadas, abordará essas questões somadas aos fundamentos e princípios de Forma e Composição, na Formação de
Professores que a Casa Fiat de Cultura lançará.

O PRESENTE DA MÚSICA
Município:

Belo Horizonte

Data:

22/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:
https://www.youtube.com/watch?
fbclid=IwAR3AeZKIeWcrM6AaAfAaLjGRxF6jga5W1V5QLcuqQU4pHwVUWTdgj4dsFdE&v=wh72avIffxE&feature=youtu.be - , ,
Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-8300

Facebook:

https://www.facebook.com/conservatorioufmg

Site:

https://www.ufmg.br/conservatorio/?fbclid=IwAR3rfylzV-AG4IED9J6tSvtnDP0w42OPhHIOJEq1gu8y7QjvBzWQavvPNJ4

Descrição:
Quinzenalmente, sempre às terças-feiras, às 19h30, eles recebem convidados de diferentes áreas da música para um bate-papo sobre a importância da arte presencial e os
dilemas, soluções criativas e aprendizados da cultura após mais de um ano de pandemia. Eles opinam ainda sobre as perspectivas de futuro e falam sobre o que têm
produzido. O Conservatório UFMG realiza o programa ao vivo, desta vez, “Diálogos – o presente da Música” com temática "Coro virtual - respiro ou suspiro?". O encontro
receberá os convidados Arnon Oliveira, maestro regente do Coro Madrigale, Lara Tanaka, maestrina regente do Coral Lírico de Minas Gerais e Lincoln Andrade, maestro
regente do Ars Nova – Coral da UFMG.

VAI TURISMO - RUMO AO FUTURO
Município:

Belo Horizonte

Data:

22/06

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://www.sympla.com.br/webinario-vai-turismo---rumo-ao-futuro__1227016 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(21) 99720-1376

Facebook:

https://www.facebook.com/Sistema.CNC

Site:

https://www.portaldocomercio.org.br/

Descrição:
O evento é o lançamento do projeto Vai Turismo, que visa criar orientações aos candidatos ao Poder Executivo, estaduais e nacional, nas eleições de 2022. Desenvolvendo
estratégias e políticas públicas através das necessidades para o progresso do Turismo Sustentável. Participarão do webinário palestrantes internacionais renomados, que
compartilharão suas experiências e visões sobre inovação, sustentabilidade e o futuro do turismo. É uma grande oportunidade de conectar pessoas, instituições e propostas,
visando traçar uma direção para o desenvolvimento sustentável dos destinos turísticos brasileiros.

PROJETO AULAS ABERTAS: MIMULUS, DANÇA E CRIATIVIDADE - JOMAR MESQUITA
Município:

Belo Horizonte

Data:

23/06, 30/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

As aulas serão publicadas através do Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e Site da Instituição. - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-8290

Facebook:

https://www.facebook.com/centroculturalufmg

Site:

https://www.ufmg.br/centrocultural/

Descrição:
Para encerrar o ciclo de vídeos referentes à dança e performances, o projeto Aulas Abertas convida o professor Jomar Mesquira, que apresenta uma aula intitulada "Mimulus,
dança e criatividade". Jomar Mesquita é professor, coreógrafo, bailarino, diretor da Mimulus Escola de Dança e da Associação Cultural Mimulus, onde desenvolveu uma
linguagem própria e inovadora com as danças a dois. O projeto Aulas Abertas foi elaborado para oferecer um espaço de compartilhamento de ideias, conceitos e
experiências, buscando a construção do conhecimento reflexivo e crítico pelo público, que terá acesso à fala de professores, pesquisadores e artistas convidados, não sendo
assim aulas propriamente ditas, mas discussões contextualizadas pelo olhar científico e humano, essenciais neste momento de crise.

SARAU LITERÁRIO “AFROBRASILIDADES” - SESC PALLADIUM
Município:

Belo Horizonte

Data:

23/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.instagram.com/sesc.palladium/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3270-8100

Descrição:
O Sarau Literário de junho do Sesc Palladium apresenta a temática e estética afro-brasileira, tendo como referência a cultura de diáspora africana, assim como suas novas
expressões e discussões identitárias. O Sesc Palladium traz a beleza e a potências de vozes negras femininas de Belo Horizonte, sendo elas: Rainy Campos, Juliana
Tolentino, Eneida Baraúna e Madu Santos.

FESTA DO FREIGASPARENSE AUSENTE
Município:

Frei Gaspar

Data:

24/06

Categoria:

Online

Endereço:

www.freigaspar.mg.gov.br - Centro, Praça Mustafá Pimenta Bukzem, S/N

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 3512-1156

Descrição:
Reunindo milhares de pessoas todos os anos, a Festa do Freigasparense Ausente é o principal evento da cidade de Frei Gaspar. Durante os seus dias de realização,
diversos artistas locais, regionais e de renome nacional se apresentam durante a festa, que é considerada uma das principais do Vale do Mucuri, atraindo moradores do
entorno e de outros lugares de Minas Gerais e de São Paulo. Além da programação artística, o evento também conta com cavalgadas, motocross, dentre outros tipos de
atrações.

ARRAIÁ DA ESTAÇÃO(FESTA JUNINA)
Município:

São Sebastião do Rio Verde

Data:

24/06, 27/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço:

Parque de Exposições Seo Leleco - centro, parque, s/n

Circuito:

IGR Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 33641144

Descrição:
Entre os dias 24 a 27 de junho acontece o Arraiá da Estação. O Arraiá da Estação é uma das festas populares de São Sebastião do Rio Verde que reúne o maior número de
visitantes. 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 de renomes nacionais, além das barracas de comidas típicas.

AULA DE CULINÁRIA AFETIVA "MEMÓRIAS" - MEMORIAL VALE
Município:

Belo Horizonte

Data:

24/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCYSzzu-rRNRwyYjh-J5nZzA - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3308-4000

Facebook:

https://www.facebook.com/MemorialVale

Site:

http://memorialvale.com.br/evento/memorias-com-kelma-zenaide/

Descrição:
O projeto Diversidade Periférica, no dia 24 de junho, às 20h, traz "Memórias", uma aula de culinária afetiva com Kelma Zenaide. A cozinheira demonstrará sua arte feita com
afeto, visando revelar os sabores de sua cozinha ancestral, que alimenta corpo e alma. A base da gastronomia de Zenaide é afro-brasileira, tendo influências indígenas e
africanas. Seu trabalho extrapola o território mineiro, devido a influências do norte e nordeste, inspiradas pela tecnologia ancestral e afetiva. Idealizadora e proprietária da
Kitutu Gourmet, trabalha na criação de pratos e produtos como temperos, molhos de pimenta, drinks, doces, pratos autorais e releitura de clássicos. A cozinheira traz consigo
o requinte através da simplicidade, desde a mescla dos ingredientes que compõem seus pratos como também na forma de servi-los, utilizando de diversos materiais, como
madeiras, folhas, bambu, cerâmica, pedra, cobre, vidro, esmaltado, palhas, barro, taças e copo lagoinha.

I MOSTRA PANORAMA VIRTUAL DE CENAS IMERSIVAS
Município:

Belo Horizonte

Data:

24/06, 28/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCMT5zRDlvTsJh3xl4U5m1YQ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98496-8853

Facebook:

https://www.facebook.com/panorama.virtual

Descrição:
Entre os dias 24 a 28 de junho de 2021, no canal do YouTube da I mostra PANORAMA VIRTUAL de cenas imersivas, sempre às 19h, será possível conferir até 15 cenas e
participar de bate-papo com artistas. Além das cenas, haverá 2 dias de conversas com as equipes criadoras.

SALÃO DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL DE MINAS GERAIS 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

24/06, 27/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

http://www.camaramineiradolivro.com.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3241-2177

Facebook:

https://www.facebook.com/salaodolivromg

Site:

http://www.camaramineiradolivro.com.br/

Descrição:
Entre os dias 24 a 27 de junho de 2021 acontecerá o Salão do Livro Infantil e Juvenil de Minas Gerais, com o tema "A leitura faz a gente girar diferente pelo mundo" - arte,
tecnologia, palavras em movimento. O evento será realizado 100% digital, contando com uma programação extensa, com mais de 50 atrações gratuitas. Para a realização do
evento foram selecionadas atividades que incluem oficinas, espetáculos, bate-papo com autores, palestras, rádio literária, workshops e muito mais para envolver o universo
imaginário das crianças com a literatura, mesmo em um momento em que o virtual é o principal ambiente de contato. A curadoria é de Sandra Bittencourt e a mediação das
oficinas e bate-papos é de Sheila Rodrigues.

YÃY TU NŨNÃHÃ PAYEXOP: ENCONTRO DE PAJÉS
Município:

Belo Horizonte

Data:

24/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/user/MuseuMinasMetal/featured - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3516-7536

Facebook:

https://www.facebook.com/mmgerdau

Site:

https://linktr.ee/mmgerdau

Descrição:
O MM Gerdau apresenta o filme Yãy tu nũnãhã payexop: encontro de pajés, da cineasta Sueli Maxakali. Com exibição no canal do museu no YouTube, o filme encerra a
programação de junho com um convite à reflexão sobre os variados modos de relação com a Terra e a morada nesta aldeia global que nos acolhe. Os rituais apresentados
dizem sobre processos de cura, necessários dentro da realidade de uma pandemia global, e diz também sobre a necessidade de relação com a Terra, que é única.  O
documentário foi registrado em julho de 2020, em plena pandemia da Covid-19, onde cerca de 100 famílias tikmῦ’ῦn-maxakali deixaram a reserva de Aldeia Verde (Ladainha,
MG) em busca de uma nova terra. A tensão causada pelo isolamento tornou mais urgente a necessidade de uma terra rica em matas e, sobretudo, água, na qual pudessem
fortalecer as relações com os povos-espíritos yãmĩyxop, através dos cantos, rituais, festas e brincadeiras.

EPISÓDIO 5: PATRIMÔNIO, INTERPRETAÇÃO E TURISMO CULTURAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

24/06

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/watch?v=yO5V0yaYEMM - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(62) 98427-8658

Facebook:

https://www.facebook.com/RedeBrasileiradeObservatoriosdeTurismo

Descrição:
O encontro vai para sua quinta edição e faz parte de um Projeto promovido pela Rede Brasileira de Observatórios de Turismo. Especialistas de diversas regiões brasileiras
participarão de debates que abordarão temáticas sobre o contexto atual do turismo.

UM BREVE PANORAMA DA REPRESENTAÇÃO LGBTQIA+ NA ARTE
Município:

Belo Horizonte

Data:

24/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

http://www.casafiat.com.br/?p=7706 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3289-8900

Facebook:

https://www.facebook.com/casafiatdecultura

Site:

http://www.casafiat.com.br/

Descrição:
Em celebração ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ (28 de junho), Lorenzo Merlino, professor da FAAP - Fundação Armando Álvares Penteado - SP, doutorando em
História da Arte e referência no mundo da moda, apresentará uma perspectiva histórica da temática LGBTQIA+ na arte. Serão analisadas as representações iconográficas
desde a Antiguidade, passando pelo Renascimento e Neoclassicismo, até a Idade Contemporânea, em um breve panorama na perspectiva LGBTQIA+.

PAPO DEZ! "MULHERES NO FUNK" - LÁ DA FAVELINHA
Município:

Belo Horizonte

Data:

24/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.instagram.com/ladafavelinha/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/oficinaladafavelinha/

Site:

https://ladafavelinha.com.br/

Descrição:
No dia 24 de junho, às 20h, no perfil do Instagram do Lá da Favelinha, acontecerá um bate-papo sobre as Mulheres no Funk com mediação de Negona Dance, com
participação de MC Laureta e Kika.

PRESTO E VELOCE | MOZART E SCHUBERT - ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MG
Município:

Belo Horizonte

Data:

24/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/watch?v=2aUc8T6dMAI - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-9000

Facebook:

https://www.facebook.com/filarmonicamg

Site:

https://filarmonica.art.br/

Descrição:
Duas obras de difícil execução e celebrativas do período clássico serão reproduzidas pela Orquestra Filarmônica em seu canal YouTube, no dia 24 de junho de 2021, às
20h30. De Mozart, serão celebrados sua dramaticidade operística aliada ao lado mais abstrato da linguagem musical em seu "Concerto para piano nº 21". O fim do
Classicismo será lembrado com Schubert, em sua Grande Sinfonia.

LIVE: ''CANTINHO JUNINO" NA PADARIA
Município:

Belo Horizonte

Data:

24/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online, Populares e Folclóricos

Endereço:

https://www.instagram.com/amipao.mg/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3282-7559

Facebook:

https://www.facebook.com/amipaooficial

Site:

https://www.portalamipao.com.br/noticias/cantinho-junino-e-destaque-em-padarias/

Descrição:
Com a impossibilidade da realização das festas juninas por mais um ano em decorrência da pandemia, as padarias de Belo Horizonte, buscando uma maneira de levar a
população da cidade a aproveitar, de casa, esse evento tão querido pelos belo-horizontinos, se uniram para compartilhar os quitutes que caracterizam essa época.

MECAINHOTIM
Município:

Brumadinho

Data:

25/06, 27/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Show

Endereço:

Inhotim - Fazenda Inhotim, Rua B, 20

Circuito:

IGR 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!

TEATRO PARA VER ALÉM - CLEMENTTINA
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/06, 27/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCmPnQYEH56ZBGilOkxcJM-Q/videos - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98918-7209

Facebook:

https://www.facebook.com/clementtinacultura/

Site:

http://clementtina.com.br/

Descrição:
O projeto Teatro Para Ver Além acontece no pequeno estúdio da Clementina: Plataforma de Criação - espaço que representa a atriz, diretora e pesquisadora Rita Clemente apresentando, gratuitamente, o solo Amanda sob 6 perspectivas diferentes, entre os dias 18 e 27 de junho (sextas, sábados e domingos), pelo Youtube. Serão 12 sessões ao
todo, sendo duas apresentações diárias, sendo propostos novos modos de ver a obra: os espetáculos conterão os mesmos elementos, mas serão exibidos por diferentes
perspectivas. Com intuito de promover uma experiência sensorial e perceptiva, será operado um jogo de câmeras pelo diretor de fotografia Kleber Bassa, ampliando as
possibilidades de interpretação e apreciação da obra, por parte do espectador. A trilha sonora é assinada por Márcio Monteiro, voz importante da criação de cena, criada
especialmente para o espetáculo, desde sua estreia em 2015.

FESTIVAL: "CIRCO PARA TODOS"
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/06, 27/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/CircodeTodoMundo - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3591-2903

Facebook:

https://www.facebook.com/circodetodomundo

Site:

http://www.circodetodomundo.org.br/

Descrição:
O Festival Circo Para Todos contará com a participação de artistas de diversas cidades de Minas Gerais, que prepararam números circenses de diferentes técnicas para o
ambiente virtual. Entre as técnicas apresentadas estarão acrobacias, malabarismo, dança, equilibrismo, capoeira e música, que terá como atrações o cantor Chico Lobo e o
Bloco Oficina Tambolelê. O evento também contará com uma série de bate-papos sobre a importância do Circo Social, das artes e o trabalho voluntário na área artística. A
programação correrá por todo mês de junho, sempre aos finais de semana, com exibição pelo canal do Youtube do Circo de Todo Mundo.

TRADICIONAL FESTA NACIONAL DO BISCOITO DE JAPONVAR
Município:

Japonvar

Data:

25/06, 27/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Outros, Populares e Folclóricos, Religiosos, Show

Endereço:

Praça São Geraldo - Centro, Rua Curitiba, sn

Organização/Informações:
Telefone:

3832319122

Facebook:

https://www.facebook.com/prefeiturajaponvar

Site:

http://www.japonvar.mg.gov.br

Descrição:
A maior festa junina da região, o evento atrai turistas de todo o Brasil alcançando a marca de 30 mil visitantes. Conhecida nacionalmente pela tradição de distribuir
gratuitamente cafés e biscoitos feitos na hora, a Tradicional Festa Nacional do Biscoito de Japonvar é intitulada pelos japonvarenses e visitantes como a melhor e mais
gostosa festa de Minas Gerais.

1ª MOSTRA ESTAÇÃO DE LINGUAGENS
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/06, 27/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/Esta%C3%A7%C3%A3oCriativa - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99914-0985 / (31) 99179-3863

Facebook:

https://www.facebook.com/estacaocriativaoficial

Site:

http://estacaocriativa.org/

Descrição:
A 1ª Mostra Estação das Linguagens consiste na apresentação dos trabalhos artísticos dos parceiros da Estação Criativa, uma instituição que acolhe de forma direcionada e
sistematizada, projetos em diversas áreas artísticas. A programação contará com profissionais de várias áreas artísticas trazendo o teatro, a dança, as artes visuais, o circo e a
música em suas mais variadas manifestações.

IX SEMINÁRIO DO PROEFE / XI SEMINÁRIO DO CEMEF 2021 - ONLINE
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/06, 26/06

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.even3.com.br/seminarioproefeecemef2021/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-2339

Facebook:

https://www.facebook.com/eefftoufmg/

Site:

http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/cursos_eventos/137/ix_seminario_do_proefe_e_xi_seminario_do_cemef

Descrição:
Nessa edição online, a proposta é dar relevo às Humanidades na formação docente em Educação Física. A discussão do tema é um compromisso de professores e alunos
com o (não) lugar dos saberes relativos às áreas de História, Filosofia, Sociologia e Antropologia na constituição dos sujeitos-professores comprometidos com a formação
humana de crianças, jovens e adultos. A programação inclui conferências, mesas-redondas, apresentações de trabalhos e minicursos que serão distribuídos em dois
módulos.

8ª EDIÇÃO: FESTIVAL HIPHOP.DOC
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/06, 26/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/hiphopdoc - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/festivalhiphopdoc

Site:

https://hiphopdocmg.wordpress.com/

Descrição:
Em sua 8ª edição, em formato 100% online e gratuito, o Festival hiphop.doc será realizado com shows transmitidos através do seu canal na plataforma YouTube. Alguns
nomes como Neghaum, Mac Julia, Dope Squad, BNTZ, Lariella, M-Djá, Laura Sette, estarão presentes. O festival também conta com palestras, workshops e oficinas.

BAIXO CENTRO EN[CENA]
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.ufmg.br/centrocultural/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-8290

Facebook:

https://www.facebook.com/centroculturalufmg

Site:

https://www.ufmg.br/centrocultural/

Descrição:
O Baixo Centro En[cena] de junho apresentará uma programação especial. Nesta sexta-feira, às 18h30, o Centro Cultural UFMG transmite em seu canal do YouTube uma
contação de histórias ao vivo com a contadora de histórias Magna Oliveira: Aquilombar com as narrativas negras. Será possível conhecer quem são as orixás femininas –
“Iábás” – e histórias como “Nanã e a criação do homem”, “Oiá e o vento”, assim como outros contos retirados do livro Mitologia dos orixás, de Reginaldo Prandi, adaptados
pela contadora de histórias. As narrativas serão acompanhadas por músicas como“Cordeiro de nanã”, de Os Tincoãs e “Oiá”, música de autoria de Magna.

[LIVE] BRINCANTE COM GRUPO MARIA CUTIA - MEMORIAL VALE
Município:

Belo Horizonte

Data:

26/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCYSzzu-rRNRwyYjh-J5nZzA - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3308-4000

Facebook:

https://www.facebook.com/MemorialVale

Site:

http://memorialvale.com.br/evento/live-brincante-com-o-grupo-maria-cutia/

Descrição:
Integrando o projeto Eu, Criança, no Museu! o Grupo Maria Cutia foi convidado pelo Museu Memorial Minas Gerais Vale para uma "horinha brincante" com cantigas de roda,
brinquedos cantados e histórias musicadas. O grupo apresentará canções brincadas em Minas Gerais, na Amazônia, em Guiné-Bissau e em outros cantos por onde já
passaram teatrando. Nascido em Belo horizonte, no ano de 2006, o Grupo Maria Cutia é uma companhia de teatro que se apresenta em praças, parques e ruas de Minas
Gerais e do mundo. A companhia já se apresentou em 6 países, 20 estados nacionais e mais de 170 cidades brasileiras, para um público de mais de 400 mil pessoas ao
longo dos seus 14 anos de história.

8º SEMINÁRIO NACIONAL DE VENDAS, LIDERANÇA, GESTÃO DE PESSOAS E COMUNICAÇÃO
Município:

Belo Horizonte

Data:

26/06

Categoria:

Outros

Endereço:

Ouro Minas Palace Hotel - Ipiranga, Avenida Cristiano Machado, 4001

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 8700-4526

Facebook:

https://www.facebook.com/jfv.capacitacao.empresarial/

Site:

https://www.jfveventos.com.br/8seminario/si/

Descrição:
No dia 26/06/2021 acontecerá o 8º Seminário Nacional de Vendas, Liderança, Gestão de Pessoas e Comunicação. O público alvo são empresários, gerentes, gestores de
RH, vendedores e diretores em geral. Será possível aprender sobre a criação de oportunidades que seu negócio precisa, praticar novas relações entre os diversos canais de
vendas. A maior ferramenta para sua empresa não é tecnologia nem investimento, são pessoas.

JURASSIC SAFARI EXPERIENCE
Município:

Belo Horizonte

Data:

26/06, 25/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Drive-in

Endereço:

Estádio Mineirão - São José, Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(11) 93762-1055

Facebook:

https://www.facebook.com/jurassicsafaribr

Site:

https://jurassicsafari.com.br/

Descrição:
O Jurassic Safari Experience é uma opção de passeio para toda família. O megaevento em formato Drive-in é formado com interatividade, diversão e ciência em um ambiente
lúdico e recheado de conhecimento, experiência e aventura. Os clientes serão direcionados, sem a necessidade de sair do carro, pela arena que representa o Jurassic Park,
simulando um safari no qual os "animais selvagens" podem ser vistos de perto. Todo o conteúdo de Jurassic Safari Experience tem supervisão de um paleontólogo para que
ficção e educação desempenhem a sinergia perfeita.

SÁBADO COM LIBRAS: O PARÂMETRO CONFIGURAÇÃO DE MÃO NA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - ESPAÇO DO CONHECIMENTO
Município:

Belo Horizonte

Data:

26/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

Plataforma Zoom. - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-8350

Facebook:

https://www.facebook.com/espacodoconhecimentoufmg

Site:

https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/sabado-com-libras-virtual-2/

Descrição:
No dia 26 de junho de 2021, às 10h, o Espaço do Conhecimento UFMG convida a conhecer o parâmetro Configuração de Mão, que diz sobre a forma e posição das mãos
para realizar um sinal. A oficina virtual gratuita será ministrada pelo Núcleo de Ações Educativas e Acessibilidade do Espaço em português e em Libras.

FIV BH - FESTIVAL INTERNACIONAL DE VIOLÃO
Município:

Belo Horizonte

Data:

26/06, 27/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://linktr.ee/FIVFestival - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/FIVBH/?ref=page_internal

Site:

http://www.festivaldeviolao.com.br/

Descrição:
A edição especial do Festival Internacional de Violão reúne shows, concertos, palestras e debates com uma seleção especial de convidados. O evento marca, também, o
lançamento do Acervo Digital do Festival. A transmissão será via YouTube e Facebook e o FIV 15 anos contará com Turíbio Santos (MA), Nonato Luiz (CE), Thiago Delegado
(MG), Duo Braga-Faria Alexandre Braga e Celso Faria – (MG), Juarez Moreira (MG), Adam Taubitz (Alemanha) e Aliéksey Vianna (MG-Suiça), convidados especiais.

SÃO JOÃO NO SERTÃO
Município:

Belo Horizonte

Data:

26/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCXQpzcjWZJAr6hg4cBTM97Q - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3524-5000

Facebook:

https://www.facebook.com/FaculdadeArnaldo

Site:

https://www.faculdadearnaldo.com.br

Descrição:
Pela primeira vez, todas as unidades da Rede Verbita de Educação estarão juntas em apenas um evento: São João no Sertão, live junina que ocorrerá no dia 26 de junho, às
15h.

CHOROSAS NO MEMORIAL VALE
Município:

Belo Horizonte

Data:

27/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCYSzzu-rRNRwyYjh-J5nZzA - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3308-4000

Facebook:

https://www.facebook.com/MemorialVale

Site:

http://memorialvale.com.br/evento/chorosas-com-chris-cordeiro-mariana-martins-priscila-norberto-e-marina-gomes/

Descrição:
O projeto Memorial Instrumental, traz no dia 27 de junho, às 11h, no Memorial Vale, a apresentação do grupo musical Chorosas, que traz em sua essência a nostalgia do
universo tradicional do choro. Misturando toques da música moderna com a essência desse patrimônio brasileiro, o grupo cria um som alegre e audacioso, com Chris
Cordeiro no Cavaquinho, Mariana Martins no violão, Priscila Norberto na flauta e Marina Gomes no pandeiro. O grupo tem como intuito abrir para amantes do gênero,
formando grandes rodas para a prática e troca musical democrática, em um ambiente prazeroso e acolhedor. Seu repertório inclui grandes nomes do choro, como:
Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Waldir Azevedo e muitos outros, além de composições autorais.

CONCERTOS PARA A JUVENTUDE "VIVALDI"
Município:

Belo Horizonte

Data:

27/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://filarmonica.art.br/concertos/agenda-de-concertos/concertos-para-a-juventude-vivaldi/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-9000

Facebook:

https://www.facebook.com/filarmonicamg

Site:

https://filarmonica.art.br/

Descrição:
O concerto conta com um repertório totalmente dedicado a Vivaldi. O italiano foi um dos compositores mais influentes de sua geração e teve importante papel para o
amadurecimento do estilo barroco. É também considerado pioneiro na escrita de sinfonias e concertos. Para você conhecer melhor o estilo deste grande compositor, sob
condução do Regente Assistente, José Soares, a Orquestra interpretará as Sinfonias nos. 1 e 2, RV 719 e 146 , o Concerto para orquestra em sol menor, RV 152 , Concerto
para flauta nº 3 em Ré maior, op. 10, RV 428, "O Pintassilgo" e As quatro estações, op. 8: Concerto para violino nº 4 em fá menor, RV 297, "Inverno". Participarão como
solistas, a Flautista Principal Assistente, Renata Xavier, e o violinista Rodrigo de Oliveira.

BATE-PAPO: CORPO CIDADÃO GED CONVIDA MIRIAM PEDERNEIRAS
Município:

Belo Horizonte

Data:

27/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.instagram.com/gedcorpocidadao/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3264-4497

Facebook:

https://www.facebook.com/corpo.cidadao

Site:

http://www.corpocidadao.org.br/

Descrição:
No dia 27 de junho de 2021, encerrando a 2ª temporada do GED convida, haverá a entrevista com Miriam Pederneiras, fundadora e presidente do Corpo Cidadão. A
entrevista será conduzida por Ana Clara e a conversa se dará sobre a carreira da Miriam e sobre a história do Corpo Cidadão.

ROTA DO BLUES FESTIVAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

27/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online, Show

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCCEEIIfVE2wpB2HQ4_1uSNw - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98851-8153

Facebook:

https://www.facebook.com/rotadobluesoficial

Site:

https://www.rotadoblues.com/

Descrição:
No dia 27 de junho, a partir das 16h, acontecerá o Rota Blues Festival, em uma versão 100% online. O show será gravado no Teatro Sesiminas, seguindo todos os protocolos
sanitários estabelecidos e vai ao ar pelo Canal do Rota do Blues no YouTube e também no Canal Universitário de BH, no canal 12 da Net. A programação exclusiva conta
com Lorenzo Thompson & Bruno Marques Band, com participação especial de Otávio Rocha, The Headcutters, The Lee Gang e Audergang.

DIVERSÃO EM CENA ARCELORMITTAL- ESPETÁCULO "BRASIL A FORA"
Município:

Belo Horizonte

Data:

27/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/Funda%C3%A7%C3%A3oArcelorMittal - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-1730

Facebook:

https://www.facebook.com/DiversaoEmCena/

Site:

https://www.famb.org.br/

Descrição:
Encerrando a programação do mês de junho do Diversão em Cena, no dia 27, às 16h, haverá a apresentação do espetáculo "Brasil a fora", do grupo Cia Voir de Teatro. O
espetáculo conta com dois escoteiros atrapalhados que convidam os espectadores a conhecerem seu acampamento e adentrarem na cultura regional brasileira. Assim, o
público é convidado a escolher no mapa uma região do Brasil e, a partir disso, os escoteiros levam contos do folclore da região escolhida. Dentre os contos, também existem
histórias voltadas a dar "um medinho".

MINAS TREND BUSINESS HOTEL - RODADA VIRTUAL DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS
Município:

Belo Horizonte

Data:

28/06, 01/07

Categoria:

Online

Endereço:

http://www.minastrend.com.br/ - Funcionários, Rua Gonçalves Dias, 30

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3282-3612

Facebook:

https://www.facebook.com/minastrend/

Site:

http://www.minastrend.com.br/

Descrição:
Será realizado de forma totalmente online, nos dias 28 de junho a 1º de julho, o encontro virtual de negócios internacionais para o setor da moda, organizado pela FIEMG, por
meio do seu Centro de Negócios Internacionais (CIN/MG). No evento haverão rodadas de negócios com compradores internacionais, interessados em produtos brasileiros do
complexo da moda, e de webinars com conteúdo exclusivo.

FÓRUM ABRH – MG 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

28/06, 29/06

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://www.hbatools.com.br/__883 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3227-5797

Facebook:

https://www.facebook.com/abrhmg

Site:

https://abrhmg.org.br/

Descrição:
A Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Minas Gerais (ABRH - MG), realiza o Fórum ABRH - MG 2021 nos dias 28 e 29 de junho de maneira digital e
gratuita. Um dos temas que estão sendo abordados no evento são as transformações corporativas. É possível contar com diversas inovações relacionadas ao segmento.

PROGRAMAÇÃO VIRTUAL DOS CENTROS CULTURAIS - 28 DE JUNHO A 4 DE JULHO
Município:

Belo Horizonte

Data:

28/06, 04/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/user/canalFMC - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3277-9747

Site:

https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/centros-culturais-da-pbh-oferecem-programacao-virtual-gratuita

Descrição:
A programação semanal é gratuita e apresenta diversas opções artísticas como: música, dança, artes visuais, até oficinas de inclusão digital. As inscrições devem ser feitas
seguindo as orientações de cada atividade. Semanalmente haverá a atualização da grade de programação. É possível acompanhar a programação através das redes sociais
da Fundação Municipal de Cultura e dos próprios Centros Culturais, que contam com páginas no Facebook. Para acompanhar os vídeos publicados, acesse as plataformas
nos dias e horários estabelecidos, e para participar das oficinas inscreva-se previamente, seguindo as orientações da atividade escolhida.

VÍDEO DANÇA "CABEÇA DE FERRO" - GRUPO CONTEMPORÂNEO DE DANÇA LIVRE
Município:

Belo Horizonte

Data:

28/06, 29/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCEcRPprsUsnpycJ9SVDFA4g/videos - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/gcdl.mg/

Site:

https://www.gcdlmg.com/

Descrição:
No dia 28 de junho de 2021, às 19h, no canal do YouTube do Grupo Contemporâneo de Dança Livre, estreia a videodança "Cabeça de Ferro". A partir de um olhar
contestador, poético e incendiário para reflexões sobre o papel da mulher na sociedade, a obra é um mergulho em sensações, imagens, movimento e sons, trazendo para o
campo da videodança a construção de uma forma fílmica conscientemente feminista. No dia 29 haverá uma live com Duna Dias, Heloisa Rodrigues, Socorro Dias e a
convidada Malu Jardim, em que será contado detalhes sobre os processos de criação da videodança.

LIVE - 50 ANOS INSTITUTO MÁRIO PENNA COM FLÁVIO VENTURINI
Município:

Belo Horizonte

Data:

28/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online, Show

Endereço:

Transmissão através do Instagram e YouTube do Instituto Mário Penna. - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3299-9000

Facebook:

https://www.facebook.com/InstitutoMarioPenna

Site:

http://www.mariopenna.org.br/

Descrição:
No dia 28 de junho de 2021, o Instituto Mário Penna completa 50 anos e em sua homenagem será transmitido uma live show do cantor Flávio Venturini, transmitido
diretamente do Estádio do Mineirão, com produção em parceria com o ECA (Espaço de Cultura e Arte). O show será transmitido ao vivo pelas redes sociais do Instituto Mário
Penna (Instagram e YouTube). Não haverá presença física de convidados.

PONTO, LINHA E FORMA - CASA FIAT DE CULTURA
Município:

Belo Horizonte

Data:

29/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCG1e-aC4zV04-OivP4JNzPQ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3289-8900

Facebook:

https://www.facebook.com/casafiatdecultura

Site:

http://www.casafiatdecultura.com.br/

Descrição:
São muitos os elementos visuais que compõem as obras de arte, como o ponto, a linha e as formas, assim também a cor e a textura. O modo que estes se organizam no
espaço, como a exemplo em uma tela, no papel ou em um objeto tridimensional, também é de grande importância para a construção do significado. Taiane Costa, educadora
e bacharel licenciada em Artes Visuais, Design e Artes Aplicadas, abordará essas questões somadas aos fundamentos e princípios de Forma e Composição, na Formação de
Professores que a Casa Fiat de Cultura lançará.

FILARMÔNICA EM CÂMARA - ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MG
Município:

Belo Horizonte

Data:

29/06

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/Filarm%C3%B4nicadeMinasGerais - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-9000

Facebook:

https://www.facebook.com/filarmonicamg

Site:

https://filarmonica.art.br/concertos/agenda-de-concertos/filarmonica-em-camara-4/

Descrição:
No dia 29 de junho de 2021, às 20h30, será realizado mais uma apresentação da série Filarmônica em Câmara. O concerto será realizado na Sala Minas Gerais, sem a
presença de público. A apresentação será transmitida ao vivo por meio do canal do YouTube da Filarmônica de Minas Gerais.

2ª MOSTRA DE CINEMA DOS QUILOMBOS
Município:

Belo Horizonte

Data:

29/06, 14/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://cinemadosquilombos.com.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/todesplay/

Site:

https://cinemadosquilombos.com.br

Descrição:
Entre os dias 14 a 24 de julho de 2021 acontecerá a Mostra de Cinema dos Quilombos, projeto idealizado pelo cineasta mineiro Cardes Monçãoi Amâncio, coordenador do
Cinepó. A curadoria é assinada pelas pesquisadoras Alessandra Brito e Maya Quilolo, que também atuaram na primeira edição da mostra. Os filmes estarão disponíveis nos
sites Cinema dos Quilombos e Todesplay, online e 24h, a partir das 9h do dia 14 até 00h do dia 24 de julho.

MEU NEGÓCIO PRA CHAMAR DE SEU - SESC PALLADIUM
Município:

Belo Horizonte

Data:

30/06

Categoria:

Online, Outros

Endereço:

https://www.instagram.com/sesc.palladium/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3270-8100

Site:
https://www.sescmg.com.br/wps/portal/sescmg/centrais/central_de_programacao/programacao_aberta/cultura++programacao/meu+negocio+pra+chamar+de+seu+30+de+junho
Descrição:
O Sesc Palladium realiza no dia 30 de junho de 2021, o Sessão Dez4Meia com mais uma edição do Meu Negócio pra Chamar de Seu. O projeto é organizado com
empreendedores de segmentos distintos do universo da economia criativa, com foco de dialogar, levantar hipóteses e propostas a partir de um olhar diferente sobre o negócio
do outro. Nesta edição, o evento convida mulheres de negócios que alimentam empreendimentos, sonhos, ideias de um mundo mais conectado com as urgências sociais e
que fazem a diferença nos territórios que atuam, sendo elas: Totty Soraia, da Mais que Chup; Janaína Tábula, da Abigail Brechó; e Ana Cristina Nobre e Jéssica Voguel,
ambas do Xepa na Caixinha.

JULHO
8º FESTIVAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE PARACATU
Município:

Paracatu

Data:

01/07

Categoria:

Online

Endereço:

Sonia Festa Buffet - , ,

Circuito:

IGR Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:
Telefone:

(38) 3671-6888

Facebook:

http://www.facebook.com/FestivalCulturalDeParacatu/

Descrição:
A oitava edição do Festival do Patrimônio Cultural de Paracatu já tem data definida. De 1º julho a 1º de agosto será realizado o Tour Gastronômico On-line, com a
participação de restaurantes e bares da cidade. As inscrições para os estabelecimentos locais já estão abertas e podem ser feitas até o dia 4 de junho. E nos dias 6, 7 e 8 de
agosto, ocorrerá o 16º Festival de Música Brasileira de Paracatu, aberto a músicos e compositores de todo o país. Assim como a edição do ano passado, devido às restrições
impostas pela pandemia da covid-19, a programação do Festival será toda virtual. O evento cultural, considerado o maior do noroeste de Minas Gerais, é organizado pelo
Sebrae Minas, Agência de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu (Adesp) e Prefeitura Municipal. A tradicional etapa gastronômica do Festival Cultural 2021 está com
muitas novidades. Como forma valorizar ainda mais, os saberes culinários e a essência da cozinha regional, a etapa passa a se chamar Cozinha Mineira Paracatuense.

30º CONGRESSO DA SOCIEDADE MINEIRA DE CARDIOLOGIA
Município:

Belo Horizonte

Data:

01/07, 03/07

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

http://congressosmc.com.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3274-6839

Facebook:

https://www.facebook.com/Sociedade-Mineira-de-Cardiologia-363368554150996/?ref=page_internal

Site:

https://www.smc.org.br/

Descrição:
O evento será uma oportunidade para a comunidade médica se reunir e discutir os temas mais relevantes da atualidade na área da Cardiologia.

SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR - PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ
Município:

Belo Horizonte

Data:

01/07, 02/07

Categoria:

Online, Outros

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCQC4Cl8CZGsz9Z9MfwC51lA - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(38) 3531-8853

Facebook:

https://www.facebook.com/uemgunidadediamantina/

Site:

https://www.uemg.br/events2/event/unidade-diamantina-seminario-interdisciplinar-protecao-do-patrimonio-e-participacao-cidada

Descrição:
Promovido pela Comissão do Patrimônio Histórico e Cultural da OAB/MG em parceria com o Grupo de Pesquisa Desencriptando o Direito à Cidade da UEMG Diamantina,
ocorre nos dias 1 e 2 de julho de 2021 o Seminário Interdisciplinar "Proteção do Patrimônio e Participação Cidadã". O evento ocorrerá através do canal do YouTube da
Comissões OAB MG e haverá certificação de 02 horas por dia. Durante a realização será disponibilizado link para cadastro e posterior emissão de certificado de participação.
Não é necessário realizar inscrição prévia.

OFICINAS: O TUBARÃO MARTELO E OS HABITANTES DO FUNDO DO MAR
Município:

Belo Horizonte

Data:

01/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/OTubar%C3%A3oMartelo/videos - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/otubaraomartelo

Site:

http://www.otubaraomartelo.com.br/

Descrição:
Durante os dias 1, 3 e 4 de julho de 2021, o projeto infantil "O Tubarão Martelo e os Habitantes do Fundo do Mar", idealizado pelo produtor cultural, músico e compositor
Cláudio Fraga, vai promover atividades virtuais, com transmissão gratuita pelo canal do YouTube O Tubarão Martelo.

4ª MOSTRA TÁTIL - FCS
Município:

Belo Horizonte

Data:

01/07, 04/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/palaciodasartesmg - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3236-7400

Facebook:

https://www.facebook.com/fundacaoclovissalgado

Site:

https://fcs.mg.gov.br/

Descrição:
Entre os dias 1 a 4 de julho de 2021 acontecerá a Mostra Tátil, que contará com mais de 30 atividades, como aulas abertas, oficinas artísticas, exposições de artes visuais,
lançamentos de EP's, entre várias outras. No encontro serão apresentados os trabalhos de artistas selecionados pelo Programa de Residência em Pesquisas Artísticas,
promovido pela Fundação Clóvis Salgado, por meio do Centro de Formação Artística e Tecnológica (Cefart). O principal intuito é promover um encontro entre alunos,
professores, pesquisadores, artistas e coordenadores, em debates que compreendem o universo da música, do cinema, da literatura, do teatro e das artes visuais.

PISTA DE GELO ICE FUN - BOULEVARD SHOPPING
Município:

Belo Horizonte

Data:

01/07, 31/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Outros

Endereço:

Boulevard Shopping - Santa Efigênia, Avenida dos Andradas, 3000

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3058-0755

Facebook:

https://www.facebook.com/BoulevardShoppingBH/

Site:

https://boulevardshopping.com.br/agenda/pista-de-gelo-happy-on-ice.htm

Descrição:
Do dia 01 de julho a 31 de agosto de 2021 o shopping Boulevard recebe a pista de patinação no gelo Happy On Ice. A pista possui 200m² para o público se divertir e
instrutores de patinação disponíveis para monitorar, ajudar os iniciantes e dar dicas de como se equilibrar no gelo.

EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL GIGANTES DO GELO
Município:

Belo Horizonte

Data:

01/07, 15/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço:

DiamondMall - Lourdes , Avenida Olegário Maciel, 1600

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 4003-4136

Facebook:

https://www.facebook.com/DiamondMall/

Site:

https://www.diamondmall.com.br/dicas-e-novidades/exposicao-internacional-gigantes-do-gelo

Descrição:
Entre os dias 01 de julho a 15 de agosto de 2021, será possível conhecer um pouco mais sobre os animais que habitavam a Era Glacial, a partir da Exposição Internacional:
Gigantes do Gelo, que contará com 10 replicas desses gigantes em tamanho real.

XXI CAVALGADA DE BELISARIO
Município:

Muriaé

Data:

02/07, 04/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço:

Distrito de Belisario - centro, Rua Coronel Luciano Alves Pereira, s/n

Circuito:

IGR Serra do Brigadeiro

Organização/Informações:
Telefone:

(32) 3695-3375

Descrição:
A Cavalgada do Agricultor de Belizário já é um evento consagrado que atrai todos os anos centenas de pessoas de toda região . O visitante que participa da festa tem o
privilegio de conhecer a bela região, cavalgando, se deliciando com a culinária local e com shows sertanejos de bandas locais.

L.O.L. SURPRISE WORLD - BH SHOPPING
Município:

Belo Horizonte

Data:

02/07, 15/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço:

BH Shopping - Belvedere, Rodovia BR-356, 3049

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 4003-4135

Facebook:

https://www.facebook.com/BHShopping/

Site:

https://www.bhshopping.com.br/eventos/lol-surprise-world

Descrição:
Do dia 02 de julho a 15 de agosto de 2021 acontece no estacionamento do BH Shopping o L.O.L. Surprise! World. O evento contará com cabines de DJ, pista de dança,
karaokê, brinquedos, entre outras atrações. As crianças poderão participar de uma simulação de um show da banda, em que o karaokê será transmitido simultaneamente em
uma grande tela. A diversão ainda conta com gangorras, escorregador e pula-pula da L.O.L., contando ainda com uma atração chamada Cama de Gato, representando as
cordas das guitarras, onde as crianças terão o desafio de passar pela trama de fios.

FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA - LIVE
Município:

Arapuá

Data:

03/07

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.facebook.com/prefeituraarapua - , ,

Circuito:

IGR Lago de Três Marias

Organização/Informações:
Telefone:

34-3856-1234

Facebook:

https://www.facebook.com/prefeituraarapua

Descrição:
A Festa de São João Batista é tradicional a décadas em Arapuá, em devoção ao padroeiro São João Batista. As ruas se transformam em cores , 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. Porém estamos
em um ano atípico onde devido a COVID 19, tudo ficou suspenso, mas a tradição continua, e especialmente nesse ano a festa acontecerá virtualmente , porém a alegria e a
magia da festa continuará a mesma. O evento será promovido pela Secretária de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Arapuá.

ENCONTRO DE CARREIROS
Município:

Congonhal

Data:

03/07, 04/07

Categoria:

Populares e Folclóricos

Endereço:

Área central da cidade e regiões adjacentes - Centro, Praça Comendador Ferreira de Matos, 29

Circuito:

IGR Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3424-1950

Facebook:

https://www.facebook.com/carrodeboisCongonhal/

Site:

http://www.congonhal.mg.gov.br

Descrição:
Desfile tradicional de carros de bois que acontece há mais de 20 anos na cidade e atrai turistas, visitantes e participante de diversas cidades, movimentando a economia e
valorizando a cultura de nossa cidade!

IRON RUNNER BRASIL - ETAPA INHOTIM
Município:

Brumadinho

Data:

03/07

Categoria:

Esportivo

Endereço:

Inhotim - Fazenda Inhotim, Rua B, 20

Circuito:

IGR Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 32909180 / (31) 99507-9940

Facebook:

https://www.facebook.com/ironrunnerbrasil

Site:

https://www.ironrunner.com.br/

Descrição:
O Iron Runner Brasil surpreende não só pelo percurso de uma das mais desafiadoras provas de trail run do país, mas principalmente por unir o desafio a uma das mais belas
paisagens do mundo. A experiência de correr entre o jardim botânico, galerias e obras de arte do maior museu a céu aberto do mundo é o que faz dessa prova uma
experiência única!

CAMPEONATO DE FUTSAL DE CENTRALINA
Município:

Centralina

Data:

03/07, 31/07

Categoria:

Esportivo

Endereço:

Ginasio Poliesportivo Dr. Eli de Oliveira - Centro, Rua dos Machados, 327

Organização/Informações:
Telefone:

(34) 99643-2927

Facebook:

http://www.facebook.com/prefeituracentralina

Site:

http://www.centralina.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.

ABRAHAM PALATNIK, A REINVENÇÃO DA PINTURA - "3 OFICINAS VIRTUAIS PARA A GAROTADA"
Município:

Belo Horizonte

Data:

03/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcudOqupjMrGtSe7m6sLt5z0aYQCvp5CnR9 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3541-6000

Facebook:

https://www.facebook.com/JA.CAcentrodearte

Descrição:
Abraham Palatnik foi um artista que, com suas obras, intercalava arte e ciência, utilizando movimento e cromatismo. O pintor caminhava por diferentes materialidades, criando
jogos visuais entre formas, cores, ritmos e transformações. A partir dessas criações, o CCBB BH oferece três oficinas gratuitas nos dias 26 de junho e 03 de julho de 2021,
para crianças de 05 a 10 anos, ministradas por Stela Barbieri e a equipe do binåh espaço de arte.

OFICINAS: O TUBARÃO MARTELO E OS HABITANTES DO FUNDO DO MAR
Município:

Belo Horizonte

Data:

03/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/OTubar%C3%A3oMartelo/videos - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/otubaraomartelo

Site:

http://www.otubaraomartelo.com.br/

Descrição:
Durante os dias 1, 3 e 4 de julho de 2021, o projeto infantil "O Tubarão Martelo e os Habitantes do Fundo do Mar", idealizado pelo produtor cultural, músico e compositor
Cláudio Fraga, vai promover atividades virtuais, com transmissão gratuita pelo canal do YouTube O Tubarão Martelo.

A DAMA E O VAGABUNDO
Município:

Belo Horizonte

Data:

04/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/Funda%C3%A7%C3%A3oArcelorMittal/featured - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-1730

Facebook:

https://www.facebook.com/DiversaoEmCena

Site:

https://www.famb.org.br/

Descrição:
Diversão em Cena apresenta o espetáculo "A Dama e o Vagabundo", às 12h, através da página do Facebook do Diversão em Cena e no canal no YouTube da Fundação
ArcelorMittal. O espetáculo narra a história de Dama, uma cadela com pedigree, e o Vagabundo, um vira-lata que vive nas ruas. Na trama os personagens vivem um belo
romance e grandes aventuras, contadas através das músicas de Chico Buarque.

OFICINAS: O TUBARÃO MARTELO E OS HABITANTES DO FUNDO DO MAR
Município:

Belo Horizonte

Data:

04/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/OTubar%C3%A3oMartelo/videos - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/otubaraomartelo

Site:

http://www.otubaraomartelo.com.br/

Descrição:
Durante os dias 1, 3 e 4 de julho de 2021, o projeto infantil "O Tubarão Martelo e os Habitantes do Fundo do Mar", idealizado pelo produtor cultural, músico e compositor
Cláudio Fraga, vai promover atividades virtuais, com transmissão gratuita pelo canal do YouTube O Tubarão Martelo.

ENCONTROS CRIATIVOS DA GASTRONOMIA DE BELO HORIZONTE
Município:

Belo Horizonte

Data:

05/07, 06/08

Categoria:

Gastronômicos e Produtos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/InstitutoEduardoFrieiro - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99195-8788

Facebook:

https://www.facebook.com/semanadagastronomiamineira

Site:

http://institutoeduardofrieiro.com.br/

Descrição:
Entre os dias 5 de julho a 6 de agosto de 2021, sob o comando do chefe Edson Puiati, ocorrerão os Encontros Criativos da Gastronomia de Belo Horizonte. O evento
apresentará toda a gama de possibilidades da culinária mineira para o mundo da edição online. Os encontros contarão com cozinhas shows com renomados chefs mineiros,
conversas e troca de experiências sobre ações positivas pelo desperdício zero e sobre hortas comunitárias e sua importância e haverá, ainda, uma programação extra
diretamente do Mercado Central. O lançamento será no dia 05 de julho através da live Diálogo sobre Alimentação, Sustentabilidade e Desperdício Zero.

PROGRAMAÇÃO VIRTUAL DOS CENTROS CULTURAIS - 05 A 11 DE JULHO
Município:

Belo Horizonte

Data:

05/07, 11/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/user/canalFMC - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3277-9747

Site:

https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/centros-culturais-da-pbh-oferecem-programacao-virtual-gratuita

Descrição:
A programação semanal é gratuita e apresenta diversas opções artísticas como: música, dança, artes visuais, até oficinas de inclusão digital. As inscrições devem ser feitas
seguindo as orientações de cada atividade. Semanalmente haverá a atualização da grade de programação. Os Centros Culturais de Belo Horizonte se encontram em todas
as regionais da cidade e são geridos pela PBH. Os espaços são voltados à valorização das identidades das comunidades onde estão inseridos e ao desenvolvimento
cultural, contudo atualmente encontram-se temporariamente fechados ao público respeitando às medidas de combate e prevenção ao COVID-19.

DIÁLOGOS URBANOS: EPISÓDIO 7 "A CIDADE QUE EU SINTO" - CINE THEATRO BRASIL VALLOUREC
Município:

Belo Horizonte

Data:

05/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/CineTheatroBrasilVallourec - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3201-5211

Facebook:

https://www.facebook.com/CineTheatroBrasil

Site:

https://cinetheatrobrasil.com.br/

Descrição:
No dia 05 de julho de 2021, às 20h, no canal do YouTube do Cine Theatro Brasil haverá o 7º episódio da série Diálogos Urbanos. No primeiro episódio do eixo "Inspiração"
será debatido os novos olhares que permeiam a cidade e o processo de vivência de cada um deles. Pra esse bate-papo, será possível contar com a participação do Daniel
Silva Queiroga, advogado, professor, doutor em direito e fundador do @casasdalagoinha, e Mariana Lobato, comunicadora atuante na área de Marketing e fundadora da
@a_passeio_. A mediação será realizada por @sandrinhaflavialocutora, jornalista, colaboradora da Revista Canjerê, locutora da Nossa Rádio BH, mestra de cerimônias e
apresentadora de eventos.

EXPOSIÇÃO SELVA AFRICANA: MUNDO ANIMAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

05/07, 31/07

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Minas Shopping - União, Avenida Cristiano Machado, 4000

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3429-3545

Facebook:

https://www.facebook.com/minasshopping

Site:

https://www.minasshopping.com.br/acontece.asp?novidade_id=30172

Descrição:
Até o dia 31 de julho de 2021, acontece no Minas Shopping a exposição Selva Africana. Durante esse período é possível percorrer os corredores do shopping e contemplar
réplicas de animais selvagens que vivem na África.

3º EPISÓDIO DIÁLOGOS: O PRESENTE DA MÚSICA - CONSERVATÓRIO UFMG
Município:

Belo Horizonte

Data:

06/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/watch?v=3yOs-lfA17M - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-8300

Facebook:

https://www.facebook.com/conservatorioufmg

Site:

https://www.ufmg.br/conservatorio/

Descrição:
No dia 06 de julho de 2021, o Conservatório UFMG realizará o programa ao vivo "Diálogos - o presente da Música" em que o tema abordado será “Educação Musical e
projetos sociais – desafios na pandemia”. Para esse diálogo o programa receberá Angelita Broock, diretora do Centro de Musicalização Integrado da Universidade Federal de
Minas Gerais/UFMG e Reginaldo Costa do projeto Cariúnas. O encontro terá a mediação de Jussara Fernandino, professora da Escola de Música da UFMG.

PEÇA "...INCOMODA, INCOMODA, INCOMODA..." - FCS
Município:

Belo Horizonte

Data:

06/07, 11/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

Palácio das Artes - Centro, Avenida Afonso Pena, 1537, Teatro Cemig

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3236 -7400

Site:

https://fcs.mg.gov.br/

Descrição:
A reabertura do Palácio das Artes se dará com o espetáculo "...Incomoda, Incomoda, Incomoda...", com a direção assinada por Rita Clemente, montagem de formatura dos
alunos do Curso Técnico de Teatro do Centro de Formação Artística e Tecnologia (Cefart) No dia 06 de julho de 2021 a peça tem pré-estreia exclusiva para convidados, a
temporada aberta para público acontece entre os dias 7 a 11 de julho, com sessões às 20h30, menos no domingo, que ocorrerá às 19h, no Grande Teatro Cemig Palácio das
Artes. A peça também será transmitida pelo canal do Youtube da FCS. O espetáculo será gratuito, tendo participação limitada a 100 espectadores por sessão, que devem
retirar os ingressos na bilheteria do Palácio das Artes duas horas antes do início da peça. A classificação indicativa é de 16 anos.

TANABATA MATSURI MINAS-JAPÃO
Município:

Belo Horizonte

Data:

07/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/festivaljapaominas - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/festivaldojapaominas

Site:

https://www.festivaldojapaominas.com.br/

Descrição:
No dia 07 de julho de 2021, acontecerá o Tanabata Matsuri Minas-Japão (A Lenda das Estrelas - Noite de Perdidos). O evento será online, contando com uma programação
especial transmitida através de uma live no canal do YouTube do festival.

FIF: IMAGENS RESOLUTIVAS
Município:

Belo Horizonte

Data:

08/07, 05/09

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Palácio das Artes - Centro, Avenida Afonso Pena, 1537

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3236-7400

Facebook:

https://web.facebook.com/fundacaoclovissalgado?_rdc=1&_rdr

Site:

https://fcs.mg.gov.br/

Descrição:
No período de 8 de julho a 5 de setembro, no Palácio das Artes, será possível conferir presencialmente os trabalhos de fotógrafos de 19 países, participantes da 4ª edição do
Festival Internacional de Fotografia de Belo Horizonte (FIF-BH). As obras abordam conflitos contemporâneos, de biodiversidade planetária a resgate de memória ancestral.

4ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA DE BELO HORIZONTE FIF-BH
Município:

Belo Horizonte

Data:

08/07, 05/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço:

Galerias do Palácio das Artes e CâmeraSete - Centro, Avenida Afonso Pena, 1537

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3236-7400

Facebook:

https://www.facebook.com/fundacaoclovissalgado

Site:

https://fcs.mg.gov.br/eventos/imagens-resolutivas-4o-festival-internacional-de-fotografia-de-belo-horizonte-fif-bh/

Descrição:
Entre os dias 08 de julho a 05 de setembro de 2021, ocorre a exposição Imagens Resolutivas, resultado da 4ª edição do Festival Internacional de Fotografia de Belo
Horizonte (FIF - BH). A exposição ocupa três galerias do Palácio das Artes (Galeria Genesco Murta, Galeria Arlinda Corrêa Lima e Galeria Aberta Amilcar de Castro), além da
fachada, e a CâmeraSete - Casa da Fotografia de Minas Gerais.

III SEMINÁRIO REGIONAL DE PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

08/07, 09/07

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://crp04.org.br/seminariocrepop2021/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 2138-6767

Facebook:

https://www.facebook.com/crpmg/

Site:

https://crp04.org.br/

Descrição:
O Conselho Regional de Psicologia – Minas Gerais (CRP-MG) realiza, por meio do Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas (Crepop), o III
Seminário Regional Psicologia e Políticas Públicas. A edição comemora os 15 anos do Crepop e terá como tema “Contribuições para a proteção integral de crianças e
adolescentes”. As inscrições estão abertas e podem ser feitas aqui. No entendimento que as políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente devem se articular
em rede, o Seminário trará para as reflexões os principais equipamentos de proteção de direitos desse público: saúde, educação, assistência social e justiça.

"CELSO MOREIRA" - PRAÇA SETE INSTRUMENTAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

08/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/CineTheatroBrasilVallourec - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3201-5211

Facebook:

https://www.facebook.com/CineTheatroBrasil

Site:

http://cinetheatrobrasil.com.br/?fbclid=IwAR3B4vXfQQtag836OPD6alHU7zmQ_su0VecbtiyNMy4_BxbZ4DMsskGkgh4

Descrição:
Um dos grandes nomes da música de Minas Gerais está chegando ao Cine Theatro Brasil. Na quinta-feira, dia 8 de julho, às 20h, Celso Moreira irá se apresentar no "Praça
Sete Instrumental", através de uma live. O artista, com mais de 40 anos de carreira, é a sétima atração da temporada e vai representar a região nordeste de Belo Horizonte.

TRADICIONAL FORRÓ DE SANTO HIPÓLITO
Município:

Santo Hipólito

Data:

09/07, 11/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Centro da cidade - Centro , Rua Emir Sáles, s/n

Organização/Informações:
Telefone:

(38) 3726-1202

Descrição:
O tradicional forró, acontece no segundo final de semana do mês de julho, atraindo visitantes de diversas cidades, filhos ausentes, comunidade em geral. Conta com shows
sertanejos de artistas locais e da região. Inicia-se na sexta-feira e termina no domingo. Durante a programação acontecem ainda apresentações artísticas de grupos locais
como balé e jazz, corrida de argolinha e vaquejada. Há venda de bebidas e comidas típicas. Conta-se com a presença de gente bonita, num clima de hospitalidade e muita
alegria.

FORRÓ DO ARAÇÁ
Município:

Araçaí

Data:

09/07, 11/07

Categoria:

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

Endereço:

Ginásio Poliesportivo "Tancredo Neves" - Centro, Rua Iracema Pereira Rocha, 15

Circuito:

IGR Guimarães Rosa

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3715-6234

Facebook:
https://www.facebook.com/Ara%C3%A7a%C3%AD-Cultural-281027809078269/?__tn__=%2Cd%2CPR&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.

EM FAMÍLIA: SHOW KARL ROBSON & LUAN VICTOR - BAR DO MUSEU CLUBE DA ESQUINA
Município:

Belo Horizonte

Data:

09/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Bar do Museu Clube da esquina / Espaço Estação das Artes - Santa Tereza, Rua Pairaisópolis, 738

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99688-0558

Site:

https://bardomuseuclubedaesquina.com.br/agendadeshows/

Descrição:
No dia 09 de julho de 2021, às 19h30, acontecerá no Bar do Museu Clube da Esquina o show Em Família com Karl Robson e Luan Victor, com canções do Clube da Esquina,
Bossa Nova, MPB, autorais e canções inéditas do seu próximo cd.

TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO CRISTÓVÃO
Município:

Japonvar

Data:

10/07, 12/07

Categoria:

Religiosos, Show

Endereço:

COMUNIDADE DE VILA SÃO CRISTÓVÃO - COMUNIDADE DE VILA SÃO CRISTÓVÃO, ÁREA RURAL, S/N

Organização/Informações:
Telefone:

(38) 3231-9122

Facebook:

https://www.facebook.com/prefeiturajaponvar

Site:

http://www.japonvar.mg.gov.br

Descrição:
Tradicional Festa do Padroeiro São Cristóvão da comunidade de Vila São Cristóvão, atrai visitantes de toda a região e faz parte da história da comunidade e do município

LIVE "CLÁSSICOS DA LIBERDADE ARRAIAL DE BELO HORIZONTE"
Município:

Belo Horizonte

Data:

10/07

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/R%C3%A1dioLiberdadeFM929 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3539-9292

Facebook:

https://web.facebook.com/liberdade929?_rdc=1&_rdr

Descrição:
No dia 10/7/2021, na Praça da Liberdade, acontecerá a Live "Clássicos da Liberdade Arraial de Belo Horizonte", que contará com a presença de vários cantores sertanejos
com transmissão ao vivo no canal do YouTube da Liberdade.

FEIRA BH SAUDÁVEL - EDIÇÃO DE INVERNO
Município:

Belo Horizonte

Data:

10/07

Categoria:

Feiras e Exposições

Endereço:

Pátio Savassi - São Pedro, Avenida do Contorno, 6061

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 4003-4172

Facebook:

https://www.facebook.com/meupatiosavassi

Site:

https://www.patiosavassi.com/

Descrição:
No dia 10 de julho de 2021, no Pátio Savassi, acontece a 9ª edição da Feira BH Saudável, das 10h às 17h. O evento é realizado por pequenos produtores da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, que comercializam produtos artesanais, low carb e ingredientes in natura. A Feira tem premissa de promover a ética socioambiental e um
estilo de vida mais saudável, tendo também um papel importante de trazer para o espaço urbano da cidade os pequenos produtores.

ENCONTRO DOS POVOS DO GRANDE SERTÃO VEREDAS
Município:

Chapada Gaúcha

Data:

10/07

Categoria:

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

Endereço:

Chapada Gaúcha MG - Centro, Avenida Getúlio Vargas , 500, Devido a Pandemia Covid 19 todos os eventos que en

Circuito:

IGR Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba

Organização/Informações:
Telefone:

(38) 3634-1113 / 99866-3856

Facebook:

https://www.facebook.com/prefeiturachapadagaucha/

Site:

http://prefeiturachapadagaucha.com.br

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 ecoliterário 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 .

OFICINA: A ARTE DO "FAÇA VOCÊ MESMO" - SESI CULTURA
Município:

Belo Horizonte

Data:

10/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www7.fiemg.com.br/sesi/sesi-cultura-mg/programacao/detalhe/oficina-impressoes-bordadas---o-ciclo-das-cigarras - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3241-7175

Facebook:

https://www.facebook.com/sesiculturamg

Site:

https://www7.fiemg.com.br/sesi/sesi-cultura-mg/

Descrição:
Nos dias 10 e 17 de julho de 2021, acontecerá a oficina de impressões bordadas: o ciclo das cigarras. A partir de desenhos científicos e fotografias, das diversas fases do
ciclo de vida das cigarras, o curso irá propor a elaboração de bordados livres. As aulas serão online e transmitidas diretamente do Museu de Artes e Ofícios. Contém carga
horária de 6 horas aula, divididas em dois dias (três horas por dia).

LIVE: ARRAIAL DOS AMIGOS FORROZEIROS BH
Município:

Belo Horizonte

Data:

10/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/ProjetoForr%C3%B3LuardoSert%C3%A3oME - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99179-8628

Facebook:

https://www.facebook.com/forroluardosertao

Descrição:
Os amigos forrozeiros de Belo Horizonte se uniram e organizaram uma live para o público poder comemorar o melhor do São João diretamente do conforto de casa. Não
apenas com intuito de celebrar a data, a live também tem função solidária, convidando todos os espectadores a doarem na causa de Miguel Enzo, com quase 3 anos de idade
e diagnóstico de uma doença rara, buscando arrecadar fundos para custear o tratamento.

CONCERTOS VIRTUAIS TRACBEL - ROCK NACIONAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

10/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/GrupoTracbel - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98445-1700

Facebook:

https://www.facebook.com/OrquestraOpus/

Site:

https://orquestraopus.com.br/

Descrição:
O mês de julho é dedicado a um dos gêneros musicais mais populares do mundo, o Rock and Roll, estilo que é responsável por grandes sucessos da música nacional. E
esses hits que vão embalar a próxima apresentação da Orquestra Opus, na série “Concertos Virtuais Tracbel”, no sábado (10/7), com a participação do cantor e compositor
mineiro Wilson Sideral. O show está marcado para às 20h30, no canal oficial youtube com acesso gratuito. Aproveitando a proximidade com o Dia Mundial do Rock (13/7), a
Orquestra Opus selecionou músicas que foram eternizadas por Raul Seixas, Cazuza, Legião Urbana, Titãs e outros que estarão no repertório do espetáculo.

LIVE DO PÃO DE QUEIJO
Município:

Belo Horizonte

Data:

10/07

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/PapoFuradoTV - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/P%C3%A3o-de-Queijo-em-Versos-e-Prosa-2016956175006417

Descrição:
Se você gosta de Pão de queijo, você não pode perder essa deliciosa Live. Totalmente voltado para essa iguaria, além dos temperos, será possível contar muita música e
depoimentos de artistas de notoriedade regional e nacional. Assim, será mostrado ao vivo diretamente da capital como é feito essa iguaria e o porque dela ser a mais famosa
de Minas Gerais. Tudo em 2 horas e 30 minutos de Live em uma verdadeira interação com o público participante.

ESQUINA DO SAMBA: SHOW LUCAS COIMBRA - BAR DO MUSEU CLUBE DA ESQUINA
Município:

Belo Horizonte

Data:

11/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Bar do Museu Clube da esquina / Espaço Estação das Artes - Santa Tereza, Rua Pairaisópolis, 738

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99688-0558

Site:

https://bardomuseuclubedaesquina.com.br/agendadeshows/

Descrição:
No dia 11 de julho de 2021, às 19h30, acontecerá no Bar do Museu Clube da Esquina o show Esquina do Samba com Lucas Coimbra, para tocar Samba Raiz, Bossa Nova e
MPB clássica.

2ª EDIÇÃO CIRCUITO GASTRONÔMICO: STELLA COMBINA
Município:

Belo Horizonte

Data:

12/07, 30/07

Categoria:

Gastronômicos e Produtos, Online

Endereço:

Restaurantes de Belo Horizonte. - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/StellaArtoisBrasil

Descrição:
Durante o mês de julho de 2021, a cerveja Stella Artois, promove uma edição especial do Stella Combina em homenagem à gastronomia mineira. O evento vai homenagear o
primeiro livro dedicado aos sabores de Minas: "Feijão, angu e couve - Ensaio sobre a comida dos mineiros", de Eduardo Frieiro, em 1966. Cada um dos ingredientes do título
vai inspirar pratos especiais elaborados por renomados chefs da cozinha local. Até o dia 30 de julho o público poderá conferir os pratos via delivery ou em restaurantes
conhecidos por valorizarem os sabores de Minas, entre eles Boi Vitório, Capitão Leitão, Xapuri, Astoria, Caê e Casa da Agnes. Os pratos serão apresentados toda semana
pelos chefs embaixadores do projeto Flávio Trombino, Djalma Victor e Agnes Frakasvolgyi. Nas redes sociais, eles vão contar histórias do livro e convidar o público a
embarcar no saboroso universo da gastronomia mineira.

DIÁLOGOS URBANOS: EPISÓDIO 8 "A CIDADE QUE EU TRANSFORMO" - CINE THEATRO BRASIL VALLOUREC
Município:

Belo Horizonte

Data:

12/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/CineTheatroBrasilVallourec - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3201-5211

Facebook:

https://www.facebook.com/CineTheatroBrasil

Site:

https://cinetheatrobrasil.com.br/

Descrição:
No dia 12 de julho de 2021, às 20h, no canal do YouTube do Cine Theatro Brasil haverá o 8º episódio da série Diálogos Urbanos. O episódio convida, para um bate-papo,
representantes de dois dos diversos projetos transformadores que melhoram Belo Horizonte e a vida das pessoas. Com mediação de Sandrinha Flávia, jornalista,
colaboradora da Revista Canjerê, locutora da Nossa Rádio BH, mestra de cerimônias e apresentadora de eventos, o bate-papo receberá Felipe Amaral, sócio-proprietário da
ZBM Produções Artísticas e Sonorização e coordenador do movimento ‘Salve a Graxa’, e Paulo Vitor Ribeiro, empreendedor social, produtor cultural e um dos fundadores do
projeto ‘Seu Vizinho’.

PROGRAMAÇÃO VIRTUAL DOS CENTROS CULTURAIS - 12 A 18 DE JULHO
Município:

Belo Horizonte

Data:

12/07, 18/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/user/canalFMC - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3277-9747

Site:

https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/centros-culturais-da-pbh-oferecem-programacao-virtual-gratuita

Descrição:
A programação semanal é gratuita e apresenta diversas opções artísticas como: música, dança, artes visuais, até oficinas de inclusão digital. As inscrições devem ser feitas
seguindo as orientações de cada atividade. Semanalmente haverá a atualização da grade de programação. Os Centros Culturais de Belo Horizonte se encontram em todas
as regionais da cidade e são geridos pela PBH. Os espaços são voltados à valorização das identidades das comunidades onde estão inseridos e ao desenvolvimento
cultural, contudo atualmente encontram-se temporariamente fechados ao público respeitando às medidas de combate e prevenção ao COVID-19.

EXPOSIÇÃO VIRTUAL "AS PRAÇAS [IN]VISÍVEIS"
Município:

Belo Horizonte

Data:

13/07, 12/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

http://www.casafiat.com.br/?p=7818 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3289-8900

Facebook:

https://www.facebook.com/casafiatdecultura

Site:

http://www.casafiat.com.br/?p=7818

Descrição:
O que acontece quando os elementos vivos são retirados das praças? Esses e outros aspectos arquitetônicos, culturais e urbanísticos serão discutidos pela Casa Fiat de
Cultura e pelo Consulado da Itália em Belo Horizonte, com apoio do Instituto Italiano "di Cultura San Paolo", na exposição virtual de fotografias “As Praças [In]visíveis”, em
cartaz de 13 de julho a 12 de setembro. A abertura será marcada pela palestra “Liberdade de Percepções”, com a arquiteta Jô Vasconcellos, que vai destacar como esse
espaço urbano se transforma e ganha novas funções, com o passar dos anos, usando, como exemplo, a Praça da Liberdade, em Belo Horizonte.

5ª EDIÇÃO ROCK NO METAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

13/07, 15/07

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/user/MuseuMinasMetal/videos - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3516-7200

Facebook:

https://www.facebook.com/mmgerdau

Site:

http://www.mmgerdau.org.br/

Descrição:
A 5ª Edição do Rock no Metal, realizará um evento especial para comemorar o dia Mundial do Rock, dos dias 13 a 15 de julho, e vai ser recheada por uma programação com
muita música e atividades especiais, o evento será online e você poderá participar no conforto do seu lar, não perca!!! 

SESSÃO DEZ 4 MEIA | WORKSHOP "SUA MARCA NO MUNDO: A CRIATIVIDADE NOS NEGÓCIOS DE IMPACTO" - SESC PALLADIUM
Município:

Belo Horizonte

Data:

13/07

Categoria:

Online, Outros

Endereço:

https://bileto.sympla.com.br/event/67850/d/99850/s/561471 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3270-8100

Site:

https://sessaodez4meia.sescmg.com.br/formacao-criativa/

Descrição:
No dia 13 de julho de 2021, às 20h, acontecerá o Workshop "Sua marca no mundo: a criatividade nos negócios de impacto", mediado por Ana Nobre, comunicóloga
especialista e consultora em marketing e sustentabilidade, além de fundadora do Xepa na Caixinha. O evento irá compartilhar a teoria , as ferramentas de modelagem e cases
de negócios de impacto socioambiental. Partindo da conceituação de negócio de impacto e aplicação no mercado de economia criativa, até assuntos mais específicos como
as macrotendências em sustentabilidade, apresentação e aplicação das tendências better business, infolust e human brands, o comportamento do consumidor final,
identificação do propósito, entre outros.

PALESTRA: "LIBERDADE DE PERCEPÇÕES, COM A ARQUITETA JÔ VASCONCELLOS" - CASA FIAT DE CULTURA
Município:

Belo Horizonte

Data:

13/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCG1e-aC4zV04-OivP4JNzPQ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3289-8900

Facebook:

https://www.facebook.com/casafiatdecultura

Site:

http://www.casafiat.com.br/?p=7820

Descrição:
No dia 13 de julho de 2021, às 19h, no canal do YouTube da Casa Fiat, acontecerá a palestra "Liberdade de Percepções", com a arquiteta Jô Vasconcellos, referência na
área da arquitetura, paisagismo e urbanismo e que participou da reforma estrutural da Praça da Liberdade em 1990. Jô Vasconcellos contará histórias e curiosidades sobre a
praça, que é tão querida pelos belo-horizontinos e símbolo para a cidade.

MINAS LÁCTEA 2021 - ONLINE
Município:

Belo Horizonte

Data:

13/07, 15/07

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://minaslactea.com.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3489-5020

Facebook:

https://www.facebook.com/minaslactea/

Site:

https://minaslactea.com.br/

Descrição:
O Minas Láctea engloba cinco grandes eventos do setor laticinista na América Latina, sendo referência em difusão de tecnologias para leite e derivados e na apresentação de
novos produtos, equipamentos e maquinários. A edição de 2021 será completamente online. Os eventos compreendidos pelo Minas Láctea são: a 34º Congresso Nacional de
Laticínios, a Expomaq, a Expolac, o 2º Fórum de Discussões de Juízes, a 40ª Semana do Laticinista e o Hub Conecta Leite.

“ZAPATO BUSCA SAPATO” COM A TRUPE DE TRUÕES - MEMORIAL VALE
Município:

Belo Horizonte

Data:

13/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/user/memorialvale - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3308-4000

Facebook:

https://www.facebook.com/MemorialVale

Site:

http://www.memorialvale.com.br/

Descrição:
Integrando o projeto "Eu, Criança, no Museu!" do Memorial Vale, a Trupe de Truões conta a história "Zapato Busca Sapato", que conta a história de um sapatinho a procurar
seu par e os inesperados encontros no seu caminho, que começa no México, passa pelo Brasil, até chegar em Moçambique. A viagem entre diferentes culturas e continentes,
o faz conhecer-se a si mesmo. O espetáculo vai acontecer no dia 13 de julho de 2021, às 10h30, pelo canal do YouTube do Memorial Vale.

CLASSIC BATALHA DE DANÇAS URBANAS
Município:

Belo Horizonte

Data:

14/07, 15/07

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.instagram.com/classicsbrasil/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3347-9579

Descrição:
Nos dias 14 e 15 de julho, vai acontecer a estreia da "Classic Batalha de Danças Urbanas" prevista em duas lives, evento criado pelo DJ Zeu, que vai comandar a pickup
durante as apresentações, a disputa irá reunir 16 bailarinos. Oito participantes estão convidados: Balarine, Black-A, Fabiana Santos, Itsa Gonçalves, Jéssica de Paula,
Jonathan Miranda, Silvia Kamyla, Marcelo, e os outros oito serão selecionados através de chamada pública. A batalha vai acontecer no formato “mata-mata” ou 1x1. Os oito
convidados acima vão enfrentar os oito selecionados no dia 14 e os oito melhores da primeira rodada vão retornar no dia 15 para a final. A transmissão acontecerá no
Instagram oficial do evento.

ESPETÁCULO: “A HORA DA ESTRELA OU O CANTO DE MACABÉA” - CCBB BH
Município:

Belo Horizonte

Data:

14/07, 26/07

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

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

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3431-9400

Facebook:

https://www.facebook.com/ccbb.bh

Site:

https://ccbb.com.br/belo-horizonte/programacao/a-hora-da-estrela-ou-o-canto-de-macabea/

Descrição:
Entre os dias 14 a 26 de julho de 2021, acontecerá no CCBB BH a apresentação do musical "A Hora da Estrela ou O Canto de Macabéa", espetáculo original criado a partir
da obra de Clarice Lispector (1920-1977), no ano de 2020, em que a escritora teria completado seu centenário. Às sessões acontecerão às 20h, de maneira presencial e
online, sendo transmitidos pelos canais do YouTube do BB e da BB seguros. A sessão do dia 23 de julho contará com interprete de Libras.

A FOTOGRAFIA E SEUS DESLOCAMENTOS
Município:

Belo Horizonte

Data:

14/07

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/CentroCulturalUFMG - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-8290

Facebook:

https://web.facebook.com/centroculturalufmg?_rdc=1&_rdr

Site:

https://www.ufmg.br/centrocultural/?page_id=15092

Descrição:
Na quarta-feira, dia 14 de julho de 2021, às 19h30, o Centro Cultural UFMG transmitirá em seu canal do YouTube uma roda de diálogo ao vivo com o tema “A fotografia e
seus deslocamentos”. A partir das obras da exposição coletiva “Como viver de arte?”, as curadoras, Anna Karina Bartolomeu e Patrícia Azevedo e os participantes, André
Delfino e Gabriela Guimarães realizarão um debate sobre os modos de funcionamento da fotografia e seus possíveis deslocamentos, inquietudes e provocações em fricção
com outros campos.

SABER & PROSA - JORNADA DO BARROCO AO MODERNISMO - WEBINÁRIO: OURO PRETO E MARIANA
Município:

Mariana

Data:

14/07

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.sympla.com.br/jornada-do-barroco-ao-modernismo---webinario--ouro-preto-e-mariana__1261811 - , ,

Circuito:

IGR Ouro

Organização/Informações:
Descrição:
Com a Jornada do Barroco ao Modernismo iniciamos a primeira temporada do Saber & Prosa, um bate-papo dividido em três encontros sobre o que há de melhor em Minas.
Especialistas em diferentes temáticas apresentarão, com riqueza de detalhes e de forma leve e descontraída, diversas curiosidades de pontos turísticos mineiros. Neste
primeiro encontro (14/7), serão apresentadas as cidades barrocas de Ouro Preto e Mariana. No dia 21/7 conheceremos as cidades de São João del Rei e Tiradentes e, por
fim, no dia 28/7 sairemos do barroco, com a encantadora Congonhas e chegaremos ao Modernismo, em Belo Horizonte. Vagas limitadas, transmissão via Google Meet
apenas para inscritos.

MOSTRA INTERNACIONAL DE DANÇA HORIZONTES URBANOS
Município:

Belo Horizonte

Data:

14/07, 18/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCNvbx_1ZgJwx_Mt_l0pYGTw - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Descrição:
Entre os dias 14 a 18 de julho de 2021, acontecerá, em formato totalmente digital, a Mostra Internacional de Dança Horizontes Urbanos, com a temática "A noite de cada um",
que propõe que os artistas interajam com a cidade durante o período noturno. Com isso, as transmissões dos espetáculos e bate-papos tem previsão de começar sempre às
23h, avançando pela madrugada.

MOSTRA JAPÃO ANIMADO
Município:

Belo Horizonte

Data:

15/07, 31/07

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Sala de Cinema Sesc Palladium - Centro, Rua Rio de Janeiro, 1046

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3270-8100

Facebook:

https://web.facebook.com/SescMinas?_rdc=1&_rdr

Site:

https://www.sescmg.com.br/wps/portal/sescmg/centrais/central_de_programacao/programacao_aberta/cultura+-+programacao/mostra+japao+animado

Descrição:
Neste mês de julho, o "Cine SESC" traz a Mostra Japão Animado, com obras que retratam, em tempos diversos historicamente, uma visão apocalíptica e distópica de um
Japão em transformação pela chave da violência. O conflito se apresenta, seja no cenário histórico da 2.ª Guerra Mundial, que envolve os dramas e sonhos familiares
contados por Isao Takahata e pela dupla Masaki e Hirata, seja no futuro maquínico e efusivamente tecnológico de Akira e Ghost in the Shell.

DEGUSTAÇÃO COMENTADA: QUEIJOS MINEIROS, VINHOS DE PORTUGAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

15/07

Categoria:

Gastronômicos e Produtos

Endereço:

Restaurante Cozinha Santo Antonio - Santo Antonio, Rua São Domingos do Prata, 453

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99100-0001

Facebook:

https://www.facebook.com/camaradecomercio.portugalminas

Site:

https://m2ep.myrlk.com/ev/PLQj7/YO/c9cc/Kx6n8Db6lzM/BJTM/

Descrição:
Em celebração aos 25 anos de sua fundação, a Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil promoverá, no dia 15 de julho de 2021, uma degustação comentada de Queijos
Mineiros, harmonizados com Vinhos Portugueses.

FESTA DO TIJOLO E DA TELHA
Município:

Guiricema

Data:

15/07, 16/07

Categoria:

Feiras e Exposições, Outros, Show

Endereço:

cruzeiro de Guiricema - comunidade do cruzeiro, comunidade do cruzeiro, s/n

Circuito:

IGR Serras de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

32999044147

Descrição:
Feira Cultural e Promocional com expositores de artesanatos de cerâmica a base de argila extraído da região, feita pelas mulheres da comunidade. A festa ocorre no Centro
do Povoado do Cruzeiro de Guiricema, em frente a Igreja. Em todos os eventos do ano há uma Missa onde os produtores oferecem a Igreja produtos da região como forma de
agradecimento a Deus. As festas são organizadas pelos produtores da comunidade em parceria com a Emater e apoio da Prefeitura Municipal de Guiricema.

EXPOSIÇÃO "INSTANTE INVISÍVEL"
Município:

Belo Horizonte

Data:

15/07, 26/09

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Centro Cultural Unimed-BH Minas - Lourdes, Rua da Bahia, 2244

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3516-1360

Facebook:

https://web.facebook.com/mtccultura?_rdc=1&_rdr

Descrição:
Entre os dias 15 de julho a 26 de setembro, ficará disponível no Centro Cultural da Unimed a exposição de fotografia de Eugênio Sávio. Os temas da exposição são O
"Movimento captado na hora certa; O show que a imagem pode ser" e "O instante eternizado pelo obturador da câmera. A memória preservada".

LIVE SÉRIE "MEMÓRIAS DO SAMBA DE BH" COM CARLINHOS VISUAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

15/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online, Show

Endereço:

https://www.instagram.com/sambistasmestreconga/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99874-7610

Descrição:
No dia 15 de julho, às 20h, no Instagram do Coletivo Sambistas Mestre Congado, Carlinhos Visual participa na Live "Memórias do Samba de BH". O sambista já trabalhou em
programas de rádio que são referências para o samba mineiro, como o Samba Bate Outra Vez, da Rádio Inconfidência e Batuque na Cozinha, da Rádio UFMG. Além disso, o
convidado é vice-presidente e componente da Velha Guarda da Faculdade de Samba de Belo Horizonte.

LANÇAMENTO DO LIVRO "GRUPO GALPÃO: TEMPOS DE VIVER E DE CONTAR"
Município:

Belo Horizonte

Data:

15/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/user/SescPinheiros - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3463-9186

Facebook:

https://www.facebook.com/grupogalpao/

Site:

https://www.grupogalpao.com.br/

Descrição:
No dia 15 de julho de 2021, às 19h, pelo canal do Sesc Pinheiros no YouTube, acontecerá o lançamento do livro "Grupo Galpão: tempos de viver e de contar". O livro é um
arquivo dos quase 40 anos de história do importante Grupo Galpão. O lançamento será acompanhado de um bate-papo com a participação de Eduardo Moreira e Inês
Peixoto.

20º FESTIVAL MUNDIAL DE CIRCO - EDIÇÃO ONLINE
Município:

Belo Horizonte

Data:

16/07, 25/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

http://festivalmundialdecirco.com.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/Festivalmundialdecirco

Site:

http://festivalmundialdecirco.com.br/

Descrição:
De 16 a 25 de julho é realizada a 20ª edição do Festival Mundial de Circo, pela primeira vez, no formato digital. A programação conta com 24 trabalhos de artistas originários
do Brasil, Canadá, Espanha, França, Holanda e Uruguai. O público poderá vivenciar experiências em ambientes diversos do conforto de casa: Lona Espetáculos (com
espetáculos e cenas para o púbico adulto e infantil), Cine-Circo, Globo da Morte, Ações Formativas, Exposição e Documentários. O espectador poderá entrar em uma espécie
de "cidade circense flutuante", com lonas, balões e dirigíveis com apenas alguns cliques. A estrutura da plataforma virtual foi desenhada pelo artista plástico Conrado Almada.

FESTA DO TOMATE
Município:

Guiricema

Data:

16/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço:

VILAS BOAS - CENTRO, PRAÇA DE VILAS BOAS, s/n

Circuito:

IGR Serras de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

32 35531177

Descrição:
Feira Promocional com exposição de mudas de tomate, caixas de tomate de vários tipos, cartazes, palestras técnicas de profissionais da Universidade Federal de Viçosa,
convidados pela Emater. As palestras são realizadas na sexta-feira e logo apos o jantar de confraternização restrito aos produtores como incentivo ao produtor rural. O evento
realiza esportes como jogos de futebol de campo e salão de times da comunidade com times de outros locais, realizações artísticas e culturais com shows promovidos pela
Prefeitura Municipal todas as noites. O evento atinge toda a região, recebendo visitantes das cidades vizinhas e ex-moradores que hoje residem na cidade de Volta Redonda
– RJ. A festa ocorre no Centro do Distrito de Vilas Boas.

"MOSTRA JOAN CRAWFORD" CINE HUMBERTO MAURO
Município:

Belo Horizonte

Data:

16/07, 05/08

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Cine Humberto Mauro - Centro, Avenida Afonso Pena, 1537

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3236-7400

Facebook:

https://web.facebook.com/fundacaoclovissalgado?_rdc=1&_rdr

Site:

https://fcs.mg.gov.br/eventos/mostra-joan-crawford-reabre-cine-humberto-mauro/

Descrição:
A partir do dia 16 de julho de 2021, a Fundação Clóvis Salgado reabre as portas do Cine Humberto Mauro para o público mineiro, após um ano e quatro meses sem realizar
eventos presenciais. As sessões serão retomadas com a Mostra Joan Crawford, que homenageia esta grande artista da história do Cinema Mundial. Todos os eventos do
Cine Humberto Mauro possuem entrada gratuita, e os ingressos serão distribuídos durante o horário de funcionamento da bilheteria, no dia de cada sessão, com lotação
máxima do cinema de 30 lugares (25% da ocupação), garantindo o distanciamento do público.

SOU MINAS, SOU GERAIS: SHOW BIANCA LUAR E JOÃO PAULO - BAR DO MUSEU CLUBE DA ESQUINA
Município:

Belo Horizonte

Data:

16/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online, Show

Endereço:

Bar do Museu Clube da esquina / Espaço Estação das Artes - Santa Tereza, Rua Pairaisópolis, 738

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99688-0558

Site:

https://bardomuseuclubedaesquina.com.br/agendadeshows/

Descrição:
No dia 10 de julho de 2021, às 19h30, acontecerá no Bar do Museu Clube da Esquina o show com muita MPB, "Sou Minas, Sou Gerais' com Bianca Luar e João Paulo
Avelar.

OFICINA "DESENHO É JOGO"
Município:

Belo Horizonte

Data:

17/07

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCG1e-aC4zV04-OivP4JNzPQ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3289-8920

Facebook:

https://web.facebook.com/casafiatdecultura?_rdc=1&_rdr

Site:

http://www.casafiat.com.br/?p=7830

Descrição:
Muita gente se afasta do desenho por acreditar que não sabe desenhar. Uma forma de aproximação a essa prática tão antiga quanto a nossa espécie, é tratar o desenho
como uma brincadeira ou um jogo. Por isso, a Casa Fiat de Cultura realizará uma oficina virtual de desenho, às 10h do dia 17/07, com transmissão pelo YouTube. Os
participantes experimentarão diferentes jogos e propostas visando o prazer e a alegria de desenhar junto e de forma criativa, descobrindo suas possibilidades. O ministrante é
Guilherme Teixeira, artista e mestre em poéticas visuais pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.

MOSTRA CULTURAL - CENTRO CULTURAL SESIMINAS BH
Município:

Belo Horizonte

Data:

17/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

http://fiemg.com.br/fiemgaovivo - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3241-7175

Facebook:

https://www.facebook.com/sesiculturamg

Site:

https://www7.fiemg.com.br/sesi/sesi-cultura-mg/

Descrição:
No dia 17 de julho de 2021 acontecerá a Mostra Cultural do Centro Cultural SESIMINAS BH, onde serão realizadas diversas apresentações artísticas pelos alunos da Escola
de Cultura. O evento terá transmissão ao vivo, de 16h às 18h e de 19h às 21h.

FÉRIAS DE JULHO NO MUSEU DOS BRINQUEDOS
Município:

Belo Horizonte

Data:

17/07, 31/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Outros

Endereço:

Museu dos Brinquedos - Funcionários, Avenida Afonso Pena, 2564

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 97170-1480

Facebook:

https://www.facebook.com/museudosbrinquedos

Site:

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

Descrição:
Entre os dias 17 a 31 de julho de 2021 ocorrerá no Museu dos Brinquedos uma programação recheada para a criançada durante as férias de julho, contando com a
companhia de amigos famosos e divertidos para brincar, confecção de brinquedos e participação de uma caça ao tesouro cheio de enigmas.

JULIFEST
Município:

Itabirito

Data:

17/07, 18/07

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/MaisCulturaeTurismo - , ,

Circuito:

IGR Ouro

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3561-77847

Facebook:

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

Site:

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

Descrição:
A “Julifest” ocorrerá no mês de julho, durante os dois últimos dias da segunda semana do mês, ao-vivo no YouTube do @maiscultura.turismo. Sua programação conta com 15
shows de bandas de Itabirito e muita comida gostosa feita pelas associações de bairros, que farão a venda por delivery. O Evento ocorre em 17 e 18 de julho - com início às
12:00h e término às 22:00h. A Julifest surgiu em 1991, exemplo de outras cidades a Prefeitura Municipal de Itabirito percebendo a necessidade que as Associações
Comunitárias tinham em realizar seus eventos, criou a JULIFEST uma festa que beneficia todas as associações participantes e com a participação da prefeitura na
organização do evento. A cada ano o evento se destaca mais, trazendo um retorno favorável, para a imagem da cidade, bem como para as associações de bairros que são
um dos protagonistas da festa.

ESPETÁCULO "OS SALTIBANCOS"
Município:

Belo Horizonte

Data:

17/07, 18/07

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Teatro Nossa Senhora das Dores - Floresta, Avenida Francisco Sales, 77

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99509-1985

Facebook:

https://web.facebook.com/copasproducoes?_rdc=1&_rdr

Descrição:
Desde que estreou, em 1977, o espetáculo musical “Os Saltimbancos” esteve presente inúmeras vezes nos palcos de todo país. As canções dos italianos Luiz Enriquez
Bacalov e Sergio Bardotti, adaptadas para o português e para o teatro por Chico Buarque, retornam agora aos palcos de BH em 2 apresentações, nos dias 17 e 18 de julho,
respeitando todos os protocolos sanitários.

OFICINA: A ARTE DO "FAÇA VOCÊ MESMO" - SESI CULTURA
Município:

Belo Horizonte

Data:

17/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www7.fiemg.com.br/sesi/sesi-cultura-mg/programacao/detalhe/oficina-impressoes-bordadas---o-ciclo-das-cigarras - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3241-7175

Facebook:

https://www.facebook.com/sesiculturamg

Site:

https://www7.fiemg.com.br/sesi/sesi-cultura-mg/

Descrição:
Nos dias 10 e 17 de julho de 2021, acontecerá a oficina de impressões bordadas: o ciclo das cigarras. A partir de desenhos científicos e fotografias, das diversas fases do
ciclo de vida das cigarras, o curso irá propor a elaboração de bordados livres. As aulas serão online e transmitidas diretamente do Museu de Artes e Ofícios. Contém carga
horária de 6 horas aula, divididas em dois dias (três horas por dia).

JULIFEST 2021
Município:

Itabirito

Data:

17/07, 18/07

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/MaisCulturaeTurismo - , ,

Circuito:

IGR Ouro

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3561-7847

Site:

https://www.itabirito.mg.gov.br/

Descrição:
Tradicional atração cultural e turística itabiritense, a Julifest acontecerá neste ano em formato virtual, devido às restrições sanitárias impostas pela pandemia da Covid-19.
Com mais de 10 horas de programação, o evento será realizado nos dias 17 e 18 julho. Serão 17 atrações, classificadas entre dez gêneros musicais e teatrais: samba, pop
rock, pagode, axé, sertanejo, infantil, forró, MPB, DJ e grupos de teatro.

VAQUEJADA
Município:

Miravânia

Data:

17/07, 20/07

Categoria:

Populares e Folclóricos

Endereço:

clevane tavares - centro, avenida miradouro, sn

Organização/Informações:
Telefone:

(38) 36158100

Site:

http:/www.miravania.mg.gov.br

Descrição:
A vaquejada nacional de Miravânia é um evento tradicional que acontecem há vários anos no mês de Julho, com premiações de mais de 20 mil reais. São quatro dias de festa
e shows musicais com artistas de renome nacional, atraindo pessoas de várias partes do Brasil, é uma grande atrações turística e cultural em nossa cidade. Barracas com
comidas típicas da região e bebidas para todos os gostos.

15º FESTIVAL PARAÍSO VEG
Município:

Belo Horizonte

Data:

18/07

Categoria:

Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço:

Amadoria - Floresta, Rua Mucuri, 235

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98751-6951

Facebook:

https://www.facebook.com/paraisoveg

Site:

https://paraisoveg.com.br/

Descrição:
No dia 18 de julho de 2021, na Amadoria, acontecerá o Paraíso Veg. O festival tem objetivo de disseminar a cultura vegana e unir diversos produtores em um ambiente
agradável, descontraído, pet friendly e acessível as pessoas que buscam produtos artesanais de qualidade, naturais e livres de exploração animal e humana.

EXPOSIÇÃO VIRTUAL UNIVERSO: "UM MAPA PARA VOLTAR NO TEMPO"
Município:

Belo Horizonte

Data:

19/07, 19/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://aliancafrancesabh.com.br/events/exposicao-virtual-universo-um-mapa-para-voltar-no-tempo/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99874-4682

Facebook:

https://web.facebook.com/aliancafrancesabh/?_rdc=1&_rdr

Site:

https://aliancafrancesabh.com.br/events/exposicao-virtual-universo-um-mapa-para-voltar-no-tempo/

Descrição:
E se hoje fosse possível enxergar a história do universo, seus cosmos e complexidades de uma maneira visual bem elaborada? Graças a pesquisas realizadas por centenas
de astrofísicos, isso é possível. Através dessa dinâmica surgiu o tema da nova exposição da Aliança Francesa de Belo Horizonte, o “Universo: um mapa para voltar no tempo”
disponível entre os dias 19 de julho até 19 de setembro, com acesso gratuito no site da instituição. A exposição compõe a programação do Festival Liberté, pois as ciências
modernas devem muito à Revolução francesa, começando com a liberação da cosmologia do dogma do Criacionismo.

2ª EDIÇÃO DO ELAS FESTIVAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

19/07, 25/07

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.sympla.com.br/elas-festival--papo-com-elas__1270109 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://web.facebook.com/elasfestival?_rdc=1&_rdr

Descrição:
A 2.ª edição do ELAS Festival traz como tema de sua programação “Economia Criativa e o Empreendedorismo Feminino”. Entre os dias 19 e 25 de julho, mulheres da cena
cultural se apresentam em oficinas, rodas de conversas, shows, podcasts, mostra de fotografia e cases para empoderar as mulheres nos negócios. Na linha dos desafios
trazidos pela pandemia global, o ELAS se remodelou para fazer esta edição totalmente digital.

OFICINAS DE INVERNO - GALPÃO CINE HORTO
Município:

Belo Horizonte

Data:

19/07, 23/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCdtY7YWkSPUe1up41csn8BvzbY4m06wGCOzmfuf5uXTjpcw/viewform - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3481-5580

Facebook:

https://www.facebook.com/galpaocinehorto/

Site:

https://galpaocinehorto.com.br/oficinas-de-inverno-gch/

Descrição:
Entre os dias 19 a 30 de julho de 2021, o Galpão Cine Horto realizará Oficinas de Inverno, que serão atividades promovidas pelo GCH. Serão ministradas duas modalidades
de oficina, sendo uma "Roteiro para séries audiovisuais", com o escritor, diretor e professor de cinema Cláudio Costa Val e "Laboratório da Dramaturgia - Corpos
Amazônidas", com a diretora e pesquisadora Regina Maciel.

FESTA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Município:

Catas Altas da Noruega

Data:

19/07, 29/07

Categoria:

Religiosos

Endereço:

Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora das Graças - Centro, Avenida Nossa Senhora das Graças, s/n

Circuito:

IGR Villas e Fazendas de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3752-1262

Site:

http://www.catasaltasdanoruega.mg.gov.br

Descrição:
Padroeira da cidade, a imagem de Nossa Senhora das Graças caiu de um avião em pane que sobrevoava Catas Altas da Noruega em 29 de julho de 1949, hoje uma das
datas principais do município. É uma pequena imagem em gesso com aproximadamente 50 cm de altura e que transformou a história da cidade. Desde a sua queda, intacta
sobre o cascalho, milagres e bênçãos têm acontecido sob a invocação da Senhora das Graças. A imagem ocupa lugar de honra na Igreja Matriz de São Gonçalo do Amarante
e devotos de toda parte vêem na busca de auxílio e proteção.

BECO ESTRUTURAL: TURISMO E LAZER
Município:

Belo Horizonte

Data:

21/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCyj2Ih8tgEzy6nl1q26qIcw - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99670-1825

Site:

https://www.instagram.com/oaquariocriativo/

Descrição:
Como modo de apresentar um novo olhar ao turismo periférico aos moradores de Belo Horizonte, potencializar personalidades fortes da favela, valorizar o Morro das Pedras e
o Conjunto Santa Maria e destacar a importância da responsabilidade da sociedade com a periferia, acontece durante o mês de julho até meado de agosto o Beco Estrutural,
Turismo e Lazer - 1ª Edição. O evento será realizado nos dias 07, 14, 21 e 28 de julho e 04 e 11 de agosto de 2021 e contará com formato híbrido, com podcasts e videocasts,
podendo ser acessado no ambiente digital, sendo transmitido pelo pela Twitch TV e disponibilizado posteriormente no Youtube e nas plataformas Spotify e Deezer.

XXXIII ENCONTRO DE COLUNENSES E AMIGOS DE COLUNA
Município:

Coluna

Data:

21/07, 25/07

Categoria:

Populares e Folclóricos

Endereço:

Praça Herculano Torres - centro, Praça Publica, s/n, PRAÇA HERCULANO TORRES

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 3534-1255

Facebook:

https://www.facebook.com/prefeituramunicipaldecoluna/

Site:

https://coluna.mg.gov.br/

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.

SABER & PROSA - JORNADA DO BARROCO AO MODERNISMO - WEBINÁRIO: SÃO JOÃO DEL REI E TIRADENTES
Município:

Tiradentes

Data:

21/07

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.sympla.com.br/jornada-do-barroco-ao-modernismo---webinario--tiradentes-e-sao-joao-del-rei__1266875 - , ,

Circuito:

IGR Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:
Descrição:
Com a Jornada do Barroco ao Modernismo iniciamos a primeira temporada do Saber & Prosa, um bate-papo dividido em três encontros sobre o que há de melhor em Minas.
Especialistas em diferentes temáticas apresentarão, com riqueza de detalhes e de forma leve e descontraída, diversas curiosidades de pontos turísticos mineiros. Neste
segundo encontro (21/7), serão apresentadas as cidades barrocas de São João del Rei e Tiradentes e, por fim, no terceiro encontro (28/7) passaremos do barroco, com a
encantadora Congonhas e chegaremos ao Modernismo, em Belo Horizonte. Vagas limitadas, transmissão via Google Meet apenas para inscritos.

CONGRESSO DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E MEDICINA DO ESPORTE DE MINAS GERAIS - COTRAME-MG 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

21/07, 23/07

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.even3.com.br/cotrame_mg2021/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/ligademedicinaesportiva/

Descrição:
O Congresso de Ortopedia, Traumatologia e Medicina do Esporte de Minas Gerais acontecerá entre os dias 21 e 23 de julho e contará com palestras síncronas e assíncronas,
rodas de conversa, ‘workshops’ e apresentações culturais e cursos práticos que serão divulgados em breve. Haverá Certificação no final do evento. O COTRAME-MG é um
encontro desenvolvido e organizado por Ligas Acadêmicas de Ortopedia, Traumatologia e Medicina do Esporte de Belo Horizonte,

SHOW: PROJETO POLIPHONICOS
Município:

Belo Horizonte

Data:

22/07

Categoria:

Online

Endereço:

http://cinetheatrobrasil.com.br/category/praca-sete-instrumental/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3243-1964

Facebook:

https://web.facebook.com/Cin eTheatroBrasil?_rdc=1&_rdr

Site:

http://cinetheatrobrasil.com.br/category/praca-sete-instrumental/

Descrição:
A próxima Live do “Praça Sete Instrumental” fará uma abordagem musical diferente das anteriores. No dia 22 de julho, às 20h, acontecerá o Projeto Poliphonicos, em uma
mistura de hip hop e música afro-brasileira. Representando a Grande BH, o grupo apresentará versões inéditas de clássicos da black music nacional, com um repertório
incrível que passará por Tim Maia, Jorge Ben, Marku Ribas, Tony Tornado e outros convidados especiais, não perca.

LIVE SÉRIE "MEMÓRIAS DO SAMBA DE BH" COM LULU DO IMPÉRIO
Município:

Belo Horizonte

Data:

22/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.instagram.com/sambistasmestreconga/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99874-7610

Descrição:
Lulu do Império, ex-componente do grupo Tempero da Vila, é o convidado para o episódio 9 da série "Memórias do Samba de BH", que acontecerá no dia 22 de julho de
2021, às 20h, no Instagram do Coletivo Sambistas Mestre Conga.

CANTIM COM FI BARRETO - AMADORIA
Município:

Belo Horizonte

Data:

22/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Amadoria - Floresta, Rua Mucuri, 325

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/amadoriabh

Site:

https://www.amadoria.com.br/

Descrição:
No dia 22 de julho de 2021, às 18h, o cantor e compositor Fi Barreto participa do projeto CANTIM, trazendo muita brasilidade, rap e samba. O evento vai acontecer no
charmoso espaço Amadoria.

LIVE: FORRÓ NO MUNDO JUNINO - XODÓ ESCOLA DE DANÇA
Município:

Belo Horizonte

Data:

23/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.instagram.com/xodoescoladedanca/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98396-7969

Facebook:

https://www.facebook.com/xodoescoladedanca2018

Site:

https://xodoescoladedanca.wixsite.com/xodo

Descrição:
No dia 23 de julho de 2021, às 20h, no Instagram Xodó Escola de Dança vai acontecer a live com o tema Forró no Mundo Junino. O professor Clayton Mota receberá e
entrevistará Alexis Alves, presidente e marcador da Quadrilha São Mateus. Os dois realizarão uma conversa que vai além das fronteiras digitais.

SKANK SONFÔNICO: ORQUESTRA PETROBAS SINFÔNICA
Município:

Belo Horizonte

Data:

23/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/OPESinfonica - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(21) 2551-5595

Facebook:

https://www.facebook.com/PetrobrasSinfonica

Site:

http://www.petrobrasinfonica.com.br/

Descrição:
No dia 23 de julho de 2021, às 20h, acontecerá o concerto Skank Sinfônico. Às 19h30, antes da apresentação, haverá um bate-papo entre a contrabaixista mineira Sônia
Zanon e Herique Portugal, tecladista do Skank. A transmissão acontecerá gratuitamente no canal do YouTube.

SHOW: DAPARTE NO DIMENSÃO HALL + DJ
Município:

Belo Horizonte

Data:

23/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Dimensão Hall / Mineirão - São Luiz, Avenida Coronel Oscar Paschoal, s/n

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98766-3508

Facebook:

https://www.facebook.com/bandadaparte

Descrição:
Para marcar o retorno dos eventos com presença de público, o Dimensão Hall, junto ao Minas em Cena e a Beegude produtora, trazem à Belo Horizonte a apresentação
inédita da banda Daparte. O show acontecerá no dia 23 de julho de 2021, às 20h.

SANFEST
Município:

Cachoeira de Pajeú

Data:

23/07, 25/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Antigo campo - Aguas Altas, Rua Tancredo Neves, s/n

Circuito:

IGR Lago de Irapé

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 3754-1200

Descrição:
O Sanfest (São Francisco em Festa), principal festa do distrito de Aguas Altas (São Francisco), foi iniciado pelo ex. Prefeito, Sr. Edmundo Correia e Santos Júnior, a fim de
valorizar a cultura, turismo, esporte e lazer que a margem da BR tem. Festa com grande estrutura, atrai foliões de todo município e cidades vizinhas que também abrilhantam o
nosso evento.

53º FESTIVAL DE INVERNO DA UFMG
Município:

Belo Horizonte

Data:

23/07, 31/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.ufmg.br/festivaldeinverno/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-6411

Facebook:

https://www.facebook.com/festivalufmg/

Site:

https://www.ufmg.br/festivaldeinverno/

Descrição:
Entre os dias 23 a 31 de julho de 2021 a UFMG promove o seu 53º Festival de Inverno. O evento promove diálogos e performances culturais de diversas vertentes, com
programação gratuita e aberta ao público, que poderá ser acessada pelo site da UFMG. A temática do encontro discutirá Escutas e Vozes dos Brasis, abordando impasses do
Brasil contemporâneo ao rever os 100 anos do modernismo, tendo em vista as comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. O festival contará com
exposições virtuais, espetáculo teatral, apresentações musicais, performances e encontros poéticos.

FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO
Município:

Malacacheta

Data:

23/07, 26/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Show

Endereço:

Parque de Exposições Lídio Pimenta de Figueiredo - Entrada da Cidade, MG 217, s/n

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.

SHOW: NANDO REIS TURNÊ “VOZ E VIOLÃO”
Município:

Belo Horizonte

Data:

23/07

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Cine Theatro Brasil Vallourec - Centro, Rua dos Carijós, 258

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3201-5211

Facebook:

https://www.facebook.com/CineTheatroBrasil

Site:

http://cinetheatrobrasil.com.br/?fbclid=IwAR0v_osqWVakNLqrqeOZ8XfJxFNVc1Yo_NpNZL_Wq1d3TBr8badvs89SZrk

Descrição:
No dia 23/07, a partir das 21 horas, o Cine Theatro irá receber Nando Reis, um dos maiores cantores e compositores brasileiros em sua turnê "Voz e Violão". O show
acontecerá em formato híbrido (presencial e virtual) para melhor atender o público com conforto e segurança seja em casa ou no teatro. Os ingressos estarão disponíveis na
bilheteria do teatro ou pela internet.

FESTIVAL DE INVERNO DE SABINÓPOLIS
Município:

Sabinópolis

Data:

23/07, 31/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Populares e Folclóricos, Show

Endereço:

Praça Central - Centro, Praça Monsenhor José Amantino, s/n

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98773-2896

Descrição:
O Festival de Inverno é um evento idealizado pela Minas Produções e Eventos em parceria com a Prefeitura Municipal e empresários sabinopolenses. Na grade entra
apresentação de alunos da rede pública e privada de ensino, grupos folclóricos e bandas musicais. Momento de alto nível do evento é o encontro de motociclistas.

CONCERTOS VIRTUAIS TRACBEL - BLACK MUSIC NACIONAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

24/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online, Show

Endereço:

https://www.youtube.com/c/GrupoTracbel - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98445-1700

Facebook:

https://www.facebook.com/OrquestraOpus/

Site:

https://orquestraopus.com.br/

Descrição:
Integrando mais um espetáculo da série "Concertos Virtuais Tracbel", a Orquestra OPUS, junto a Michelle Oliveira e Leandro Pena, apresentarão um repertório sobre a black
music nacional. O concerto acontecerá no dia 24 de julho de 2021, às 20h30, no canal oficial da Tracbel no Youtube.

FESTA TRETA BH
Município:

Belo Horizonte

Data:

24/07

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Dimensão Hall / Mineirão - São Luiz, Avenida Coronel Oscar Paschoal, s/n

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(21) 2523-8250

Facebook:

https://www.facebook.com/TretaFesta

Descrição:
No dia 24 de julho de 2021, às 16h, acontece no Dimensão Hall a Festa Treta, edição Belo Horizonte. O evento contará com a participação do Team Treta RJ, com a
presença de Thi Araújo, Fernanda Fox, Ravena Creole, Bruna Strait e Alê Abreu. A festa seguirá todos os protocolos sanitários, havendo capacidade limitada, medição da
temperatura na entrada, álcool em gel por todo o bar e uso obrigatório de máscara.

39º CANTE & CONTE DE BAEPENDI/MG
Município:

Baependi

Data:

24/07, 31/07

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/AssociacaoCanteeConte/channels - , ,

Circuito:

IGR Águas

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 98811-1671

Facebook:

https://www.facebook.com/canteecontebaependi/

Site:

https://www.canteeconte.com.br/

Descrição:
FESTIVAL CANTE E CONTE 2021 O mais tradicional festival cultural do Sul de Minas está de volta! A 39ª edição do FESTIVAL CANTE E CONTE de BAEPENDI/ MG
acontece de 24 a 31 de julho em formato online. O Festival já faz parte do calendário cultural da cidade. Não é a toa que os turistas se encantam com as músicas, as
apresentações teatrais e contação de histórias. O evento conta com patrocínio da Prefeitura Municipal de Baependi, NetSulminas e Apoio da Câmara Municipal de Baependi,
Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente e CDL. As apresentações serão transmitidas pelo canal oficial da Associação Cante & Conte no Youtube, com acesso livre
para todos os públicos. https://www.youtube.com/c/AssociacaoCanteeConte/channels SHOWS EM FORMATO DE LIVES Devido a pandemia causada pelo novo
Coronavírus, o evento segue as normas sanitárias ainda em vigor, fazendo-se necessário a manutenção dos eventos de forma on-line. Será uma promoção do entretenimento
e lazer de forma segura para toda a população. O objetivo do projeto é levar música e cultura para todos, divulgando artistas locais e regionais. Programação das Lives 24/07
- 20h: Corporação Musical Carlos Gomes (abertura oficial) 25/07 - 20h: Renan Diniz 26/07 - 20h: Juninho e Banda 27/07 - 20h: Jordano, José Geraldo e Convidados 28/0720h: Coyotes Band 29/07 - 20h: Zamat 30/07 - 20h: DK 53 31/07 - 20h: Vicência Trio

FESTIVAL DE MÚSICA DE CRUZÍLIA
Município:

Cruzília

Data:

24/07, 25/07

Categoria:

Online

Endereço:

You tube - , ,

Circuito:

IGR Águas

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3346-2000

Site:

http://www.cruzilia.mg.gov.br/site/index.php/component/k2/item/494-39-festival-de-musica-de-cruzilia

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). 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. Nossa cidade respira música neste período, 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 e aqui mantemos firmes essas raízes.

CONVERSA SARAU: DIA NACIONAL DO ESCRITOR
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.sympla.com.br/dia-nacional-do-escritor__1253037 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3541-6000

Facebook:

https://web.facebook.com/JA.CAcentrodearte?_rdc=1&_rdr

Site:

http://www.ccbbeducativo.com/cursos

Descrição:
Para celebrar os escritores brasileiros, o CCBB Educativo realizará uma conversa sarau em torno destas e outras perguntas. Os participantes, mediados por educadores do
CCBB Educativo, poderão ler em voz alta, conversar e partilhar alguns trechos de textos, literários ou não, de seus autores preferidos. A atividade faz parte do projeto
Patrimônio e Memória do Programa CCBB Educativo Arte & Educação, que entre outras ações, celebra algumas das datas comemorativas que marcam o calendário
brasileiro, como uma oportunidade de revisar narrativas e fortalecer nossos vínculos com a cultura brasileira. O evento será dia 25 julho, das 14h às 15h30, pela plataforma
sympla — zoom, com classificação livre.

ENCONTROS COM O PATRIMÔNIO: "MEMÓRIA NA PONTA DOS PÉS" - CASA FIAT DE CULTURA
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.sympla.com.br/encontros-com-o-patrimonio--memoria-na-ponta-dos-pes-um-bate-bola-sobre-futebol-e-identidade__1266212 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3289-8900

Site:

http://www.casafiat.com.br/?p=7802

Descrição:
No dia 25 de julho de 2021, das 11h às 12h30, o programa Encontros com o Patrimônio, apresentado pela Casa Fiat de Cultura, realizará o 'Memória na ponta dos pés", pra
comemorar o Dia Nacional do Futebol, celebrado no dia 19 de julho. A conversa abordará a história do esporte no país, destacando personagens emblemáticos dessa
trajetória, assim como os cinco títulos mundiais do Brasil e seus contextos históricos e sociais.

SHOW: GLAW NADER - MEMORIAL INSTRUMENTAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online, Show

Endereço:

https://www.youtube.com/user/memorialvale - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3308-4000

Facebook:

https://www.facebook.com/MemorialVale

Site:

http://memorialvale.com.br/evento/glaw-nader/

Descrição:
Integrando o projeto Memorial Instrumental, o Memorial Vale traz a apresentação da cantora e pianista Glaw Nader, com seu trabalho de música instrumental e protagonismo
negro e feminino, com duo com Samuel Ekel (teclado e eletrônicos). O show acontecerá no dia 25 de julho de 2021, às 11h, através do YouTube

CHÁ DAS PRIMAS - TODA DESEO
Município:

Belo Horizonte

Data:

26/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.instagram.com/todadeseo/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/TodaDeseo

Descrição:
No dia 26 de julho de 2021, às 20h, acontecerá o Chá das Primas, edição especial Trilogia do Desmonte. A primeira convidada é Avelin Buniacá kambiwá. É indigena da
etnia Kambiwá, socióloga, professora, especialista em Gestão de políticas públicas em gênero e raça. Coordenadora do comitê mineiro de Apoio ás Causas indígenas.
Conselheira Municipal de promoção da igualdade racial de Belo Horizonte.

INVERNO ESTELAR - ESPAÇO COMUM LUIZ ESTRELA
Município:

Belo Horizonte

Data:

26/07, 31/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

Instagram, YouTube e Spotify do Espaço Comum Luiz Estrela. - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/espacoluizestrela/

Site:

https://espacocomumluizestrela.org/

Descrição:
Entre os dias 26 a 31 de julho de 2021, acontecerá o 3º Festival Inverno Estelar, de maneira virtual e híbrido. O evento contará com rodas de conversas, oficinas, espetáculos
radiofônicos, exposições, vídeo performances, cozinha comum, bicicletadas e muitas trocas. O festival acontecerá através das redes sociais do Espaço Comum Luiz Estrela.

WEBINAR | O TEMPO NO MOVIMENTO: CONGADO E HIP HOP, TRADIÇÃO E CONTEMPORANEIDADE NA CULTURA NEGRA MINEIRA
Município:

Belo Horizonte

Data:

26/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/watch?v=89C3IeVWeyI - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3270-8100

Facebook:

https://www.facebook.com/SescMinas

Site:

https://www.sescmg.com.br/wps/portal/sescmg/home

Descrição:
No dia 26 de julho, às 16h, no canal do YouTube do Sesc em Minas, acontecerá o Webinar "O tempo no movimento: congado e hip hop, tradição e contemporaneidade na
cultura negra mineira". O evento, que contará com a participação de Dona Isabel Casimira e o Dj e produtor cultural Roger Dee, proporcionará o encontro de duas gerações
da cultura negra mineira. A partir da experiência dos convidados, se buscará entender como suas ações e articulações se configuram como potentes ações de mediação
cultural e social, transbordando a ação arte educativa para ambientes e situações não institucionalizados ou considerados como tal.

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

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

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.

OFICINAS DE INVERNO - GALPÃO CINE HORTO
Município:

Belo Horizonte

Data:

26/07, 30/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCdtY7YWkSPUe1up41csn8BvzbY4m06wGCOzmfuf5uXTjpcw/viewform - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3481-5580

Facebook:

https://www.facebook.com/galpaocinehorto/

Site:

https://galpaocinehorto.com.br/oficinas-de-inverno-gch/

Descrição:
Entre os dias 19 a 30 de julho de 2021, o Galpão Cine Horto realizará Oficinas de Inverno, que serão atividades promovidas pelo GCH. Serão ministradas duas modalidades
de oficina, sendo uma "Roteiro para séries audiovisuais", com o escritor, diretor e professor de cinema Cláudio Costa Val e "Laboratório da Dramaturgia - Corpos
Amazônidas", com a diretora e pesquisadora Regina Maciel.

FAZENDO ARTE NO MUSEU CLUBE DA ESQUINA
Município:

Belo Horizonte

Data:

26/07, 30/07

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Bar Museu Clube da Esquina (Pátio das Artes e Casa das Artes) - Santa Tereza, Rua Paraisópolis, 738

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99688-0558

Facebook:

https://www.facebook.com/bardomuseuclubedaesquina/

Site:

https://bardomuseuclubedaesquina.com.br/

Descrição:
O Bar Museu Clube da Esquina organiza na última semana de julho de 2021 uma semana inteira dedicada às Artes Integradas. Será possível contar com oficinas de
culinária, artesanato e música. Adultos e crianças podem participar das atividades.

PLATAFORMA CENA 2021: OFICINA "SENSIBILIZAÇÃO E INTRODUÇÃO À LUZ DA CENA"
Município:

Belo Horizonte

Data:

26/07, 29/07

Categoria:

Online

Endereço:

Plataforma do Microsoft Teams - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3270-8100

Facebook:

https://www.facebook.com/SescMinas/

Site:
https://www.sescmg.com.br/wps/portal/sescmg/home/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOJN3C1cPZyDDbwMfFwsDRwNPN0MfPw9DE1CzYAKIoEKDHAARwNCsP1o8BK3A3cjQwNvYFKPP0sgArcLLzcjIOBRphDFeCxoiA3wiDTUVERAKpox2k!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
Descrição:
A oficina visa potencializar a percepção da luz natural e artificial em seus diversos contextos e settings, além de familiarizar seus participantes aos conceitos e etapas da
criação da iluminação cênica. Através de situações a partir da pintura, fotografia e das artes cênicas, serão abordados conceitos técnicos da iluminação tais como ângulo, cor,
reflexão e intensidade. Serão realizados ainda, exercícios práticos, além da execução conjunta de um mapa e roteiro de luz.

MULHERES MÍTICAS: HILDA PENHA
Município:

Belo Horizonte

Data:

27/07, 05/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.sympla.com.br/teatro-video-hilda-penha---mulheres-miticas__1281968 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3270-8100

Facebook:

https://web.facebook.com/SescMinas/?_rdc=1&_rdr

Descrição:
"Década de 90, dia de natal. O ataque de um grupo guerrilheiro a um banco termina com oito mortos. Um deles é o filho adotivo da cabeleireira Hilda Penha. Hilda Penha é a
lembrança desesperada de uma mulher que narra seu encontro com um menor abandonado que ela acolhe, ama e assiste morrer sem que possa entender as razões desta
morte." Essa é a sinopse da peça de teatro em formato de vídeo, "Hilda Penha" que será transmitida nos dias 27, 29 de julho e 3 e 5 de agosto, os ingressos poderão ser
retirados gratuitamente na plataforma do Sympla, não perca!

149ª FESTA EM LOUVOR AO BOM JESUS
Município:

Córrego do Bom Jesus

Data:

27/07, 06/08

Categoria:

Online

Endereço:

Praça Central - centro, praça Miguel Chiaradia, 29

Circuito:

IGR Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3432-1122 / 3432 -1466

Site:

http://www.santuariobomjesusmg.com.br/

Descrição:
Acontece entre os dias 27 de julho a 06 de agosto de 2021 .Com a participação da comunidade grande empenho, dedicação, amor e devoção os devotos viverão, pelo
segundo ano consecutivo, a falta da tradicional Festa do Bom Jesus realizada através de lives e sem aglomeração. Sendo um dos eventos mais esperados da região, a
tradicional Festa do Bom Jesus – realizações Festiva e Religiosa – foi cancelada devido a pandemia do novo coronavírus em cumprimento às medidas municipais através de
decreto, que também suspendeu todos os eventos promovidos pelo Poder Público, que gerem aglomerações, determinações do governo Estadual, orientações do Ministério
da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS), principalmente no que se refere a evitar aglomerações – sendo a tradicional Festa do Bom Jesus um dos eventos que
mais promove presença de público cerca de 40 mil pessoas entre moradores, visitantes e turistas. Por essas razões, a festa tradicional do Bom Jesus passou por mudanças, e
será realizada de forma inédita. Nesta época, poderão acompanhar pelas transmissões ao vivo (lives) pela página oficial da Prefeitura Municipal e do Santuário no Facebook
– sem precisar sair de casa, respeitando as medidas de prevenção da covid-19, e principalmente com o saudosismo que os devotos são merecedores vistas que a história
não registra a ausência de uma festa do Bom Jesus em sua existência.

ABRAHAM PALATNIK: REINVENÇÃO DA PINTURA - OFICINA COLORIR ESPAÇOS
Município:

Belo Horizonte

Data:

27/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

O link será disponibilizado para os que se inscreverem. - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3431-9400

Facebook:

https://www.facebook.com/ccbb.bh

Site:

https://ccbb.com.br/belo-horizonte/programacao/abraham-palatnik-a-reinvencao-da-pintura/

Descrição:
Inspirada nas obras de Abraham Palatnik, utilizando-as como dispositivos para invenção, explorando territórios que dialoguem com a produção do artista, a oficina Colorir
Espaços emprega de fontes de luz caseiras e materiais cotidianos para transformar o ambiente ao redor. A oficina acontecerá no dia 27 de julho de 2021, às 20h. Para
participar da oficina serão necessários os seguintes materiais: abajures, lanternas, objetos com frestas e com sombras interessantes, fita crepe, gelatinas e lâmpadas
coloridas, tecidos transparentes e coloridos, espelhos, bolas de gude, objetos de vidro e uma superfície lisa e clara que possa servir como anteparo.

OFICINA SUPERMAN: DAS ORIGENS NOS QUADRINHOS À II GUERRA MUNDIAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

28/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeytiijwGEbiWoaKmZi0mcyoZ7kRsKPzzD5mxLxhcRd2X9u7g/viewform - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3269-1166

Site:

http://bibliotecapublica.mg.gov.br/pt-br/

Descrição:
No dia 28 de julho, das 9h às 12h, vai acontecer a oficina “Superman: das origens nos quadrinhos à II Guerra Mundial”, uma oportunidade para conhecer a história desse
personagem tão marcante para a cultura pop. A atividade vai trazer para o público as origens do Superman, a trajetória dos seus criadores e o contexto histórico, cultural e
político da sua criação até a Segunda Guerra Mundial.

OS 3 BÊS DA MÚSICA - ORQUESTRA SESIMINAS MUSICOOP
Município:

Belo Horizonte

Data:

28/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online, Show

Endereço:

https://www.youtube.com/c/OrquestraSesiminasMusicoop - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3241-7132

Facebook:

https://www.facebook.com/orquestrasesiminasmusicoop

Descrição:
Seguindo a comemoração dos 35 anos da Orquestra Sesiminas Musicoop, haverá no dia 28 de julho de 2021, a apresentação "Os 3 Bês da música". O concerto reúne
composições dos alemães Bach, Beethoven e Brahms, contando com a participação do solista convidado Rommel Fernandes (violino). A apresentação vai ao ar às 20h, no
palco do Teatro Sesiminas, sem a presença de público, integrando a série de concertos "Sempre às Quartas", com transmissão, ao vivo, pelo canal do YouTube da Orquestra.

FÉRIAS É NO MUSEU - MM GERDAU
Município:

Belo Horizonte

Data:

28/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/user/MuseuMinasMetal - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3516-7200

Facebook:

https://www.facebook.com/mmgerdau

Site:

https://mmgerdau.org.br/programacoes/oficina-luminaria-minerais-do-brasil/

Descrição:
No dia 28 de julho de 2021, o Museu das Minas e do Metal apresentará uma oficina para o público poder criar de casa uma luminária inspirada na luminária de quartzo
existente no museu, buscando ensinar mais sobre o mineral para o público

SARAU LITERÁRIO "PULSA CORAÇÃO LATINO"
Município:

Belo Horizonte

Data:

28/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.instagram.com/sesc.palladium/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3270-8100

Site:

http://www.sescmg.com.br/sescpalladium/

Descrição:
O Sarau literário “Pulsa Coração Latino”, irá propor um encontro, encanto, acolhimento, celebração e resistência, transpondo fronteiras e criando um espaço de livre
compartilhamento poético. Os convidados desse mês serão a atriz e dramaturga Cynthia Paulino , o artista do Quilombo de Marinhos em Brumadinho, Rei Batuque, e a
pesquisadora e diretora teatral, Sara Rojo. O evento será transmitido no Instagram do Sesc Palladium, às 20h do dia 28/07.

BECO ESTRUTURAL: TURISMO E LAZER
Município:

Belo Horizonte

Data:

28/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCyj2Ih8tgEzy6nl1q26qIcw - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99670-1825

Site:

https://www.instagram.com/oaquariocriativo/

Descrição:
Como modo de apresentar um novo olhar ao turismo periférico aos moradores de Belo Horizonte, potencializar personalidades fortes da favela, valorizar o Morro das Pedras e
o Conjunto Santa Maria e destacar a importância da responsabilidade da sociedade com a periferia, acontece durante o mês de julho até meado de agosto o Beco Estrutural,
Turismo e Lazer - 1ª Edição. O evento será realizado nos dias 07, 14, 21 e 28 de julho e 04 e 11 de agosto de 2021 e contará com formato híbrido, com podcasts e videocasts,
podendo ser acessado no ambiente digital, sendo transmitido pelo pela Twitch TV e disponibilizado posteriormente no Youtube e nas plataformas Spotify e Deezer.

SABER & PROSA - JORNADA DO BARROCO AO MODERNISMO - WEBINÁRIO: CONGONHAS E BELO HORIZONTE
Município:

Belo Horizonte

Data:

28/07

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.sympla.com.br/jornada-do-barroco-ao-modernismo---webinario--congonhas-e-belo-horizonte__1266897 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Descrição:
Com a Jornada do Barroco ao Modernismo iniciamos a primeira temporada do Saber & Prosa, um bate-papo dividido em três encontros sobre o que há de melhor em Minas.
Especialistas em diferentes temáticas apresentarão, com riqueza de detalhes e de forma leve e descontraída, diversas curiosidades de pontos turísticos mineiros. Neste
terceiro encontro (28/7), passaremos do barroco, com a encantadora Congonhas e chegaremos ao Modernismo, em Belo Horizonte. Vagas limitadas, transmissão via Google
Meet apenas para inscritos.

ABRAHAM PALATNIK: REINVENÇÃO DA PINTURA - LANTERNA MÁGICA
Município:

Belo Horizonte

Data:

28/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

O link será disponibilizado para os que se inscreverem. - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3431-9400

Facebook:

https://www.facebook.com/ccbb.bh

Site:

https://ccbb.com.br/belo-horizonte/programacao/abraham-palatnik-a-reinvencao-da-pintura/

Descrição:
No dia 28 de julho de 2021, às 20h, a oficina Lanterna Mágica trabalhará com o universo da obra cine cromática de Abraham Palatnik, criando uma lanterna mágica inspirada
na obra do artista. A investigação das luzes e sombras, dos recortes, sobreposições e transparências será o fio condutor da oficina. Para participar da oficina serão
necessários os seguintes materiais: abajures, lanternas, caixas de papelão, papel celofane de diferentes colorações, papel vegetal, objetos pequenos com formas
interessantes, fita crepe, barbante, espetinhos para churrasco, estilete e tesoura.

ALLEGRO E VIVACE 3 - ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MG
Município:

Belo Horizonte

Data:

29/07, 30/07

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Presencialmente na Sala Minas Gerais e ao vivo no https://www.youtube.com/watch?v=6uXhX8VUe0E - Barro Preto, Rua Tenente Brito Melo, 1090

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-9000

Facebook:

https://www.facebook.com/filarmonicamg

Site:

https://www.youtube.com/c/Filarm%C3%B4nicadeMinasGerais

Descrição:
O encontro de três diferentes universos musicais irá compor o concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais nos dias 29 e 30 de julho de 2021. O repertório musical
iniciará a partir da "Serenata para cordas" de Edward Elgar, seguindo para "Bachianas Brasileiras nº1" de Villa-Lobos e finalizando a noite com Beethoven. O concerto
acontecerá presencialmente na Sala Minas Gerais, às 20h30 e será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube apenas no dia 29 de julho.

FÉRIAS É NO MUSEU - MM GERDAU
Município:

Belo Horizonte

Data:

29/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/watch?v=DTBkgGe6Bpc - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3516-7200

Facebook:

https://www.facebook.com/mmgerdau

Descrição:
Tetê é o mais novo contratado do MM Gerdau, integrando o time Educativo e será responsável por muitas aventuras que acontecerão por lá. No dia 29 de julho de 2021, às
19h, Tetê levará os visitantes para embarcarem em uma viagem através de montanhas, rios e cidades, despertando o olhar para rochas, minerais, pessoas e suas histórias.
Os caminhos percorridos por essa LoooucoMotiva estarão recheados de experiências e descobertas.

QUADRILÁTERO 2021 - CCBB
Município:

Belo Horizonte

Data:

29/07, 01/08

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

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

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3431-9400

Facebook:

https://web.facebook.com/ccbb.bh?_rdc=1&_rdr

Site:

https://ccbb.com.br/belo-horizonte/programacao/quadrilatero/

Descrição:
Durante quatro dias de apresentações, haverá encontros de artistas, de quatro famílias de instrumentos. Essa é a essência de Quadrilátero, projeto que nasceu em 2012 e
retorna aos palcos do Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), em quatro cidades e chega a Belo Horizonte em 29 de julho, após passar com sucesso pelo Rio de Janeiro.
Idealizado por Leo Gandelman, com apoio do produtor cultural Pablo Castellar, o projeto reúne, a cada semana, quartetos de feras da música brasileira, em encontros
singulares. A cada apresentação nos dias 29, 30 e 31 de julho e 1.º de agosto, quartetos de diferentes famílias de instrumentos ganham destaque.

FESTA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO E SÃO BENEDITO
Município:

Gonçalves

Data:

29/07, 02/08

Categoria:

Religiosos

Endereço:

Igreja dos Venâncios - Venâncios, Bairro dos Venâncios, 00

Circuito:

IGR Serras Verdes do Sul de Minas

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.

SHOW: SAMY ERICK CONVIDA CAROLINA SERDEIRA - CINE THEATRO BRASIL VALLOUREC
Município:

Belo Horizonte

Data:

29/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/CineTheatroBrasilVallourec - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3201-5211

Facebook:

https://www.facebook.com/CineTheatroBrasil

Descrição:
A edição "De norte a sul, de leste a oeste" da temporada "Praça Sete Instrumental", trouxe um representante de cada região de Belo Horizonte para o Cine Theatro Brasil
Vallourec. Para o encerramento, diretamente da região norte de Belo Horizonte, foi convidado o musicista Samy Erick, acompanhado pela cantora Carolina Serdeira, também
da região norte. O show online acontecerá no dia 29 de julho de 2021, às 20h, no canal do YouTube do Cine Theatro Brasil Vallourec.

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:

IGR Serra Geral do Norte de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(38) 3813-8139

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.

PALCO ULTRA FESTIVAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

30/07, 31/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/UNMUSICgroup - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3223-2916

Site:

http://unmusic.com.br/contato.html

Descrição:
Nos dias 30 e 31 de julho de 2021, acontece a 6ª edição do Palco Ultra Festival, com um Line Up totalmente dedicado ao Hip Hop, contando com os artistas Emicida, Rico
Dalasam, Larissa Luz, Drik Barbosa, Tássia Reis, Clara Lima, Fenda, Roger Deff e Kdu Dos Anjos. Os shows foram previamente gravados e serão exibidos apenas nos dias
do evento no canal do grupo UN Music no YouTube.

SHOW: TRIO LAMPIÃO - CINE THEATRO BRASIL VALLOUREC
Município:

Belo Horizonte

Data:

30/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Cine Theatro Brasil - Centro, Avenida Amazonas, 315

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3201-5211

Facebook:

https://www.facebook.com/CineTheatroBrasil

Site:

http://cinetheatrobrasil.com.br/programacao/trio-lampiao/

Descrição:
No dia 30 de julho de 2021, o Trio Lampião fará um show no Cine Theatro Brasil. A apresentação será no modelo híbrido, sendo assim, o espectador poderá ir até o teatro ou
assistir através de transmissão ao vivo.

ITINERÂNCIA DO 22º FESTCURTASBH (30/7)
Município:

Belo Horizonte

Data:

30/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

Cine Humberto Mauro - Centro, Avenida Afonso Pena, 1537

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3236-7400

Facebook:

https://web.facebook.com/fundacaoclovissalgado?_rdc=1&_rdr

Site:

https://www.cinehumbertomauromais.com/

Descrição:
A Itinerância do 22º FestcurtasBH acontecerá no dia 30 de julho, e irá exibir os curtas dirigidos pelo artista Guerreiro do Divino Amor, “O Mundo Mineral” e “Cristalização de
Brasília”. O festival será híbrido com exibição virtual e presencial, no Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes. Os filmes vão ser exibidos às 13h, com entrada gratuita,
para um público reduzido.

21ª EDIÇÃO - COMIDA DI BUTECO BH 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

30/07, 29/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço:

Bares Participantes do Concurso com foco no delivery - Centro, Avenida Augusto de Lima, 744

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3342-3452

Facebook:

https://www.facebook.com/comidadibuteco

Site:

http://www.comidadibuteco.com.br/belo-horizonte/

Descrição:
O concurso mais amado do Brasil está de volta de 30 de julho a 29 de agosto, em sua 21.ª edição, diferente das anteriores. O público poderá participar, prestigiando os
butecos via delivery, trazendo não apenas faturamento adicional a eles, mas sua força e pensamento positivo para a recuperação de todos. Outra novidade é que o concurso
será no formato híbrido com a divulgação dos telefones dos estabelecimentos participantes no site oficial do evento. Belo Horizonte estabeleceu uma parceria com o 99Food,
que entregará os petiscos participantes com exclusividade em termos de aplicativo de entregas.

LIVE: SOLIDARIEDADE QUE DÁ JOGO
Município:

Belo Horizonte

Data:

31/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online, Show

Endereço:

https://www.youtube.com/user/tvgaloweb - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3290-1313

Facebook:

https://www.facebook.com/GaloInstituto

Site:

https://atletico.com.br/paginas/institutogalo

Descrição:
O Instituto Galo promoverá no dia 31 de julho, às 15h, a live "Solidariedade que dá jogo", com a participação do cantor Bruno, da dupla Bruno & Marrone, no show da dupla
Alan & Alex. O evento será em benefício da Associação dos Protetores das Pessoas Carentes (ASSOPOC), onde será possível realizar doação de recursos através de um
QR Code que ficará disponível na tela.

"MINAS DÁ SAMBA E COMIDA BOA"
Município:

Belo Horizonte

Data:

31/07, 07/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.instagram.com/minasdasamba/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://web.facebook.com/Programa-Minas-d%C3%A1-Samba-105606084414646/

Descrição:
Nos dias 31/7 e 7/8 acontecerá o "Minas dá samba e comida boa", trata-se de uma experiência musical e gastronômica pela capital mineira, com samba de primeiríssima,
cerveja artesanal e petiscos de botequins, a transmissão será realizada ao vivo no Instagram oficial do evento, não perca.

CENTENAS & DEZENAS POR MÁRCIO BORGES
Município:

Belo Horizonte

Data:

31/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/BardoMuseuClubedaEsquina - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99688-0558

Facebook:

https://www.facebook.com/bardomuseuclubedaesquina

Site:

https://bardomuseuclubedaesquina.com.br/marcio-borges-estreia-seu-programa-online-de-entrevistas-centenas-dezenas/

Descrição:
Nos dias 31 de julho, 15 de agosto e 19 de setembro de 2021, o compositor e poeta Márcio Borges apresenta um programa online de entrevistas "Centenas & Dezenas". A
programação exalta a mineiridade e apresenta músicas, culinária e histórias sobre Belo Horizonte e o Clube da Esquina.

101º FESTA DO ROSÁRIO DE ARAÇAÍ
Município:

Araçaí

Data:

31/07, 02/08

Categoria:

Religiosos

Endereço:

Praça do Rosário - Nossa Senhora do Rosário, Praça do Rosário, S/Nº

Circuito:

IGR Guimarães Rosa

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3715-6386

Site:

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

Descrição:
Está festa tem a duração de cinco(5) dias.Nos três primeiros acontecem as celebrações na Capela do Rosário com funcionamento de barraquinhas e leilões.No sábado a pós
a Missa celebrada na Matriz de São Sebastião, seguem em procissão para a Capela do Rosário onde tem o levantamento do mastro e show pirotécnico com apresentação da
Guarda de Congado Marujinhos de Araçaí.Em seguida show musical.No domingo,às 5h. da manhã alvorada festiva com banda de música e repique de sinos e foguetes.Às
10h celebração da missa festiva, após é oferecido almoço pela festeira Rainha de França.Após o almoço tem o cumprimento de promessas, acompanhados pela Guarda local
e convidadas vindo da região.ÀS 17 horas acontece a cerimônia de encerramento com coroação dos novos festeiros para o ano seguinte, procissão e jantar oferecido pelo
festeiro Rei de França.

ABRAHAM PALATNIK: REINVENÇÃO DA PINTURA - CINECAIXA
Município:

Belo Horizonte

Data:

31/07

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

O link será disponibilizado para os que se inscreverem. - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3431-9400

Facebook:

https://www.facebook.com/ccbb.bh

Site:

https://ccbb.com.br/belo-horizonte/programacao/abraham-palatnik-a-reinvencao-da-pintura/

Descrição:
A proposta da oficina Cinecaixa consiste na criação de um projetor caseiro, que vai gerar uma animação de sombras feitas a partir de diversos recortes no papel, além de
explorar as propriedades de dobra do material. A “traquitana” a ser criada utiliza efeitos óticos a partir de uma lupa, para possibilitar uma série de experiências investigativas.
A oficina acontecerá no dia 31 de julho de 2021, às 11h. Materiais por participante: três palitos de churrasco, quatro folhas sulfite A4, uma caixa (preferência de sapato), uma
lupa (a maior possível), um canudo (um pouco mais largo que o palito), fita adesiva transparente (de preferência larga), tesoura e um celular – Opcional: papel celofane e
canetinha.

ROCK IN SACRA
Município:

Sacramento

Data:

31/07

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Parque da Exposição Hugo Rodrigues da Cunha - Skaff, Rua José Pinto Valada , 273, Rua José Pinto Valada , 273, Skaff

Circuito:

IGR Rota do Triângulo

Organização/Informações:
Telefone:

(34) 3351-5914

Descrição:
O Dia do Rock é uma data internacionalmente conhecida, celebrada no dia 13 de Julho, e Sacramento contribui com essa tradição, trazendo a edição de Dez Anos do evento,
em 31/07/2021, com live e presença de bandas locais e artistas já consagrados e conhecidos nacionalmente.

MINAS TESTING CONFERENCE - EM CASA 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

31/07

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

http://www.minastestingconference.com.br/#home - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/minastestingconference/

Site:

http://www.minastestingconference.com.br/#home

Descrição:
Realizado desde 2015 em Belo Horizonte, o Minas Testing Conference acontece neste ano de maneira virtual devido a pandemia do COVID-19. A temática é focada em teste
e qualidade de software. Com a proposta de alavancar e fortalecer a comunidade de Testers de Minas Gerais além de promover um network ímpar entre os participantes, o
encontro proporcionará o compartilhamento de experiências e conhecimento, elevando a qualidade dos profissionais participantes.

AGOSTO
SHOW INFANTIL: ZECA BALEIRO EM ‘ZORÓ ZURETA’
Município:

Belo Horizonte

Data:

01/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online, Show

Endereço:

https://www.facebook.com/events/379738723572576?ref=newsfeed - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-1730

Facebook:

https://www.facebook.com/DiversaoEmCena

Descrição:
O Diversão em Cena, programa da ArcelorMittal, traz no dia 1º de agosto de 2021, a versão adaptada para o YouTube do show infantil Zoró Zureta, de Zeca Baleiro. No
repertório, o artista reúne a bicharada esquisita do seu primeiro cd infantil “Zoró” com as traquinagens das canções de “Zureta”, o segundo álbum dedicado para as crianças (e
grandinhos também). A produção e curadoria são da Lima Produções Culturais.

FESTA DO REINADO
Município:

Bom Despacho

Data:

01/08, 15/08

Categoria:

Online

Endereço:

Praça da Estação - Centro, Av. Martinho Campos, 1796

Circuito:

IGR Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:
Telefone:

(37) 99106-5309

Site:

http://www.bomdespacho.mg.gov.br/

Descrição:
A Festa de Reinado é uma das tradições mais antigas de Bom Despacho. Os festejos fazem parte também da cultura bom-despachense, onde anualmente religiosos saem às
ruas para louvar a Senhora do Rosário. 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.

ROMARIA A NOSSA SENHORA DA ABADIA DE ANDREQUICÉ
Município:

Varjão de Minas

Data:

01/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço:

Caminho rumo ao Andrequicé - Centro, Praça Gasparina Brandão , 13

Circuito:

IGR Lago de Três Marias

Organização/Informações:
Telefone:

(38) 3567-5001

Descrição:
A Romaria acontece no mês de agosto, os romeiros costumam ir de carro de boi, a pé e a cavalo, mas todos com sua fé em Nossa Senhora da Abadia de Andrequicé. A
peregrinação tem duração de dois dias, no primeiro dia eles saem da porta da Paroquia Nossa Senhora da Guia onde eles recebem a benção, e seguem a viagem rumo ao
ponto de apoio. Chegando lá eles são recebidos com um lanche, massagem nos pés, e o descanso merecido. As criações também recebem o total descanso, para que no dia
seguinte continuem a peregrinação. Chegando na comunidade de Andrequicé, os romeiros e carreiros recebem a benção na porta da igreja Nossa Senhora da Guia.

PROGRAMAÇÃO VIRTUAL DOS CENTROS CULTURAIS - 2 A 8 DE AGOSTO
Município:

Belo Horizonte

Data:

02/08, 08/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/user/canalFMC - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3277-9747

Site:

https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/centros-culturais-da-pbh-oferecem-programacao-virtual-gratuita

Descrição:
A programação semanal é gratuita e apresenta diversas opções artísticas como: música, dança, artes visuais, até oficinas de inclusão digital. As inscrições devem ser feitas
seguindo as orientações de cada atividade. Semanalmente haverá a atualização da grade de programação. Os Centros Culturais de Belo Horizonte se encontram em todas
as regionais da cidade e são geridos pela PBH. Os espaços são voltados à valorização das identidades das comunidades onde estão inseridos e ao desenvolvimento
cultural, contudo atualmente encontram-se temporariamente fechados ao público respeitando às medidas de combate e prevenção ao COVID-19.

BOX CINE BRASIL - AS VINHAS DA IRA
Município:

Belo Horizonte

Data:

02/08, 08/08

Categoria:

Online

Endereço:

http://cinetheatrobrasil.com.br/2021/07/16/o-box-cine-brasil-esta-de-volta/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3201-5211

Facebook:

https://web.facebook.com/CineTheatroBrasil?_rdc=1&_rdr

Site:

http://cinetheatrobrasil.com.br/2021/07/16/o-box-cine-brasil-esta-de-volta/

Descrição:
O Box Cine está de volta e, em agosto, você poderá assistir aos clássicos do cinema de forma gratuita! No primeiro ciclo, todas as obras são premiadas e ganharam o Oscar
em alguma categoria. As cinco obras clássicas e premiadas do cinema mundial serão disponibilizadas gratuitamente no site, sem necessidade de cadastro. Dos dias 2 a 8 de
agosto, será exibido o filme "As Vinhas da Ira" (The Grapes of Wrath | EUA | 1940 | Direção: John Ford | Classificação: 12 anos).

CULTURA GERAES - SECULT
Município:

Belo Horizonte

Data:

02/08, 06/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online, Outros

Endereço:

https://www.youtube.com/c/SecretariadeCulturaeTurismodeMinasGerais - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3915-1000

Facebook:

https://www.facebook.com/CulturaeTurismoMG/

Site:

https://www.secult.mg.gov.br/

Descrição:
Entre os dias 02 a 06 e agosto de 2021, das 14h às 17h, acontecerão diversos encontros para os profissionais da cultura, com uma série de oficinas do programa Cultura
Geraes. Dentre os temas abordados, estarão os seguintes módulos: Elaboração de Projetos e Portfólios; Gerenciamento Financeiro e Prestação de Contas; Sistema de
Financiamento à Cultura e Plataforma Digital de Incentivo à Cultura; Economia Criativa e Capacitação de Recursos e Turismo Criativo e Eventos.

PALESTRA COM AS PRODUTORAS DO GRUPO GALPÃO
Município:

Belo Horizonte

Data:

02/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

O link será disponibilizado para os que se inscreverem. - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Site:

http://karolinegoncalvess.com/seminario/

Descrição:
No dia 02 de agosto de 2021, as produtoras do Grupo Galpão irão compartilhar experiências da produção de uma das companhias mais importantes do cenário teatral
brasileiro. Gilma Oliveira e Beatriz Radicchi são, respectivamente, coordenadora de produção e produtora executiva . O encontro será mediado por Valéria de Oliveira, atriz e
professora do Grupo de Teatro Porto Cênico. A interação se dará a partir de uma conversa das produtoras com o público sobre como é produzir um grupo de teatro com
renomada trajetória, bem como a importância da produção na rotina do coletivo.

SERES - RIOS FESTIVAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

02/08, 10/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online, Outros

Endereço:

https://www.instagram.com/seresriosfestival/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-8382

Site:

https://bdmgcultural.mg.gov.br/contato/

Descrição:
O Festival, que ocorrerá entre os dias 2 e 10 de agosto, contará com lives, um espetáculo musical, playlists, cartografias, podcasts, mostra de filmes e artes visuais,
programação infantil e acervo de pesquisa e estudo. ⠀ ⠀

FESTA DO POLVILHO 2021
Município:

Conceição dos Ouros

Data:

03/08, 08/08

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.facebook.com/turismoeculturaouros - Centro , Rua Capitão Francisco de Oliveira Costa , 10

Circuito:

IGR Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 9984-07126

Descrição:
A Festa do Polvilho será realizada juntamente com emancipação político-administrativa do município. O início da Festa se dará com o Festival de Pratos Típicos derivados do
Polvilho e da mandioca que são produtos tradicionais da nossa cidade. No Festival haverá premiação de três categorias: panificação, doces e salgados. Durante todas as
noites acontecerão shows com artistas renomados, além de missas, cultos, homenagem ao produtor Rural e coroação da rainha do Polvilho. Durante todo o festival, na parte
gastronômica, teremos na praça de alimentação diversos produtos derivados do polvilho e da mandioca.

FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

03/08, 08/08

Categoria:

Feiras e Exposições

Endereço:

Expominas - Gameleira, Avenida Amazonas, 6200

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3226-6500

Facebook:

https://web.facebook.com/feiradobebeegestantebh?_rdc=1&_rdr

Site:

https://mgmarketing.com.br/feiradobebe/

Descrição:
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.
Haverá linhas de Produtos e/ou Serviços de: 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 à saúde da mulher e do bebê.

FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Município:

Sabinópolis

Data:

03/08, 15/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço:

Praça Central - Centro, Praça Monsenhor José Amantino, s/n

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 3423-1369

Site:

https://sabinopolis.mg.gov.br

Descrição:
A Festa de Nossa Senhora do Rosário é organizada pela Associação de Nossa Senhora do Rosário, que tem aproximadamente 20 (vinte) integrantes, incluindo o pároco,
que se reúne juntamente com os festeiros, geralmente um casal, sendo Rei e Rainha. A Associação foi criada por volta de agosto de 1991 para ajudar no controle dos gastos
com a Festa de Nossa Senhora do Rosário. A festa se inicia com a novena, no início do mês de agosto, seguida de missas durante os dias da semana, sendo que, no
primeiro dia, a missa é realizada na Igreja de Nossa Senhora do Rosário e nos demais na Igreja Matriz de São Sebastião. Após a missa acontece a “Barraquinha”, onde são
vendidos pasteis, caldos de feijão e mandioca, espetinho de frango, macarrão na chapa, canjica casada, refrigerante, cerveja e quentão com o objetivo de auxiliar os custeios
da parte religiosa do evento. Acontece também o “Leilão” de produtos doados pela comunidade na barraquinha instalada na porta da Igreja Matriz. Na sexta-feira, último dia
da novena, acontece a saída do cortejo do Rei e da Rainha seguindo até a Igrejinha de Nossa Senhora do Rosário para pegar a bandeira e levar até a Matriz de São
Sebastião, acompanhados dos grupos folclóricos da cidade: Marujos, Caboclos, boi de balaio, bonecão e banda de música. A Marujada é formada exclusivamente por
homens, sendo: Capitão, Comandante, Mestre dos Mares e Marinheiros. Os caboclos são formados por homens, mulheres e crianças, tendo um líder entre eles. Nos 03
últimos dias a festa é complementada com apresentação de bandas de música nas Praças Osvaldo Magela Mourão, Monsenhor Amantino e José Coelho de Pinho. A festa é
Patrimônio Histórico Municipal, tombada pelo Decreto nº 1048 de 25/07/2005, e tem seus registros desde 1943.

SEMANA DE 22: INFLUÊNCIAS MODERNISTAS EM BELO HORIZONTE - 4/8
Município:

Belo Horizonte

Data:

04/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.spixturismo.com.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3222-9021

Facebook:

https://web.facebook.com/SpixTurismo/?fref=ts&_rdc=1&_rdr

Site:

https://www.spixturismo.com.br/

Descrição:
Cem anos após a ruptura do Brasil com Portugal, pontuado pelo grito do Ipiranga, o país entra numa época de turbulência política, social, econômica e cultural. Um
movimento de artistas brasileiros nega o academicismo e o tradicionalismo vigente na época, buscando assim uma nova concepção artística deflagrada pela "Semana de 22".
A programação deve ser acompanhada pelas redes sociais do evento.

CINE SANTA TEREZA - PROGRAMAÇÃO AGOSTO 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

04/08, 08/08

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Cine Santa Tereza - Santa Tereza, Rua Estrela do Sul, 89

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3277-4699

Facebook:

https://www.facebook.com/cinesantatereza

Descrição:
O Cine Santa Tereza será reaberto a partir do dia 4 de agosto de 2021 e para essa reabertura, apresenta uma programação para a família durante todo o mês de agosto, de
quarta-feira a domingo, das 16h às 21h. As mostras em cartaz serão “Cinema negro americano em destaque” e “Animação para toda a família”, bem como a exposição
“Cinema Cubano em Cartaz”. Entre os dias 4 e 8 de agosto de 2021, a sessão de 16h30 apresentará o filme Divertida Mente e a de 19h o filme Corra!. A exposição "Cinema
Cubano em Cartaz", com acesso apenas para o público das sessões de cinema, de Eduardo Bachs, explora cores, formas, texturas e elementos gráficos que fazem referência
a grandes escolas e movimentos artísticos, como a pop art, o Push Pin Studios de Nova York e aos pôsteres de filmes do leste europeu. Usando técnicas de desenho e
impressos em serigrafia, suas produções são um grande exemplo do diálogo existente entre as artes gráficas e a sétima arte.

5ª CAVALGADA DE SOBRÁLIA
Município:

Sobrália

Data:

04/08

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Rua Cláudio Manoel - Centro, Loteamento particular, S/N

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

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.

BECO ESTRUTURAL: TURISMO E LAZER
Município:

Belo Horizonte

Data:

04/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCyj2Ih8tgEzy6nl1q26qIcw - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99670-1825

Site:

https://www.instagram.com/oaquariocriativo/

Descrição:
Como modo de apresentar um novo olhar ao turismo periférico aos moradores de Belo Horizonte, potencializar personalidades fortes da favela, valorizar o Morro das Pedras e
o Conjunto Santa Maria e destacar a importância da responsabilidade da sociedade com a periferia, acontece durante o mês de julho até meado de agosto o Beco Estrutural,
Turismo e Lazer - 1ª Edição. O evento será realizado nos dias 07, 14, 21 e 28 de julho e 04 e 11 de agosto de 2021 e contará com formato híbrido, com podcasts e videocasts,
podendo ser acessado no ambiente digital, sendo transmitido pelo pela Twitch TV e disponibilizado posteriormente no Youtube e nas plataformas Spotify e Deezer.

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA "AMIGAS DA CULTURA"
Município:

Belo Horizonte

Data:

05/08, 05/09

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Museu Mineiro - Funcionários, Avenida João Pinheiro, 342

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/museumineiro.mg

Descrição:
O Museu Mineiro expõe a coleção Amigas da Cultura na sala de exposições temporárias II. A exposição vem celebrar a doação de 44 peças do acervo da Associação Amigas
da Cultura para o Museu Mineiro.

ROCK DE INVERNO
Município:

Belo Horizonte

Data:

05/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Casa da Amadoria. - Floresta, Rua Mucuri, 325

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/amadoriabh/

Site:

https://www.amadoria.com.br/programacao/rock-de-inverno-0209/

Descrição:
A Casa da Amadoria traz uma programação de inverno com bandas de Rock de Belo Horizonte, homenageando muitas lendas da música. O Rock de Inverno acontecerá às
quintas, a partir das 18h. No dia 05 de agosto de 2021, a banda DuoVox apresentará obras de Lennon, McCartney, Jagger, Richards, Harrison e cia.

FESTA DO BOM SENHOR JESUS DE MATOZINHO
Município:

Várzea da Palma

Data:

05/08, 07/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço:

Igreja Bom Senhor Jesus de Matozinho - Guaicuí, Rua São Pedro, Praça

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/prefeituradevarzeadapalma

Descrição:
A devoção ao Senhor Bom Jesus possui suas raízes em Portugal, de onde foi levada aos seus países de colonização como Brasil, Angola e Açores. Sob essa invocação,
venera-se a imagem de Jesus Cristo em diferentes episódios de sua Paixão. Trata-se de uma prática religiosa muito antiga, que participa da memória de diferentes
localidades, de todos os estados do Brasil, inclusive em Várzea da Palma - MG. Na cidade, há quatro igrejas em honra ao “Bom Senhor Jesus”. Sendo uma na comunidade
de Pedra de Santana, uma na Comunidade de Buritis das Mulatas, uma na Vila de Porteiras e outra na sede do Distrito de Guaicuí. Além dessas igrejas a cidade possuí duas
ruínas de templos religiosos dedicadas ao Bom Senhor Jesus datadas entre os séculos XVII e XVIII, sendo a majestosa ruína no encontro do Rio das Velhas com o Rio São
Francisco e outra na Vila de Porteiras. Os primeiros vestígios do culto ao nosso Senhor Bom Jesus, no Brasil, remontam o século XVII, se organizando junto com os primeiros
lugarejos que se tornaram cidades importantes. Destacamos nesse período do século XVII o início do povoamento de Barra do Guaicuí e a ruína de pedras da Igreja de Bom
Jesus de Matozinhos, que atualmente é Distrito de Várzea da Palma. A comunidade de Guaicuí mantém acesa a devoção e as festividades, com danças, folias dentre outras
manifestações. Esse ano devido a pandemia a festividade será realizada observando todos os cuidados do programa Minas Consciente. PROGRAMAÇÃO: 1° Dia - 19
horas: Santa Missa. Logo em seguida e logo após levantamento da bandeira (participação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus) 2° Dia - 19 horas: Santa Missa.
Participação das comunidades Nossa Senhora do Bom Sucesso (Porteiras) e Nossa Senhora Aparecida (lagoa Grande) e Coral Mirim de Guaicuí. 3° Dia - 19 horas: Santa
Missa. Participação das comunidades Nossa Senhora das Graças (Paco Paco), São Vicente e Coral Bom Jesus. Após Santa Missa, Sorteio para o próximo ano de 2022.
Todos os dias haverá venda de comidas típicas. *Para participar das missas é necessário agendamento.

ARTE-PAPO: GEOPARK, MUSEUS E COLEÇÕES - SESI CULTURA MG
Município:

Belo Horizonte

Data:

05/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.instagram.com/sesiculturamg/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3241-7175

Facebook:

https://www.facebook.com/sesiculturamg

Site:

https://www7.fiemg.com.br/sesi/sesi-cultura-mg/

Descrição:
Na segunda live da série Arte-Papo, no dia 05 de agosto de 2021, a conversa será sobre Geopark, Museus e Coleções, onde serão expostas experiências e visões de
profissionais diversos sobre a valorização de riquezas, acervos, patrimônio e a influência da arte nesses contextos. Será uma conversa com convidados de Uberada e Belo
Horizonte sobre a importância da conservação e valorização de riquezas culturais, paisagísticas e geológicas. Daniela Avelar Rodrigues, Analista de Projetos SESI Culturais
em Belo Horizonte, mediará e conduzirá o papo com Gabriela Araújo Batista, Supervisora Técnica SESI Cultura à frente do SESI Museu de Artes e Ofícios, Luiz Carlos
Borges Ribeiro, geólogo do Complexo Cultural e Científico de Peirópolis da UFTM, e Rodolfo Nogueira, paleoartista que, entre diversos outros trabalhos, é autor de
ilustrações estampadas em selos postais.

MOSTRA "E EU NÃO SOU UMA MULHER?"
Município:

Belo Horizonte

Data:

05/08, 05/09

Categoria:

Online

Endereço:

Plataforma Virtual do BDMG - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-8691

Site:

https://mostrasbdmgcultural.org/clariceglacerda/

Descrição:
Entre os dias 5 de agosto a 5 de setembro, o BDMG realizará a exposição "E eu não sou uma mulher?", idealizada pela dupla de artistas Lucimélia Romão e Jessica Lemos,
que apresenta uma série de fotoperfomances e instalações, pautando temas e questões caras às mulheres negras, como colorismo e impactos do racismo e de diversas
opressões. A frase que intitula a exposição, é originalmente da abolicionista afro-americana Sojourner Truth, ativista dos direitos das mulheres que viveu entre 1797 e 1883,
nos Estados Unidos. A exposição estará disponível em formato virtual na plataforma exclusiva do BDMG, e os ingressos estarão disponíveis na plataforma do Sympla.

EXPOSIÇÃO "AMIGAS DA CULTURA"
Município:

Belo Horizonte

Data:

05/08, 05/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço:

Museu Mineiro - Funcionários, Avenida Jõao Pinheiro, 342

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3058-1587

Facebook:

https://facebook.com/museumineiro.mg?_rdc=1&_rdr

Site:

http://www.museumineiro.mg.gov.br/

Descrição:
Entre os dias 5 de agosto e 5 de setembro, o Museu Mineiro promove a exposição “Amigas da Cultura”, na Sala de Exposições Temporárias II, celebrando a doação de 44
peças do acervo da Associação Amigas da Cultura para o Museu Mineiro, após quase 70 anos de atividades em Minas Gerais. Essa doação visa consolidar a trajetória das
Amigas da Cultura como fomentadoras da arte e da cultura, permitindo a democratização do acesso aos bens culturais em suas mais distintas manifestações.

COMEMORAÇÃO A NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
Município:

Pains

Data:

06/08, 06/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço:

Prefeitura Municipal de Pains - Centro, Praça Tonico Rabelo, 164

Circuito:

IGR Grutas e Mar de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(37) 3323-1313

Descrição:
Santa Missa, prosseguida da coroação a Nossa Senhora de Fátima, e logo em seguida a realização de um leilão, evento tipicamente mineiro, enraizado na cultura local.

ITINERÂNCIA DO 22º FESTCURTASBH (6/8)
Município:

Belo Horizonte

Data:

06/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

Cine Humberto Mauro - Centro, Avenida Afonso Pena, 1537

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3236-7400

Facebook:

https://web.facebook.com/fundacaoclovissalgado?_rdc=1&_rdr

Site:

https://www.cinehumbertomauromais.com/

Descrição:
A Itinerância do 22º FestcurtasBH, acontecerá no dia 6 de agosto, e irá exibir o curta metragem “Sob a Sombra da Palmeira”, de Tomyo Costa Ito. O festival será híbrido com
exibição virtual e presencial, no Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes. Os filmes vão ser exibidos às 13h, com entrada gratuita, para um público reduzido.

MOSTRA: OS MISTÉRIOS DE JACQUES TOURNEUR - CINE HUMBERTO MAURO
Município:

Belo Horizonte

Data:

06/08, 08/09

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Cine Humberto Mauro - Centro, Avenida Afonso Pena, 1537

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3236-7400

Facebook:

https://www.facebook.com/fundacaoclovissalgado

Site:

https://www.cinehumbertomauromais.com/

Descrição:
A partir do dia 06 de agosto, o Cine Humberto Mauro exibirá a mostra Os Mistérios de Jacques Tourneur, que contempla os marcos cinematográficos do diretor entre as
décadas de 1940 e 1960. Serão exibidos presencialmente 23 longas-metragens até o dia 08 de setembro. No período do dia 13 de agosto ao dia 08 de setembro,
permanecerão em cartaz quatro longas que serão exibidos de forma contínua e gratuita na plataforma CineHumbertoMauroMAIS.

REINAUGURAÇÃO
Município:

Governador Valadares

Data:

06/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço:

Ponto de Artes e Sabores - Centro, Rua São João, 558

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

000000000000

Descrição:
Reinauguração da Loja de Artesanato - Ponto de Artes e Sabores

FESTA DO REINADO
Município:

Pedra do Indaiá

Data:

06/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço:

PRAÇA DO ROSÁRIO - centro , Praça do rosário , s/n

Circuito:

IGR Grutas e Mar de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(37) 3344-1112

Descrição:
O Reinado de Nossa Senhora do Rosário e a principal manifestação cultural afrodescendente em Pedra do Indaiá . São hasteadas bandeiras nas casas dos lideres e na
Capela do rosário, com vários encontros de congadas. Há novenas, missas e barraquinha.

FESTA DA PADROEIRA 2021
Município:

Andrelândia

Data:

06/08, 15/08

Categoria:

Online

Endereço:

Av. Nossa Senhora do Porto da Eterna Salvação, 360, Centro / https://www.youtube.com/channel/UCAImGdT9q9HF9V6saz1OEQw - , ,

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3325-1586

Facebook:

https://www.facebook.com/paroquia.andrelandia/

Descrição:
A cidade de Andrelândia ficará em festa entre os dias 06 e 15 de agosto para comemorar o dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora do Porto da Eterna Salvação.
Acompanhe a programação no Facebook da paroquia @paroquia.andrelandia

FORA DE SÉRIE 2 - ORQUESTRA FILARMÔNICA
Município:

Belo Horizonte

Data:

07/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.filarmonica.art.br/concertos/agenda-de-concertos/a-orquestra-pre-classica/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-9000

Facebook:

https://web.facebook.com/filarmonicamg?_rdc=1&_rdr

Site:

https://www.filarmonica.art.br/concertos/agenda-de-concertos/a-orquestra-pre-classica/

Descrição:
No dia 7 de agosto, a Orquestra Filarmônica irá realizar um concerto com o Regente convidado Luis Gustavo Petri. No início da noite, será apresentada uma composição
brasileira chamada "Abertura Zemira", obra de Nunes Garcia. Na sequência, haverá um solo dos instrumentistas Rommel Fernandes, Spalla em exercício e Philip Hansen, o
principal Violoncelista. Você poderá contemplar a Sinfonia concertante para violino e violoncelo em Lá maior de Johann Christian Bach, filho caçula de um dos maiores
expoentes do Barroco, Johann Sebastian Bach. Para finalizar o repertório, haverá obras de Boccherini, Gluck e Haydn.

EXPOSIÇÃO SELO
Município:

Belo Horizonte

Data:

07/08, 23/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço:

Galeria de Arte do Minas II - Serra, Avenida Bandeirantes , 2323

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3516-1360

Facebook:

https://facebook.com/mtccultura?_rdc=1&_rdr

Site:

http://centroculturalminastc.com.br/

Descrição:
Entre os dias 7 a 23 de agosto, o Centro Cultural Unimed, irá apresentar a "Exposição Selo", da artista Ana Elisa Murta. A exposição será composta por 12 telas de arte
inéditas no segmento do expressionismo abstrato. “Num processo quase incidental, vou aplicando camadas sobre camadas, utilizando espátulas e outros materiais,
desafiando as possibilidades dos materiais, as minhas e as do observador”, explica a artista.

ENCONTRO DA HOTELARIA - BREAKFAST FESTIVAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

07/08

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/EncontroHotelaria - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://web.facebook.com/encontrohotelaria?_rdc=1&_rdr

Descrição:
Será realizado no dia 7 de agosto, uma nova etapa virtual do "Encontro da Hotelaria — Edição Breakfast Festival". Nesta edição ocorrerá entrevistas com renomados
profissionais sobre a importância do serviço de café da manhã na hotelaria.

RELEMBRANDO O FORRÓ DA PALMA
Município:

Várzea da Palma

Data:

07/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online, Show

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCF31VtyCYScgADfCK6Qmk8Q - , ,

Organização/Informações:
Telefone:

(38) 3731-9204

Descrição:
O Forró da Palma, é um evento tradicional em Várzea da Palma, no ano de 2019 foi realizado a sua 29ª edição, devido a pandemia do COVID-19 o evento foi suspenso nos
anos de 2020 e 2021. O evento online é uma forma de matar a saudade do nosso querido Forró da Palma com a apresentação de artistas da cidade.

PROJETO POP HORIZONTES
Município:

Belo Horizonte

Data:

08/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online, Show

Endereço:

https://www.youtube.com/c/BardoMuseuClubedaEsquina - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/POP-Horizontes-101678238858679

Descrição:
Os 20 anos da banda VIL METAL serão comemorados através de uma live no dia dos pais (08 de agosto de 2021), com duas horas de duração e exibição no Canal de
YouTube do "Bar do Museu do Clube da Esquina". O repertório foi especialmente preparado e contará com a participação do tecladista Kiko Oliveira. Através de um QR Code
exposto na tela, a banda vai arrecadar recursos para a aquisição de nova cadeira de rodas. O evento contará ainda com entrevistas de convidados, contando com a presença
de Pepeu Gomes e Paulinho Fonseca (Jota Quest). Nos intervalos do show, a gastronomia mineira será homenageada com uma harmonização de "Café com Torta de
Chocolate", além da visita guiada pelos equipamentos culturais da Praça da Liberdade, BH, destaque para o Hotel Ibis Liberdade, que tem na sua entrada o Solar dos
Guimarães, de 1937.

SEMANA DE 22: INFLUÊNCIAS MODERNISTAS EM BELO HORIZONTE - 8/8
Município:

Belo Horizonte

Data:

08/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.spixturismo.com.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3222-9021

Facebook:

https://web.facebook.com/SpixTurismo/?fref=ts&_rdc=1&_rdr

Site:

https://www.spixturismo.com.br/

Descrição:
Cem anos após a ruptura do Brasil com Portugal, pontuado pelo grito do Ipiranga, o país entra numa época de turbulência política, social, econômica e cultural. Um
movimento de artistas brasileiros nega o academicismo e o tradicionalismo vigente na época, buscando assim uma nova concepção artística deflagrada pela "Semana de 22".
A programação deve ser acompanhada pelas redes sociais do evento.

BOX CINE BRASIL - A MALVADA
Município:

Belo Horizonte

Data:

09/08, 15/08

Categoria:

Online

Endereço:

http://cinetheatrobrasil.com.br/2021/07/16/o-box-cine-brasil-esta-de-volta/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3201-5211

Facebook:

https://web.facebook.com/CineTheatroBrasil?_rdc=1&_rdr

Site:

http://cinetheatrobrasil.com.br/2021/07/16/o-box-cine-brasil-esta-de-volta/

Descrição:
O Box Cine está de volta e, em agosto, você poderá assistir aos clássicos do cinema de forma gratuita! No primeiro ciclo, todas as obras são premiadas e ganharam o Oscar
em alguma categoria. As cinco obras clássicas e premiadas do cinema mundial serão disponibilizadas gratuitamente no site, sem necessidade de cadastro. Dos dias 9 a 15
de agosto, será exibido o filme: "A Malvada" (All About Eve | EUA | 1950 | Direção: Joseph L. Mankiewicz | Classificação: Livre).

JOGOS ESCOLARES DE POTÉ
Município:

Poté

Data:

09/08, 13/08

Categoria:

Esportivo

Endereço:

JOGOS ESCOLARES DE POTÉ - Maristela, Rua João Cambui, S/N

Circuito:

IGR Pedras Preciosas

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.

LIVE: HAVAYANAS USADAS
Município:

Belo Horizonte

Data:

09/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.instagram.com/havayanasusadas/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/havayanasusadas

Descrição:
No dia 09 de agosto de 2021, às 20h, no Instagram do Havayanas Usadas, famoso bloco de carnaval de rua de Belo Horizonte, ocorrerá uma live sobre regência das baterias
do carnaval, com a presença de Daniel Melão (músico, percussionista e baterista), Laiz Lamara (percussionista), Kaio Antunes (músico e professor) e Jhay Dias.

UNIVERSALIZA BH
Município:

Belo Horizonte

Data:

10/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/watch?v=xhQpeGwyvsU - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98457-3362

Facebook:

https://www.facebook.com/territorioej

Site:

https://territorioej.wixsite.com/home

Descrição:
O contexto econômico, social e turístico de Belo Horizonte proporciona um ambiente favorável ao intercâmbio e à mobilidade estudantil, transformando a capital em uma
importante cidade universitária no Brasil. Para apresentar esta vocação, acontecerá a primeira edição do Universaliza BH nos dias 10, 12 e 17 de agosto. O evento é
totalmente online e gratuito e proporcionará aos jovens que almejam o ingresso no ensino superior uma oportunidade de conhecer todas as potencialidades da capital
mineira.

SESSÃO DEZ 4 MEIA | WORKSHOP "HACKEANDO A AGROECOLOGIA" - SESC PALLADIUM
Município:

Belo Horizonte

Data:

10/08

Categoria:

Online, Outros

Endereço:

https://bileto.sympla.com.br/event/67850/d/99850/s/561471 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3270-8100

Site:

https://sessaodez4meia.sescmg.com.br/

Descrição:
No dia 10 de agosto de 2021, às 20h, acontecerá o Workshop "Hackeando a agroecologia: fomento e inovação para as economias criativas e hiperlocais", mediado por
Andrea Senna, Head de Meio Ambiente e Sustentabilidade Vale dos inconfidentes. Andrea é co-fundadora e diretora de desenvolvimento socioambiental na Valin
(comunidade de inovação e tecnologia de Ouro Preto e Mariana) e designer de paisagens regenerativas na Casa Livre. O evento abordará um paralelo entre a agroecologia e
cases de diversos setores da economia criativa (moda, gastronomia, jornalismo, startups, publicidade, turismo, arquitetura e biotecnologia). Sendo a economia criativa como
possibilidade para negócios agroecológicos. Os temas abordados serão: O que é Agroecologia e o que a diferencia de outras formas de cultivo; História da Agroecologia;
Tecnologias ancestrais de cultivo aplicadas à negócios urbanos e Agroecologia, economia hiperlocal e o futuro pós-covid

EXPOSIÇÃO "NA BOCA DA MATA AH"
Município:

Belo Horizonte

Data:

10/08, 26/09

Categoria:

Feiras e Exposições, Online

Endereço:

Plataforma virtual da Casa Fiat de Cultura - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3289-8900

Site:

http://www.casafiat.com.br/?p=7939

Descrição:
Entre os dias 10 de agosto a 26 de setembro, acontecerá a Exposição "Na boca da mata Ah" idealizada pela artista Carolina Botura. O tema da exposição abordará as
reflexões sobre a trama da criação e os movimentos de transformação que fazem parte não somente do que aparece na mostra, mas de toda a pesquisa da artista. Os
ingressos estarão disponíveis na plataforma do Sympla, e após a inscrição você receberá o link para acessar a exposição.

4º FESTIVAL LITERÁRIO INTERNACIONAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

10/08, 20/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://web.facebook.com/FLIBH/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://web.facebook.com/FLIBH/

Site:

https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/festivais/fli

Descrição:
A Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto Periférico, realizarão, entre 10 e 20 de agosto, o 4º Festival Literário
Internacional de Belo Horizonte (FLI BH). O tema desta edição, que será totalmente on-line, é “Virando a Página: Livro e Leitura Tecendo Amanhãs”. Estão previstas mais de
100 atrações gratuitas, em uma jornada literária de 11 dias, que será inteiramente transmitida pelo Portal Belo Horizonte, contando com a participação de autores, artistas,
pesquisadores e profissionais convidados do Brasil e exterior.

7° EDIÇÃO DO CHEFS CONTRA O CÂNCER
Município:

Belo Horizonte

Data:

10/08, 11/08

Categoria:

Gastronômicos e Produtos, Online, Outros

Endereço:

Restaurante Glouton - Lourdes, Rua Bárbara Heliodora, 59

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99204-0008

Descrição:
A sétima edição do Chefs Contra o Câncer ocorrerá nos dias 10 e 11 de agosto de 2021, com um jantar organizado pelo Chef e Embaixador Léo Paixão, que contará com a
participação do Time do Mestre do Sabor, visando levantar fundos para a luta contra o câncer infantil, apoiando a CAPE BH - Casa de Acolhida Padre Eustáquio. O evento
acontecerá no Restaurante Glouton e será realizado com a participação de 80 pessoas por dia, que terão o direito de participar do jantar após realizar uma doação a CAPE
BH.

CINE SANTA TEREZA - PROGRAMAÇÃO AGOSTO 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

11/08, 15/08

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Cine Santa Tereza - Santa Tereza, Rua Estrela do Sul, 89

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3277-4699

Facebook:

https://www.facebook.com/cinesantatereza

Descrição:
O Cine Santa Tereza será reaberto a partir do dia 4 de agosto de 2021 e para essa reabertura, apresenta uma programação para a família durante todo o mês de agosto, de
quarta-feira a domingo, das 16h às 21h. As mostras em cartaz serão “Cinema negro americano em destaque” e “Animação para toda a família”, bem como a exposição
“Cinema Cubano em Cartaz”. Entre os dias 11 a 15 de agosto de 2021, a sessão de 16h30 apresentará o filme Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica e a de 19h o filme
Infiltrado na Klan. A exposição "Cinema Cubano em Cartaz", com acesso apenas para o público das sessões de cinema, de Eduardo Bachs, explora cores, formas, texturas e
elementos gráficos que fazem referência a grandes escolas e movimentos artísticos, como a pop art, o Push Pin Studios de Nova York e aos pôsteres de filmes do leste
europeu. Usando técnicas de desenho e impressos em serigrafia, suas produções são um grande exemplo do diálogo existente entre as artes gráficas e a sétima arte.

OFICINAS ONLINE: ZAP 18 EM CASA
Município:

Belo Horizonte

Data:

11/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

O link será disponibilizado para os que se inscreverem. - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3475-6131

Facebook:

https://www.facebook.com/zap.dezoito/

Descrição:
A Zona de Arte da Periferia - ZAP 18 é um coletivo de artistas e um espaço artístico e cultural que produz montagens teatrais e se dedica à formação de atores e educação de
jovens através da arte. A companhia está realizando oficinas no mês de agosto, com o programa ZAP 18 em casa - Oficinas de Teatro Online. No dia 11 de agosto de 2021,
às 14h, acontecerá a oficina Teatro em Vídeo 2: Prática Criativa com Jovens e Adolescentes, orientada por Rodrigo Marques.

BECO ESTRUTURAL: TURISMO E LAZER
Município:

Belo Horizonte

Data:

11/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCyj2Ih8tgEzy6nl1q26qIcw - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99670-1825

Site:

https://www.instagram.com/oaquariocriativo/

Descrição:
Como modo de apresentar um novo olhar ao turismo periférico aos moradores de Belo Horizonte, potencializar personalidades fortes da favela, valorizar o Morro das Pedras e
o Conjunto Santa Maria e destacar a importância da responsabilidade da sociedade com a periferia, acontece durante o mês de julho até meado de agosto o Beco Estrutural,
Turismo e Lazer - 1ª Edição. O evento será realizado nos dias 07, 14, 21 e 28 de julho e 04 e 11 de agosto de 2021 e contará com formato híbrido, com podcasts e videocasts,
podendo ser acessado no ambiente digital, sendo transmitido pelo pela Twitch TV e disponibilizado posteriormente no Youtube e nas plataformas Spotify e Deezer.

1º SEMINÁRIO DE MÚSICA CORAL DA UFMG
Município:

Belo Horizonte

Data:

11/08, 13/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UC82DISPVkLC6qNq4NRFMGcw/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-8290

Descrição:
O 1.º Seminário de Música Coral da UFMG, realizado pelo Núcleo de Música Coral, acontecerá entre os dias 11 a 13 de agosto, com transmissão pelo canal do YouTube. No
primeiro dia haverá uma roda de conversa com os pianistas do Coral, e um encontro com o Maestro Arnon Oliveira e com o regente do Coral da FALE e Litterarum, João
Pedro Vasconcelos. No segundo dia, as preparadoras vocais do Núcleo vão conversar sobre as suas atividades com os corais nesse período pandêmico e levar reflexões
sobre aspectos desse trabalho. E no último dia do evento haverá uma mesa-redonda com a presença dos regentes e artistas Emanuelle Lima Cardoso e Lincoln Andrade que
vão conversar sobre a gestão de seus corais e suas experiências no assunto.

33º CONGRESSO NACIONAL ABRASEL 2021 DIGITAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

11/08, 13/08

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://congressoabrasel.com.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3282-5533

Facebook:

https://www.facebook.com/abraselminasgerais

Descrição:
Entre os dias 11 a 13 do agosto de 2021, acontecerá o Congresso Nacional da Associação Brasileira de Bares de Minas Gerais - Abrasel MG. Nomes como Renato Meirelles,
presidente do Instituto Locomotiva, Cristiana Beltrão, sócia fundadora do Bazzar, Simone Galante, fundadora e CEO da Galunion e Tom Leite, CEO do Grupo Trigo estão
confirmados para compartilhar conhecimento e experiências. O congresso contará com fórum, palestras, painéis, debates, aulas-show e ainda uma feira de negócios virtual.

EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ
Município:

Patrocínio do Muriaé

Data:

11/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Show

Endereço:

Parque de exposições - Centro, Rua Mário Daher, s/n, Antigo Campo do Unidos

Organização/Informações:
Telefone:

(32) 3726-1233

Site:

http://www.patrociniodomuriae.mg.gov.br

Descrição:
Durante quatro dias, a cidade apresenta shows todas as noites, onde por ser tradição, chega a receber até nove mil pessoas. Ainda tem exposição de animais que concorrem
a premiações, espaço de artesanatos locais e parque de diversões com funcionamentos de várias barracas.

1° CIRCUITO MTB DA ZONA DA MATA
Município:

Bicas

Data:

12/08, 15/08

Categoria:

Online

Endereço:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctlBJq6DDbW41yFPliBG00R0CIIHwIsLGkkJy7HDS5N2ecnA/viewform?usp=sf_link - , ,

Circuito:

IGR Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(32) 3271-6650

Descrição:
1° Circuito MTB da zona da mata, evento com participação de 5 cidades sede. Leopoldina, Bicas, Mar de Espanha, Argirita e Chiador. Prazo para inscrição e envio do
percurso no strava para avaliação é de 12 de julho até 15 de agosto. Não fique de fora, inscrições limitadas. Regulamento link abaixo:
https://www.bicas.mg.gov.br/abrir_arquivo.aspx?cdLocal=2&arquivo={BDB1DE2A-BA75-BA31-01E4-78CAC5A3EE5D}.pdf

UNIVERSALIZA BH
Município:

Belo Horizonte

Data:

12/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/watch?v=xhQpeGwyvsU - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98457-3362

Facebook:

https://www.facebook.com/territorioej

Site:

https://territorioej.wixsite.com/home

Descrição:
O contexto econômico, social e turístico de Belo Horizonte proporciona um ambiente favorável ao intercâmbio e à mobilidade estudantil, transformando a capital em uma
importante cidade universitária no Brasil. Para apresentar esta vocação, acontecerá a primeira edição do Universaliza BH nos dias 10, 12 e 17 de agosto. O evento é
totalmente online e gratuito e proporcionará aos jovens que almejam o ingresso no ensino superior uma oportunidade de conhecer todas as potencialidades da capital
mineira.

PRESTO E VELOCE 7 - ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MG
Município:

Belo Horizonte

Data:

12/08, 13/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

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

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-9000

Facebook:

https://www.facebook.com/filarmonicamg

Site:

https://filarmonica.art.br/concertos/agenda-de-concertos/inverno-russo/

Descrição:
O maestro Marcos Arakaki conduzirá a Orquestra por duas grandiosas obras de compositores russos. A Sinfonia nº 1 em sol menor, op. 13, “Sonhos de inverno” de
Tchaikovsky abrirá o concerto com sua profunda expressão da música russa. Com a presença de Cristian Budu ao piano, a noite se encerrará com o Concerto para piano nº 2
em dó menor, op. 18 de Rachmaninov, uma de suas obras mais queridas pelo público. No dia 12 de agosto de 2021, a transmissão será ao vivo pelo YouTube, no dia 13 de
agosto a apresentação será aberta ao público na Sala Minas Gerais.

PALESTRA: O USO DAS REDES SOCIAIS NA ESTRATÉGIA DE MARKETING - SENAC MINAS
Município:

Belo Horizonte

Data:

12/08

Categoria:

Online, Outros

Endereço:

O link será disponibilizado para os que se inscreverem. - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

0800 724 4440

Facebook:

https://www.facebook.com/senacminas/

Descrição:
Com objetivo de ensinar o máximo aproveitamento dos recursos das redes sociais digitais como canais de comunicação e marketing, o Senac oferta uma palestra online
sobre "O Uso das Redes Sociais na Estratégia de Marketing". O conteúdo da palestra abordará: O que é marketing nas redes sociais; Por que usar as redes sociais como
ferramenta de marketing; Como fazer marketing nas redes sociais e Principais redes sociais para o marketing. O evento acontecerá no dia 12 de agosto de 2021, às 19h.

PALESTRA: YARA TUPYNAMBÁ - CCBB BH
Município:

Belo Horizonte

Data:

12/08

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB BH - Centro, Praça da Liberdade, 450

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3431-9400

Facebook:

https://www.facebook.com/ccbb.bh

Site:

https://ccbb.com.br/belo-horizonte/programacao/yara-tupynamba-70-anos-de-carreira/

Descrição:
No Dia Nacional das Artes, dia 12 de agosto, o CCBB BH traz Yara Tupynambá para a palestra "Yara Tupynambá - O ouro de Minas". Yara compartilhará sua trajetória na
arte, revelando a diversidade de temas e técnicas de composição de suas obras, abordando seus 70 anos de carreira. A palestra também será transmitida ao vivo no canal do
YouTube do Banco do Brasil.

A CULTURA NEGRA NAS ARTES VISUAIS
Município:

Belo Horizonte

Data:

12/08

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Sesc Palladium - Centro, Rua Rio de Janeiro, 1046

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3270-8100

Site:

http://www.sescmg.com.br/wps/portal/sescmg/unidades/unidades_cultura/sesc_palladium

Descrição:
No dia 12 de agosto às 20 horas, o Sesc Palladium realizará a oficina "A cultura Negra nas Artes Visuais", com a presença do artista plástico Marcial Ávilar e da pesquisadora
e produtora Patrícia Alencar, para um debate sobre a forma coisificada com que eram representados os negros e negras nas aquarelas de Debret e Rugendas que
documentaram o Brasil, através de correlações com os momentos atuais. Com atenção especial ao continente africano, os propositores também trazem a importância das
máscaras e suas etnias, desmistificando o peso negativo que lhes foi imposto por uma estética eurocentrada.

LIVE SÉRIE "MEMÓRIAS DO SAMBA DE BH" COM TARCIZO
Município:

Belo Horizonte

Data:

12/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.instagram.com/sambistasmestreconga/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99874-7610

Descrição:
Compondo mais uma live da série "Memórias do Samba de BH", o convidado da vez é Tarcizo Cesário de Oliveira, um dos fundadores do grupo Difusores do Samba,
atuando nos dias de hoje no grupo Superastal. O sambista, que canta desde os 4 anos de idade, ganhou vários concursos de calouros na sua cidade, também fundou o Trio
Harmonia, que passou a se chamar Quarteto Talismã. A série tem como finalidade resgatar e difundir a história do Samba de BH através de depoimentos de grandes
protagonistas dessa história. Essas informações servirão, também, para documentar o pedido de registro do samba como patrimônio cultural imaterial da cidade.

LIVE: POR QUE INVESTIR NO ESPORTE? - UFMG
Município:

Belo Horizonte

Data:

12/08

Categoria:

Esportivo, Online

Endereço:

https://www.instagram.com/ufmg/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-5000

Facebook:

https://www.facebook.com/ufmgbr

Descrição:
O Brasil teve seu melhor desempenho na última Olimpíada, ficando em 12º lugar no quadro geral de classificações após bater seu recorde de medalhas conquistadas, com
sete ouros, seis pratas e oito bronzes. O resultado foi alcançado mesmo diante dos inúmeros desafios que o esporte no país enfrenta. A próxima edição da Live Boletim
UFMG abordará a importância de associar o sucesso no esporte ao investimento realizado a longo prazo: seja por meio do incentivo público e privado, seja pelo reforço de
uma cultura educacional que valorize o esporte e os atletas. A transmissão ocorrerá no dia 12 de agosto, às 17h, através do perfil do Instagram da UFMG, dois professores da
Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG serão convidados para essa conversa: Andressa da Silva de Mello e Pablo Juan Greco.

FESTA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS
Município:

Gonçalves

Data:

12/08, 15/08

Categoria:

Religiosos

Endereço:

Igreja dos Remédios - Centro, Bairro dos Remédios, 00

Circuito:

IGR Serras Verdes do Sul de Minas

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.

RODA DE CONVERSA: EDUCATIVO ABERTO "RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS E ESPAÇOS CULTURAIS" - MEMORIAL VALE
Município:

Belo Horizonte

Data:

12/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

O link será disponibilizado para os que se inscreverem. - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3343-7317

Facebook:

https://www.facebook.com/MemorialVale

Descrição:
O Educativo do Memorial Vale realizará nos dias 12 e 19 de agosto de 2021 a Roda de Conversa Educativo Aberto: Relações Étnico Raciais e Espaços Culturais. O evento
tem como premissa propor o diálogo, entre instituições sociais, culturais e educacionais, sobre a relação do corpo negro com os espaços culturais - mais especificamente com
os museus. Serão buscadas alternativas para reverter o sentimento de não pertencimento que pessoas negras tendem a sentir durante visitas em espaços de conhecimento e
cultura devido ao racismo estrutural, buscando criar um ambiente acolhedor para todas as pessoas. No dia 12 de agosto, às 16h, Andréa de Fátima Rodrigues Silva será
convidada para abordar sua experiência como maquiadora negra no espaço de cultura, a relação desse corpo (visitante e mediador) e o espaço cultural.

ATOS DE QUINTA
Município:

Ipatinga

Data:

12/08, 16/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online, Outros

Endereço:

PSICODRAMA DO LESTE MINEIRO - CIDADE NOBRE, Avenida Carlos Chagas , 814, SALA 7

Circuito:

IGR Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98718-7303

Facebook:

https://www.facebook.com/psicodramadolestemineiro

Site:

https://www.instagram.com/psicodramadolestemineiro/

Descrição:
O Teatro Terapêutico os participantes dramatizam suas cenas de vida. A palavra Drama" significa "ação“ na sua etimologia e o PSICODRAMA, é uma via de investigação da
realidade e do reconhecimento das diferenças e conflitos interpessoais, mediante a ação para o protagonismo com mais espontaneidade e criatividade. Assim sendo: "novas
repostas para situações antigas e respostas adequadas para situações novas". PÚBLICO ALVO: Aberto à TODOS (acima de 18 anos) que queiram explorar suas histórias
com o Psicodrama (O TEATRO DA VIDA)

ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE AIURUOCA
Município:

Aiuruoca

Data:

13/08, 15/08

Categoria:

Cívicos

Endereço:

Praça Monsenhor Nagel - Centro, Praça Monsenhor Nagel, SN

Circuito:

IGR Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3344-1924

Descrição:
Tradicional festa que marca a emancipação Politico-administrativa do Município de Aiuruoca, ocorrida no ano de 1834. Com desfile cívico, solenidades na Igreja Matriz e
Câmara Municipal. No dia 14 de agosto também acontece à solenidade religiosa de Nossa Senhora da Boa Morte e Nossa Senhora da Glória, com mais de 200 anos de
existência, com procissão, ritos próprios e Missa Solene. Na parte sociocultural, acontece na Praça Monsenhor Nágel diversos eventos voltados para as crianças e
adolescente. À noite, acontece shows com artistas e bandas regionais.

IGARAPÉ SABOR EDIÇÃO DELIVERY
Município:

Igarapé

Data:

13/08, 15/08

Categoria:

Online

Endereço:

Casa da cultura - , ,

Circuito:

IGR Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:
Descrição:
O evento busca manter a tradição e a essência do formato tradicional do Igarapé Sabor, porém devido a pandemia, foi adaptado para o formato delivery, sendo somente
realizado para a população de igarapé, os pratos serão de escolha das mestras.

EXPOSIÇÃO: "IMAGENS DESCOBERTAS"
Município:

Belo Horizonte

Data:

13/08, 21/12

Categoria:

Feiras e Exposições

Endereço:

Centro Cultural Unimed-BH Minas - Lourdes, Rua da Bahia, 2244

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3516-1360

Descrição:
A exposição "Imagens Descobertas" ocupará o Espaço Expositivo do Centro Cultural Unimed-BH Minas. As imagens e fotografias de Bruno Roberto estarão disponíveis até o
dia 21 de dezembro de 2021. O horário de visitação será de segunda a sábado, das 8h às 20h, e aos domingos e feriados, das 8h às 19h. Para agendar a visita mediada,
mande um e-mail para o Educativo.

PALÁCIO DAS ARTES: 50 ANOS EM 5 ATOS
Município:

Belo Horizonte

Data:

13/08, 14/11

Categoria:

Feiras e Exposições

Endereço:

Palácio das Artes - Centro, Avenida Afonso Pena, 1537

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3236 -7400

Facebook:

https://facebook.com/fundacaoclovissalgado?_rdc=1&_rdr

Site:

https://fcs.mg.gov.br/eventos/50-anos-em-5-atos-exposicao-sensorial-e-imersiva-celebra-cinquentenario-do-palacio-das-artes/

Descrição:
A Fundação Clóvis Salgado tem o objetivo de promover uma experiência de arte e tecnologia com a exposição "Palácio das Artes: 50 Anos em 5 Atos”. A partir do dia 13 de
agosto, você poderá mergulhar na história desse símbolo máximo da arte mineira, através de uma expografia imersiva que passeia por momentos marcantes do Palácio das
Artes. Com artifícios da Inteligência artificial, sensores e softwares de última geração, aplicados em uma abordagem imersiva, para que cada pessoa se sinta verdadeiramente
nas memórias do Palácio. Uma proposta vanguardista, que joga luzes sobre a trajetória de 50 anos, e se mantém como farol e bússola para o futuro.

FESTA DO SANTO HIPÓLITO
Município:

Santo Hipólito

Data:

13/08, 15/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço:

Barraquinha de Santo Hipólito - Centro, Rua Antônio de Paula Moreira, s/n

Organização/Informações:
Telefone:

(38) 3726-1130

Descrição:
Festa religiosa, tradicional em honra e louvor a Santo Hipólito que acontece no mês de agosto. Durante as festividades acontecem movimentos de barraquinha, com vendas
de bebidas e comidas típicas, apresentações culturais, desfile de barcos no rio, procissão. Após as cerimônias religiosas, acontecem shows com artistas locais e regionais.

MOSTRA “CINEMA E PATRIMÔNIO: COZINHA MINEIRA” - FCS
Município:

Belo Horizonte

Data:

13/08, 22/08

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Cine Humberto Mauro - Centro, Avenida Afonso Pena, 1537

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3236-7400

Facebook:

https://www.facebook.com/fundacaoclovissalgado

Site:

https://www.cinehumbertomauromais.com/sessao-helvecio-ratton

Descrição:
Entre os dias 13 a 22 de agosto de 2021, acontecerá no Cine Humberto Mauro a mostra Cinema e Patrimônio. O evento reunirá obras audiovisuais que celebram a
diversidade e a importância da gastronomia mineira para nossa identidade cultural. Tais obras estarão disponíveis de forma gratuita e contínua durante os 10 dias de evento
na plataforma CineHumbertoMauroMAIS. Também haverão exibições presenciais no Cine Humberto Mauro, sempre às 14h. No dia 17 de agosto será exibido o longa Estrada
Real da Cachaça (2011), de Pedro Urano. No dia 18 de agosto o CHM exibe dois filmes do diretor Helvécio Ratton: Pão de Queijo da Romilda (2011) e O Mineiro e o Queijo
(2012), e no dia 19 de agosto, a sequência O Quê do Queijo: Um Segredo do Serro (2018), de Paulo Henrique Rocha, e Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens
Pretos de Chapada do Norte (2013), de Jason Barroso Santa Rosa. Para encerrar a programação presencial, no dia 21 de agosto, os curtas A Dona do Tacho (2021), de
Marcelo Wanderley, Mais que Doce (2018), de Arthur Medrado, e Angu Recheado de Senzala (2020), de Stanley Albano.

AFONSO PADILHA: COMÉDIA STAND UP SHOW SOLO
Município:

Belo Horizonte

Data:

13/08, 14/08

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Cine Theatro Brasil Vallourec - Centro, Avenida Amazonas, 315

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3201-5211

Facebook:

https://facebook.com/CineTheatroBrasil?_rdc=1&_rdr

Site:

http://cinetheatrobrasil.com.br/programacao/afonso-padilha-comedia-stand-up-show-solo/

Descrição:
Nos dias 13 e 14 de agosto, acontecerá no Cine Theatro o show solo do comediante curitibano Afonso Padilha que é um dos nomes referência em Stand Up comedy no país.
A apresentação dura aproximadamente 60 minutos e os ingressos podem ser retirados no site do teatro.

PERFORMANCE SONORA "2KM DE PÁLPEBRAS FECHADAS"
Município:

Belo Horizonte

Data:

13/08

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UC5GcKVmtxHL_tfW5erE3oww/videos - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99302-5009

Facebook:

https://facebook.com/grupomiseravel/?_rdc=1&_rdr

Descrição:
Na próxima sexta feira, dia 13 de agosto, acontecerá a estreia da performance sonora "2km de Pálpebras Fechadas", com transmissão no canal do YouTube, Spotfy e no
Deezer. A apresentação será uma mescla de vários elementos do teatro, da música e do cinema. Venha conferir uma experiência sinestésica, sensorial e única.

X MANTIQUEIRA
Município:

São Lourenço

Data:

13/08, 15/08

Categoria:

Esportivo

Endereço:

Montanha Sagrada - São Lourenço Velho, Montanha Sagrada, s/n

Circuito:

IGR Águas

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 98809-7777

Facebook:

https://www.facebook.com/Xmantiqueira-382811141901565

Site:

http://eventos.cbvl.esp.br/pt/

Descrição:
X-mantiqueira 2021 em sua sétima edição, mais uma vez prometendo trazer muita adrenalina, segurança e conforto aos pilotos e publico participantes. São Lourenço - MG,
recebe entre os dias 13 e 15 de agosto, mais um X-Mantiqueira evento válido pela 2ª Etapa do Campeonato Mineiro e Carioca de Parapente .

POWER PACE - VIVA O DESAFIO ALIAR
Município:

Ipatinga

Data:

14/08, 15/08

Categoria:

Esportivo

Endereço:

parque ipanema - Veneza, Av. Roberto Burle Marx, S/N

Circuito:

IGR Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99144-5699

Site:

https://www.pace3.com.br/

Descrição:
O Evento é organizado pela Pace3 Eventos esportivos. É um desafio misto de várias provas e modalidades esportivas, atendendo a demanda de diferentes esportes, com a
programação composta por dois dias de evento que acontecerá no parque Ipanema. Ipatinga sendo palco de grandes projetos esportivos, incentivando a prática de atividade
física, aquecendo a economia, sendo referência em Minas Gerais e no Brasil em eventos esportivos. O desafio é um misto de várias provas e modalidades, atendendo a
demanda de diferentes esportes, com a programação composta por dois dias de evento. Sendo o sábado marcado pelas provas de Patins in line e corrida de rua. A prova de
patins, abre o desafio no sábado pela manhã, com três categorias, Intermediário, avançado e iniciante, ainda no sábado pela manhã os amantes da corrida de rua se
aventuram no percurso de 7km, que traz um misto de asfalto e Cross, sendo um desafio a parte para os participantes. Já no domingo a programação começa bem cedo com o
a modalidade duathlon, ramificação do triathlon, no qual os atletas correm no Parque Ipanema, pedalam na Burle Marx e retornam pra correr no Parque novamente. Logo após
iniciasse o desafio 70+2 de ciclismo road, na qual os atletas pedalam na própria avenida Roberto Burle Marx, sendo que com 30 minutos de giro livre, 40 minutos em que o
último colocado é eliminado quando é ultrapassado pelo primeiro e após os 70 minutos de prova, duas voltas rápidas definem o vencedor, um dia para amantes da bike com
provas bem dinâmicas sendo um atrativo a parte para o público presente.

POTÊNCIAS NEGRAS TEC
Município:

Belo Horizonte

Data:

14/08

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://potenciasnegras.com.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(11) 94709-6272

Facebook:

https://www.facebook.com/somospotencias

Site:

https://potenciasnegras.com.br/

Descrição:
O Potências Negras Tec é um evento virtual que reunirá especialistas e personalidades para abordar temas relacionados à negritude e à vivência no universo digital e
tecnológico. Será uma maratona de palestras, conversas e atrações culturais, com objetivo de abrir caminhos para pessoas pretas e pardas que pretendem embarcar no
segmento. No palco virtual do Potências Negras Tec, referências negras como Karen Santos, CEO da UX para Minas Pretas, Ana Minuto, referência em Diversidade Etnicoracial, Fernando França, UX researcher manager no Nubank e Felipe Dutra Furtado, gestor de TI da Globo, além de pessoas aliadas do mercado que mais cresce
globalmente. O evento ocorrerá no dia 14 de agosto de 2021, iniciando às 9h. A inscrição é gratuita e pode ser realizada no site do Potências Negras.

SÁBADO COM LIBRAS - OFICINA VIRTUAL: "A DIVERSIDADE NA HISTÓRIA" - ESPAÇO DO CONHECIMENTO UFMG
Município:

Belo Horizonte

Data:

14/08

Categoria:

Online

Endereço:

O link será disponibilizado para os que se inscreverem. - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-8350

Facebook:

https://www.facebook.com/espacodoconhecimentoufmg

Descrição:
Com objetivo de narrar a trajetória de personalidades que pertencem e pertenceram a comunidade LGBTQIA+ ao longo da história humana, o Espaço do Conhecimento
UFMG realizará a oficina virtual "A diversidade na história", integrando o projeto Sábado com Libras. A oficina vai acontecer no dia 14 de agosto, às 10h, na plataforma Zoom.

1º FESTIVAL DA MÚSICA DE ITABIRITO
Município:

Itabirito

Data:

14/08

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCLAoOkLDEZzUw18e4iS9NRA - , ,

Circuito:

IGR Ouro

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3563-2829

Facebook:

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

Site:

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

Descrição:
Vem aí o 1º Festival da Música de Itabirito, o Festival promete balançar o cenário musical de Itabirito e região. As inscrições foram realizadas entre março e abril e a grande
final será no dia 14/08/2021, com transmissão ao vivo pelo canal do @maiscultura.turismo no YouTube. Serão diversos shows e apresentações musicais entre as 15:00h e as
22:00h. O festival vai contar com muita música boa e diversão, com a presença de jurados de renome nacional.

LANÇAMENTO DO LIVRO: MUSEUS, PRÁTICAS MUSEAIS E COMUNIDADES - MUQUIFU
Município:

Belo Horizonte

Data:

14/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/watch?v=YXQhdA97B1o - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98798-7516

Facebook:

https://www.facebook.com/muquifu

Descrição:
O Muquifu lançará no dia 14 de agosto de 2021, às 10h, através do seu canal no YouTube, o livro digital "Museus, práticas museais e comunidades", com a presença de
Josemeire Alves e Marcelina Almeida. O livro apresenta textos de algumas reflexões que foram apresentadas no I Seminário Internacional no Muquifu, espaço aberto onde se
teve a oportunidade de abordar as tendências da Museologia Social e Comunitária.

CARREATA DE CARRO DE BOIS
Município:

Guimarânia

Data:

14/08

Categoria:

Populares e Folclóricos

Endereço:

Comunidade Caixetas e Borges - Centro, Zona Rural, ---, Zona rural

Organização/Informações:
Telefone:

(34) 99905-5722

Facebook:

https://www.facebook.com/Carro-de-Bois-Guimar%C3%A2nia-e-Regi%C3%A3o-653646614655147/

Descrição:
CARREATAS DE CARROS DE BOI! O produtores rurais participam reunindo com seus carros de boi em carreata passando pela região de Guimarânia. 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, além da beleza dos carros, o canto provocado
pelo atrito das rodas de madeira é outro atrativo.Com entusiasmo e alegria dos Srs° Alcimino Costa e João Santana relataram suas experiências e vivências com carros de
bois, e o Sr° João Ferreira Silva enalteceu a importância das ferragens para o bom funcionamento dos mesmos. Durante muitas décadas o carro de boi, a carroça de tração
animal e o cavalo de sela, eram os únicos meios de transportes. Eram usados para transportar pessoas, colheitas, mudanças e os defuntos para cemitério de Santana de
Patos - o mais próximo - quando aqui ainda não havia cemitério. Esses carros eram fabricados por carpinteiros do povoado e região, sob encomenda. O cliente podia escolher
o tamanho padrão - 40 balaios ou jacás - ou o tamanho que lhe conviesse. Podia também escolher o tom da "cantiga" desejada, ou seja, o som emitido pelo carro em
movimento que se ouve à distância de até 2 km. Se preferisse um som mais grave ou mais agudo, o carpinteiro escolhia as madeiras adequadas para o eixo, para o cocão
(cada um dos quatro paus verticais, fixos nas chegas do carros de bois, entre os quais gira o eixo), e chumaço ( peça de madeira em que se movimenta o eixo do carro boi,
produzindo chiado característico.) - peças responsáveis pela produção do rangido, cantiga ou gemido do carro. Quando, durante o percurso o carro dá uma bancada, ou
quando para e arranca de novo, muda o tom da cantiga. Confeccionaram também: A canga, peça que é colocada sobre o pescoço dos bois, unindo-os em par. Canzil, cada
um dos dois paus que atravessa a canga, prendendo entre eles o pescoço dos dois. As esteiras, para fechar o carro, feitas de bambu ou taquara. O caniço, armação de canas
usada para fechar a traseira do carro de bois e amparar a carga. O azeiteiro, feito de chifre, para carregar o azeite lubrificado eixo. O cambão, peça de madeira comprida com
que se prende por correias os bois ao carro, ou outro aparelho ou veículo de tração animal, feita de madeira "catiguá". Vara de ferrão, para o candeeiro (indivíduo que segue à
frente dos bois para guiar os animais), feita de madeira ( Ipe ou Perobinha) e para fazer com que os bois acelerem os passos, ao serem cutucados pelos carreiros, com varas
pontiagudas. Cada boi conhece seu nome próprio e atende ao ser chamado por ele. Cada dupla de bois chama-se "junta". A junta da dianteira de bois chama-se " bois guia".
Após os bois de guia, seguem os "sobre- guia ou pé de guia". Depois deles as juntas do meio, depois desses a junta de chaveia (penúltima junta). A última junta, presa ao
cabeçalho do carro, é formado por "bois de coice". Entre os bois de coice e os sobre- guias, varia o número de juntas dependendo do peso da carga e do percurso, e recebem
o nome de juntas do meio. Fonte - livro " História de GUIMARÂNIA" O QUE POVO CONTA E OS DOCUMENTOS REGISTRAM por Anatildes Francisca Nunes e
colaboradores. Em foto Sr.° João dos Reis (em memória), que sempre esteve à frente das Festas Carro de Boi e Cavalgadas da Festa Rosário.

ORQUESTRA MINEIRA DE ROCK
Município:

Belo Horizonte

Data:

14/08

Categoria:

Online, Show

Endereço:

https://www.instagram.com/orquestramineiraderock/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3236-7400

Site:

https://fcs.mg.gov.br/

Descrição:
No dia 14 de agosto acontecerá o show da Orquestra Mineira de Rock nos palcos do Grande Teatro do Palácio das Artes. Para marcar esse retorno, foi preparado um
espetáculo especial juntando suas três principais apresentações: clássicos do Rock, Brasil e Beatles. Os ingressos podem ser comprados pelo site Eventim Brasil e você não
pode ficar de fora!

CLÁSSICOS DO ROCK, BRASIL E BEATLES - ORQUESTRA MINEIRA DO ROCK
Município:

Belo Horizonte

Data:

14/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Palácio das Artes - Centro, Avenida Afonso Pena, 1537

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/orquestramineiraderock

Descrição:
No dia 14 de agosto de 2021, a Orquestra Mineira do Rock volta a se apresentar presencialmente nos palcos do Grande Teatro do Palácio das Artes. Para o retorno, a OMR
preparou um espetáculo unindo suas três principais apresentações: Clássicos do Rock, Brasil e Beatles.

CONCERTO BENEFICENTE: MICHAEL IN CONCERT - INSTITUTO ADOTAR
Município:

Belo Horizonte

Data:

14/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

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

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98709-1825

Facebook:

https://www.facebook.com/institutoadotar/

Descrição:
No dia 14 de agosto de 2021 ocorrerá o Concerto Beneficente do Instituto Adotar, elaborando um espetáculo de alto padrão, com parte da renda destinada para cumprimento
das atividades e objetivos estatuários do instituto. O espetáculo "Michael In Concert" será apresentado na Sala Minas Gerais da Orquestra Filarmônica, tendo suas sessões,
uma às 18h e a outra às 20:30.

FIM DE SEMANA NO PARQUE
Município:

Ipatinga

Data:

14/08, 19/12

Categoria:

Gastronômicos e Produtos

Endereço:

Parque Ipanema - Veneza, Av. Roberto Burle Marx, s/n

Circuito:

IGR Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3829-8060

Site:

http://turismo.ipatinga.mg.gov.br

Descrição:
O tradicional “Domingo no Parque” tem programação especial preparada para todos os sábados e domingos. Em parceria com os expositores da Feira de Arte e Artesanato
de Ipatinga (Feirarte), as atividades acontecem no Parque Ipanema no sábado de 12h até 21h e no domingo de 11h até 21h. 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 DA SANTA CASA DE POUSO ALTO
Município:

Pouso Alto

Data:

14/08, 29/08

Categoria:

Online

Endereço:

Espaço de Eventos Paulo Nogueira Mira - Centro, Pátio da Santa Casa, sn

Circuito:

IGR Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3364-1206

Descrição:
Festa da Santa Casa realizada há cem anos no município. Patrimônio Cultural Imaterial. Torneio leiteiro, parque de diversões, barracas de alimentação e de bebidas,
jantares, apresentações artísticas, desfiles e shows.

4º ENCONTRO DE FUSCAS E CARROS ANTIGOS
Município:

São Lourenço

Data:

14/08, 15/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço:

Parque Municipal Ilha Antônio Dutra - Centro, Rua Professor Henrique José de Souza, s/n

Circuito:

IGR Águas

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 99126-5802

Facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009021379828

Descrição:
4ª edição do Encontro de Fuscas e Antigomobilismo, os organizadores estimam cerca de 500 veículos circulando na cidade e adentrando o espaço, alem dos tradicionais
Mercado de Pulgas (autopeças antigas), stand de seguradoras, artesanatos retrô, confecções teáaticas, miniaturas, acessórios segmentados, bikes e motos antigas. Alem de
musica boa e praça de alimentação. Exposição gratuita e entrada franca, seguindo os protocolos de circulação sem aglomerações, normas de higienização e uso de mascara
obrigatório. Inscrições e Exposição Gratuita. Sorteio de Placa Preta e Certificado de Participação.

MAO SESSIONS
Município:

Belo Horizonte

Data:

15/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/SionProdu%C3%A7%C3%B5es - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99868-8300

Facebook:

https://www.facebook.com/sion.producoes.9

Descrição:
O Museu de Artes e Ofícios abrirá suas portas para o MAO SESSIOS, uma série de shows com artistas autorais e em cada show também terá um artista pintando ao vivo. No
dia 15 de agosto de 2021, às 15h, terá show de Elpídio Bastos (baixista e Diretor Musical do Olodum), a pintura ficará por conta de Raquel Fernandes.

FESTA DO SENHOR DO BONFIM
Município:

Bonfim

Data:

15/08

Categoria:

Religiosos

Endereço:

Santuário Senhor do Bonfim - Centro, Praça Matriz, s/n, Em frente ao Santuário Senhor do Bonfim

Circuito:

IGR Veredas do Paraopeba

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3576-1761

Facebook:

http://https://www.facebook.com/Portal-do-Cidad%C3%A3o-Bonfim-MG-687194828149758/?ref=aymt_homepage_panel

Site:

http://www.prefeiturabonfim.mg.gov.br/

Descrição:
Festa do padroeiro da cidade reúne fé e evangelização no dia 15 de agosto em Bonfim. Considerada uma das maiores e mais tradicionais festividades religiosas da região a
Festa Senhor do Bonfim reúne milhares de pessoas em procissão pelas ruas da cidade. Um momento de devoção e fé em homenagem ao Santo padroeiro da cidade.

CENTENAS & DEZENAS POR MÁRCIO BORGES
Município:

Belo Horizonte

Data:

15/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/BardoMuseuClubedaEsquina - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99688-0558

Facebook:

https://www.facebook.com/bardomuseuclubedaesquina

Site:

https://bardomuseuclubedaesquina.com.br/marcio-borges-estreia-seu-programa-online-de-entrevistas-centenas-dezenas/

Descrição:
Nos dias 31 de julho, 15 de agosto e 19 de setembro de 2021, o compositor e poeta Márcio Borges apresenta um programa online de entrevistas "Centenas & Dezenas". A
programação exalta a mineiridade e apresenta músicas, culinária e histórias sobre Belo Horizonte e o Clube da Esquina.

FESTA DE NOSA SENHORA DO PORTO
Município:

Senhora do Porto

Data:

15/08, 23/08

Categoria:

Religiosos

Endereço:

Praça Monselhor José Coelho - Centro, Praça Monsenhor José Coelho, s/n

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 98814-0582

Descrição:
Tradicional Festa de Nossa Senhora do Porto, comemorada no mês de agosto, com missas festivas, novenas, procissão pelas ruas da cidade, mesas de leilões. Toda a
comunidade católica participa das celebrações que são realizadas durante nove noites. A Cidade fica movimentada de turistas prestigiando a festa.

ENCONTROS COM O PATRIMÔNIO: MONUMENTOS URBANOS
Município:

Belo Horizonte

Data:

15/08

Categoria:

Online

Endereço:

http://www.casafiat.com.br/?p=7943 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3289-8920

Site:

http://www.casafiat.com.br/?p=7943

Descrição:
Os monumentos urbanos atuam como suportes de memória, materializando aquilo que se quer fazer lembrar. Os seus aspectos artísticos e patrimoniais serão o tema da nova
edição do "Encontros com o Patrimônio", em que o renomado escultor mineiro Leo Santana vai conversar com a coordenadora do Programa Educativo da Casa Fiat de
Cultura, Clarita Gonzaga. O evento será transmitido no dia 15 de agosto, das 11h as 12h30, e os ingressos deverão ser adquiridos na plataforma do Sympla.

BOX CINE BRASIL - FARRAPO HUMANO
Município:

Belo Horizonte

Data:

16/08, 22/08

Categoria:

Online

Endereço:

http://cinetheatrobrasil.com.br/2021/07/16/o-box-cine-brasil-esta-de-volta/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3201-5211

Facebook:

https://web.facebook.com/CineTheatroBrasil?_rdc=1&_rdr

Site:

http://cinetheatrobrasil.com.br/2021/07/16/o-box-cine-brasil-esta-de-volta/

Descrição:
O Box Cine está de volta e, em agosto, você poderá assistir aos clássicos do cinema de forma gratuita! No primeiro ciclo, todas as obras são premiadas e ganharam o Oscar
em alguma categoria. As cinco obras clássicas e premiadas do cinema mundial serão disponibilizadas gratuitamente no site, sem necessidade de cadastro. Dos dias 16 a 22
de agosto, será exibido o filme: "Farrapo Humano" (The Lost Weekend | EUA | 1945 | Direção: Billy Wilder | Classificação: 14 anos).

WORKSHOP: DIA DO PÃO DE QUEIJO - SENAC
Município:

Belo Horizonte

Data:

16/08, 17/08

Categoria:

Gastronômicos e Produtos, Online

Endereço:

Restaurante Escola Senac. - Centro, Rua dos Tubinambás, 1038

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

0800 724 4440

Facebook:

https://www.facebook.com/senacminas/

Site:

https://www.mg.senac.br/Paginas/default.aspx

Descrição:
Para comemorar o dia de um dos alimentos mais tradicionais de Minas Gerais, o Senac oferece gratuitamente três workshops para ensinar a preparar uma receita tradicional
de pão de queijo mineiro. O dia nacional do pão de queijo é no dia 17 de agosto, contudo, os workshops acontecerão em dois dias, dois no dia 16 de agosto, sendo a turma
01 às 09h e a turma 02 às 19h e o terceiro workshop acontecerá no dia 17 de agosto, às 08h. Além do preparo e degustação, ao final das oficinas, parte da produção será
destinada a uma ação social da Pastoral Nacional do Povo de Rua, que fará a distribuição dos pães de queijo.

I FESTIVAL ARTESANAL ONLINE DE MURIAÉ
Município:

Muriaé

Data:

16/08, 06/09

Categoria:

Online

Endereço:

Casa do Artesão - , ,

Circuito:

IGR Serra do Brigadeiro

Organização/Informações:
Telefone:

(32) 3695-5535

Descrição:
Festival de exposição e vendas online dos artesões. Consta em possibilitar aos artesões interagir e comercializar seus produtos através uma loja virtual , no qual o cliente
visualizando o produto de seu interesse possas entrar em contato diretamente com o artesão.

UNIVERSALIZA BH
Município:

Belo Horizonte

Data:

17/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/watch?v=xhQpeGwyvsU - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98457-3362

Facebook:

https://www.facebook.com/territorioej

Site:

https://territorioej.wixsite.com/home

Descrição:
O contexto econômico, social e turístico de Belo Horizonte proporciona um ambiente favorável ao intercâmbio e à mobilidade estudantil, transformando a capital em uma
importante cidade universitária no Brasil. Para apresentar esta vocação, acontecerá a primeira edição do Universaliza BH nos dias 10, 12 e 17 de agosto. O evento é
totalmente online e gratuito e proporcionará aos jovens que almejam o ingresso no ensino superior uma oportunidade de conhecer todas as potencialidades da capital
mineira.

XVI SEMINÁRIO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO RELIGIOSO - SEFOPER 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

17/08, 19/08

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://doity.com.br/xvisefoper - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/fonaper/

Site:

https://doity.com.br/xvisefoper

Descrição:
Com intuito de acompanhar, organizar e subsidiar o esforço de professores, associações e pesquisadores na efetivação do Ensino Religioso na Educação Básica, o Fórum
Nacional Permanente do Ensino Religioso (FONAPER), conjuntamente com a PUC-Minas, a Unimontes e a UFJF, promoverá o XVI Seminário Nacional de Formação de
Professores para o Ensino Religioso (SEFOPER) 2021, com o tema Ciências da Religião, Formação e Docência em Ensino Religioso. O Seminário apresentará uma
oportunidade ímpar de formação continuada aos professores das redes públicas e privadas de ensino, além de contribuir para o avanço de conhecimento da área. O evento
ocorrerá, de maneira virtual, entre os dias 17 a 19 de agosto de 2021.

DIA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 2021 - IEPHA
Município:

Belo Horizonte

Data:

17/08, 22/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/user/TVIephaMG - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3235-2800

Facebook:

https://www.facebook.com/IephaMG

Site:

http://www.iepha.mg.gov.br/

Descrição:
Entre os dias 17 a 22 de agosto de 2021, através das redes sociais do Iepha-MG, acontecerá o "Dia do Patrimônio Cultural 2021", com uma programação gratuita e
diversificada. O evento reunirá pesquisadores, estudiosos, fazedores de cultura e membros de comunidades tradicionais para refletir o passado, o presente e o futuro da
preservação do patrimônio material e imaterial. Serão oferecidas atividades diversas, como rodas de conversas, mesas-redondas, palestras e oficinas, com a temática
"Caminhos do Patrimônio: contemporaneidade e novos horizontes", visando refletir sobre os 50 anos das políticas de patrimônio cultural no Estado e imaginar novos
caminhos.

I ENCONTRO ESTADUAL DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS: ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEUS
Município:

Belo Horizonte

Data:

17/08, 20/08

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

Evento online via YouTube. - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3269-1133

Descrição:
Por meio da Superintendência de Bibliotecas, Museus e Arquivo Público e Equipamentos Culturais (SBMAE), a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais
realizará, entre os dias 17 a 20 de agosto de 2021, o I Encontro Estadual de Equipamentos Culturais: arquivos, bibliotecas e museus - contemporaneidade e novos horizontes.
A programação é composta por um amplo cronograma de palestras que abordarão a contemporaneidade e os desafios dos principais lugares de memória. Estão inclusos na
programação o I Encontro Estadual de Arquivos, o VI Encontro do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas e o XIV Encontro Estadual de Museus. O encontro também
integra as celebrações ao Dia do Patrimônio Cultural 2021, promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais.

5º CONGRESSO MINEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

17/08, 18/08

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:
https://www.sympla.com.br/5-congresso-mineiro-de-direito-ambiental__1181303?
fbclid=IwAR1yRMdE39uBgH1LacSwAS5RNpbCglhCnmFGWOmkg_VkZi-7xKZmWg1 - , ,
Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/cmda.ambiental

Site:

https://cmda.direito.ufmg.br/

Descrição:
Organizado pelas instituições UFMG (RE-HABITARE e GEDA), UFLA (NEDAM), UFJF (Regulação Minerária) e UEMG, o 5º Congresso Mineiro de Direito Ambiental
acontecerá entre os dias 17 e 18 de agosto de 2021. O Congresso contará com a participação direta de representantes ligados ao ensino e pesquisa do Direito Ambiental de
9 Instituições de Ensino Superior do Estado de Minas Gerais: UFMG, UFOP, UFV, UFLA, UFU, ESDHC, UFJF, UEMG e PUC/Minas, além dos grupos de pesquisa e
extensão RE-HABITARE e GEDA (UFMG), NEDAM (UFLA), Regulação Minerária (UFJF) e UEMG.

SEMANA DO CONHECIMENTO MINEIRO - FARTURA BRASIL
Município:

Belo Horizonte

Data:

17/08, 22/08

Categoria:

Gastronômicos e Produtos, Online

Endereço:

https://www.instagram.com/farturabrasil/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3653-3016

Facebook:

https://www.facebook.com/farturabrasil/

Site:

https://www.farturabrasil.com.br/

Descrição:
O Projeto Fartura – Comidas do Brasil realizará neste mês, a 2ª edição da Semana do Conhecimento Mineiro, que reunirá profissionais renomados de diversas áreas para
discutir a gastronomia mineira e as novas perspectivas. A programação é 100% virtual e gratuita, contará com palestras, mesas redondas e aulas-shows e poderá ser
acompanhada no YouTube do projeto entre os dias 17 e 22 de agosto de 2021. As palestras apresentarão temáticas variadas. A turismóloga Fernanda Fonseca abordará
“Plano da Cozinha Mineira e processo para reconhecimento da Cozinha Mineira como patrimônio cultural”. A chef de cozinha, historiadora, escritora e empresária que cuida
do legado de Dona Lucinha, Márcia Nunes, apresentará “O impacto feminino no modo de fazer e a importância da mulher na gastronomia”. A programação também contará
com aulas-shows, em que chefs de cozinha vão preparar receitas deliciosas e o público poderá conferir o passo a passo e reproduzir os preparos. Entre os convidados
estarão presentes Ivo Faria, Caetano Sobrinho, Henrique Gilberto, e Valdelicia Coimbra.

CINE SANTA TEREZA - PROGRAMAÇÃO AGOSTO 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

18/08, 22/08

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Cine Santa Tereza - Santa Tereza, Rua Estrela do Sul, 89

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3277-4699

Facebook:

https://www.facebook.com/cinesantatereza

Descrição:
O Cine Santa Tereza será reaberto a partir do dia 4 de agosto de 2021 e para essa reabertura, apresenta uma programação para a família durante todo o mês de agosto, de
quarta-feira a domingo, das 16h às 21h. As mostras em cartaz serão “Cinema negro americano em destaque” e “Animação para toda a família”, bem como a exposição
“Cinema Cubano em Cartaz”. Entre os dias 18 a 22 de agosto de 2021, a sessão de 16h30 apresentará o filme Monstros S.A. e a de 19h o filme Pantera Negra. A exposição
"Cinema Cubano em Cartaz", com acesso apenas para o público das sessões de cinema, de Eduardo Bachs, explora cores, formas, texturas e elementos gráficos que fazem
referência a grandes escolas e movimentos artísticos, como a pop art, o Push Pin Studios de Nova York e aos pôsteres de filmes do leste europeu. Usando técnicas de
desenho e impressos em serigrafia, suas produções são um grande exemplo do diálogo existente entre as artes gráficas e a sétima arte.

BH PLURAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

18/08, 19/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/FavoCultural - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3225-1155

Facebook:

https://www.facebook.com/FavoCultural

Descrição:
Entre os dias 18 e 19 de agosto, através do canal do Favo Cultural no YouTube, acontecerá o BH Plural - O turismo das cores. O evento será online e propõe debates sobre o
fomento do turismo LGBTQIA+ na capital mineira. Será possível contar com shows, palestras e performances a fim de mostrar Belo Horizonte como local que se destaca pela
diversidade e pluralidade, opções de cultura e lazer.

EXPOSIÇÃO INÉDITA: FERNANDO LUCCHESI SÉRIE “FLORES PARA GUIGNARD”
Município:

Belo Horizonte

Data:

18/08, 18/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço:

Errol Flynn Galeria de Arte - Lourdes, Rua Curitiba , 1862

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 97569-1009

Site:

https://errol.com.br/

Descrição:
Um dos maiores nomes das artes plásticas mineiras, Fernando Lucchesi, desenvolveu uma exposição de pinturas da série “Flores para Guignard”, com obras inéditas em
homenagem a Alberto da Veiga Guignard. Nos quadros, o artista mineiro e autodidata, apresenta o universo de Guignard, ao pincelar as flores fantásticas e cenários do
saudoso mestre. A mostra estará em cartaz na Errol Flynn Galeria de Arte, entre os dias 18 de agosto a 18 de setembro, com visitação presencial, de segunda a sexta-feira,
das 9h às 18h, e sábado, das 9h às 14h.

E-FESTIVAL 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

18/08, 19/08

Categoria:

Online

Endereço:

https://oferta.sebraemg.com.br/efestival#rd-section-kp5y6eff - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(0800) 570-0800

Facebook:

https://facebook.com/sebrae?_rdc=1&_rdr

Site:

https://oferta.sebraemg.com.br/efestival#rd-section-kp5y6eff

Descrição:
Nos dias 18 e 19 de agosto, o Sebrae MG irá realizar o "E-Festival 2021" , uma maratona de empreendedorismo virtual. A programação consiste em shows, painéis, palestras
e contará com a presença de convidados especiais.

FESTA DO GUIRICEMENSE
Município:

Guiricema

Data:

19/08

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Praça Coronel Luiz Coutinho - centro, Praça Coronel Luiz Coutinho, s/n

Organização/Informações:
Telefone:

(32)3553-1177 (32)3553-1188

Site:

http://www.guiricema.mg.gov.br

Descrição:
A festa é comemorada com a festa de Nossa Senhora da Encarnação, podendo ser dias antes ou dias após o da Padroeira da Cidade, seu objetivo é reunir os moradores e
ex-moradores do município.

VISITAS VIRTUAIS: NA BOCA DA MATA AH - CASA FIAT DE CULTURA
Município:

Belo Horizonte

Data:

19/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

O link será disponibilizado para os que se inscreverem. - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3289-8900

Facebook:

https://www.facebook.com/casafiatdecultura

Site:

http://www.casafiat.com.br/?p=7939

Descrição:
No dia 19 de agosto de 2021, às 16h, acontecerá a visita à exposição virtual "Na boca da Mata Ah", da artista plástica Carolina Botura, selecionada do 4° Programa de
Seleção da Piccola Galleria. O espaço é destinado a artistas da cena contemporânea e foi criado em 2016, com o intuito de apresentar e destacar trabalhos inéditos de
artistas locais.⠀ O foco das visitas virtuais da Casa Fiat de Cultura é compartilhar conhecimentos sobre arte. As educadoras do Programa Educativo compartilham
informações sobre as mostras em cartas e tiram dúvidas do público durante as transmissões ao vivo.

ROCK DE INVERNO
Município:

Belo Horizonte

Data:

19/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Casa da Amadoria. - Floresta, Rua Mucuri, 325

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/amadoriabh/

Site:

https://www.amadoria.com.br/programacao/rock-de-inverno-0209/

Descrição:
A Casa da Amadoria traz uma programação de inverno com bandas de Rock de Belo Horizonte, homenageando muitas lendas da música. O Rock de Inverno acontecerá às
quintas, a partir das 18h. No dia 19 de agosto de 2021, a banda DuoVox apresentará obras de Lennon, McCartney, Jagger, Richards, Harrison e cia.

PROJETO ZÉ KÉTI: 100 ANOS DA VOZ DO MORRO - CCBB BH
Município:

Belo Horizonte

Data:

19/08, 22/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB BH - Centro, Praça da Liberdade, 450

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3431-9400

Facebook:

https://www.facebook.com/ccbb.bh

Site:

https://ccbb.com.br/belo-horizonte/programacao/ze-keti-100-anos-da-voz-do-morro/

Descrição:
Como forma de homenagear o centenário do compositor e sambista brasileiro Zé Keti, acontecerá quatro shows inéditos, com obras do consagrado artista, suas composições
de sucesso, apresentando também sua carreira, sua parceria com o cinema e seu grande amor pelo Carnaval e pela noite carioca. Os shows acontecerão nos dias 19 a 22 de
agosto de 2021, sempre às 20h, com sessões presenciais no CCBB BH e também sessões online no canal do Youtube do Banco do Brasil. No dia 19 de agosto de 2021,
João Cavalcanti, com a participação especial de Fabiana Cozza, apresenta o show "Eu sou o Samba". Além do show haverá um bate-papo com os cantores com a temática
"Em tempo, machismo não é questão de opinião". No dia 20 de agosto de 2021, Zé Renato e Cristóvão Bastos apresentam o show "Zé Kéti e o Cinema". Além do show
haverá uma palestra com Zé Renato: "Zé Keti, Samba, Carnaval e Cinema". No dia 21 de agosto de 2021, Sururu na Roda com a participação especial de Moacyr Luz
apresentam o show "Diz que fui por aí". No dia 22 de agosto de 2021, Casuarina com participação especial de Nilze Carvalho apresentam o show "Um sambista de Opinião".

ARRAIAL DE BELO HORIZONTE
Município:

Belo Horizonte

Data:

19/08, 28/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

http://www.portalbelohorizonte.com.br/arraial/programacao/transmissoes - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Site:

http://www.portalbelohorizonte.com.br/arraial/programacao/transmissoes

Descrição:
Entre os dias 19 a 28 de agosto, o "Arraial de Belo Horizonte" voltará em novo formato, com ações online que valorizam os principais elementos da festa, A capital mineira é
integrante, desde 2019, da Rede de Cidades Criativas da UNESCO, na categoria gastronomia e por esse motivo, a programação 2021 contará com uma transmissão
especial, dedicada à gastronomia com a presença de grandes chefes da cidade. Haverá também a série de lives "Prosas Juninas" uma roda de conversas com nomes
importantes da cultura junina, um concurso Municipal de Figurinos Juninos, que contará com a participação do público que poderá votar nos figurinos, e o casal caipira mais
bem votado, do "Grupo Especial" e do "Grupo de Acesso", receberá o troféu especial "Premio Juri Popular".

1º FESTIVAL DA VOZ E POESIA FALADA DE BH - RODABH DE POESIA
Município:

Belo Horizonte

Data:

19/08, 21/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCDaPjW3CEfmswnjNTYRLniw - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/rodaBHdepoesia

Descrição:
Belo Horizonte sedia entre os dias 19 a 21 de agosto de 2021, o 1º Festival de Voz e Poesia Falada, que reunirá artistas e poetas de diferentes lugares do Brasil. O evento
tem intuito de potencializar as reflexões trazidas pelas experiências da poesia falada. Visando transportar para o mundo virtual toda a oralidade da tradicional RodaBH de
Poesia, com apresentações, bate-papos, mostra de videopoemas e muito mais, o evento terá transmissão gratuita no YouTube, com tradução simultânea de Libras.

SEMINÁRIO POVOS ORIGINÁRIOS, EDUCAÇÃO E ARTE - PROJETO CONEXÃO GALPÃO CINE HORTO
Município:

Belo Horizonte

Data:

19/08, 20/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/watch?v=BNlt30A6hI8 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3481-5580

Facebook:

https://www.facebook.com/galpaocinehorto/

Descrição:
Como parte do projeto Conexão Galpão, o Galpão Cine Horto convida professores, artistas e a comunidade em geral para o seminário "Povos originários, educação e arte". O
seminário tem como intuito discutir a maneira a se apresentar para as crianças culturas de povos originários, mostrando a diversidade de olhares e pensamentos
contemporâneos e os que são transmitidos de geração em geração, visando desconstruir preconceitos enraizados contra indígenas, caiçaras, aborígenes, quilombolas, entre
outros grupos. No dia 19 de agosto, às 9h30, acontecerá a primeira mesa com mediação de Rogério Correia (FAE), com participação de Daniel Munducuru e Kanatyo Pataxó,
conversando sobre "Noção de Infância e processos de aprendizagem". A segunda mesa, que ocorrerá no dia 20 de agosto, às 9h30, contará com a mediação de Magda
Pucci, com a participação de "A arte e o simbólico na cultura indígena", com participação de Nei Xacriába, Djuena Tikuna e Emerson Uyra.

TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO GERALDO DE JAPONVAR
Município:

Japonvar

Data:

19/08, 29/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Outros, Religiosos, Show

Endereço:

PRAÇA SÃO GERALDO - CENTRO, RUA CURITIBA, S/N

Organização/Informações:
Telefone:

03832319122

Facebook:

https://www.facebook.com/prefeiturajaponvar

Site:

http://www.japonvar.mg.gov.br

Descrição:
Festejos De Comemoração Da Semana De São Geraldo Padroeiro da Cidade, Evento Tradicional que acontece desde antes mesmo da emancipação política do município.

FESTIVAL SALVE A CENA
Município:

Belo Horizonte

Data:

19/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/SalveaCena - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3411-5229

Descrição:
Um festival criado para mostrar a Cena Cultural que fez de BH uma referência na vida noturna nacional e transformou a Capital dos Botecos na cidade da Música ao Vivo! A
transmissão será ao vivo no canal do YouTube oficial do Salve a Cena. No dia 19 de agosto haverá apresentação da banda No Label às 20h30.

ARTE-PAPO: CONFABULAR O ESPAÇO QUE HABITAMOS - SESI CULTURA MG
Município:

Belo Horizonte

Data:

19/08

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Teatro de Bolso SESIMINAS - Santa Efigênia , Rua Padre Marinho, 60

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3241-7175

Facebook:

https://www.facebook.com/sesiculturamg

Site:

https://www7.fiemg.com.br/sesi/sesi-cultura-mg/

Descrição:
O terceiro Arte-papo acontecerá no dia 19 de agosto de 2021, com o tema "Confabular o espaço que habitamos: A rua e as pessoas". Um bate-papo especial para quem ama
arte urbana e também uma oportunidade para conhecer melhor alguns trabalhos, buscar e trocar inspirações a partir de pontos de vista de quem participou, apreciou e foi
tocado pelas intervenções. Será uma conversa sobre o Projeto Corações para a Cidade, uma parceria SESI Cultura com a CBTU e sete artistas de Belo Horizonte: Alexandre
AR, Pierre Fonseca, Drin Cortes, Marquim, Fhero, Ash oner e Mariana Marinato. A mediação será de Aretha Gallego, Gestora Cultural da Fundação Municipal de Cultura de
Belo Horizonte.

LIVE SÉRIE "MEMÓRIAS DO SAMBA DE BH" COM HÉLIO PEREIRA
Município:

Belo Horizonte

Data:

19/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.instagram.com/sambistasmestreconga/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99874-7610

Descrição:
Compondo mais uma live da série "Memórias do Samba de BH", o convidado da vez é Hélio Pereira, multi-instrumentalista (trombonista, violinista, bandolinista e
cavaquinhista) de coro e samba mais experiente de Minas Gerais. O sambista foi um dos fundadores do Clube do Choro de BH, fez parte de inúmeras gravações de LPs e
CDs consagrados, especialmente com o grupo de Waldir Silva e também foi o 2º trombone da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais (OSMG), onde se aposentou algumas
vezes. A live acontecerá no dia 19 de agosto, às 20, no Instagram do Coletivo Sambista Mestre Conga. A série tem como finalidade resgatar e difundir a história do Samba de
BH através de depoimentos de grandes protagonistas dessa história. Essas informações servirão, também, para documentar o pedido de registro do samba como patrimônio
cultural imaterial da cidade.

FESTA DE 20 DE AGOSTO
Município:

Santa Luzia

Data:

20/08

Categoria:

Cívicos

Endereço:

Recanto dos Bravos - Córrego das Calçadas, Alto do Tamanduá, s/n, S/N

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3641-4791

Site:

https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/index.php/cultura/muro-de-pedras/

Descrição:
O tradicional evento de 20 de Agosto é realizado em contexto da comemoração pelo término da Revolução Liberal de 1842 e Ação Pacificadora de Duque de Caxias. Pela
manhã, serve-se um café da manhã. Em seguida, todos se dirigem ao Recanto dos Bravos (Muro de Pedras) onde é entregue a medalha aos homenageados, logo após é
servido um almoço para convidados. Integrantes do exército são convidados do evento, desde 1972, quando o jornalista Antônio Tibúrcio Henrique (então secretário
municipal de turismo) resolveu comemorar esta data convidando as autoridades e superiores do exército para um almoço em sua residência. A prefeitura, através da
Secretaria de Cultura e Turismo, passou a realizar o evento comemorado todos os anos juntamente com o exército brasileiro, policiais civis e militares, autoridades, escolas e
a comunidade todo dia 20 de agosto de cada ano, conforme a Lei 1.880/96 que instituiu Láurea Cruz do Combate de Santa Luzia que depois passou a ser Cruz da Batalha de
Santa Luzia, conforme decreto assinado pelo Governador do Estado de Minas Gerais.

21º ENCONTRO REGIONAL DE FOLCLORE
Município:

Governador Valadares

Data:

20/08, 22/08

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Arena Tradição (área de eventos próxima à Igreja Católica) - Centro do Distrito, Av. Vereador Aureny Torres , 290

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 3271-3881

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.

PEÇA: COMO VENCER A BUROCRACIA SEM TER UM INFARTO - PALÁCIO DAS ARTES
Município:

Belo Horizonte

Data:

20/08, 22/08

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Palácio das Artes (Teatro João Ceschiatti) - Centro, Avenida Afonso Pena, 1537

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3236-7400

Facebook:

https://www.facebook.com/fundacaoclovissalgado/

Descrição:
Durante os dias 20 a 22 de agosto de 2021, estará em cartaz no Palácio das Artes, no Teatro João Ceschiatti, a peça "Como vencer a burocracia sem ter um infarto", comédia
dirigida por Ilvo Amaral, com texto de Ed Vasconcellos e apresentação de Fernando Veríssimo e Lucas Barbosa.

XXXVI FESTA DA COLHEITA DE ITAMURI
Município:

Muriaé

Data:

20/08, 22/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Distrito itamuri - itamuri, Rua Principal, s/n

Circuito:

IGR Serra do Brigadeiro

Organização/Informações:
Descrição:
A festa acontece num fim de semana e mobiliza a comunidade local e o municípios da região. As atrações são shows locais que acontecem á noite e com uma cavalgada
pela região e atrativos naturais do Distrito. No Domingo acontece um almoço de confraternização. Durante a festa temos varias barracas de alimentação e recreação.

OFICINA: DAS ESQUINAS PARA O MUNDO: A MÚSICA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DE BH - MEMORIAL VALE
Município:

Belo Horizonte

Data:

20/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

O link será disponibilizado para os que se inscreverem. - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3343-7317

Facebook:

https://www.facebook.com/MemorialVale

Site:

http://memorialvale.com.br/evento/oficina-virtual-das-esquinas-para-o-mundo-a-musica-como-patrimonio-cultural-de-belo-horizonte/

Descrição:
Com objetivo de difundir a Educação Patrimonial, tendo como fio condutor a música produzida em Belo Horizonte, acontecerá no dia 20 de agosto, às 16, a oficina virtual
"Das Esquinas para o Mundo: A Música como Patrimônio Cultural de Belo Horizonte", ofertada pelo Educativo Memorial Vale. As canções serão utilizadas como recurso para
possibilitar aos participantes a fruição da música popular brasileira, o acesso à memória e a alguns bens culturais da cidade de Belo Horizonte, proporcionando trocas e
experiências a partir da afetividade que liga a capital aos músicos mineiros.

SHOW: JUAREZ MOREIRA TRIO - MEMORIAL VALE
Município:

Belo Horizonte

Data:

20/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online, Show

Endereço:

https://www.youtube.com/user/memorialvale/featured - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3308-4000

Facebook:

https://www.facebook.com/MemorialVale

Site:

http://memorialvale.com.br/evento/juarez-moreira-trio/

Descrição:
Integrando o projeto "Contemporâneo" do Memorial Vale, fazendo parte do especial de 10 anos do espaço, no dia 20 de agosto de 2021, às 1930, o grupo Juarez Moreira Trio
fará um show através do canal do YouTube do Memorial Vale. Nesse show, o guitarrista e compositor Juarez Moreira, reconhecido como um dos maiores violonistas do
Brasil, dono de técnica impecável, apresentará um repertório especial, alternando solos e músicas em trio, numa montagem inédita, feita especificamente para o Memorial
Minas Gerais Vale. Ele é acompanhado por Kiko Mitre no contrabaixo e Lincoln Cheib na bateria.

XIV ENCONTRO ESTADUAL DE MUSEUS - RELATOS DE EXPERIÊNCIAS
Município:

Belo Horizonte

Data:

20/08

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

Videoconferência via Sympla Streaming. - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3269-1133

Descrição:
O XIV Encontro Estadual de Museus acontece como parte da programação do I Encontro Estadual de Equipamentos Culturais, arquivos, bibliotecas e museus contemporaneidade e novos horizontes. No dia 20 de agosto, às 14h, acontecerá a apresentação de projetos inspiradores e bem-sucedidos em museus. O objetivo dessa
ação é promover a escuta e promoção das atividades desenvolvidas pelos profissionais de museus do interior visando inspirar os participantes. Momento de fala, escuta e
troca de conhecimento e experiências.

EXPOGAL SACRAMENTO 2021
Município:

Sacramento

Data:

20/08, 24/08

Categoria:

Feiras e Exposições

Endereço:

Parque de Exposição Hugo Rodrigues da Cunha - Skaf , José Pinto Valada, 273

Circuito:

IGR Rota do Triângulo

Organização/Informações:
Telefone:

(14) 3351-5914

Site:

http://culturasacramento.com.br/noticias/

Descrição:
Para comemorar os 201anos de Sacramento será realizada a 40ª 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.

CIRCUITO AR-4 VÔLEI DE PRAIA
Município:

Governador Valadares

Data:

20/08, 22/08

Categoria:

Esportivo

Endereço:

Sociedade Recreativa Filadélfia - Bairro São Pedro, Rua Israel Pinheiro, 1351, Rua Pedro Lessa 231

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Site:

https://clubefiladelfia.com.br/

Descrição:
Será realizada no Clube Filadélfia a 5ª Etapa do Circuito AR 4 de vôlei de praia em Governador Valadares

ARRAIA DO LAGEADO
Município:

Itapagipe

Data:

20/08, 21/08

Categoria:

Online

Endereço:

Praça da Igreja Matriz - Centro, Av. Nove, 530

Circuito:

IGR Rota do Triângulo

Organização/Informações:
Telefone:

(34) 3424-9000

Site:

http://www.itapagipe.mg.gov.br

Descrição:
O Arraia do Lageado ocorre na Praça da Matriz anualmente. É uma Festa Junina, aberta a toda população, com renda revertida para entidades sem fins lucrativos, com
apresentações de danças, shows, comidas tipicas, quadrilhas e artesanatos. As quitandas e quitutes vendidas nas barracas na praça de alimentação. As tradicionais
galinhadas e o arroz cozido com pedaços de frango e legumes fazem par com tropeiros, churrasquinhos e leitões assados. De sobremesa temos compotas, geléias e doces
de frutas e outros ingredientes, pé-de-moleque, cocada, paçoca e fatia-de-amendoim, assim como o famoso mané-pelado, tipo de bolo de mandioca assado comum na região.
Além das comidas, o artesanato em tecidos e utensílios domésticos também é outra tradição no Arraiá do Lageado. As quadrilhas e apresentações artísticas figuram entre as
principais atrações do Arraial do Lageado.Além das quadrilhas, instituições também apresentam encenações do Casamento na Roça e danças tradicionais de outras regiões
do país e do mundo. É realizado ainda o Concurso de Quadrilhas com altas premiações. O Arraiá do Lageado se tornou tão tradicional na região que hoje aparece como a
maior festa junina da região.

SHOW: 14 BIS ACÚSTICO
Município:

Belo Horizonte

Data:

20/08, 21/08

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Palácio das Artes - Centro, Avenida Afonso Pena, 1537

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3236 -7400

Facebook:

https://facebook.com/fundacaoclovissalgado/?_rdc=1&_rdr

Site:

https://fcs.mg.gov.br/eventos/14-bis-comemora-40-anos-com-show-acustico-no-palacio-das-artes/

Descrição:
O 14 Bis realizará um show acústico no Palácio das Artes, entre os dias 20 e 21 de agosto, para comemorar o aniversário de 40 anos da banda. No repertório, haverá
clássicos da carreira e sucessos da música nacional e internacional, em versão desplugada, com um pé na modernidade, misturando o rock com o Clube da Esquina, a
música clássica com o progressivo,e o country norte-americano com o regional brasileiro. Os ingressos estarão à venda na bilheteria do teatro ou pelo site. Em razão da
pandemia a capacidade do teatro foi reduzida, as poltronas possuem espaçamento e a apresentação será realizada com todos os cuidados necessários à segurança sanitária
de todos.

FLÁVIO VENTURINI "MOSTRA DE TEATRO E MÚSICA"
Município:

Belo Horizonte

Data:

21/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

Cine Theatro Brasil Vallourec - Centro, Rua dos Carijós, 258

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3201-5211

Facebook:

https://web.facebook.com/CineTheatroBrasil?_rdc=1&_rdr

Site:

http://cinetheatrobrasil.com.br/?fbclid=IwAR1cWpfvlZKKjbgjUf_xpx202N7EYTait8ostCPBOyWz7x3KdzUf2WXPDik

Descrição:
A "Mostra de Teatro e Música" está prevista para acontecer no dia 21 de agosto, às 21h,com a presença do artista Flávio Venturini. O show, que será realizado em formato
híbrido, marca o lançamento do novo álbum de trabalho do artista, “Paisagens Sonoras”.

KPOP FESTIVAL LIVE
Município:

Belo Horizonte

Data:

21/08, 22/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://kpopfestival.com.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3322-1100 | (31) 98877-6655

Site:

https://kpopfestival.com.br/

Descrição:
Nos dias 21 e 22 de agosto de 2021, direcionado a todos os fãs de KPOP do país, acontecerá a KPOP Festival Live, através da K-LIVE SONHOS. Os produtores convidam os
fãs a colocarem seus pijamas para participarem de uma festa do pijama virtual com o Twice em Knock Knock.

CAVALGADA PORCO NO ROLETE
Município:

Divinolândia de Minas

Data:

21/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Quadra Poliesportiva Havas Pereira Assunção - Centro, Rua Nossa Senhora do Carmo, S/N

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Descrição:
A tradicional Cavalgada Porco no Rolete é um grande atrativo para turista de toda a região próxima, a festa tem shows artísticos, e almoço tem como cardápio o porco assado
no rolete para todos.

ESPETÁCULO "SONHOS DE UMA NOITE COM O GALPÃO"
Município:

Belo Horizonte

Data:

21/08, 12/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.grupogalpao.com.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3463-9186

Facebook:

https://facebook.com/grupogalpao?_rdc=1&_rdr

Site:

https://www.grupogalpao.com.br/

Descrição:
O espetáculo 'Sonhos de Uma Noite com o Galpão', com direção e dramaturgia de Pedro Brício, integra o projeto Dramaturgias e traz à cena sonhos relatados pelo público.
Trata-se de uma viagem onírica, poética e essencialmente teatral a partir da coleta e da pesquisa de mais de 150 sonhos nesse período de pandemia. O trabalho mergulha no
universo dos sonhadores, convidando o público a compartilhar desta experiência que mistura teatro e audiovisual. A temporada de estreia acontecerá entre os dias 21 de
agosto a 12 de setembro, aos sábados e domingos, sempre às 20h. Os ingressos deverão ser retirados na plataforma do Sympla.

MAO SESSIONS
Município:

Belo Horizonte

Data:

22/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/SionProdu%C3%A7%C3%B5es - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99868-8300

Facebook:

https://www.facebook.com/sion.producoes.9

Descrição:
O Museu de Artes e Ofícios abrirá suas portas para o MAO SESSIOS, uma série de shows com artistas autorais e em cada show também terá um artista pintando ao vivo. No
dia 22 de agosto de 2021, às 15h, terá show de Alexandre da Mata & Black Dogs, a pintura ficará por conta de Lax Aiala.

PASSEIO DE CICLOTURISMO
Município:

Carvalhos

Data:

22/08

Categoria:

Esportivo

Endereço:

Estrada Carvalhos x Aiuruoca - Centro, Av Esdras Thomaz Salvador, 295

Circuito:

Circuito Montanhas Mágicas da Mantiqueira

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3345-1455

Descrição:
Passeio de cicloturismo entre Carvalhos e Aiuruoca, evento de bike

RICKY VALLEN: A VOZ MUTANTE
Município:

Belo Horizonte

Data:

22/08

Categoria:

Show

Endereço:

Cine Theatro Brasil Vallourec - Centro, Avenida Amazonas, 315

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3201-5211

Facebook:

https://facebook.com/CineTheatroBrasil/?_rdc=1&_rdr

Site:

http://cinetheatrobrasil.com.br/programacao/ricky-vallen-a-voz-mutante/

Descrição:
No dia 22 de agosto às 19 horas, o Cine Theatro realizará o show “A voz mutante”, do cantor Ricky Vallen. O espetáculo foi elaborado exclusivamente para esta apresentação
e traz canções de grandes cantores e compositores nacionais e internacionais. Ricky é um intérprete de estilo único e incomparável, o cantor tem dois CD’s e um DVD e foi o
primeiro artista brasileiro a ser indicado em uma das quatro categorias principais do Grammy Latino Awards em 2007.

CONCERTOS PARA A JUVENTUDE "HAYDN" - ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MG
Município:

Belo Horizonte

Data:

22/08

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

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

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-9000

Facebook:

https://facebook.com/filarmonicamg?_rdc=1&_rdr

Site:

https://www.filarmonica.art.br/concertos/agenda-de-concertos/concertos-para-a-juventude-haydn/

Descrição:
No dia 22 de agosto, você poderá apreciar um repertório com obras de Haydn, na Sala Minas Gerais, com condução do Regente Assistente, José Soares. Haverá sinfonias do
compositor e o concerto para trompete, com solo do principal trompetista, Marlon Humphreys-Lima. O concerto tem entrada gratuita, e os ingressos estarão disponíveis para
retirada somente pela internet.

BOX CINE BRASIL - LAURA
Município:

Belo Horizonte

Data:

23/08, 29/08

Categoria:

Online

Endereço:

http://cinetheatrobrasil.com.br/2021/07/16/o-box-cine-brasil-esta-de-volta/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3201-5211

Facebook:

https://web.facebook.com/CineTheatroBrasil?_rdc=1&_rdr

Site:

http://cinetheatrobrasil.com.br/2021/07/16/o-box-cine-brasil-esta-de-volta/

Descrição:
O Box Cine está de volta e, em agosto, você poderá assistir aos clássicos do cinema de forma gratuita! No primeiro ciclo, todas as obras são premiadas e ganharam o Oscar
em alguma categoria. As cinco obras clássicas e premiadas do cinema mundial serão disponibilizadas gratuitamente no site, sem necessidade de cadastro. Dos dias 23 a 29
de agosto, será exibido o filme: Laura (Laura | EUA | 1944 | Direção: Otto Preminger | Classificação: 10 anos).

OFICINAS ONLINE: ZAP 18 EM CASA
Município:

Belo Horizonte

Data:

23/08, 27/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

O link será disponibilizado para os que se inscreverem. - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3475-6131

Facebook:

https://www.facebook.com/zap.dezoito/

Descrição:
A Zona de Arte da Periferia - ZAP 18 é um coletivo de artistas e um espaço artístico e cultural que produz montagens teatrais e se dedica à formação de atores e educação de
jovens através da arte. A companhia está realizando oficinas no mês de agosto, com o programa ZAP 18 em casa - Oficinas de Teatro Online. Durante os dias 23 à 27 de
agosto de 2021, sempre às 19h, acontecerá a oficina Contação de Histórias e Outras Práticas Lúdicas para Professores, orientada por Micheline Monteiro. A oficina tem como
público-alvo educadores, arte-educadores e professores interessados.

ANIVERSÁRIO DE ITURAMA
Município:

Iturama

Data:

23/08

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Av: Prefeito Juca Pádua - Jd. Eldorado, Av: Prefeito Juca Pádua, 110, Espaço Público

Circuito:

IGR Rota do Triângulo

Organização/Informações:
Telefone:

(34) 3411-9500

Site:

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

Descrição:
Comemora-se a tradicional festa do aniversário de Iturama, celebrada no dia da Padroeira do município (Santa Rosa de Lima), 23 de agosto. O evento é sempre comemorado
pelos ituramenses, famílias tradicionais do município e turistas de toda região que se reúnem para participar das festividades. Os shows são realizados por artistas nacional,
regionais e ou local, como Jad e Jadson, Munhoz e Mariano, Banda Estrela Super Som e no dia churrasco para a população e visitantes.

FESTIVAL MUSIMAGEM
Município:

Belo Horizonte

Data:

23/08, 29/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://festival.musimagembrasil.com/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/musimagembrasil

Site:

https://festival.musimagembrasil.com/

Descrição:
Em comemoração dos 8 anos do CCBB BH, acontecerá o VII Festival Musimagem, em uma versão totalmente virtual. Entre os dias 23 a 29 de agosto de 2021, o evento
reunirá músicos, compositores e especialistas, entre ícones brasileiros e internacionais, para celebrar e discutir as trilhas sonoras de cinema e TV. O evento contará com
debates, workshops, apresentações e games interativos. O festival também contará com inúmeras ferramentas tecnológicas, como a primeira sala de cinema virtual da
América Latina, onde os usuários poderão entrar, simultaneamente para assistir curtas-metragens e interagir entre si, uma vez que a experiência é de acesso multiusuário, e
com caráter interativo, por meio de chat e do uso de emojis. A abertura do Festival, por sua vez, contará com duas ativações de jogos – “Passeio virtual” e “A música certa
para a cena certa” –, que propõem um mergulho no universo da produção audiovisual das trilhas, músicas e do trabalho de pós-produção realizado nos estúdios.

FESTA PORTUGUESA 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

23/08, 28/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Online

Endereço:

https://www.instagram.com/festaportuguesabh/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://web.facebook.com/FestaPortuguesaBeloHorizonte/?_rdc=1&_rdr

Site:

https://www.camaraportuguesamg.com.br/?fbclid=IwAR1dEtHZ-6MMr7maosaC9n32gWtLhMlHZTbC9yKJbPoTojzjuRl4iTvbZYE

Descrição:
A edição 2021 da tradicional Festa Portuguesa chega ,em sua 10.ª edição, com uma programação híbrida entre o virtual e o presencial. Entre 23 e 28 de agosto, o público irá
conferir mais de 20 atrações. O evento contará com shows de artistas portugueses e brasileiros, lives com chefs portugueses e mineiros, palestras, rodadas de negócio e uma
rica programação para conhecer e apreciar a cultura luso-brasileira em uma plataforma digital completa. Haverá também três seminários sobre Turismo, Comércio Exterior e
sobre Vitivinicultura e Olivicultura.

WORKSHOP ONLINE DE HOTELARIA E DO TURISMO DE BH
Município:

Belo Horizonte

Data:

23/08, 27/08

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/RedePrimedeComunica%C3%A7%C3%A3o - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 97558-0106

Descrição:
Entre os dias 23 a 27 de agosto, acontecerá o Primeiro Workshop Hoteleiro de Belo Horizonte, com uma programação totalmente online, com aulas e palestras ao vivo
divulgadas no canal do YouTube da Rede Prime de Comunicação. A programação do workshop terá a apresentação de Pablo Ramos, gestor hoteleiro com 24 anos de
carreira e CEO da MHB Hotelaria, Rogerio Lopes, especialista em Marketing Digital e criador da Truth Marketing e Minas10 Esporte Clube.

DIÁLOGOS POSSÍVEIS: MUSEU MINEIRO E MUSEU DE QUILOMBOS E FAVELAS URBANOS
Município:

Belo Horizonte

Data:

23/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCDwGBW_hdfoF7nfOhPerhKA - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3058-1587

Site:

http://www.museumineiro.mg.gov.br/?ltclid=68e43c6d-fadb-4fe7-aea4-852859c77af9

Descrição:
A live "Diálogos Possíveis" que acontecerá no dia 23 de agosto de 2021, às 17h, no canal do YouTube do Museu Mineiro, trará o Museu de Quilombos e Favelas Urbanos
(MUQUIFU) para (re)interpretar, (re)imaginar e (re)existir sobre o atual contexto da museologia mineira e brasileira. O Museu Mineiro apresentará o que tem concluído, até o
momento, de sua experiência intercultural e compartilhar os pontos em que o Museu Mineiro e o MUQUIFU convergem e dialogam para um pensamento museal,
principalmente sobre a história de Belo Horizonte e do Largo do Rosário.

EXPOSIÇÃO VIRTUAL FIGURAÇÕES: IMAGÉTICA RELIGIOSA NO ACERVO ARTÍSTICO DA UFMG
Município:

Belo Horizonte

Data:

24/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/CulturaUFMG - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-6411

Facebook:

https://facebook.com/culturaufmg?_rdc=1&_rdr

Site:

https://www.ufmg.br/cultura/index.php

Descrição:
“Se é função universitária também inquirir a cultura na qual se inclui, excluir o âmbito religioso seria tão somente impossível”, afirma o texto que introduzirá a exposição virtual
"Figurações: imagética religiosa" no Acervo Artístico da UFMG, que será inaugurada no dia 24 de agosto, durante um evento de comemoração ao Jubileu da Cúria
Metropolitana de Belo Horizonte. Denominado Arte e devoção: o sagrado sob o olhar diverso da Universidade, a live será transmitida a partir das 15h, no canal no YouTube
da Diretoria de Ação Cultural da Universidade Federal de Minas Gerais.

DIÁLOGOS: O PRESENTE DA MÚSICA - CONSERVATÓRIO UFMG
Município:

Belo Horizonte

Data:

24/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/watch?v=pZi12eCC-Ck - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-8300

Facebook:

https://www.facebook.com/conservatorioufmg

Site:

https://www.ufmg.br/conservatorio/

Descrição:
No dia 24 de agosto de 2021, às 19h30, acontecerá o Diálogos - O presente na Música: Música na Tradição e a Tradição na Música. O programa receberá a percursionista e
mestre de capoeira, Alcione Oliveira e o tubista e capitão regente de guarda de Moçambique em Brumadinho, Aldo Bibiano. A conversa será conduzida por Glaura Lucas,
etnomusicóloga e professora aposentada da UFMG. O diálogo discorrerá sobre o encontro dos universos de mestres dos saberes tradicionais e músicos profissionais. Os
convidados discutirão como a vivência de culturas populares e as trocas com comunidades tradicionais inspiram seus trabalhos enquanto músicos, impactando suas
performances e sonoridades.

SEMANA DE 22: INFLUÊNCIAS MODERNISTAS EM BELO HORIZONTE - 25/8
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.spixturismo.com.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3222-9021

Facebook:

https://web.facebook.com/SpixTurismo/?fref=ts&_rdc=1&_rdr

Site:

https://www.spixturismo.com.br/

Descrição:
Cem anos após a ruptura do Brasil com Portugal, pontuado pelo grito do Ipiranga, o país entra numa época de turbulência política, social, econômica e cultural. Um
movimento de artistas brasileiros nega o academicismo e o tradicionalismo vigente na época, buscando assim uma nova concepção artística deflagrada pela "Semana de 22",
A programação deve ser acompanhada pelas redes sociais do evento.

CINE SANTA TEREZA - PROGRAMAÇÃO AGOSTO 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/08, 29/08

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Cine Santa Tereza - Santa Tereza, Rua Estrela do Sul, 89

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3277-4699

Facebook:

https://www.facebook.com/cinesantatereza

Descrição:
O Cine Santa Tereza será reaberto a partir do dia 4 de agosto de 2021 e para essa reabertura, apresenta uma programação para a família durante todo o mês de agosto, de
quarta-feira a domingo, das 16h às 21h. As mostras em cartaz serão “Cinema negro americano em destaque” e “Animação para toda a família”, bem como a exposição
“Cinema Cubano em Cartaz”. Entre os dias 25 a 29 de agosto de 2021, a sessão de 16h30 apresentará o filme Valente e a de 19h o filme Selma. A exposição "Cinema
Cubano em Cartaz", com acesso apenas para o público das sessões de cinema, de Eduardo Bachs, explora cores, formas, texturas e elementos gráficos que fazem referência
a grandes escolas e movimentos artísticos, como a pop art, o Push Pin Studios de Nova York e aos pôsteres de filmes do leste europeu. Usando técnicas de desenho e
impressos em serigrafia, suas produções são um grande exemplo do diálogo existente entre as artes gráficas e a sétima arte.

PASSEIO CICLÍSTICO
Município:

Toledo

Data:

25/08

Categoria:

Esportivo

Endereço:

Praça Central - Centro , Praça Matriz , 00

Circuito:

IGR Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3436-1219

Facebook:

https://www.facebook.com/prefeitura.toledo/

Descrição:
Passeio ciclístico é um evento voltado ao publico que gosta de pedalar nas montanhas e estradas vicinais, onde atrai diversos participantes de São Paulo e da nossa região.

FESTIVAL DE INVERNO
Município:

Toledo

Data:

25/08, 28/08

Categoria:

Gastronômicos e Produtos

Endereço:

Praça São josé - Centro, Praça Matriz, 00, centro

Circuito:

IGR Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3436-1144

Facebook:

https://www.facebook.com/prefeitura.toledo/

Descrição:
Gastronomia diferenciada com comidas típicas mineira, barracas com Food Trucks com diversos tipos de lanches, sorvetes, shakes e diversos shows na Serra da Mantiqueira
com um clima sem igual!

8º FESTIVAL PONTA A PÉ CULTURAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/08, 27/08

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.instagram.com/coccixcompanhia/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://facebook.com/coccixteatral?ltclid=c0b5c200-138a-4a92-bad8-3adfa67743c0&_rdc=1&_rdr

Descrição:
O 8º Festival de Ponta a Pé Cultural, acontecerá entre os dias 25 a 27 de agosto, e apresentará uma programação com diversas atividades e atrações de circo, teatro, dança,
audiovisual, música, batalha de poesia e oficinas, produzidas por artistas de Belo Horizonte e outras regiões de Minas Gerais. Você poderá acompanhar o festival nas redes
sociais oficiais da Companhia Teatral da Cóccix.

SARAU LITERÁRIO: CARTOGRAFIA AFETIVA - SESC PALLADIUM
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/08

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Teatro de Bolso Sesc Palladium - Centro, Rua Rio de Janeiro, 1046

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3270-8100

Descrição:
A cartografia afetiva é uma forma de imersão no mundo vivido, a relação do morador com sua cidade, seu bairro, sua rua, abrindo encontros e possibilidades. Tal abrangência
será abordada no Sarau Literário do Sesc Palladium do mês de agosto, no dia 25, às 20h, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium. Os convidados João Paiva, Fabrício
Marques e Isabela Alves levam a diversidade dessas vozes que ecoam e reverberam pelas ruas, becos e vielas, a poesia que atravessa barreiras geográficas.

8ª EDIÇÃO - FICC: FESTIVAL INTERNACIONAL DE CERVEJA E CULTURA
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/08, 27/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/FestivalFICC/featured - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 2511-4016

Facebook:

https://www.facebook.com/festivalficc

Descrição:
O Festival Internacional de Cerveja e Cultura - FICC, um dos maiores eventos de entretenimento do país, acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de agosto de 2021, em versão
virtual. O Festival terá como temática o pioneirismo da cerveja artesanal de Belo Horizonte e seu legado em construção. A 8ª edição do evento buscará construir uma linha do
tempo histórica, enaltecendo o pioneirismo da cerveja artesanal mineira e seu sofisticado legado, conduzindo ao protagonismo, tal potencial turístico da cidade de Belo
Horizonte – com uma população de apaixonados por cerveja e boa gastronomia, fazendo jus ao título recentemente recebido da Unesco, como Cidade Criativa da
Gastronomia. O FICC EM CASA focará em 5 eixos: Música, Mundo Cervejeiro, Gastronomia, Cultura e Responsabilidade Social. Esses assuntos serão passados através de
lives no canal do evento no YouTube, enquanto é produzido, paralelamente, um documentário com o título "Os Belos Horizontes da Cerveja Artesanal: do pioneirismo ao seu
legado."

2º FESTIVAL DE TURISMO DE BH
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/08, 27/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UC0VgdRwSWgTDR7Df8OALnjw/featured - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3277-9701

Descrição:
Com objetivo de discutir os caminhos para a reconstrução do turismo em Belo Horizonte no pós-pandemia, entre os dias 25 a 27 de agosto de 2021 acontecerá a segunda
edição do Festival de Turismo de Belo Horizonte. O evento acontecerá de forma completamente virtual, com a intenção de conectar o trade turístico da capital mineira
apresentando as boas práticas dos principais atores do semento regional.

FESTIVAL LITERÁRIO MARIETA VIANA
Município:

Campestre

Data:

26/08

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/results?search_query=sme+campestre - , ,

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3743-1660

Facebook:

https://www.facebook.com/prefeituracampestremg/

Site:

https://www.campestre.mg.gov.br/

Descrição:
O Marieta Viana é um festival que visa valorizar os novos autores da localidade, além de fomentar e apoiar a leitura e a escrita das crianças e adolescentes, para participar do
evento o candidato tem que estar matriculado em uma instituição de ensino da localidade ou ser um cidadão campestrense, mas, todos podem ser espectadores e prestigiar o
evento que acontecerá no dia 26 de agosto, ás 19 hrs e 30 min em modalidade virtual por meio de live, que será transmitida pela página do Facebook da Prefeitura Municipal
de Campestre ou pelo canal do Youtube da Secretária Municipal de Educação de Campestre SME.

VISITAS VIRTUAIS: NA BOCA DA MATA AH - CASA FIAT DE CULTURA
Município:

Belo Horizonte

Data:

26/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

O link será disponibilizado para os que se inscreverem. - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3289-8900

Facebook:

https://www.facebook.com/casafiatdecultura

Site:

http://www.casafiat.com.br/?p=7939

Descrição:
No dia 26 de agosto de 2021, às 19h, acontece a visita à exposição virtual "Na boca da Mata Ah", da artista plástica Carolina Botura, selecionada do 4° Programa de Seleção
da Piccola Galleria. O espaço é destinado a artistas da cena contemporânea e foi criado em 2016, com o intuito de apresentar e destacar trabalhos inéditos de artistas
locais.⠀ O foco das visitas virtuais da Casa Fiat de Cultura é compartilhar conhecimentos sobre arte. As educadoras do Programa Educativo compartilham informações sobre
as mostras em cartas e tiram dúvidas do público durante as transmissões ao vivo.

FESTEJO TAMBOR MINEIRO 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

26/08, 29/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/user/festejotambormineiro - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3227-1187

Facebook:

https://web.facebook.com/festejotambormineiro

Descrição:
Criado em 2002, o Festejo reúne guardas e Irmandades do Rosário, grupos percussivos e artistas para celebrar a cultura reinadeira / congadeira e a influência banto na
música produzida no país, no estado e na cidade. Entre os dias 26 a 29 de agosto, acontecerá a edição virtual do festejo. A programação contará com várias apresentações
musicais, culturais e uma roda de conversa de artistas convidados.

ALLEGRO E VIVACE 8 - ORQUESTRA FILARMÔNICA
Município:

Belo Horizonte

Data:

26/08, 27/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/Filarm%C3%B4nicadeMinasGerais - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-9000

Facebook:

https://facebook.com/filarmonicamg?_rdc=1&_rdr

Site:

https://www.filarmonica.art.br/concertos/agenda-de-concertos/sinais-de-primavera/

Descrição:
Nos dias 26 e 27 de agosto, você poderá acompanhar ao vivo pelo canal do YouTube da Orquestra Filarmônica, o concerto da edição Primavera 2021 "Allegro e Vivace 8",
sob a condução do Regente Assistente, José Soares, e com a participação especial do pianista Scopel que interpretará o Concerto para piano nº 5 do compositor francês,
obra de caráter oriental e alta dramaticidade.

AGROPOVO - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CENTRALINA
Município:

Centralina

Data:

26/08, 29/08

Categoria:

Congressos e Convenções, Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço:

Parque de Exposições Francisco Marciano de Oliveira - Samir Almeida Brasil, Avenida Afonso Pena, 2820

Organização/Informações:
Telefone:

(34) 99643-2927

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 6ª edição em 2021 (Programada salvo caso não seja possível pela Pandemia do Covid-19)
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 2021, 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.

VISITA VIRTUAL MEDIADA MM GERDAU - O PRÉDIO ROSA
Município:

Belo Horizonte

Data:

26/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/user/MuseuMinasMetal - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3516-7200

Site:

https://mmgerdau.org.br/programacoes/o-predio-rosa-em-visita-virtual-mediada-ao-vivo/

Descrição:
No dia 26 de agosto de 2021, às 19h, no canal do YouTube do MM Gerdau, acontecerá uma visita virtual ao vivo mediada, transmitida diretamente do Prédio Rosa, em
homenagem ao Dia do Patrimônio. Na visita serão abordados temas como arquitetura, memória e patrimônio, revelando os detalhes das belezas arquitetônicas do edifício
histórico.

FESTIVAL SALVE A CENA
Município:

Belo Horizonte

Data:

26/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/SalveaCena - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3411-5229

Descrição:
Um festival criado para mostrar a Cena Cultural que fez de BH uma referência na vida noturna nacional e transformou a Capital dos Botecos na cidade da Música ao Vivo. A
transmissão será ao vivo no canal do YouTube oficial do Salve a Cena. No dia 26 de agosto haverá a apresentação da banda Classic às 20h30.

EXPOSIÇÃO "DESDE O CHÃO DO JEQUITINHONHA" - CENTRO DE ARTE POPULAR
Município:

Belo Horizonte

Data:

26/08, 07/11

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Sala de Exposição Temporária da Casa de Arte Popular - Lourdes, Rua Gonçalves dias, 1608

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3222-3231

Descrição:
Entre 26 de agosto até 7 de novembro, o Centro de Arte Popular de Belo Horizonte, irá apresentar a exposição "Desde o chão do Jequitinhonha", composta por imagens e
objetos do fotógrafo e colecionador Lori Figueiró, que retratam o Vale do Jequitinhonha e seu bem mais precioso: as pessoas e suas histórias. No conjunto das imagens que
compõem a exposição, é possível destacar a atração que o artista tem por retratar as mulheres do Vale. Símbolos da resistência, elas são as matriarcas e filhas que
preservam as tradições da região, que sustentam as famílias enquanto os homens estão na lavoura ou na cidade grande; que levam o conhecimento aos mais novos e
tentam, bravamente, perpetuar o fazer da arte popular local, seja nas cerâmicas, nos bordados, nas pinturas, enfim, em sua relação com o que têm à mão para produzir.

FESTICAP
Município:

Cachoeira de Pajeú

Data:

27/08, 29/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Av. Daniel Ferraz - Deraldo Dantas, Av. Daniel Ferraz, s/n, Próximo a Ponte e o córrego São Francisco

Circuito:

IGR Lago de Irapé

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 3754-1200

Facebook:

https://www.facebook.com/prefeiturapajeu/

Site:

https://cachoeiradepajeu.mg.gov.br/

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
shows regionais, bandas de diversos ritmos e muita diversão para pessoas de todas as idades.

PEÇA: COMO VENCER A BUROCRACIA SEM TER UM INFARTO - PALÁCIO DAS ARTES
Município:

Belo Horizonte

Data:

27/08, 29/08

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Palácio das Artes (Teatro João Ceschiatti) - Centro, Avenida Afonso Pena, 1537

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3236-7400

Facebook:

https://www.facebook.com/fundacaoclovissalgado/

Descrição:
Durante os dias 20 a 29 de agosto de 2021, estará em cartaz no Palácio das Artes, no Teatro João Ceschiatti, a peça "Como vencer a burocracia sem ter um infarto", comédia
dirigida por Ilvo Amaral, com texto de Ed Vasconcellos e apresentação de Fernando Veríssimo e Lucas Barbosa.

THIAGO VENTURA EM: "MODO EFETIVO"
Município:

Belo Horizonte

Data:

27/08, 28/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Cine Theatro Brasil Vallourec - Centro, Avenida Amazonas, 315

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3201-5211

Facebook:

https://facebook.com/CineTheatroBrasil?_rdc=1&_rdr

Site:

http://cinetheatrobrasil.com.br/programacao/thiago-ventura-em-modo-efetivo/

Descrição:
Nos dias 27 e 28 de agosto, acontecerá no Cine Theatro, o 4º show solo do Thiago Ventura em: "Modo Efetivo", que se aproxima da realidade do público falando sobre os
primeiros relacionamentos amorosos, sexualidade e as relações cotidianas. Thiago é um dos maiores comediantes de stand up comedy da atualidade. Com sua
personalidade irreverente, se destacou no cenário da comédia com o estilo “de quebrada” e por fazer piada com assuntos do dia a dia e vivências da periferia, fazendo com
que milhares de pessoas que nunca haviam estado no teatro, pudessem se identificar e rir.

HILDA PENHA: MONÓLOGO DO GRUPO DE TEATRO MULHERES MÍTICAS
Município:

Belo Horizonte

Data:

27/08, 29/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/CentroCulturalUFMG - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-8290

Facebook:

https://facebook.com/centroculturalufmg?_rdc=1&_rdr

Descrição:
Nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2021, às 18h30, o Centro Cultural UFMG irá transmitir no canal oficial do YouTube o teatro-vídeo Hilda Penha, criado a partir do texto da
dramaturga chilena Isidora Stevenson. O monólogo do grupo de teatro Mulheres Míticas é dirigido por Sara Rojo e protagonizado pela artista convidada Marina Viana. A
transmissão será aberta ao público e integra o projeto Baixo Centro En[cena], como parte da programação do Circuito Cultural UFMG.

ENCONTRO "BRINCAR JUNTO" - GRUPO AFETO
Município:

Belo Horizonte

Data:

28/08

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

QuinTao das Artes - Salgado Filho, Rua Divisa Nova, 85

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98889-9769

Facebook:

https://facebook.com/grupoafetoBH?_rdc=1&_rdr

Descrição:
No dia 28 de agosto, o Grupo Afeto irá realizar uma oficina com ações nas áreas de Brinquedos e Brincadeiras, Teatro para a Infância, Oficinas Literárias, Encontros entre
Pais e Filhos e Palestras. A oficina está sendo planejada de modo a criar um ambiente que promova o vínculo entre a criança e seu adulto de referência, possibilitando o
desenvolvimento de habilidades motoras, cognitivas e afetivas. A atividade será realizada no formato híbrido, e a criança deve estar obrigatoriamente acompanhada por um
adulto.

V SEMINÁRIO SUBTEXTO EM DIÁLOGO: O TEATRO FORA DO TEATRO - GRUPO GALPÃO
Município:

Belo Horizonte

Data:

28/08, 29/08

Categoria:

Congressos e Convenções, Culturais e Artísticos, Online, Outros

Endereço:

https://www.grupogalpao.com.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3463-9186

Facebook:

https://www.facebook.com/grupogalpao

Site:

https://www.grupogalpao.com.br/

Descrição:
O V Seminário Subtexto em Diálogo, ofertado pelo Galpão Cine Horto, acontecerá nos dias 28 e 29 de agosto, com a temática "O teatro fora do teatro". Artistas, professores,
críticos e pesquisadores das artes cênicas se reunirão para discutirem experiências artísticas, pedagógicas e de gestão realizadas nos últimos dois anos, fortemente afetadas
pela pandemia de Covid-19. Com os teatros, escolas e centros culturais fechados, foi necessário buscar um teatro fora do teatro, sem a presença física e o espaço
convencional. O evento será dividido em cinco meses: criação, pedagogia, crítica, gestão e espacialidade, onde cinco mediadores e dez convidados discutirão o assunto a
partir de suas reflexões e experiências. A partir desse encontro será produzida a 16ª Subtexto - Revista de Teatro do Galpão Cine Horto, que conterá textos decorrentes das
discussões do seminário.

ENDURO DE BIKE - PICO DA IBITURUNA
Município:

Governador Valadares

Data:

28/08, 29/08

Categoria:

Esportivo

Endereço:

https://www.sympla.com.br/enduro-gv__1133682 - Elvamar, Estrada do Ibituruna, S/Nº, Pico da Ibituruna

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Descrição:
O Enduro é a competição de bike que envolve trechos de Downhill com trechos de pedal em retas e subidas, e essa edição acontecerá na Ibituruna, com várias categorias
participantes.

FESTA DO CAVALO
Município:

Santana de Pirapama

Data:

28/08, 29/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Show

Endereço:

Fazenda Vargem Alegre - Zona Rural, vargem alegre, 101

Circuito:

IGR Grutas

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99957-2869

Site:

http://santanadepirapama.mg.gov.br/

Descrição:
Concurso de Marcha, Cavalgada

CONCERTO STABAT MATER – O DRAMA DO BARROCO ITALIANO
Município:

Belo Horizonte

Data:

28/08

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Palácio das Artes - Centro, Avenida Afonso Pena, 1537

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3236-7400

Facebook:

https://facebook.com/fundacaoclovissalgado?_rdc=1&_rdr

Site:

https://fcs.mg.gov.br/eventos/concerto-stabat-mater-o-drama-do-barroco-italiano-temporada-de-opera-2021/

Descrição:
A Fundação Clóvis Salgado e o Instituto Unimed BH vão realizar o inédito concerto "Stabat Mater – O Drama do Barroco Italiano" evento que compõe a programação da
aclamada Temporada de Ópera on-line 2021 e celebra os 50 anos do Palácio das Artes, no dia 28 de agosto, a partir das 20h30min no Grande Teatro Cemig. A regência
ficará à cargo do Maestro Titular da OSMG, Silvio Viegas, e a apresentação contará com a participação especial dos solistas convidados Pablo Rossi (piano), Lina Mendes
(soprano) e Juliana Taino (mezzo soprano), grandes destaques no cenário da música erudita mundial.

ENDURO PICO DA IBITURUNA 3º
Município:

Governador Valadares

Data:

28/08

Categoria:

Esportivo

Endereço:

Trilhas Bar - Elvamar , R. da Altíno Marquês, s/n

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 99156-6672

Descrição:
Serão 4 especiais nas Trilhas da Embratel e Curralzinho, duas no sábado e duas no domingo. Os tempos serão cronometrados e teremos troféus ate o quinto lugar para as
categorias da modalidade Enduro e Downhill. As novidades ficam por conta de novos trechos das especiais, mais categorias divididas por idade , regulamento do evento para
que se cumpram todos os horários e não tenhamos atrasos, adesivos nas bikes para que os atletas saibam os horários certos de reconhecimento e largada oficial, os atletas
ao fazerem as inscrições receberão kits contendo uma camisa, um squeezer, alem da placa numeral. E medalha finisher para aqueles que finalizarem os dois dias de prova.

MAO SESSIONS
Município:

Belo Horizonte

Data:

29/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/SionProdu%C3%A7%C3%B5es - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99868-8300

Facebook:

https://www.facebook.com/sion.producoes.9

Descrição:
O Museu de Artes e Ofícios abrirá suas portas para o MAO SESSIOS, uma série de shows com artistas autorais e em cada show também terá um artista pintando ao vivo. No
dia 29 de agosto de 2021, às 15h, terá show de Aldrin Gandra, a pintura ficará por conta de Estêvão Campos.

CELEBRAÇÃO DA MISSA NA GRUTA DA PEDRA SANTA
Município:

Muriaé

Data:

29/08

Categoria:

Religiosos

Endereço:

Gruta da Pedra Santa - N/A, Comunidade Rural, N/A

Circuito:

IGR 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.

CAVALGADA DE PIRAJUBA
Município:

Pirajuba

Data:

29/08

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Parque de Exposição Geraldo Alves de Brito - Centro, R. Sidehan Rosa Muniz, s/n

Circuito:

IGR Rota do Triângulo

Organização/Informações:
Telefone:

(34) 3426-0103 (34)3426-0173

Site:

http://www.pirajuba.mg.gov.br

Descrição:
O evento é considerado a abertura da contagem regressiva para a Festa do Peão e reúne anualmente milhares de cavaleiros e entusiastas, que percorrem as vias da cidade
em carretas ou animais, anunciando a chegada da aguardada data. No total, cerca de 5 mil pessoas comparecem ao Parque de Exposições Geraldo Alves Brito, onde
acontece a concentração de todas as equipes participantes e que também são realizadas diversas outras atividades, dentre elas a tradicional Queima do Alho.

1º ENCONTRO ECOLÓGICO DE CANOAGEM DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Município:

São João Nepomuceno

Data:

29/08

Categoria:

Esportivo

Endereço:

Cachoeira da Fumaça - Povoado de Araci, Povoado, s/n

Circuito:

IGR Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(32) 3261-1285

Facebook:

https://www.facebook.com/prefeiturasjnepomuceno

Site:

https://www.sjnepomuceno.mg.gov.br/

Descrição:
O evento reunirá cerca de 100 atletas de diversas cidades de Minas Gerais e Rio de Janeiro para navegação, a partir da Cachoeira da Fumaça, com percurso pelo Rio Novo,
um dos maiores da Zona da Mata mineira, e chegada na represa da Usina Maurício, no município de Itamarati de Minas. A população pode acompanhar a largada na grande
área da cachoeira, com serviço de bar e almoço. O mesmo acontece na chegada em Itamarati de Minas. Entrada gratuita.

2ª EDIÇÃO: PRÊMIO EMPREENDEDORAS MINEIRAS
Município:

Belo Horizonte

Data:

29/08

Categoria:

Outros

Endereço:

Sesc Palladium - Centro, Rua Rio de Janeiro, 1046

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 99203-4740

Descrição:
No dia 29 de agosto de 2021, empreendedoras de todo o estado de Minas Gerais se encontrarão na segunda edição do Premio Empreendedoras Mineiras, para serem
reconhecidas e homenageadas. O evento visará reconhecer, homenagear e capacitar mulheres empreendedoras.

ESPETÁCULO "ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS" - DIVERSÃO EM CENA
Município:

Belo Horizonte

Data:

29/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://web.facebook.com/DiversaoEmCena?_rdc=1&_rdr - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-1730

Facebook:

https://facebook.com/DiversaoEmCena?_rdc=1&_rdr

Site:

https://www.famb.org.br/?fbclid=IwAR0hn5bLROd0xZLaIsVqsejKbmFh19Bi6iOCbju7zpwZsFYS1RjLAMtEVvk

Descrição:
No dia 29 de agosto, a Fundação ArcelorMittal irá apresentar o espetáculo "Alice no País das Maravilhas". A transmissão acontecerá na página do Facebook e no canal do
YouTube da fundação, a partir das 16 horas. O espetáculo é sobre uma menina, um coelho e uma história capaz de fazer qualquer pessoa voltar a sonhar.

1ª CORRIDA ECOLÓGICA CULTURAL APA PEDRA BRANCA
Município:

José Raydan

Data:

29/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Esportivo

Endereço:

Área de Proteção Ambiental Pedra Branca - Zona Rural, Área de Proteção Ambiental Pedra Branca , S/Nº

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 98715-7363

Facebook:

https://www.facebook.com/joseraydanculturaeturismo

Site:

https://www.joseraydan.mg.gov.br/

Descrição:
Convidamos para a 1ª Corrida Ecológica da APA Pedra Branca que acontecerá no dia 29/08! Sabemos, que é um dever de todos nós cuidar do meio ambiente, então,
pensando nisso, a cada atleta inscrito, uma árvore será plantada na área de proteção Ambiental! Será uma corrida recreativa, momento muito gostoso, em que vamos cuidar
do meio ambiente, da nossa saúde e também, apreciar as belezas da APA Pedra Branca Patrimônio Cultural de José Raydan. São dois trajetos contínuos de 12 km ou 16 km,
percurso leve, mesmo para iniciantes. Teremos suporte, carros de apoio e café da manhã e música ao vivo! Conto com a participação de todos! A concentração será na Praça
Cônego Lafaiete a partir das 07h da manhã!

BOX CINE BRASIL - À MEIA LUZ
Município:

Belo Horizonte

Data:

30/08, 05/09

Categoria:

Online

Endereço:

http://cinetheatrobrasil.com.br/2021/07/16/o-box-cine-brasil-esta-de-volta/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3201-5211

Facebook:

https://web.facebook.com/CineTheatroBrasil?_rdc=1&_rdr

Site:

http://cinetheatrobrasil.com.br/2021/07/16/o-box-cine-brasil-esta-de-volta/

Descrição:
O Box Cine está de volta e, em agosto, você poderá assistir aos clássicos do cinema de forma gratuita! No primeiro ciclo, todas as obras são premiadas e ganharam o Oscar
em alguma categoria. As cinco obras clássicas e premiadas do cinema mundial serão disponibilizadas gratuitamente no site, sem necessidade de cadastro. Dos dias 30 de
agosto a 5 de setembro, será exibido o filme "À Meia Luz", (Gaslight | ING | 1944 | Direção: George Cukor Classificação: 12 anos).

SEXTA NA PRAÇA
Município:

Gonzaga

Data:

30/08, 17/12

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Praça Coronel Quincote - Centro, Praça Coronel Quincote, s/n

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 3415-1275

Descrição:
O Projeto Sexta na Praça é um evento que acontece inicialmente duas vezes ao mês, posteriormente uma vez somente. Evento realizado na Praça Coronel Quincote com
apresentações de artistas regionais, barraquinhas com bebidas, salgados e comida mineira.

FESTIVIDADES EM HONRA À PADROEIRA NOSSA SENHORA DO MONTSERRAT
Município:

Baependi

Data:

30/08, 12/09

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.facebook.com/Paróquia-Santa-Maria-de-Baependi-mg-294614594079128 - , ,

Circuito:

IGR Águas

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3343-1031

Facebook:

https://www.facebook.com/Paróquia-Santa-Maria-de-Baependi-mg-294614594079128

Descrição:
Novena Preparatória de 30 de agosto a 07 de setembro: Todos os dias da novena: Às 15h - Momento Devocional à Virgem Maria; Às 18h30 - Novena em Honra a Nossa
Senhora do Montserrat; Às 19h - Santa Missa Presidida pelos Padres convidados. Dia 08 de setembro - Quarta-feira - Dia de Nossa Celestial Padroeira com a seguinte
programação: 07h: Celebração da Santa Missa 10h: Santa Missa Concelebrada presidida por DD. Padre Wagner Ferreira (reitor do Santuário Pai das Misericórdias na
Canção Nova) e Solene descida da Imagem da Padroeira. 12h: Oração do Santo Terço conduzido pelos movimentos marianos de nossa Paróquia. 16h: Santa Missa em
Honra a Nossa Senhora do Montserrat presidida por Pe. Edson Pereira, DD. Reitor Santuário Imaculada Conceição da Beata Nhá Chica. Dias 10,11 e 12 de setembro Sexta-feira, Sábado e Domingo - Lives musicais da Festa da Padroeira. Dia 19 de setembro - Domingo: Sorteio do Quadro e da Imagem de São José Observações: 1) Toda
programação presencial segue com restrições, a inscrição deve ser feita no Escritório Paroquial ou pelo Site: paroquiasantamaria.com.br/cadastro. 2) Acompanhe também as
transmissões on line por nossa mídia digital

PALESTRA - PODER E HISTÓRIA: OS DESAFIOS DA PRAÇA CONTEMPORÂNEA
Município:

Belo Horizonte

Data:

31/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCG1e-aC4zV04-OivP4JNzPQ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3289-8920

Site:

http://www.casafiatdecultura.com.br/?ltclid=

Descrição:
Símbolos de comunidade e espaços de socialização, as praças representam um dos principais espaços arquitetônicos de uma cidade. Nas sociedades contemporâneas,
esses locais tão simbólicos têm um dos grandes desafios arquitetônicos do século XXI: buscar conexões entre os anseios da população e sua função enquanto espaço
público. A arquiteta Carlotta Pinna irá falar sobre o tema em um bate-papo mediado pela coordenadora de pós-graduação de Interiores do Istituto Europeo di Design (IED),
Graziela Nivoloni. O evento é uma parceria entre a Casa Fiat de Cultura, o Consulado da Itália em Belo Horizonte e o IED, e acontecerá no dia 31 de agosto, a partir das 19
horas, com transmissão ao vivo nas redes sociais do evento.

CIDADE CRIATIVA DA GASTRONOMIA: NOSSAS RAÍZES (31/8)
Município:

Belo Horizonte

Data:

31/08

Categoria:

Gastronômicos e Produtos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/LivreViagenseTurismo - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98477-2015

Facebook:

https://web.facebook.com/livreviagenseturismo?_rdc=1&_rdr

Descrição:
A gastronomia de Belo Horizonte é rica e popularmente conhecida por todo o Brasil, o que faz com que a cidade seja um centro de referência do estado. Recentemente, em
30 de outubro de 2019, a cidade recebeu o título de Cidade Criativa da Gastronomia pela UNESCO, reconhecida pelo sabor e tradição de sua comida. No dia 31 de agosto
(terça-feira) acontecerá uma mesa redonda com as profissionais Guias de Turismo: Tânia Assunção e Maria Cristina Santos (também cozinheira de mão cheia) e com a
pesquisadora em alimentos tradicionais: Luciana Priscila do Carmo. O bate papo será mediado pelo Turismólogo Thiago Bicalho.

WORKSHOP: O TEATRO NO AUDIOVISUAL - SESC PALLADIUM
Município:

Belo Horizonte

Data:

31/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

Sesc Palladium - Centro, Rua Rio de Janeiro, 1046

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3270-8100

Descrição:
Levantando discussões sobre as possibilidades da relação direta entre teatro e audiovisual, no dia 31 de agosto acontecerá o workshop "O teatro no audiovisual", com a
participação de Alexandre Hugo, Felipe Cordeiro e Sara Fagundes, do rupo de teatro Mulheres Místicas. Serão partilhadas experiências acontecidas durante a pandemia e
discutidas ferramentas, possibilidades, modos de fazer e as inovações ou reinvenções possíveis para o campo teatral.

CORETO LITERÁRIO
Município:

José Raydan

Data:

31/08

Categoria:

Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço:

Praça Cônego Lafaiete - Centro, Praça Cônego Lafaiete, S/Nº

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 98715-7363

Facebook:

https://www.facebook.com/joseraydanculturaeturismo

Site:

https://www.joseraydan.mg.gov.br/

Descrição:
Convidamos para o nosso evento pela 8° jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais que acontecerá no dia 31/08/2021. O Coreto Literário unirá a literatura e memórias
ao nosso patrimônio cultural. Será exposto no coreto da Praça Cônego Lafaiete, livros de literatura adulto e infantil, com ênfase em autores mineiros. Também teremos
material gráfico identificando e educando a população sobre o nosso patrimônio e como preserva-lo, como banners, fotos e jogos inspirados na nossa história. Venha
participar deste maravilhoso evento sobre a nossa história!

SETEMBRO
CAMPEONATO DE PESCA
Município:

Fronteira

Data:

01/09

Categoria:

Esportivo

Endereço:

Jardim Veraneio - Jardim Veraneio, Orla Jardim Veraneio, -

Circuito:

IGR Rota do Triângulo

Organização/Informações:
Telefone:

(34) 99948-4387

Descrição:
É a pesca que se pratica enquanto atividade de lazer, sem que dela dependa a subsistência do pescador. Também se pode chamar de pesca de lazer ou pesca amadora.
Uma das modalidades mais populares da pesca desportiva é a praticada utilizando-se apenas vara de pesca, linha de pesca, chumbada, anzol.

FESTA DA CASA DE SAÚDE E TORNEIO LEITEIRO
Município:

São Sebastião do Rio Verde

Data:

01/09, 07/09

Categoria:

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

Endereço:

Parque de Exposições Seo Leleco - centro, parque, s/n

Circuito:

IGR Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3364-1144

Descrição:
A festa da Casa de Saúde de São Sebastião do Rio Verde, acontece em setembro, no Parque de Exposições Seo Leleco. É uma festa tradicional do município realizada pela
Associação Casa de Saúde São Sebastião. 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.

MORAR MAIS POR MENOS - 14ª EDIÇÃO
Município:

Belo Horizonte

Data:

01/09, 03/10

Categoria:

Feiras e Exposições

Endereço:

Casarão Cidade Jardim - Cidade Jardim, Rua Eduardo Porto, 246

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99624-1828

Site:

https://morarmais.com.br/mms/belo-horizonte/

Descrição:
Com foco no luxo acessível, na criatividade e na beleza sem ostentação, levando a decoração para a realidade de cada um, a mostra Morar Mais por Menos realiza sua 14ª
edição em Belo Horizonte, em formato híbrido, onde o público poderá fazer a visita presencial ou virtual. Entre 1º de setembro e 3 de outubro, o chique que cabe no bolso é
apresentado por 48 profissionais, em 40 espaços sofisticados que valorizam os conceitos da sustentabilidade. No time de parceiros, mais de 50 apoiadores e fornecedores,
em um belíssimo casarão no bairro Cidade Jardim.

FESTA DA IGREJINHA
Município:

Pedra do Indaiá

Data:

01/09

Categoria:

Cívicos, Culturais e Artísticos, Outros, Religiosos, Show

Endereço:

Patio da Igrejinha - Centro, Alto da Igreja de São Miguel, sn

Circuito:

IGR Grutas e Mar de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

37 3344-1374

Facebook:

http://santuriodosenhorbomjesus

Descrição:
Comemoração que atrai romeiros de toda região para participar da então FESTA DA IGREJINHA, com missas, desfile de carros de boi, cavalgadas, leilões, shows e
barraquinhas

ABERTURA EXPOSIÇÃO SERTÃO MUNDO - ESPAÇO DO CONHECIMENTO UFMG
Município:

Belo Horizonte

Data:

01/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/espacoufmg - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-8350

Facebook:

https://www.facebook.com/espacodoconhecimentoufmg/

Site:

http://www.exposicaosertaomundo.com.br/

Descrição:
No dia 01 de setembro de 2021, às 18h30, através do canal do YouTube do Espaço do Conhecimento UFMG, será lançada a mais nova exposição temporária do museu,
chamada Sertão Mundo. A exposição se dará através de uma viagem pelo Sertão e por suas diferentes interpretações, seja na música, nos bordados, na dança, na culinária,
nos brinquedos e brincadeiras, nas sonoridades, nas artes visuais ou na literatura, a exposição levará o público a apreciar escutas e vozes de muitos sertões. Acontecerá
totalmente no ambiente virtual, e a visita será realizada por meio de uma plataforma online. Os conteúdos da mostra serão disponibilizados por “temporadas”, e a cada mês,
novas atividades e novas temáticas serão inauguradas, criando assim, uma exposição em constante atualização.

OFICINAS FORMATIVAS - AML
Município:

Belo Horizonte

Data:

02/09, 02/10

Categoria:

Online

Endereço:

https://academiamineiradeletras.org.br/oficinas/inscricoes-abertas-para-oficinas-de-formacao-para-profisisonais-da-educacao/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3222-5764

Facebook:

https://facebook.com/academiamineiradeletras?_rdc=1&_rdr

Site:

https://amlcursos.org/

Descrição:
A Academia Mineira de Letras - AML, irá oferecer oficinas gratuitas para professores, educadores e bibliotecários do Ensino Fundamental e Médio de escolas públicas. Há
opções na área de Literatura, Tecnologia e Linguagem, e as inscrições poderão ser realizadas até o dia 31 de agosto. O acesso às aulas estará disponível entre os dias 2 de
setembro e 2 de outubro.

ROCK DE INVERNO
Município:

Belo Horizonte

Data:

02/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Casa da Amadoria. - Floresta, Rua Mucuri, 325

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/amadoriabh/

Site:

https://www.amadoria.com.br/programacao/rock-de-inverno-0209/

Descrição:
A Casa da Amadoria traz uma programação de inverno com bandas de Rock de Belo Horizonte, homenageando muitas lendas da música. O Rock de Inverno acontecerá às
quintas, a partir das 18h. No dia 02 de setembro de 2021, a banda Vulgo apresentará obras de Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin , AC/DC, Dire Straits, Oasis, Coldplay,
Nirvana, Pearl Jam, Foo Fighters, Strokes, Bob Dylan, Simon & Garfunkel, Jack Johnson, Bob Marley, Eddie Vedder e cia.

MÊS DA CULTURA DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO
Município:

São João Nepomuceno

Data:

02/09, 26/09

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:
Museu Municipal https://www.sjnepomuceno.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/vem-ai-mes-da-cultura-de-sjn-setembro-2021-confira-programacao/1 Centro, Estação, s/n
Circuito:

IGR Caminhos Verdes de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(32) 3261-1285

Facebook:

https://www.facebook.com/prefeiturasjnepomuceno

Site:

https://www.sjnepomuceno.mg.gov.br/

Descrição:
O mês de setembro em São João Nepomuceno é repleto de programações culturais gratuitas em diversos pontos da cidade. Os talentos são-joanenses apresentam e
interpretam belos trabalhos numa diversidade cultural. A edição de 2021 será distribuída em eventos online e presenciais, este com número limitado de público. Todas as
atrações terão transmissão ao vivo pelo Youtube da Prefeitura SJN e o público interessado faz a retirada de ingressos no Museu Municipal.

FESTIVAL GASTRONÔMICO 'SABOREANDU'
Município:

Itanhandu

Data:

02/09, 12/09

Categoria:

Gastronômicos e Produtos

Endereço:

parque de exposições - Centro, Rua João Batista Scarpa, 666

Circuito:

IGR Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3361-2000

Site:

http://www.itanhandu.mg.gov.br/

Descrição:
Evento onde estarão reunidos bares e restaurantes locais apresentando o nosso melhor da culinária Itanhanduense. Apresentações musicais diárias, espaço para venda de
artesanato e produtos caseiros locais, area com brinquedos, exposição de orquídeas, Entrada Franca.

CIDADE CRIATIVA DA GASTRONOMIA: NOSSAS RAÍZES (2/9)
Município:

Belo Horizonte

Data:

02/09

Categoria:

Gastronômicos e Produtos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/LivreViagenseTurismo - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98477-2015

Facebook:

https://web.facebook.com/livreviagenseturismo?_rdc=1&_rdr

Descrição:
A gastronomia de Belo Horizonte é rica e popularmente conhecida por todo o Brasil, o que faz com que a cidade seja um centro de referência do estado. Recentemente, em
30 de outubro de 2019, a cidade recebeu o título de Cidade Criativa da Gastronomia pela UNESCO, reconhecida pelo sabor e tradição de sua comida. No dia 02 de setembro
(quinta-feira) haverá o lançamento do minidocumentário “Nossas Raízes”. O evento é totalmente online e gratuito e proporcionará aos interessados um mergulho na história
da gastronomia mineira, suas raízes e sabores, influenciando nossa cozinha até os dias atuais.

FESTIVAL SALVE A CENA
Município:

Belo Horizonte

Data:

02/09

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/SalveaCena - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3411-5229

Descrição:
Um festival criado para mostrar a Cena Cultural que fez de BH uma referência na vida noturna nacional e transformou a Capital dos Botecos na cidade da Música ao Vivo! A
transmissão será ao vivo no canal do YouTube oficial do Salve em Cena. No dia 02 de setembro haverá apresentação do BS Lado B às 20h30.

SÃO GERALDO BIKE FESTIVAL VIRTUAL
Município:

São Geraldo

Data:

02/09, 30/09

Categoria:

Online

Endereço:

https://strava.app.link/WSgE9Jh0djb - , ,

Circuito:

IGR Serras de Minas

Organização/Informações:
Facebook:

https://m.facebook.com/sgbikefestival/

Descrição:
O evento é uma iniciativa da ADIH (Associação de Desenvolvimento Integrado Humano de São Geraldo) e do grupo de pedal Virados Bike - São Geraldo e conta com apoio
total da Prefeitura São Geraldo, por meio da Divisão Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. A Rota escolhida é uma variação de uma das Rotas do Projeto de
Cicloturismo do Circuito Turístico Serras de Minas. Já ouviu falar deste projeto? Então aguarde mais novidades enquanto se diverte nas Serras são-geraldenses! O Evento
tem como premissa trabalhar, em paralelo, ações beneficentes em prol de moradores e/ou associações da cidade. DETALHES IMPORTANTES estão descritos no formulário.
Por favor, leia por completo antes de finalizar a sua inscrição. Inscrições gratuitas. 03/08/2021 a 31/08/2021. Link disponível na Bio das páginas: @SgBikeFestival
@ViradosBike @VisiteSaoGeraldo.mg O desafio poderá ser realizado: 01/09/21 a 30/09/21. No dia e horário escolhidos pelo participante, mas com rota definida pela
organização. #Esporte #Ciclismo #Cicloturismo #SãoGeraldoMG #MiranteSãoGeraldo

3º FESTIVAL DE CERÂMICA DE TIRADENTES
Município:

Tiradentes

Data:

02/09, 04/09

Categoria:

Online

Endereço:

SESI Centro Cultural Yves Alves - , ,

Circuito:

IGR Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:
Telefone:

(32) 3355-1604

Descrição:
Estamos na 3° edição do festival de cerâmica de Tiradentes, e novamente estaremos.na forma on line, mas com oficinas e conversas sensacionais. Não fica fora dessa !

EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, ARTESANAL E INDUSTRIAL DE MURIAÉ
Município:

Muriaé

Data:

03/09, 07/09

Categoria:

Feiras e Exposições

Endereço:

Parque de Exposições Lael Varella - Gávea, N/A, N/A

Circuito:

IGR 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.

FOOD FEST
Município:

São Lourenço

Data:

03/09, 07/09

Categoria:

Gastronômicos e Produtos

Endereço:

Calçadão II - Centro, Av. Comendador Costa, s/n

Circuito:

IGR Águas

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 99192-8842

Facebook:

https://www.facebook.com/foodfestfestival/

Descrição:
Festival Gastronômico em Food Truck. As maiores delícias vão estar aqui! Hamburguer Artesanal - Comida Mexicana - Culinária Japonesa - Sorvete Tailandes - Chopp
artesanal - Churrasco Gourmet

34º FESTIVAL DE MÚSICA EM ITANHANDU
Município:

Itanhandu

Data:

03/09, 04/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos

Endereço:

Clube Literário e Recreativo de Itanhandu - Centro, Avenida Professor Brito, 32

Circuito:

IGR Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3361-2000 / 3361-3618

Facebook:

https://www.facebook.com/TurismoeCulturadeItanhandu

Site:

http://www.itanhandu.mg.gov.br/

Descrição:
O Festival de Música em Itanhandu está sendo retomado! Este ano ele está sendo realizado no Clube Literário e Recreativo de Itanhandu, seguindo todos protocolos do
Minas Consciente e do Turismo Seguro/SECULT MG. O Festival de Música em 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 atuais. As noites do Festival tem espaço para comidas e bebidas típicas
de inverno em benefício de uma instituição beneficente do nosso município.

ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO SAO LOURENÇÕ
Município:

São Lourenço

Data:

03/09, 07/09

Categoria:

Outros

Endereço:

Parque Municipal Ilha Antônio Dutra - Centro, Rua Professor Henrique José de Souza, 223

Circuito:

IGR Águas

Organização/Informações:
Telefone:

(51) 98227-7060

Facebook:

https://www.facebook.com/groups/campistasraiz

Site:

https://www.campistasraiz.com.br/

Descrição:
O grupo campistas raiz é um grupo de amigos que se encontram para celebrar a vida e confraternizar. O grupo foi fundado no ano de 2019 onde alguns amigos combinaram
de se encontrar na cidade de Saquarema RJ. Era para ser poucas pessoas, porém acabou juntando cerca de 30 equipamentos em frente a igreja da cidade. Sentindo assim a
necessidade de nos reunirmos em um local mais estruturado. E em junho de 2019 aconteceu o primeiro evento dos Campistas Raiz na cidade de Casimiro de Abreu. Onde se
reuniu mais de 90 equipamentos. Nasceu uma grande família, fortalecendo as amizades.

JUMP AROUND BH
Município:

Belo Horizonte

Data:

03/09, 17/10

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Estacionamento Piso Mariana do BH Shooping - Belvedere, Rodovia BR-356, 3049

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 4003-4135

Facebook:

https://facebook.com/jumparoundbrasil?_rdc=1&_rdr

Site:

https://jumparound.com.br/home/

Descrição:
O maior castelo inflável da América Latina, estará disponível no estacionamento do piso Mariana do BH Shopping entre os dias 3 de setembro até o dia 17 de outubro. A
atração conta com um pula pula e um escorregador gigante, estrutura de escalada, pistas de obstáculos e quadras de basquete, em um ambiente lúdico e colorido e com a
presença de um DJ durante toda a brincadeira.

FESTIVAL DA CACHAÇA DE NOVO CRUZEIRO
Município:

Novo Cruzeiro

Data:

04/09, 07/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Show

Endereço:

Parque da Exposição - CRISTO REI, RUA JOAQUIM MARAVILHA, SN

Circuito:

IGR Pedras Preciosas

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 3533-1200

Facebook:

https://www.facebook.com/prefeituradenovocruzeiro/

Site:

http:// www.novocruzeiro.mg.gov.br

Descrição:
Conhecida com uma das maiores festas da região, o tradicional Festival da Cachaça de Novo Cruzeiro é realizado anualmente no mês de setembro e conta com shows de
artistas de renome nacional, além de exposição das cachaças produzidas no município e exposição dos produtos da agricultura familiar como os famosos biscoitos de goma,
queijos, requeijões e rapaduras.

36ª FESTA DO PEÃO DE PIRAJUBA 2021
Município:

Pirajuba

Data:

04/09, 07/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço:

Parque de Exposições Geraldo Alves de Brito - centro, Avenida Sidehan Rosa Muniz , sn

Circuito:

IGR Rota do Triângulo

Organização/Informações:
Telefone:

(34) 3426-0103 (34)3426-0173

Facebook:

https://www.facebook.com/ClubDos7/

Site:

http://pirajuba.mg.gov.br/

Descrição:
Já consolidada como um dos mais importantes eventos country do Brasil, a Festa do Peão de Pirajuba chega à sua 34ª edição, em 2019. O tradicional festival atrai pessoas
de toda a cidade e da região, que além das provas esportivas, também visitam o município anualmente pelos shows de artistas renomados da música sertaneja nacional. O
rodeio, que inclui montarias em touros e cavalos, está na agenda dos mais renomados atletas profissionais dessa modalidade, levando até a arena personalidades
consagradas, que participam de provas em todo o Brasil, fazendo da pista de Pirajuba uma referência do segmento e proporcionando aos visitantes um espetáculo com
competidores de alto nível. Além de manter vivas as tradições regionais como rodeios e cavalgadas, milhares de pessoas viajam até Pirajuba todos os anos para assistir aos
melhores shows sertanejos. Este ano, a programação não deixa a desejar. Entre os dias 4 a 7 de setembro, passarão pelos palcos da Festa do Peão nomes consagrados da
música sertaneja tradicional e universitária.

BARRO PRETO FASHION DAY ONLINE
Município:

Belo Horizonte

Data:

04/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCeeSMo6Gp2es549lEDEggUw/videos - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/euamobarropreto

Descrição:
A Associação Comercial do Barro Preto (ASCOBAP) irá produzir, no dia 04 de setembro de 2021, um desfile digital de alta qualidade, visando atender as novas formas de
consumo. Será possível que os clientes acessem, através de materiais de audiovisual, um conteúdo que agregue mais valor à marca através das redes sociais, sites e canais
de comunicação. O evento será transmitido através do canal da ASCOBAP do YouTube, apresentando marcas e lojistas do Brasil inteiro.

ENDURO DA INDEPENDÊNCIA 2021
Município:

São Lourenço

Data:

04/09, 07/09

Categoria:

Esportivo

Endereço:

Ilha Antonio Dutra - Centro, Rua Professor Henrique José de Souza, 223

Circuito:

IGR Águas

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 98431-8456

Facebook:

https://www.facebook.com/eiendurodaindependencia/

Site:

https://endurodaindependencia.com/

Descrição:
É uma prova de longa duração, em que a velocidade não é o fator preponderante. O piloto, dividido em categorias, deve cumprir um roteiro pré-estabelecido e fornecido pela
organização momentos antes do início da disputa, sob a forma de uma planilha, com indicação do caminho, composto por trilhas, estradas abandonadas, travessias de
riachos e outros obstáculos, através de símbolos e códigos, bem como a velocidade que deve imprimir em cada trecho. Vence o piloto que cumprir as determinações da
planilha, de forma mais rigorosa e o mais próximo da velocidade indicada, sem se atrasar, ou adiantar, mesmo que o percurso ofereça os mais variados graus de dificuldade.
Por isso, recebe o nome de Enduro de Regularidade. Entretanto, a resistência física do piloto, a técnica e a perseverança, assim como a qualidade de seu equipamento,
fazem diferença.

BIG CHURRASCO FESTIVAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

04/09

Categoria:

Gastronômicos e Produtos

Endereço:

Mineirão - São José, Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98654-5287

Descrição:
No dia 4 de setembro, acontecerá o Big Churrasco Festival, visando promover uma experiência inédita com churrasco, chop e música. O palco do festival será no estádio do
Mineirão, e haverá open bar e open food, com a presença das bandas Lurex - Cover Queen, Brigadeiro Samba e MPB, e Tykere Samba e Pagode.

SHOW ON-LINE - BELO CASO DE AMOR: UM PASSEIO MUSICAL POR BEAGÁ
Município:

Belo Horizonte

Data:

04/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online, Show

Endereço:

https://www.youtube.com/c/BALAIO - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/balaiocanal/

Descrição:
Renato Muringa percorrerá musicalmente Belo Horizonte, por meio do show online "Belo Caso de Amor: um passeio musical por Beagá", que ocorrerá no dia 04 de setembro,
às 16, através das redes sociais do Balaio Canal. O projeto surgiu da vontade do músico de homenagear, resgatar e celebrar a cidade de Belo Horizonte, sob o olhar das
músicas feitas para ela - que são muitas - seus lugares, praças, bares, pontos turísticos, ruas, bairros e paixões pelo futebol, pelas tradições e sua natureza. Para isso, foi
escolhido Renato Muringa, um artista que tem estreita ligação com Beagá através do choro, samba e do Carnaval, com presente atuação na cena musical na cidade.

MAO SESSIONS
Município:

Belo Horizonte

Data:

05/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/SionProdu%C3%A7%C3%B5es - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99868-8300

Facebook:

https://www.facebook.com/sion.producoes.9

Descrição:
O Museu de Artes e Ofícios abrirá suas portas para o MAO SESSIOS, uma série de shows com artistas autorais e em cada show também terá um artista pintando ao vivo. No
dia 05 de setembro de 2021, às 15h, terá show de Renata Lopis, a pintura ficará por conta de Luiz Pêgo.

MUSICAL - TRIBUTO AO QUEEN
Município:

Belo Horizonte

Data:

05/09

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Teatro Francisco Nunes - Centro, Avenida Afonso Pena, 1321

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3277-1414

Facebook:

https://facebook.com/TeatroFranciscoNunes?_rdc=1&_rdr

Descrição:
O Teatro Francisco Nunes receberá no dia 5 de setembro, o musical "Tributo ao Queen". A apresentação fará uma homenagem à antológica banda inglesa do saudoso
Freddie Mercury. A banda Quo-Tzar irá servir de base para que alunos de todas as idades e níveis da Cavallieri Escola de Música possam sentir essa emoção de subir ao
palco para tocar e cantar.

CARNAVAL ALÉM DO HORIZONTE
Município:

Belo Horizonte

Data:

05/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online, Show

Endereço:

https://www.youtube.com/user/baianasozadas - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99966-7764

Descrição:
No dia 05 de setembro de 2021 acontecerá a primeira edição do Carnaval Além do Horizonte. Será uma live com pocket shows de quatro bloco que representam a
diversidade belorizontina, junto a minidocs mostrando a relação deles com pontos turísticos da cidade, revelando toda a riqueza cultural e gastronômica de Beagá.

ESPETÁCULO "SOLDADINHO DE CHUMBO"
Município:

Belo Horizonte

Data:

05/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/Funda%C3%A7%C3%A3oArcelorMitta - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-1730

Facebook:

https://facebook.com/DiversaoEmCena?_rdc=1&_rdr

Descrição:
No dia 5 de setembro, a partir das 16 horas, o Diversão em Cena da fundação ArceloMittal, irá apresentar o espetáculo "Soldadinho de Chumbo", com transmissão online no
canal oficial do Youtube e na página do Facebook. Publicado pela primeira vez em 1838, o conto traz a história de um boneco que tem apenas uma perna e se apaixona por
uma bailarina também de brinquedo. A versão digital de “Soldadinho de chumbo” irá apresentar trechos gravados do espetáculo, alternados com momentos de interação ao
vivo.

START PAPO
Município:

Belo Horizonte

Data:

05/09

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCAOaF8s7M69YuTnyQXYna1Q - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Site:

http://www.rocktronic.com.br/startpapo/

Descrição:
No dia 5 de setembro, às 16 horas, acontecerá o "Start Papo", um evento online e gratuito que mostrará a capital mineira como celeiro de startups e divulgará a cidade como
destino de inovação, empreendedorismo e criatividade. No evento, Rodrigo Cartacho, da Sympla; Max Oliveira, da Max Milhas; Mônica Hauck, da Sólides; Daniel Costa, da
Take Blip e Leo Fares, da Concert Technologies, fundadores das startups, estarão reunidos para compartilhar suas histórias de vida e seus lugares prediletos na cidade.
Segundo Lucas Utsch, fundador da Rocktronic, o evento será uma oportunidade excelente para que os espectadores se inspirem e aprendam com os fundadores das
startups.

FESTA DA PADROEIRA
Município:

Tocos do Moji

Data:

06/09

Categoria:

Religiosos

Endereço:

Praça Ivo Tomás Cantuária - Centro, Rua Antonio Mariano da Silva , 36

Circuito:

IGR Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3445-6915

Site:

https://www.tocosdomoji.mg.gov.br/

Descrição:
A festa da Padroeira é realizada desde de 08 de Setembro 1919 quando a imagem centenária de Nossa Senhora Aparecida foi trazida pelos senhores Joaquim Custódio e
Pedro Fabrício direto de Aparecida São Paulo - SP onde e localiza o maior templo Mariano do mundo. segundo consta nos atos históricos , organizou - se uma grande festa
para comemorar a chegada da Santinha e desde então todos os anos nessa mesma data é realizada a Festa da Padroeira. A festa é inventariada como patrimônio cultural e
tornou - se a principal festividade de nosso município. O auge da religiosidade está na procissão e em seguida a belíssima coroação agradecendo as bençãos da santinha ao
seu povo. Além disso a parte social também se destaca por ter atrações culturais, shows e barraca bar com comidas típicas e saborosas. Diversão garantida para o povo
tocosmojiense e seus visitantes.

FESTA DO PADROEIRO SENHOR BOM JESUS DE POTÉ
Município:

Poté

Data:

06/09, 15/09

Categoria:

Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço:

Igreja Matriz de Poté - Centro, Rua Manoel S. Gomes, 785

Circuito:

IGR Pedras Preciosas

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 procissão nas ruas da cidade, Trata-se de uma prática religiosa muito antiga em nosso município, 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 católicos.

JAGUAR PARADE BH 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

06/09, 15/11

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Shopping Pátio Savassi - Sao Pedro, Avenida do Contorno, 6061

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/jaguar.parade

Descrição:
Através de uma exposição com dezenas de estátuas de onças-pintadas customizadas por artistas e celebridades, a Jaguar Parade® tem como grande propósito: arrecadar
fundos e conscientizar as pessoas sobre a necessidade urgente de conservar as onças-pintadas e seu habitat. As obras são exibidas em espaços de grande movimentação e
despertam a atenção do público para a causa animal. A Jaguar Parade BH 2021 estará exposta no Shopping Pátio Savassi, podendo compartilhar a experiência nas mídias
sociais com a hashtag #JaguarParadeBH2021.

FESTIVAL DE GASTRONOMIA E CERVEJA ARTESANAL
Município:

Divinésia

Data:

07/09, 12/09

Categoria:

Gastronômicos e Produtos

Endereço:

Praça Padre Nelson Tafuri - Centro, Praça Padre Nelson Tafuri, s/n

Circuito:

IGR Serras de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(32) 3535-1144

Site:

http://www.divinesia.mg.gov.br

Descrição:
O evento acontece uma vez por ano, no fim de semana que precedo o feriado de 07 de setembro, ótima programação cultural, shop bem gelado, gastronomia saborosa e
gente bonita. A menos de 20 km de Ubá, no alto da serra.

ESCOLHA DA CORTE
Município:

Toledo

Data:

07/09

Categoria:

Outros

Endereço:

Ginásio Poliesportivo - Jardim Nova Toledo , Ginásio , 262

Circuito:

IGR Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3436-1219

Facebook:

https://www.facebook.com/prefeitura.toledo/

Descrição:
O tradicional baile da escolha da corte do rodeio atrai pessoas de toda a região e tem se tornado um clássico no município e chamado atenção nas redes sociais pelo
concurso.

FESTA DE SETEMBRO
Município:

Itinga

Data:

07/09

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Praça humaita - porto alegre, Praça humaita, s/n

Circuito:

IGR Vale do Jequitinhonha

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 3733-1616

Site:

https://www.itinga.mg.gov.br

Descrição:
É uma festa de manifestações religiosas e culturais que revelam o encontro do povo que se reúne para rezar, comer e dançar. Nessa época Itinga recebe comerciantes de
vários estados que montam suas barracas com mercadorias diversas e preços atraentes tomando o espaço de ruas e praça.

DESFILE 7 DE SETEMBRO
Município:

Poté

Data:

07/09

Categoria:

Cívicos

Endereço:

Ruas da cidade - Centro, Praça Frei Gaspar, 358

Circuito:

IGR Pedras Preciosas

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.

FESTA DO BISCOICO
Município:

Pedra do Indaiá

Data:

07/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço:

Praça Padre João Bruno Barbosa - centro , Avenida Primeiro de Março , s/n

Circuito:

IGR Grutas e Mar de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(37) 3344-1112

Descrição:
O Evento Cultural , que acontece no mês de setembro com muito biscoito e com comidas típicas da região, shows e apresentações, recebe muitos turistas da região.

3ª FEIRA DE ARTESANATO PRAÇA DAS ARTES
Município:

José Raydan

Data:

07/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço:

Praça Cônego Lafaiete - Centro, Praça Cônego Lafaiete, S/N

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 98715-7363

Facebook:

https://www.facebook.com/joseraydanculturaeturismo

Site:

https://www.joseraydan.mg.gov.br/

Descrição:
Estamos promovendo em José Raydan a Feira de Artesanato Praça das Artes. Valorizar o trabalho artesanal do nosso município e despertar o interesse de outros em divulgar
seus talentos é a finalidade desse evento. Venha para a praça e leve para casa produtos únicos, confeccionados por pessoas cheias de talento. Passando em José Raydan
no dia 07/09 das 7 às 12, visite nossa Feira. Aguardamos vocês.

DESFILE CÍVICO- INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
Município:

Coimbra

Data:

07/09

Categoria:

Cívicos, Culturais e Artísticos

Endereço:

Desfile de 7 setembro de Coimbra na praça central. - Centro, Praça Arthur Bernardes , S/N

Circuito:

IGR Serras de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(32) 3555-1841

Descrição:
A realização do desfile acontece na praça principal do município, praça Arthur Bernardes, que fica localizada ao lado da igreja Matriz de Coimbra. Apresentação da fanfarra e
da Corporação Musical Lira Coimbrense, com a presença de porta bandeira representando cada estado brasileiro, e os alunos da escola participam representando diversas
áreas, contando com a participação das autoridades do município.

ARRAIAL ARRUMAÇÃO
Município:

Belo Horizonte

Data:

07/09

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/SauloLaranjeiraOficial - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/SauloLaranjeiraOficial

Site:

https://saulolaranjeira.com.br/

Descrição:
No dia 07 de setembro, às 19, acontecerá o especial "Arraial Arrumação" através do canal do Youtube de Saulo Laranjeira e da Rede Minas. O evento tem o intuito de
celebrar a música e a gastronomia, através do show Forró Arrumado com Saulo Laranjeira e Saldanha Rolim e a participação do Trio Bodocó, junto a referencias que
reconhecem Belo Horizonte Surpreendente como cidade criativa da Unesco pela gastronomia.

BEAGÁ, A CAPITAL DO HIP HOP
Município:

Belo Horizonte

Data:

07/09, 10/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.flowcode.com/page/beagacdhh - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Descrição:
Entre os dias 7 a 10 de setembro de 2021, acontecerá o Beagá, A Capital do Hip Hop. O evento contará sobre a cultura Hip Hop, os projetos conceituais e espaços
turísticos/culturais ligados à cultura urbana em Belo Horizonte. O festival contará com a participação dos Guias de Turismo Thiago Bicalho e Saulo Lisboa e dos produtores
culturais Letícia Barbosa, Luan Lima, Vitor Gonzaga e Wesley Castro, que irão também relatar como foi o processo de desenvolvimento e produção executiva do
documentário "Beagá, A Capital do Hip Hop". A programação começa com o lançamento do documentário "Beagá, A Capital do Hip Hop" no dia 07 de setembro de 2021.
Entre os dias 08 a 10 de setembro acontecerá o Mini Curso "Roteiros Turísticos Urbanos e Elaboração de Projetos Turísticos e Culturais". O mini curso irá abordar temáticas
ligadas ao processo de elaboração de projetos voltados à editais de Turismo e editais culturais e será focado também na formação de guias de turismo, tendo como foco o
treinamento desses Guias de Turismo quanto às regiões que são palcos da cultura urbana em Belo Horizonte.

TURMA DA MÔNICA: CASTELO DO "TERRIR" - SHOPPING ESTAÇÃO
Município:

Belo Horizonte

Data:

07/09, 24/10

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Shopping Estação - Venda Nova, Avenida Cristiano Machado, 11833

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3118-9902

Site:

https://www.shoppingestacaobh.com.br/eventos/castelo-do-terrir-turma-da-monica

Descrição:
Entre os dias 07 de setembro e 24 de outubro de 2021, no Shopping Estação, estará localizada uma estrutura de lazer composta por 6 operações divertidas e interativas para
celebrar em grande estilo duas datas do calendário do shopping: o Dia das Crianças e o Halloween. O parque, tem como "comando" os personagens de Maurício de Sousa,
Zé Vampir, Penadinho e seus amigos "do além" - além de toda a Turma da Mônica - marcarão o primeiro evento infantil desde a chegada da pandemia.

FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES
Município:

Dona Euzébia

Data:

07/09, 15/09

Categoria:

Religiosos

Endereço:

Paróquia Nossa Senhora das Dores - Centro, Igreja, 58

Circuito:

IGR Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:
Telefone:

(32) 3453-1660

Facebook:

https://www.facebook.com/paroquiadedonaeuzebia/

Descrição:
Festa religiosa tradicional de Dona Euzébia

ESPETÁCULO "A PORTA E O VESTIDO"
Município:

Belo Horizonte

Data:

08/09, 10/09

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Teatro Marília - Santa Efigênia, Avenida Alfredo Balena, 586

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3277-6319

Facebook:

https://facebook.com/TeatroMarilia?_rdc=1&_rdr

Descrição:
O Teatro Marília receberá nos dias 8,9 e 10 de setembro, o espetáculo "A Porta e o Vestido". A história retrata a visão de um professor e artista que vive em constante luta
pelos direitos de pessoas com sofrimentos mentais. Ao longo da história, a personagem relata como o poder público ignora a grande massa, classe trabalhadora de baixa
renda que gera e produz o grande volume da economia em nosso país.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÁGICA E ILUSIONISMO DE BELO HORIZONTE
Município:

Belo Horizonte

Data:

08/09, 12/09

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Espaço Cênico Yoshifumi Yagi - Alípio de Melo, Rua Leonil Prata, s/n

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3277-6437

Facebook:

https://facebook.com/teatroraulbelemmachado?_rdc=1&_rdr

Descrição:
O Festival Internacional de Mágica e Ilusionismo de Belo Horizonte, acontecerá no Espaço Cênico Yoshifumi Yagi - Teatro Raul Belém Machado, entre os dias 08 e 12 de
setembro. O evento será apresentado pelo mágico e ilusionista Kradyn Junior, conhecido por suas performances mágicas que incluem muito humor ao longo de 30 anos de
carreira. Os espetáculos serão uma mistura de ilusionismo e teatro, reunindo mágicos e ilusionistas de diferentes especialidades.

FESTA DE NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO
Município:

Serranos

Data:

08/09

Categoria:

Religiosos

Endereço:

Espaço Público Praça da Matriz - Centro, Praça da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso, sn

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3322-1114

Facebook:

http://Paróquia N.S. Bom Sucesso - Serranos / MG

Site:

http://www.serranos.mg.gov.br

Descrição:
A festa ocorre desde a chegada da imagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso a cidade de Serranos por volta do ano de 1725, as celebrações se dão em três dias: 6, 7, 8
de Setembro sendo o dia 6 dedicado ao Divino Espírito Santo, o dia 7 ao Sagrado Coração de Jesus e o dia 8 a Padroeira Nossa senhora do Bom Sucesso natividade de
Maria (nascimento). Neste dia a Festa conta com uma cerimônia solene criada pelo padre Geraldo Junqueira, onde ocorre a descida da Imagem de Nossa Senhora do Bom
Sucesso do trono para as celebrações da Igreja. Todos os anos são designados quatro fieis para a retirada da imagem do trono pelo Padre responsável pela paróquia.
Durante a cerimônia de descida o sacerdote realiza o pronunciamento em veneração a Santa, os quatros homens escolhidos retiram a imagem do trono e caminham com ela
até a porta principal da igreja, onde a imagem recebe um manto que cobre grande parte do templo, após a colocação do manto os féis que participam da cerimônia se
colocam por de baixo deste. Como ato de fé e reverencia a Padroeira, ao voltar para o altar da igreja, o manto é enrolado e a imagem é coloca em um andor todo iluminado
para Procissão Luminosa de Nossa Senhora de Bom Sucesso, a imagem percorre as principais ruas de Serranos, retorna para a igreja e fica em exposição até o domingo
próximo, então outra cerimônia solene é celebrada, para a subida da imagem no trono, onde os mesmo fieis que a retiraram a colocam no lugar após o pronunciamento do
padre e veneração. Antigamente as missas eram celebradas apenas a noite, na atualidade o dia 8 de setembro conta com quatro celebrações em diversos horários, padres da
região são convidados para ministrarem na celebração. O evento conta com muitos visitantes, romeiros, serranenses e amigos de Serranos que moram fora e voltam à cidade
para as festividades de Nossa Senhora de Bom Sucesso aproveitando as diversas barraquinhas e shows que complementam a Festa. O povo serranense tributa a Virgem do
Bom Sucesso um singular amor demonstrado ao longo da história desta cidade, são muitos os testemunhos deixados por nossos antepassados, vivenciados pela geração de
hoje e com certeza pelas gerações futuras. É grande o número de romeiros e devotos de Nossa Senhora do Bom Sucesso que visitam Serranos por ocasião da Festa da
Padroeira e durante todo o ano, não só das cidades vizinhas, mais de longas distâncias, com o mesmo espírito de fé, que aos pés da Virgem agradecem, louvam e fazem
seus pedidos. Inúmeras graças alcançadas são testemunhadas por pessoas que recorreram à proteção da milagrosa Senhora do Bonsucesso e foram atendidas em suas
necessidades. Venham até Serranos no dia 08 de setembro e verão confirmados as graças e bênçãos que Maria dispensa a todos aqueles que com fé a invocam sob o título
de Nossa Senhora do Bom Sucesso. A festa ocorre desde a chegada da imagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso a cidade de Serranos, em torno 1725, originou-se da
devoção dos moradores da localidade mostrada através de celebrações e manifestações de fé. A finalidade era tributo e Veneração a Nossa Senhora do Bom Sucesso.
Algumas mudanças se deram ao longo do tempo em relação à manifestação, pois no início à festa se resumiam em rezas e celebrações totalmente religiosas, atualmente a
festa conta com diversas manifestações de entretenimentos. A festa ocorre tradicionalmente uma vez por ano, ao ar livre nos arredores da Igreja Matriz Nossa Senhora do
Bom Sucesso, localizada na Praça Nossa Senhora do Bom Sucesso, Centro, Serranos/MG o local e considerado adequado para as celebrações por ter um pátio grande e
estar localizada em um dos pontos mais atos da cidade. as festivas celebrações.

MOSTRA INÉDITA EXAGERADOS: CINEMA CONTRA O BAIXO-ASTRAL - FCS
Município:

Belo Horizonte

Data:

09/09, 29/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

Cine Humberto Mauro - Centro, Avenida Afonso Pena, 1537

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3236-7400

Facebook:

https://www.facebook.com/fundacaoclovissalgado

Site:

https://www.cinehumbertomauromais.com/exagerados

Descrição:
O cinema nacional será exaltado através da mostra inédita Exagerados: Cinema Contra o Baixo-astral. As sessões acontecem do dia 09 de setembro até 29 de setembro de
2021, sendo exibidos 18 longas-metragens brasileiros emblemáticos realizados durante a década de 1980, além disso a programação inclui seis debates da série História
Permanente do Cinema, transmitidos pelo Canal da FCS no YouTube e pela plataforma CHM+ através de link disponibilizado na aba “ao vivo”, uma Masterclass ministrada
pela diretora Adélia Sampaio e pela professora, curadora e pesquisadora Tatiana Carvalho Costa, e a publicação de cinco textos críticos inéditos. Mantendo o compromisso
de democratização ao acesso dos filmes, o CHM realiza a mostra de forma gratuita e em formato híbrido, com a exibição de filmes presencialmente, conforme grade de
programação, e on-line, de forma contínua, pela plataforma exclusiva CineHumbertoMauroMAIS.

#VEM PRA BH
Município:

Belo Horizonte

Data:

09/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/TurismodeMinas - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99681-1337

Facebook:

https://facebook.com/turismodeminas?_rdc=1&_rdr

Site:

https://turismodeminas.com.br/vemprabh/

Descrição:
A campanha #VEMPRABH visa promover o turismo em Belo Horizonte e despertar o interesse dos turistas a visitarem a capital mineira. Haverá divulgação de atrativos,
meios de hospedagem, restaurantes e bares, e outros serviços que compõe a oferta turística da cidade. A segunda edição do evento acontecerá no dia 9 de setembro, com
transmissão ao vivo às 19 horas, no canal de viagens "Turismo de Minas" no YouTube.

LIVE SÉRIE "MEMÓRIAS DO SAMBA DE BH" COM GERALDO MAGNATA
Município:

Belo Horizonte

Data:

09/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.instagram.com/sambistasmestreconga/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99874-7610

Descrição:
Compondo mais uma live da série "Memórias do Samba de BH", o convidado da vez é Geraldo Magnata, fundador do grupo Magnatas do Samba. Magnata se destacou no
início da carreira quando, aos 16 anos, compôs um samba enredo para a escola de Samba Monte Castelo, dirigida pela Maioral Lourdes Maria. A história desse sambista é
rica de talento e trajetos pelo mundo do samba da capital mineira. A live acontecerá no dia 09 de setembro de 2021, às 20h, através do Instagram do Memórias do Samba de
BH. A série tem como finalidade resgatar e difundir a história do Samba de BH através de depoimentos de grandes protagonistas dessa história. Essas informações servirão,
também, para documentar o pedido de registro do samba como patrimônio cultural imaterial da cidade.

BOP GAMES REALITY
Município:

Belo Horizonte

Data:

09/09, 19/09

Categoria:

Esportivo, Online

Endereço:

www.bopegames.com.br/reality - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 7516-7464

Site:

https://www.bopgames.com.br/reality

Descrição:
Em virtude da pandemia, o maior festival multiesportivo da América Latina virá esse ano em formato de Reality Show. O Bop Games Reality vai exigir dos atletas de elite 60
horas de superação física e psicológica tipicamente militar e utilizado pelas Tropas de Elite no mundo. O evento será dividido em 6 episódios online, transmitidos nas
principais plataformas dos usuários. Os atletas serão divididos em equipes, participando de provas temáticas com características militares no ambiente de confinamento,
incluindo uma prova referente à Gastronomia Mineira, bem como em Pontos Turísticos da cidade. O evento contará com atletas campeões nacionais de modalidades como
Crossfit, Escalada, Slackline, Fisioculturismo, LPO, Street Workout, Corrida e Jiu-Jitsu. Para assistir, o espectador poderá acessar gratuitamente no site
bopgames.com.br/reality .

MOSTRA CINE BRASIL: "TRILOGIA CLARICE NISKIER" - CINE THEATRO BRASIL VALLOUREC
Município:

Belo Horizonte

Data:

10/09

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Cine Theatro Brasil Vallourec - Centro, Avenida Amazonas, 315

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3201-5211

Facebook:

https://www.facebook.com/CineTheatroBrasil

Site:

https://www.eventim.com.br/artist/trilogia-clariceniskier/

Descrição:
Entre os dias 10 a 12 de setembro de 2021, sempre iniciando às 21h, Clarice Niskier apresentará sua temporada teatral na Mostra Cine Brasil com uma trilogia de sucesso: "
A Alma Imoral", "A Lista" e "A Esperança na Caixa de Chicletes Ping Pong". No dia 10 de setembro acontecerá a peça “Alma Imoral”, uma adaptação do livro de Nilton
Bonder, que leva o mesmo nome, e fala sobre a sagrada desobediência, a importância da transgressão para a evolução humana, sob o ponto de vista da Cabala, filosofia
mística-religiosa da cultura judaica.

3º SIMPÓSIO FRANCO-BRASILEIRO SOBRE AUDIÇÃO 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

10/09, 11/09

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

Plataforma virtual - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 2342-1212

Facebook:

https://www.facebook.com/ufmgbr

Site:

https://www.cursoseeventos.ufmg.br/CAE/DetalharCae.aspx?CAE=10311

Descrição:
Trata-se da terceira edição do evento realizado em parceria entre a UFMG e a Universidade Clermont-Auvergne (UCA). Devido às restrições de contato social impostas pela
pandemia que o mundo está vivendo, esta edição será realizada de forma 100% virtual. A comissão organizadora preparou uma grade científica baseada na demanda do
último evento e convidou pesquisadores de renome internacional para abordar o assunto: equilíbrio e ruído. O evento também contará com a apresentação de pôsteres e
workshops das empresas patrocinadoras. Os objetivos do encontro consistem em promover a atualização científica e profissional em fonoaudiologia, favorecendo o encontro
entre pesquisadores, profissionais e estudantes. Além disso, serão divulgadas as pesquisas nas áreas de Audiologia, Otoneurologia e serão discutidas estratégias baseadas
em evidências científicas com foco na qualidade de vida, funcionalidade e saúde.

ROTA TURÍSTICA CAFEEIRA DE BELO HORIZONTE - DO GRÃO À XÍCARA
Município:

Belo Horizonte

Data:

10/09

Categoria:

Gastronômicos e Produtos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCqJ4__yKSyd7nzCEItIYaeg - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3213-9839 | (31) 99434-8142 | (31) 98451-4126

Facebook:

https://www.facebook.com/primotur.receptivo

Site:

https://www.primotur.com.br/novosite/site/

Descrição:
Partindo da necessidade de apresentar e tornar conhecidas aos belo-horizontinos e turistas, as cafeterias em Belo Horizonte, onde se pode tomar um café especial e ter a
oportunidade de conhecer a bebida mais a fundo, foi criado o projeto a Rota Turística Cafeeira de Belo Horizonte - Do Grão à Xícara, realizado pela Primotur Receptivo. Com
isso, no dia 10 de setembro de 2021, às 20h, a Primotur Receptivo fará um evento online para apresentar o projeto mais a fundo. A live será realizada através do canal do
Youtube do receptivo.

INTENSIVO POR UMA OVELHA
Município:

Ipatinga

Data:

10/09, 12/09

Categoria:

Religiosos

Endereço:

Lar sede - canaã, rua Messias, 186

Circuito:

IGR Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 9593-3699

Descrição:
Por uma ovelha tem como propósito reunir e preparar o máximo de jovens em Ipatinga/ Vale do aço e Brasil para impactar todos os povos/tribos/ línguas existentes. Sabemos
que a seara está grande, estamos levantando e preparando trabalhadores para a grande colheita. Nós nos movemos por amor, amor a uma ovelha, uma pessoa. O intensivo é
uma dessas portas que estamos abrindo para alcançar esse propósito. Nós treinamos jovens que querem estabelecer o reino do Senhor aqui na terra. Geramos neles o amor
por almas, pelas ovelhas perdidas. Serão 3 dias para aprender a aplicar o evangelismo. O que é evangelismo? Somos todos evangelistas? Por que devemos evangelizar?
Qual a mensagem de um evangelista? Onde Jesus falou sobre evangelismo? São perguntas simples e que pensamos saber as respostas. Sabemos de fato? No intensivo
buscamos de forma simples, profunda e eficiente responder tais perguntas, despertando paixão e zelo pelo evangelismo e missões no coração dos que participam conosco.
Nessa edição contaremos com a presença de um dos jovens referência do nosso Brasil como evangelista, João Paulo.

3ª EDIÇÃO ONLINE DO FESTIVAL “CANTOS DE BEAGÁ”
Município:

Belo Horizonte

Data:

11/09, 12/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/FavoCultural - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3225-1155

Facebook:

https://facebook.com/FavoCultural?_rdc=1&_rdr

Descrição:
A 3ª edição do Festival "Cantos de Beagá", acontecerá nos dias 11 e 12 de setembro, com transmissão ao vivo no canal do YouTube Favo Cultural. A proposta do evento é
abordar as diversas interfaces entre o samba e a cena cultural dos bares e botecos da capital mineira, que tem atraído turistas de várias partes do país e do mundo. A
programação contará com um tour gastronômico pelos bares da capital, entrevista com os convidados e shows da Giselle Couto e Tavinho Leoni.

FESTA DO PASTEL DE ANGU
Município:

Itabirito

Data:

11/09, 12/09

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/MaisCulturaeTurismo - , ,

Circuito:

IGR Ouro

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3561-7847

Facebook:

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

Site:

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

Descrição:
A Festa do Pastel de Angu foi criada para valorizar a culinária itabiritense. Em 2021 a Festa será realizada entre 11 e 12 de agosto, por meio de Live no YouTube e Instagram.
As mantenedoras do modo de fazer o pastel de angu venderão os pastéis, prato típico de renome na cidade, por meio de delivery e os shows serão transmitidos online. A
programação da festa contará com shows de diversos cantores e bandas de Itabirito em duas noites de gastronomia e boa música.

MOSTRA CINE BRASIL: "TRILOGIA CLARICE NISKIER" - CINE THEATRO BRASIL VALLOUREC
Município:

Belo Horizonte

Data:

11/09

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Cine Theatro Brasil Vallourec - Centro, Avenida Amazonas, 315

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3201-5211

Facebook:

https://www.facebook.com/CineTheatroBrasil

Site:

https://www.eventim.com.br/artist/trilogia-clariceniskier/

Descrição:
Entre os dias 10 a 12 de setembro de 2021, sempre iniciando às 21h, Clarice Niskier apresentará sua temporada teatral na Mostra Cine Brasil com uma trilogia de sucesso: "
A Alma Imoral", "A Lista" e "A Esperança na Caixa de Chicletes Ping Pong". No dia 11 de setembro acontecerá a peça “A Lista”, que fala sobre a transformação humana pela
qual passa uma mulher, que ao invés de priorizar suas relações afetivas, prioriza suas listas intermináveis de tarefas domésticas.

EXPOSIÇÃO - ARTE SACRA AIURUOCANA
Município:

Aiuruoca

Data:

11/09, 12/10

Categoria:

Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Religiosos

Endereço:

Museu Dr. Júlio Arantes Sanderson de Queiroz - Centro, Rua Felipe Senador, 18

Circuito:

IGR Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3344-1924

Descrição:
Aiuruoca integra a 8ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais/edição 2021. Com a exposição “Arte Sacra Aiuruocana” Aiuruoca fará parte da 8ª Jornada do
Patrimônio Cultural de Minas Gerais/2021, onde o público entrará em contato com o rico acervo de arte sacra do Munícipio, tanto material como imaterial, produzidos ao longo
dos 300 anos da Paróquia de Aiuruoca composto por imaginárias, alfaias, ritos e musicas do século XVIII e XIX, algumas de autoria de grandes mestres mineiros como
Joaquim José da Natividade, Valentim Correa Paes, Manoel Dias de Oliveira, Joaquim José Emerico Lobo de Mesquita. A Exposição também ressaltará as tradições
religiosas populares como a Folia de Reis, Encomendação das Almas, as Rezadeiras e Benzedeiras. Paralelo a Exposição, ocorrerá o Seminário de História Aiuruocana. A
exposição seguirá todos os protocolos sanitários.

4ª EDIÇÃO: FESTA CHILENA DE BELO HORIZONTE
Município:

Belo Horizonte

Data:

11/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online, Show

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCOCEiWG2SmWjkOLyz_FGvRw - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/festachilenadebh

Descrição:
No dia 18 de setembro é comemorado a independência do Chile, em decorrência disso, ocorrerá no dia 11 de setembro de 2021 a Festa Chilena de Belo Horizonte. A 4ª
edição promoverá o intercâmbio gastronômico e musical entre Chile e Brasil, uma vez que as cidades de Belo Horizonte e Valparaíso (Chile) integram a Rede de Cidades
Criativas da música, sendo a primeira Cidade Criativa da gastronomia e a segunda, Cidade Criativa da Música. A festa ocorrerá através do canal do YouTube da Festa
Chilena de Belo Horizonte, com transmissões ao vivo de shows musicais e cozinha show. No dia 11 de setembro será possível contar com a participação dos músicos
chilenos Pablo Guinez, Juan Allende e Camilo Bernales e na cozinha show haverá a preparação de um risoto de trio mote pelo chef Lino Ramos, com bate papo com os
músicos chilenos Joana Castro e Chico Amaral.

ESPETÁCULO "O SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO" - COPAS PRODUÇÕES ARTÍSTICA
Município:

Belo Horizonte

Data:

11/09, 12/09

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Teatro Nossa Senhora das Dores - Floresta, Avenida Francisco Sales, 77

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99714-4172

Descrição:
Em comemoração dos 10 anos da Copa Produções, estará em cartaz no Teatro Nossa Senhora das Dores o espetáculo "O Sítio do Pica-Pau Amarelo", baseado na obra de
Monteiro Lobato. As apresentações acontecerão nos dias 11, 12, 25 e 26 de setembro de 2021 (sábados e domingos), iniciando sempre às 16h.

OFICINA DO ESPAÇO EM REDE: "HORA DA PALAVRA" - ESPAÇO DO CONHECIMENTO UFMG
Município:

Belo Horizonte

Data:

11/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

O link será disponibilizado para os que se inscreverem. - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-8350

Facebook:

https://www.facebook.com/espacodoconhecimentoufmg

Descrição:
O cotidiano humano é carreado de palavras e expressões que surgem com novos significados todos os dias, a exemplo disso o termo "cringe", que recentemente tornou-se
muito utilizado nas redes sociais. Com isso, no dia 11 de setembro de 2021, às 10h, acontecerá a edição de setembro da oficina Espaço em Rede, onde o Núcleo de Ações
Educativas do Espaço apresentará e ensinará a criar expressões tão significativas e úteis para as conversas cotidianas, utilizando como inspiração os elementos do Sertão.

ITATIAIA LIVE RUN - UMA EXPERIÊNCIA PELAS RUAS DE BH
Município:

Belo Horizonte

Data:

12/09

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UC9T0ZAarQHL4cJGFzORVsFg - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://facebook.com/TBHesportes?_rdc=1&_rdr

Descrição:
A Itatiaia Live Run surgiu em 2020, para adaptar a tradicional CORRIDA ITATIAIA para um formato adequado às condições impostas pela Pandemia de Covid-19, em que os
atletas podiam correr de qualquer lugar e acompanhar a live, elo entre os participantes e as interações do evento. Para a edição desse ano, o evento seguirá a mesma linha
virtual, mas mantendo o foco de levar experiência, diversão e incentivo a prática esportiva.

FESTA DO PEÃO DE TOLEDO
Município:

Toledo

Data:

12/09, 15/09

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Parque de Eventos - Jardim Nova Toledo, Ao lado do lago municipal , sn

Circuito:

IGR Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3436-1144

Facebook:

https://www.facebook.com/prefeitura.toledo/

Descrição:
Uma das maiores festas da região, record de público atraindo turistas de toda a região, Sul do Estado de MG e grande São Paulo. Nos dias de festa a estrutura conta com
Palco, som, iluminação, praça de alimentação com barracas oferecendo variedades em bebidas e comidas típicas mineira. No espaço também oferecemos epaço de lazer
para crianças como brinquedos infláveis e parque de diversões.

CAVALGADA CULTURAL DE POTÉ
Município:

Poté

Data:

12/09

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Centro de Eventos de Poté - Jardim Alvora, Rua Euclides Newton, s/n

Circuito:

IGR Pedras Preciosas

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.

MOSTRA CINE BRASIL: "TRILOGIA CLARICE NISKIER" - CINE THEATRO BRASIL VALLOUREC
Município:

Belo Horizonte

Data:

12/09

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Cine Theatro Brasil Vallourec - Centro, Avenida Amazonas, 315

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3201-5211

Facebook:

https://www.facebook.com/CineTheatroBrasil

Site:

https://www.eventim.com.br/artist/trilogia-clariceniskier/

Descrição:
Entre os dias 10 a 12 de setembro de 2021, sempre iniciando às 21h, Clarice Niskier apresentará sua temporada teatral na Mostra Cine Brasil com uma trilogia de sucesso: "
A Alma Imoral", "A Lista" e "A Esperança na Caixa de Chicletes Ping Pong". No dia 12 de setembro acontecerá a peça “A Esperança Na Caixa de Chicletes Ping Pong”,
reproduzida em ritmo de cordel e que trata sobre o sonho ético, sobre a possibilidade de refinamento da nossa liberdade, do sonho de um Brasil justo, unido pela cultura e
pela música.

3º FESTIVAL DE PIPAS DE SOBRÁLIA
Município:

Sobrália

Data:

12/09

Categoria:

Esportivo

Endereço:

COHAB - CENTRO, RUA CLÁUDIO MANOEL, 00, Ao lado da Fábrica de Macarrão Torres

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

33 32321149

Facebook:

https://www.facebook.com/sobralia.tur

Site:

https://www.sobralia.mg.gov.br/

Descrição:
Chegou a hora de se divertir. Vem aí o 3° Festival de Pipas realizado pela Prefeitura Municipal de Sobrália que acontecerá no dia 12 de Setembro. Prepare a sua linha e sua
pipa e solte sua imaginação! O CRAS Maria Hespanhola irá promover uma oficina para ensinar os pais e filhos a fazerem suas próprias pipas. Lembrando que não é
permitido o uso do cerol, que é crime e pode causar sérios ferimentos. O nosso evento respeitará todos os protocolos de segurança contra à COVID-19.

ESPETÁCULO "TARDE ENCANTADA"
Município:

Belo Horizonte

Data:

12/09

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Restaurante Tudo na Brasa - Castelo, Avenida dos Engenheiros, 1104

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3264-5083

Facebook:

https://facebook.com/CyntilanteProducoes/?_rdc=1&_rdr

Site:

https://www.cyntilante.com.br/

Descrição:
A companhia de teatro Cyntilante Produções, irá realizar no dia 12 de setembro, o espetáculo "Tarde Encantada" com a peça da Branca de Neve. A proposta do evento é
promover um diálogo entre teatro, música e vários clássicos da literatura que habitam no imaginário de adultos e crianças. A apresentação irá acontecer no Restaurante Tudo
na Brasa, e haverá um rodízio de massas no dia, faça sua reserva e garanta sua vaga!

PARAÍSO VEG - FEIRA TERRA
Município:

Belo Horizonte

Data:

12/09

Categoria:

Gastronômicos e Produtos

Endereço:

Feira Terra Viva - Horto, Rua Pouso Alegre, 1911

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98751-6951

Facebook:

https://web.facebook.com/paraisoveg?_rdc=1&_rdr

Descrição:
No dia 12 de setembro acontecerá o Paraíso Veg, um festival com objetivo de disseminar a cultura vegana e unir diversos produtores em um ambiente agradável,
descontraído, pet friendly e acessível as pessoas que buscam produtos artesanais de qualidade, naturais e livres de exploração animal e humana. Durante o evento você terá
contato com a gastronomia, arte, moda e produtos veganos, e haverá a presença da banda Relicário.

ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS
Município:

Patrocínio do Muriaé

Data:

12/09

Categoria:

Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço:

Praça Central - Centro, Avenida Silveira Brum, s/n, Praça Getúlio Vargas

Organização/Informações:
Telefone:

32984802022

Descrição:
Os apaixonados por veículos antigos da região, expõe carros, bicicletas e motos na Principal Praça da cidade e nas ruas. O evento conta com bandas musicais de pop rock
durante o dia, além de contar com um quiosque e stands que servem bebidas e petiscos tradicionais da culinária mineira. O encontro de carros antigos atrai pessoas da
regiao, incluindos estado do Rio de Janeiro e Espirito Santo.

MISSA DE ANIVERSÁRIO DE MORTE SERVO DE DEUS CONEGO LAFAYETTE
Município:

Santa Maria do Suaçuí

Data:

12/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço:

Praça do Santuário São Miguel - Centro, Praça do Santuário São Miguel, S/N

Circuito:

IGR 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.

5º COPA VALADARENSE DE CANOAGEM
Município:

Governador Valadares

Data:

12/09

Categoria:

Esportivo

Endereço:

Evolution Alto Rio Doce - Ilha dos Araújos, Av, Rio Doce, s/n, Em frente o numero 3435

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 98849-0282

Descrição:
Provas Caiaque turismo, Caiaque duplo, Caiaque 4, k1, Caiaque passeio masculino, Caiaque passeio feminino, Caiaque passeio criança e stand up

ESPETÁCULO: BRUXAS DA ESCÓCIA
Município:

Belo Horizonte

Data:

12/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/Funda%C3%A7%C3%A3oArcelorMittal - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-1730

Facebook:

https://web.facebook.com/DiversaoEmCena?_rdc=1&_rdr

Descrição:
No dia 12 de setembro, a Fundação ArcelloMital irá apresentar o espetáculo "Bruxas da Escócia", da companhia de teatro Vagalum Tum Tum. A peça é inspirado em
Macbeth, de William Shakespeare, e conta a história de um nobre escocês que, após vencer uma batalha, é surpreendido por três bruxas que fazem previsões sobre seu
futuro, sendo a mais surpreendente de todas a de que ele em breve será rei. A transmissão será às 16h no canal do YouTube da Fundação.

OFICINA DE TEATRO: ATRIZ CLARICE NISKIER - CINE THEATRO BRASIL VALLOUREC
Município:

Belo Horizonte

Data:

13/09

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Cine Theatro Brasil Vallourec - Centro, Rua dos Carijós, 258

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3201-5211

Facebook:

https://www.facebook.com/CineTheatroBrasil

Site:

http://cinetheatrobrasil.com.br/programacao/oficina-haja-alma-e-esperanca-para-tanta-lista-com-clarice-niskier/

Descrição:
Clarice Niskier realizará a oficina presencial "Haja alma e esperança para tanta lista", para atores e não atores, de todas as idades, no Cine Theatro Brasil, depois da
apresentação da Trilogia Clarice Niskier, com a apresentação das peças "A Alma Imoral", "A Lista" e "A Esperança Na Caixa de Chicletes Ping Pong". A oficina será
ministrada no dia 13 de setembro. A atriz, de maneira lúdica e com exercícios de improvisação, contará sobre sua experiência, do seu processo criativo e da importância das
longas parcerias. A turma será preparada para fazer uma breve apresentação no final da oficina. Recomenda-se que os participantes levem um lanche de casa e usem roupas
leves e confortáveis.

XIX CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOMECÂNICA - XIX CBB / XI SIMPÓSIO DE NEUROMECÂNICA APLICADA / III ENCONTRO LATINO AMERICANO DE
BIOMECÂNICA - 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

13/09, 17/09

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://www.cbb2021.com.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://facebook.com/brazilbiomechanics?_rdc=1&_rdr

Site:

https://www.cbb2021.com.br/

Descrição:
A décima nona edição, do XIX Congresso Brasileiro de Biomecânica (XIX CBB) acontecerá pela primeira vez em ambiente virtual devido à pandemia do COVID-19. O evento
acontecerá entre os dias 13 a 17 de setembro de 2021 e será organizado pelo Laboratório de Biomecânica (BIOLAB/UFMG) com o apoio da SBB. Com a presença de
cientistas de renome nacional e internacional, a programação do evento apresentará alto nível acadêmico, com palestras e mesas redondas sobre atividades de pesquisa,
ensino e extensão, buscando promover uma experiência única a todos os participantes!

JF SABOR 2021 "MINEIRIDADES"
Município:

Juiz de Fora

Data:

13/09, 24/10

Categoria:

Gastronômicos e Produtos

Endereço:

Jfsabor.com.br - Centro, Juiz de Fora, 000

Circuito:

IGR Caminho Novo

Organização/Informações:
Telefone:

(32) 3025-1449

Facebook:

https://www.facebook.com/abraselzm/

Site:

https://jfsabor.com/votacao/pratos

Descrição:
Para quem quer aliar uma boa viajem a uma boa gastronomia, a dica é dar uma passadinha por Juiz de Fora, na zona da mata mineira, até o dia 24 de outubro, para participar
do festival gastronômico JF Sabor “Mineiridades”, promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Regional Zona da Mata – Abrasel ZM. Até essa data 43
estabelecimentos gastronômicos apresentam 56 receitas do que há de melhor na comida mineira, em pratos que surpreendem pelo sabor, apresentação e criatividade. Na 19ª
edição do evento os ingredientes e temperos de Minas estão reinando em deliciosas receitas ou invadiram pratos que até tiveram origem em outros países, mas passaram por
uma releitura especialmente para o Festival. Tem sanduíche de frango com quiabo, pratos tipicamente franceses, italianos e até mexicanos com a cara de Minas. E os chefs
desenvolveram a criatividade não só na elaboração dos pratos, como também nos nomes dados a eles. É possível saborear o “Torresmo ajoelhado no bafo”, experimentar um
“Trem Chic”, o “Amo ela sô”, o “Minerin de Dubai”, um bom “Berço Mineiro” ou uma “Surpresinha Mineira”. Um cardápio que tem um pouco de tudo:“Bão dimais da conta,
capisce?” E esse festival de pratos e nomes no mínimo inusitados não fica só em Juiz de Fora. Seis estabelecimentos de Ibitipoca vão trazer o “Mió do Serra”, mostrando que
para mineiro “Onde tem Queijo tem tudo”, inclusive “Frango solto no terreiro”. “O município tem toda condição de receber bem seus visitantes proporcionando uma experiência
inesquecível. E essa parceria com seis estabelecimentos de Ibitipoca é um plus para quem quer aproveitar o final de semana na serra.”, ressalta a presidente da Abrasel ZM,
Francele Galil. “De pousadas a hotéis cinco estrelas, nossa rede hoteleira é bastante organizada e equipada para receber bem e todos os tipos de público, com a segurança
necessária neste momento de pandemia”, garante o coordenador do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes de Juiz de Fora, Rogério Barros. ESCOLHENDO O MELHOR
PRATO Ao degustar os pratos do festival é possível participar da eleição da melhor receita em cinco categorias: prato principal, sanduíches, petiscos; Pizzas/ Massas e
sobremesas. O cliente recebe junto com seu pedido um QR Code que leva o consumidor direto para o prato degustado onde será possível avaliar a apresentação e o sabor.
Além disso, um júri com convidados avaliará os pratos participantes em evento exclusivo. A soma das notas do público e dos jurados apontará os vencedores do JF Sabor
2021. Todas as informações sobre restaurantes e pratos participantes podem ser conferidas no site https://jfsabor.com/.

BH DO MERCADO CENTRAL E DO PARQUE MUNICIPAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

13/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.instagram.com/movabh/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3482-2739

Site:

http://www.movacultural.com.br/bh-do-mercado-central-e-parque-municipal/

Descrição:
No dia 13 de setembro, às 19h, acontecerá uma live sobre o documentário "BH do Mercado Central e Parque Municipal", com a participação do Chef Caetano Sobrinho, no
Instaram do Mova Cultural. O documentário contará com 4 episódios contando um pouco do passado e as curiosidades sobre o Mercado Central e o Parque Municipal ao
longo de tantas gerações, locais ícones de Belo Horizonte. Os episódios estarão disponíveis a partir do dia 11 de setembro no instaram do Mova Cultural.

26ª EDIÇÃO: "A CASA ORIGINAL" - CASACOR MINAS 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

14/09, 17/10

Categoria:

Feiras e Exposições

Endereço:

Palácio das Mangabeiras - Mangabeiras, Praça Ephigênio de Salles, 01

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3286 4587

Facebook:

https://www.facebook.com/casacorminas

Site:

https://casacor.abril.com.br/mostras/minas-gerais/

Descrição:
Com a temática "A Casa Original" a 26ª edição da CasaCor Minas está prevista para acontecer entre os dias 14 de setembro a 17 de outubro de 2021. A mostra assumirá um
formato híbrido, recebendo o público tanto presencialmente quanto virtualmente — já que será possível fazer uma visita 3D a todos os ambientes desta edição. A maior parte
dos espaços ficará instaladas nos jardins do Palácio Mangabeiras, com áreas abertas, possibilitando ampla circulação de ar. Haverá também uma redução do número de
ambientes da mostra e um controle de acesso, seguindo os protocolos de segurança. Será apresentado, inclusive, novidades no segmento de equipamentos e lançamentos
voltados para o combate de vírus e bactérias.

CANDEIA 4ª MOSTRA INTERNACIONAL DE NARRAÇÃO ARTÍSTICA - INSTITUTO CULTURAL ABRAPALAVRA
Município:

Belo Horizonte

Data:

14/09, 19/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/AbraPalavra - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99950-4942

Facebook:

https://facebook.com/Abrapalavra/?_rdc=1&_rdr

Descrição:
Entre os dias 14 a 19 de setembro, acontecerá a 4ª edição da "Mostra Internacional de Narração Artística", em um formato virtual e gratuito. O evento visa valorizar e promover
a escuta e a importância do relato oral e da palavra no mundo contemporâneo. A programação contará com apresentações artísticas, mesas de debate e oficinas com
narradores e narradoras nacionais e internacionais, a curadoria será realizada pelos coordenadores da mostra Aline Cântia e Chicó do Céu, que apresentarão a diversidade
cultural como tema transversal a todo o encontro, com espetáculos, bate-papos e formações.

CONGRESSO NACIONAL DE LITURGIA 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

14/09, 16/09

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://www.sympla.com.br/congresso-nacional-de-liturgia__1277079 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3115-7000

Facebook:

https://facebook.com/FaculdadeJesuitaBH/?_rdc=1&_rdr

Site:

https://www.faculdadejesuita.edu.br/congresso-nacional-de-liturgia-online-120/congresso-nacional-de-liturgia-online-120

Descrição:
O Congresso Nacional de "Liturgia e Eclesiologia", acontecerá entre os dias 14 e 16 de setembro, em formato virtual. O evento visa explicar um dos conteúdos explícitos do
Vaticano II: a relação entre Igreja e liturgia, declinada sobre múltiplas perspectivas, da bíblica à ecumênica, para observar suas implicações e consequências. A programação
do congresso terá palestras, seminários e painéis de forma dinâmica.

JUBILEU DO SENHOR BOM JESUS
Município:

Teixeiras

Data:

14/09

Categoria:

Religiosos

Endereço:

Igreja Bom Jesus - centro, Rua Bom Jesus, s/n

Circuito:

IGR Serras de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

31999131840

Facebook:

https://www.facebook.com/paroquiasantoantonioteixeiras

Site:

https://www.facebook.com/paroquiasantoantonioteixeiras

Descrição:
Festa do Jubileu ou Nosso Senhor do Bom Jesus, que é uma celebração católica, em um evento que atrai muitos fiéis todos os anos. Não se sabe como iniciou, mas virou
tradição em Teixeiras a festa do Jubileu que tem celebrações religiosas e "pagãs", que culmina na exposição de "barracas da Igreja" onde são vendidas comidas e bebidas,
possibilitando um grande fluxo de pessoas na região central da cidade.

JOGO DE BEAGÁ: HISTÓRIA E DIVERSÃO
Município:

Belo Horizonte

Data:

14/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.instagram.com/madeinbeaga/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/madeinbeaga

Site:

https://madeinbeaga.com.br/

Descrição:
O mais novo produto do Made in Beagá, o Jogo de Beagá, será lançado no dia 14 de setembro de 2021, garantindo ganhar o coração dos mineiros e de todos apaixonados
por história. O jogo é composto por um tabuleiro que ilustra o percurso pela avenida Afonso Pena e 300 cartas com perguntas sobre a história, o território e curiosidades de
Belo Horizonte. O lançamento do jogo acontecerá através de uma live no Instagram do Made in Beagá, a partir das 18h30. Serão apresentados dois vídeos: o making off de
produção do jogo e um vídeo recreativo e vintage que rememora as antigas propagandas de brinquedos. Além disso, o historiador Daniel Queiroga, responsável pela
elaboração das cartas, estará presente para uma conversa.

CINECENTRO CONVIDA: RAFAEL CONDE - CENTRO CULTURAL UFMG
Município:

Belo Horizonte

Data:

14/09, 30/09

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/CentroCulturalUFMG - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-8290

Facebook:

https://www.facebook.com/centroculturalufmg

Descrição:
O Centro Cultural UFMG, irá apresentar entre os dias 14 a 30 de setembro o "CineCentro Convida", um projeto voltado para a realização de mostras idealizadas por
curadores convidados. O objetivo é dar acesso a uma seleção de filmes que vão além do óbvio, permitindo novos olhares e proporcionando ao público uma programação
mais diversa e plural. A curadoria dessa primeira edição é do diretor e professor Rafael Conde, que escolheu seis curtas-metragens de sua autoria para dar início à mostra. Os
filmes receberam diversos prêmios nacionais e internacionais, e são do gênero documentário e ficção.

RODA DE CONVERSA: TERRITÓRIOS VIZINHOS: FOTOGRAFIA E POLÍTICA - CENTRO CULTURAL UFMG
Município:

Belo Horizonte

Data:

15/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/CentroCulturalUFMG - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-8290

Facebook:

https://www.facebook.com/centroculturalufmg

Descrição:
No dia 15 de setembro de 2021, às 19h30, o Centro Cultural UFMG transmite em seu canal no YouTube uma roda de diálogo ao vivo com o tema "Territórios vizinhos:
fotografia e política". A conversa reúne o fotógrafo e artista visual Gilvan Barreto e a professora e pesquisadora Daniela Bracchi, com mediação de Eduardo Queiroga,
professor e fotógrafo. A proposta é unir a prática artística com a reflexão através de um diálogo aberto e leve, partindo de aspectos observados na obra do artista, como o
processo criativo, os variados suportes e suas temáticas.

SOM CLUBE CIRCUITO SAVASSI
Município:

Belo Horizonte

Data:

15/09, 16/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.instagram.com/somclube/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/somclube

Site:

https://www.somclube.com.br/

Descrição:
Com intuito de celebrar a essência da diversidade musical, o Festival Som Clube realizará nos dias 15 e 16 de setembro de 2021, a edição Circuito Savassi, buscando
apresentar os novos nomes que enriquecem a cena cultural mineira. O evento contará com shows que serão transmitidos online, haverá ainda roteiros realizados pelo bairro
especialmente criados para o Som Clube Circuito Savassi.

EXPOSIÇÃO: "A TENSÃO" - CCBB BH
Município:

Belo Horizonte

Data:

15/09, 22/11

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB BH - Savassi, Praça da Liberdade, 450

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3431-9400

Facebook:

https://www.facebook.com/ccbbbh/

Site:

https://ccbb.com.br/belo-horizonte/programacao/leandro-erlich-a-tensao/

Descrição:
A partir de 15 de setembro, um conjunto de 20 obras de grandes proporções vai mexer com a forma como vemos o prédio do Centro Cultural Banco do Brasil Belo Horizonte:
barco e elevador flutuantes, janelas para jardins imaginários e até uma piscina em que o visitante pode entrar de roupa e ficar submerso sem medo de se afogar fazem parte
da mostra de um dos nomes mais provocativos e populares da arte contemporânea, o argentino Leandro Erlich.

2ª EDIÇÃO: BH CIDADE CRIATIVA E RECEPTIVA
Município:

Belo Horizonte

Data:

15/09, 20/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/cumbucca - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/cumbuccabr

Site:

https://cumbucca.com.br/

Descrição:
Buscando mostrar o melhor do belorizontino por meio de pratos, encontros e, principalmente, histórias, o BH Cidade Criativa e Receptiva acontecerá entre os dias 15 a 20 de
setembro de 2021, através do canal da Cumbucca no Youtube. Em sua segunda edição, o evento apresentará para turistas e entusiastas opções de restaurantes e
gastrobares que possuem uma gastronomia de invenção e ousadia, com pratos elaborados por profissionais criativos em estabelecimentos turísticos e conhecidos na cena de
BH. Trazendo, de forma natural, a transversalidade presente nas diversas áreas da economia criativa. Dessa forma, convidamos duas personalidades importantes e influentes
de BH: Constanza Fernandez (Consultora de Imagem e Estilo) e Marcus Paschoalin (Artista Plástico), grandes influencers, conhecidos em todo o Brasil.

CLIC - CIRCUITO DE LITERATURA E CAFÉS "EDIÇÃO MEMÓRIA, CIDADE E LITERATURA"
Município:

Belo Horizonte

Data:

15/09, 17/09

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/musicaquente - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://facebook.com/quentequente

Descrição:
O Circuito de Literatura e Cafés realizará sua segunda edição online entre os dias 15 e 17 de setembro. O evento será focado na literatura contemporânea e nos cafés
especiais produzidos em pequena escala na capital mineira. A programação contará com a presença do guia de turismo Bruno Bicalho, da barista e mestre de torra Rafaela
Rodrigues, e três palestras abrangendo cenas literárias que marcaram a cidade, realizadas pela professora de literatura Lílian Vaz, o historiador e professor Bruno Parreiras, e
a escritora e jornalista Nina Rocha.

FESTIVAL DA JABUTICABA
Município:

Virginópolis

Data:

16/09, 18/09

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Praça João Rodrigues - Centro, Praça João Rodrigues, sn

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 3414-1260

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.

FESTA CULTURAL DE POTÉ
Município:

Poté

Data:

16/09, 19/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Religiosos

Endereço:

Centro de Eventos de Poté - Jardim Alvora, Rua Euclides Newton, s/n

Circuito:

IGR Pedras Preciosas

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 16/09/2021, com shows diversos dentre eles shows gospel para o publico evangélico.

FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO E SÃO BENEDITO
Município:

Centralina

Data:

16/09, 19/09

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) 99643-2927

Facebook:

https://www.facebook.com/congo.maio

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.

MOSTRA "DOS QUE ARDEM"
Município:

Belo Horizonte

Data:

16/09, 15/10

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Galeria de Arte do BDMG Cultural e Plataforma Virtual - Lourdes, Rua Bernardo Guimarães, 1600

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-8691

Site:

https://mostrasbdmgcultural.org/marcdavi/

Descrição:
A mostra "Dos que ardem" acontecerá em formato híbrido na plataforma digital e na Galeria de Arte do BDMG Cultural, entre os dias 16 de setembro a 15 de outubro. A
exposição realizada pelo artista plástico e performer Marc Davi, apresenta uma série de trabalhos performáticos com gestos que discursam sobre corpo, matéria e linguagens.
Ao todo, serão quatro performances/instalações apresentadas no BDMG Cultural, durante o período de ocupação da Galeria de Arte. As inscrições deverão ser realizadas na
plataforma do Sympla.

LIVE SÉRIE "MEMÓRIAS DO SAMBA DE BH" COM RAIMUNDO DO PANDEIRO
Município:

Belo Horizonte

Data:

16/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.instagram.com/sambistasmestreconga/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99874-7610

Descrição:
Compondo mais uma live da série "Memórias do Samba de BH", o convidado da vez é Raimundo do Pandeiro, dono de uma voz marcante e inconfundível, com um imenso
repertório no samba. O convidado é um dos fundadores do Grupo Favela e do A Cor do Samba. A série tem como finalidade resgatar e difundir a história do Samba de BH
através de depoimentos de grandes protagonistas dessa história. Essas informações servirão, também, para documentar o pedido de registro do samba como patrimônio
cultural imaterial da cidade.

2ª EDIÇÃO: FACT BH – EDIÇÃO GASTRONOMIA, TRADIÇÃO E PLURALIDADES
Município:

Belo Horizonte

Data:

16/09

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/FestivalFACT - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Descrição:
No dia 16 de setembro, acontecerá a 2ª edição do Festival de Arte, Cultura e Turismo - FACT de Belo Horizonte, em um formato virtual. A programação do evento contará com
a presença do renomado chef Américo Piacenza, referência da gastronomia italiana; do produtor cultural e curador gastronômico Marcelo Wanderley; do Sommelier e
colunista nas Rádios 98FM (Buteco 98) e CDL FM (Pão e Cerveja) Bruno Orsini ; e da banda Coverplay (Cold Play Cover). O festival visa promover o encontro da culinária
afetiva e tradicional mineira com a internacionalização da gastronomia.

II CONGRESSO MINEIRO DE CUIDADOS PALIATIVOS: EDUCAR PARA TRANSFORMAR 2021 - ONLINE
Município:

Belo Horizonte

Data:

17/09, 18/09

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://cuidadospaliativos2021.com.br/home.asp - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3247-1616

Facebook:

https://www.facebook.com/sotamigbh/

Site:

https://cuidadospaliativos2021.com.br/home.asp

Descrição:
O II Congresso Mineiro de Cuidados Paliativos: Educar para Transformar 2021 ocorrerá de maneira 100% online, organizado pela SOTAMIG (Sociedade Mineira de
Tanatologia e Cuidados Paliativos) e a ANCP (Academia Nacional de Cuidados Paliativos), com intuito de disseminar conhecimento sobre tanatologia e cuidados paliativos.
O congresso ocorrerá entre os dias 17 e 18 de setembro de 2021, contando com apresentações em lives e aulas gravadas. Os inscritos terão até 3 meses para assistir ao
evento.

QUINTAL SARARÁ
Município:

Belo Horizonte

Data:

17/09, 10/10

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Espaço Mamão Com Açúcar - Floresta, Avenida Assis Chateaubriand, 577

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 2526-1088

Site:

https://festivalsarara.com.br/

Descrição:
O Quintal Sarará, é um evento que integra o tradicional Festival Sarará de Belo Horizonte, e acontecerá em um formato híbrido entre os dias 17 de setembro e 10 de outubro
(durante as sextas, sábados e domingos). A proposta do evento, é atuar como um instrumento cultural com muita música brasileira, intervenções e instalações artísticas, rodas
de conversa e gastronomia mineira afetiva, criando uma atmosfera que remete aos elementos que formam o festival.

BH TATTOO FESTIVAL 2021 "SEM FRONTEIRAS" - FESTIVAL ONLINE
Município:

Belo Horizonte

Data:

17/09, 19/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/BHTattooFestival - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99928-2017

Facebook:

https://web.facebook.com/bhtattoo?_rdc=1&_rdr

Site:

https://bhtattoo.com.br/online/

Descrição:
O "BH Tattoo Festival 2021", será transmitido entre os dias 17 a 19 de setembro, com base nos estúdios da GravaSom em Belo Horizonte, patrocinadora oficial da edição. O
festival terá como atração principal, o tradicional concurso de melhor tatuagem, com inscrições abertas para tatuadores residentes em todo o território nacional (brasileiros ou
estrangeiros), e contará com exposições virtuais). Além do tradicional concurso, o festival irá contar com atrações musicais e convidados especiais.

FEIRINHA DA GENTE
Município:

São José do Divino

Data:

17/09

Categoria:

Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço:

Praça da Prefeitura - Centro, Praça Prefeito Jurandir José Duarte, S/Nº

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

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: artesanatos e comidas típicas,
expostos em barracas pelos feirantes. Ainda há shows de bandas locais, para alegrar o dia de todos, proporcionando momentos de curtição. A Feira tem início às 19:00 e se
entende até as 23:00.

SANTA TEREZA "121 ANOS"
Município:

Belo Horizonte

Data:

17/09

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Praça Duque de Caxias - Santa Tereza, Rua Mármore, s/n

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98251-1188

Descrição:
No dia 17 de outubro, acontecerá um evento de celebração dos 121 anos de Santa Tereza um dos bairros mais tradicionais de Belo Horizonte. A programação contará com
atividades populares, artísticas e culturais na principal praça do bairro, não perca!

VI CAVALGADA DE VERMELHO
Município:

Muriaé

Data:

18/09, 19/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Religiosos, Show

Endereço:

Distrito de vermelho - centro, Rua tereza garcia , s/n

Circuito:

IGR Serra do Brigadeiro

Organização/Informações:
Telefone:

(32) 3695-5535

Descrição:
A Cavalgada é realizada no Distrito de Vermelho e é uma festa para a família com espaço lazer para as crianças e Shows de forro e sertanejo . A Cavalgada percorre as
propriedades rurais locais desbravando e contemplando a beleza da natureza local. Outro atrativo do Evento é o tradicional almoço da Igreja Católica.

ESPETÁCULO "CINDERELA" - CYNTILANTE PRODUÇÕES
Município:

Belo Horizonte

Data:

18/09

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Centro Cultural Unimed - BH - Lourdes, Rua da Bahia, 2244

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3264-5083

Facebook:

https://www.facebook.com/CyntilanteProducoes/

Site:

https://www.cyntilante.com.br/cinderela

Descrição:
No dia 18 de setembro de 2021, às 16h, no Centro Cultural Unimed BH, a Cyntilante Produções apresentará o pocket show "Cinderela", uma proposta interativa com música
ao vivo e visual impecável dos personagens, que prometem agradar muito. Sinopse: Cinderela é uma jovem que é obrigada pela madrasta a vestir andrajos e forçada a
trabalhar de empregada. A fada madrinha lhe dá um lindo vestido de presente, para que ela possa ir ao baile, mas a moça precisa estar de volta até a meia-noite, pois o
encanto se desfaz. No palácio, Cinderela dança com o Príncipe, que fica encantado com ela. Ao fugir do palácio na hora combinada, Cinderela perde um sapatinho de cristal
e o Principe faz de tudo para encontrar a dona daquele sapatinho.

24º FESTIVAL CULTURAL E GASTRONOMIA DE TIRADENTES
Município:

Tiradentes

Data:

18/09, 26/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço:

Largo das Forras - Centro Histórico, Rua Silvio Vasconcelos, 00

Circuito:

IGR Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99795-0364

Facebook:

https://www.facebook.com/farturabrasil/

Site:

https://www.farturabrasil.com.br/cat-festival/festival-de-gastronomia-de-tiradentes/

Descrição:
24º FESTIVAL CULTURA E GASTRONOMIA DE TIRADENTES SERÁ EM FORMATO HÍBRIDO, COM PROGRAMAÇÃO PRESENCIAL E VIRTURAL, DE 18 A 26/9 O
MAIOR FESTIVAL DE GASTRONOMIA DO PAÍS REÚNE MAIS DE 200 ATRAÇÕES ENTRE FESTINS, CURSOS, LIVES, DICAS, SHOWS E AÇÕES SOCIAIS O maior e
mais tradicional evento de gastronomia do Brasil tem sua próxima edição confirmada: o 24º Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes será de 18 a 26 de setembro, em
formato híbrido – com ações presenciais na cidade mineira, respeitando todos os protocolos sanitários, além de uma programação online, sucesso absoluto no ano passado.
O evento, um dos únicos festivais do Brasil a se reorganizar rapidamente em formato online durante a pandemia, começa a retomar as suas atividades em 2021 com 13
grandes chefs preparando jantares, cerca de 7 produtores na Mercearia Fartura presencial e mais de 30 no e-commerce, 36 cursos virtuais, 32 shows musicais online, além
de lives, dicas, muito conteúdo de qualidade e ações sociais. Os festins – jantares especiais e exclusivos criados a quatro mãos, estão entre as atrações mais aguardadas do
festival. É neste momento que os chefs têm a oportunidade de trocar experiências e inovar na criação dos pratos. Este ano, eles acontecem com vagas limitadas em seis
restaurantes de Tiradentes, onde o chef anfitrião recebe um nome nacional. As duplas, escolhidas pelas curadoras Morena Leite e Carolina Daher são: • Matheus Paratella
(Tragaluz) e Bel Coelho (Clandestino – São Paulo – SP); • Rafael Pires (Mia) e Roberta Ciasca (Miam Miam - Rio de Janeiro, RJ); • Ricardo Martins (Uaithai) e Paulo Shin
(Komah - São Paulo, SP); • Felipe Oliveira (Ora) e Jorge Ferreira (Olivia - Belo Horizonte, MG); • Juliana Ferreira (Gourmeco) e Bruna Martins (Birosca - Belo Horizonte, MG); •
Gustavo Baccarini (Pacco & Bacco), Katia Barbosa (Aconchego Carioca - Rio de Janeiro, RJ) e Ronie Peterson (SENAC). “Este foi mais um ano difícil para todos do setor de
gastronomia e, principalmente, de eventos. Em 2020 nos reorganizamos rapidamente e realizamos o evento em forma digital, com o objetivo de ajudar na recuperação da
cidade. Agora, já conseguimos dar um passo adiante e teremos uma programação presencial, que será complementada pelas ações virtuais deixando o evento com
característica híbrida. Será um passo importante, pois temos a esperança de, em 2022, quando o Festival completa 25 anos, fazermos uma grande celebração em Tiradentes
como sempre foi”, explica o diretor geral do evento, Rodrigo Ferraz. O Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes é realizado pelo projeto Fartura – Gastronomia do Brasil,
apresentado pelo Bradesco, conta com patrocínio da Claro, Gasmig e Stella Artois, apoio da Rivelli, Verdemar e Sebrae Minas e parceria cultural do Sesc em Minas e
Parceiro Educacional Senac em Minas. Festins Os jantares exclusivos acontecerão nos dias 24 e 25 de setembro, nos restaurantes Mia, UaiThai, Ora, Pacco & Bacco,
Gourmeco e Tragaluz, seguindo todos os protocolos sanitários vigentes. Os chefs de cada restaurante conceberam, junto aos convidados nacionais, pratos exclusivos para o
Festival. Será a oportunidade de ver os melhores cozinheiros locais em ação com: a premiada Bel Coelho; Bruna Martins, destaque no programa Mestre do Sabor; o
experiente Jorge Ferreira; Kátia Barbosa, jurada do programa Mestre do Sabor; Paulo Shin, que fez carreira em Nova York; e Roberta Ciasca, premiada diversas vezes, logo
que se lançou na gastronomia. Mercearia Fartura Valorizar o pequeno produtor e a cultura de Minas Gerais está no cerne do Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes. A
Mercearia Fartura será presencial e virtual. No Largo das Forras, de 17 a 19 e de 24 a 26 de setembro, um destaque especial será para os produtores da Serra da Mantiqueira,
onde foi realizada uma expedição recente junto ao Sebrae MG, que visitou seis produtores de café, pé-de-moleque, azeite, geleia, queijo e frutas vermelhas. E as curadoras
escolheram seis restaurantes de Tiradentes para criarem pratos com esses produtos. Tanto na Mercearia, quanto nos restaurantes, os clientes poderão acessar um QR Code
que leva a um vídeo, mostrando o caminho de cada ingrediente da origem – na Expedição Fartura/Sebrae Minas – ao prato, passando pela cozinha do chef até a mesa.
Estarão disponíveis, ainda, os produtos de expositores do projeto Origem Minas, também em parceria com o Sebrae, e da Bodega do Ceará, que tem o Governo do Ceará e
CeArt como parceiros. A Mercearia Fartura também terá uma vitrine virtual, que leva a mais de 30 produtores, na qual o público de todo o Brasil poderá fazer suas
encomendas. Tour Gastronômico Como é tradição em Tiradentes, durante o Festival de Gastronomia, todos os restaurantes da cidade são convidados a integrar a
programação e se mobilizam para receber o público, criando pratos exclusivos, menus e receitas especiais. Seis deles terão destaque, pois terão pratos criados com os
produtos da Serra da Mantiqueira. Cursos gastronômicos Compartilhar conhecimento é uma das premissas do Projeto Fartura e com os cursos e transmissões online, mais
pessoas podem ter acesso ao conteúdo de qualidade gerado por grandes nomes da gastronomia. Entre as aulas estão: a chef Mariana Gontijo ensina a fazer Comida de
Reinado, enquanto André Pagannini apresenta comida de Buteco. Os segredos do tropeiro perfeito serão revelados pelo chef João Lombardi. Flávio Trombino é convidado
para ensinar o preparo de sua caponata de jiló e uma bela torta de maçã fica por conta de Vanessa Vicente. O público também poderá conferir palestras com temas e
profissionais diversos. É o caso de “Cozinha Afetiva - A gastronomia como ferramenta de reaproximação”, com Bruno de Oliveira; “Bolinho de Porco com Pão de Queijo” e
“Feijão de Capitão”, com Adriano Vilhena; “Cobu, tradição e possibilidades”, com Renato Lobato; “Língua com Quiabo da Lapa – Técnicas e sabores de quintal”, com Luciano
Avelar; “Bolos Artísticos – Desafios do sabor regional”, com Djenane de Souza Guimarães; “A simplicidade artesanal”, com Flávio Gomes e muito mais. Dica do Chef
Profissionais que sabem tudo sobre cozinha e gastronomia compartilham seus segredos com o público na seção online “Dica do Chef”. Dezena de vídeos estarão disponíveis
com dicas que incluem desde harmonizações, técnicas de preparo, até utensílios corretos para cada etapa de um prato. Fartura de Amor A Plataforma Fartura – Gastronomia
do Brasil realiza ações sociais em todos os seus eventos e não seria diferente nesta edição. Desta vez, o Fartura de Amor conta com uma parceria com o futuro restaurante
Liberdade, um projeto inovador e inédito no Brasil que terá uma cozinha dentro da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) de São João del-Rei. O
Fartura de Amor acontecerá em duas etapas, sendo que a primeira contará com chefs de cozinha preparando refeições para os recuperados da instituição e a segunda terá a
mesma proposta, porém voltada para a população carente do Campo das Vertentes. Atrações culturais Nesta edição, os shows e apresentações teatrais se concentrarão
inteiramente nas plataformas digitais do Fartura – Gastronomia do Brasil em parceria com o Sesc em Minas. Dessa forma, mais pessoas podem curtir as atrações que foram
selecionadas a dedo pelo curador Pedro Crivellari juntamente com o Sesc em Minas. Entre as mais de 30 atrações estão: Mestrinho, sanfoneiro que compõe a banda de
Gilberto Gil; Duo Mitre – das irmãs Luísa Mitre (piano) e Natália Mitre (vibrafone e percussão); a flautista e compositora Marcela Nunes; Daniel Souza e seu quarteto, entre
outros. Durante as apresentações estará disponível um QR Code para captação de doações para o programa Mesa Brasil - uma rede nacional de bancos de alimentos contra
a fome e o desperdício SOBRE A PLATAFORMA FARTURA – GASTRONOMIA DO BRASIL O Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes faz parte da Plataforma Fartura
– Gastronomia do Brasil, que tem o objetivo de mapear o caminho do ingrediente, da sua origem até o prato, a fim de disponibilizar conhecimento ao público – em forma de
conteúdo e experiência – e criar conexões entre os integrantes dessa cadeia. A Plataforma Fartura consiste em: Expedições Fartura: viagens que já percorreram mais de 90,5
mil km em todo o território nacional levantando as histórias, personagens, ingredientes e receitas. Foram 276 cidades visitadas e cerca de 650 fontes entrevistadas. Conteúdo
gastronômico: o conhecimento é disponibilizado no site e redes sociais, premiados vídeos e livros, programas de rádio e em projetos customizados. Festivais Fartura: a
celebração do projeto são os festivais, nos quais há o encontro entre produtores, chefs e estudiosos da gastronomia com o público. Os eventos acontecem em nove cidades:
Belém, Brasília, Porto Alegre, São Paulo, Tiradentes, Belo Horizonte, Conceição do Mato Dentro, Fortaleza e Lisboa. Até 2019, os festivais receberam mais de 850 mil
pessoas, que se deliciaram com os mais de 2 milhões de pratos servidos. Além disso, foram 3.300 atividades gastronômicas e 1.265 apresentações culturais. Em 2020,
ocorreu a primeira edição do Fartura Digital Belo Horizonte, com uma audiência de 7 milhões de pessoas; o Festival Cultura e Gastronomia PRÓ-Tiradentes, com audiência
de mais de 6 milhões de pessoas e o Festival Fartura Du Brasil, simultâneo em São Paulo, Fortaleza, Porto Alegre, Belém, Belo Horizonte e Brasília, com uma audiência de 9
milhões de pessoas. PROGRAMAÇÃO - 24º Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes Data: 18 a 26 de setembro de 2021 Acesso: farturabrasil.com.br Mais informações:
https://www.instagram.com/farturabrasil/ Youtube.com/FarturaBrasil ASSESSORIA DE IMPRENSA Doizum Comunicações – (31) 3889-0364 | Mayra Lopes –
mayralopes@doizum.com – (31) 99795-0364

SAVASSI FASHION WEB
Município:

Belo Horizonte

Data:

18/09

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/user/bureaudemoda/featured - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99128-9975

Descrição:
Na Savassi é possível encontrar tudo que faz de Belo Horizonte um local especial: moda, gastronomia e atrações turísticas/culturais. O Savassi Fashion Web, apoiado nesses
conceitos, irá celebrar, promover e divulgar os empreendimentos criativos e atrativos turísticos do barro. A primeira edição do evento, com tema do lançamento Primavera
Verão 2021/22, será em formato totalmente virtual, com apresentação em formato de revista eletrônica, com estreia através do canal do Youtube, no dia 18 de setembro. A
programação do evento contará com webinário, talks, desfiles, cozinha show, oficina de upcycling e painel de discussão.

NERD EXPERIENCE LIVE
Município:

Belo Horizonte

Data:

18/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/NERDEXPERIENCEOFICIAL - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/nerdexperienceoficial

Descrição:
No dia 18 de setembro, acontecerá a maior celebração digital do mundo Nerd de Minas Gerais , a Nerd Experience Live. O evento contará com um Concurso de Cosplay,
onde os participantes poderão concorrer com o traje inspirado em filmes, animes, jogos, histórias em quadrinhos e muito mais.

RESENHA COM TURMA DO PAGODE
Município:

Ipatinga

Data:

18/09, 19/09

Categoria:

Show

Endereço:

Aciaria - Cariru, Avenida Kiyoshi Tsunawak, 700

Circuito:

IGR Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 97128-0891

Descrição:
Seguindo todos os cuidados necessários e protocolos sanitários devido ao momento que ainda vivemos, mas com a mesma alegria e emoção que sempre entregamos, as
empresas Agência 1 e Interativa Shows se unem neste projeto incrível. O evento contará com uma estrutura de Palco 360°, Lounges Privativo, Setor de Mesas (Open Bar), a
presença de uma das maiores bandas de pagode do Brasil - O TURMA DO PAGODE - e algumas atrações regionais deixará o seu dia 18 de setembro marcado na memória.

3ª EDIÇÃO: FESTIVAL DE MÚSICA SOM & FÚRIA
Município:

Belo Horizonte

Data:

18/09, 27/11

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/Galp%C3%A3oCineHorto1 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3463-9186

Site:

https://www.grupogalpao.com.br/

Descrição:
Entre os dias 18 de setembro a 27 de novembro, a partir das 19 horas, acontecerá a 3ª edição do "Festival de Música e Som & Fúria". A programação do evento contará com a
presença de Acauã Ranne, Tamara Franklin, Nádia Campos, Simplicidade Samba, Mac Júlia e Assanhado Quarteto, artistas da cena musical independente. Com o projeto, o
Galpão Cine Horto reforça o diálogo com o setor musical, posicionando-se como espaço de encontro de cantores, compositores, instrumentistas, técnicos e pesquisadores
com o público da cena musical mineira e belo horizontina. Por meio da realização em formato virtual, o festival continua a expandir suas fronteiras para além da geográfica da
zona leste da capital mineira, e visa dar mais visibilidade à geração emergente de artistas mineiros.

SOUL FOOD
Município:

Belo Horizonte

Data:

18/09

Categoria:

Gastronômicos e Produtos

Endereço:

Ajê Bistrô Bar - Santa Tereza, Rua Dores do Indaía, 96

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99439-1831

Facebook:

https://www.facebook.com/ajebistrobar

Descrição:
No dia 18 de setembro de 2021, às 20h, no Ajê Bistrô, acontecerá o "Soul Food", um evento gastronômico de em parceria com o Buena Vista Soul e Jazz & Blues Festival,
com um menu comemorativo inspirado em pratos típicos de New Orleans. A soul food é um tipo de culinária associada à cultura afro-americana do sul dos Estados Unidos. As
receitas de “soul food” eram tipicamente um reflexo da criatividade, já que a comida geralmente era escassa e os cozinheiros eram forçados a se contentar com os
ingredientes limitados de que dispunham. Uma grande pesquisa, com muita arte, sabores, sons, história e sentimentos.

ENCONTRO DE BANDAS DO NORDESTE MINEIRO
Município:

Malacacheta

Data:

18/09, 18/09

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

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.

ITINERÁRIOS SURPREENDENTES: NOVOS OLHARES SOBRE A CIDADE
Município:

Belo Horizonte

Data:

18/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.facebook.com/CemiterioDoBonfimBh/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98333-3380

Facebook:

https://www.facebook.com/patrimonioeetnicidade

Descrição:
No dia 18 de setembro de 2021, de 14h às 16h, acontecerá o "Itinerários surpreendentes: novos olhares sobre a cidade", um evento de realização do Patrimonio e Etnicidade
Visitas Guiadas Cemitério do Bonfim, com transmissão por meio do Facebook Visitas Guiadas Cemitério do Bonfim. A proposta do evento convida pessoas a conhecer Belo
Horizonte, tomando como partida o Cemitério do Bonfim e as diversas histórias que podem ser contadas a partir dele e conectando com outros luares da capital, evidenciando
as diversas camadas que encobrem episódios reveladores sobre a mesma e seus habitantes.

4ª EDIÇÃO: FESTA CHILENA DE BELO HORIZONTE
Município:

Belo Horizonte

Data:

18/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online, Show

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCOCEiWG2SmWjkOLyz_FGvRw - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/festachilenadebh

Descrição:
No dia 18 de setembro é comemorado a independência do Chile. A 4ª edição promoverá o intercâmbio gastronômico e musical entre Chile e Brasil, uma vez que as cidades
de Belo Horizonte e Valparaíso (Chile) integram a Rede de Cidades Criativas da música, sendo a primeira Cidade Criativa da gastronomia e a segunda Cidade Criativa da
Música. A festa ocorrerá através do canal do YouTube da Festa Chilena de Belo Horizonte, com transmissões ao vivo de shows musicais e cozinha show. No dia 18 de
setembro será possível contar com a participação de músicos chilenos e mineiros tocando música chilena e na cozinha show haverá a preparação de uma tradicional
empanada chilena de pino pela chef Carol Pizarro, com bate papo com Lino Ramos, Joana Castro, Thiago Bicalho e Chico Amaral

15ª EDIÇÃO: FEIRA MERCADORIA 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

19/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço:

Casa da Amadoria. - Floresta, Rua Mucuri, 325

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/events/349460010064444

Site:

https://www.amadoria.com.br/programacao/feira-mercadoria-15a-edicao/

Descrição:
Com intuito de engajar e valorizar a rede de empreendedores locais e fomentar a economia colaborativa, reunindo arte, moda, decoração, cosméticos naturais e gastronomia,
a Casa da Amadoria realizará a 15ª edição da Feira Mercadoria, no dia 19 de setembro de 2021. Até o dia 18 de agosto estão abertas as inscrições para produtores e
empreendedores locais se inscreverem.

CONCERTOS PARA A JUVENTUDE "MENDELSSOHN" - ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MG
Município:

Belo Horizonte

Data:

19/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/Filarm%C3%B4nicadeMinasGerais - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-9000

Facebook:

https://facebook.com/filarmonicamg?_rdc=1&_rdr

Site:

https://filarmonica.art.br/concertos/agenda-de-concertos/concertos-para-a-juventude-mendelssohn/

Descrição:
O compositor da famosa Marcha Nupcial em Sonhos de uma noite de verão terá um concerto inteiramente dedicado a ele no dia 19 de setembro, na Sala Minas Gerais.
Mendelssohn, assim como Mozart, também foi considerado um menino prodígio e se tornou um dos grandes compositores do início do Romantismo. Dono de uma vasta
educação musical, Mendelssohn foi responsável pelo resgate da obra de grandes compositores de outros períodos, principalmente Bach. Você poderá apreciar algumas de
suas obras na próxima apresentação dos Concertos para a Juventude.

CENTENAS & DEZENAS POR MÁRCIO BORGES
Município:

Belo Horizonte

Data:

19/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/BardoMuseuClubedaEsquina - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99688-0558

Facebook:

https://www.facebook.com/bardomuseuclubedaesquina

Site:

https://bardomuseuclubedaesquina.com.br/marcio-borges-estreia-seu-programa-online-de-entrevistas-centenas-dezenas/

Descrição:
Nos dias 31 de julho, 15 de agosto e 19 de setembro de 2021, o compositor e poeta Márcio Borges apresenta um programa online de entrevistas "Centenas & Dezenas". A
programação exalta a mineiridade e apresenta músicas, culinária e histórias sobre Belo Horizonte e o Clube da Esquina.

BH, TREM BÃO DEMAIS SÔ
Município:

Belo Horizonte

Data:

19/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/CanaldoLeandroBrito - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/bhtrembaodemaisso

Descrição:
Com intuito de mostrar o que Minas, em especial, Belo Horizonte, apresenta de melhor, no dia 19 de setembro acontecerá o BH, Trem bão demais Sô. O evento começará às
14h e será transmitido pelo canal do YouTube do Leandro Brito. Um dos intuitos é mostrar ao Brasil inteiro as marcas registradas de Belo Horizonte, como Cultura, Samba,
Carnaval, Gastronomia e Pontos Turísticos.

FESTIVAL DE CERVEJAS ARTESANAIS JUNGLE BIER
Município:

Belo Horizonte

Data:

19/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/BeerSchool - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3227-4566

Descrição:
No dia 19 de setembro, às 15 horas, acontecerá o "Festival de Cervejas Artesanais Jungle Bier: II edição online cerveja, rock e montanhas", com transmissão ao vivo no canal
"Cervejeiro Beer School" do YouTube. A live corresponderá a 17.ª Edição do festival que acontecerá em Belo Horizonte. Será possível contar com apresentações musicais,
gastronomia e cultura cervejeira local. Em 2021 o evento estará mais a cara de Minas Gerais, pois o convidado para o quadro “Cozinha Show” é o premiado chef Flávio
Trombino, conhecido pelo seu talento no que se refere à culinária mineira e proprietário do conceituado Restaurante Xapuri.

WEBSÉRIE: OLHARES SOBRE BH
Município:

Belo Horizonte

Data:

19/09, 21/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/hannel/UCG84M6LRtQb--hcIn3HxRWg - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Descrição:
Considerada Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco, Belo Horizonte é reduto de cultura, atrativos turísticos e muitas histórias para contar, para destacar essas riquezas,
a Nenety Eventos realiza a websérie “Olhares Sobre BH”. O evento contará a história do Mineirão, o quinto maior estádio do país e o maior de Minas Gerais, além de mostrar
o Restaurante Maria das Tranças, que há 71 anos mantém a tradição de servir o famoso frango ao molho pardo aos clientes. O icônico Mercado Central também terá a sua
trajetória narrada, sem deixar de lado o tradicional fígado com jiló acebolado. Nesta primeira temporada, a websérie contará com três episódios, que serao disponibilizados no
YouTube nos dias 19, 20 e 21 de setembro de 2021, às 20h.

CARNAVAL TÁ ON
Município:

Belo Horizonte

Data:

19/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/TVBaixaGastronomiaporNenel - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Descrição:
No dia 19 de setembro, às 13h30, através do canal do YouTube TV Baixa Gastronomia por Nenel, acontecerá a live Carnaval Tá On, com intuito de comemorar o carnaval de
rua, com boa música, boa conversa e gastronomia mineira. O primeiro convidado é Daniel Neto, o Nenel, criador do @baixagastronomia, espaço eletrônico nascido em 2009
e dedicado à cultura gastronômica popular. Entre os seus trabalhos como curador estão o Festival Baixa Gastronomia, do qual também é o criador, o “Viradão”, evento que,
em 2019, fez parte da programação da Virada Cultural de Belo Horizonte, e a Travessia Gastronômica. Outro convidado é Heleno Augusto é DJ, músico, cantor e compositor.
Criou a banda @ragamofe e o grupo Faixa de Gaza, que percorreram várias cidades do interior do estado, sendo pioneiro no resgate dos ritmos brasileiros que marcaram a
década de 90. Fez história no carnaval de Belo Horizonte como vocalista e organizador do Baianas Ozadas por quatro anos seguidos, tendo arrastando mais de 300 mil
pessoas em 2016. Criou o bloco Havayanas Usadas que, entre 2017 e 2020, já mobilizou mais de 800 mil pessoas nas ruas de BH. É diretor musical do bloco “Já É
Sensação”, que tem como proposta misturar funk, dança e carnaval em parceria com A Macaco, @ladafavelinha , @kdudosanjos e Passistas Dancy.

ENCONTROS COM O PATRIMÔNIO: MEMÓRIAS E AFETOS TRANSFORMADOS EM SABORES E TRADIÇÃO
Município:

Belo Horizonte

Data:

19/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

O link será disponibilizado para os que se inscreverem. - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3289-8920

Facebook:

https://www.facebook.com/casafiatdecultura

Site:

http://www.casafiat.com.br/?p=8240

Descrição:
O Encontros com o Patrimonio terá uma edição especial, no dia 19 de setembro de 2021, onde a Casa Fiat de Cultura apresentará a culinária mineira como prato principal
para um bate-papo sobre história, inovação e muitas memórias afetivas. O convidado será o chef André Barreto, do blog "Cozinhe pra Ela" e abordará curiosidades sobre o
assunto, enquanto realiza, ao vivo, a receita de uma massa caseira com molho pesto feito com ingredientes mineiros. Também serão abordados a diversidade, as influencias
externas e inovações nas práticas atuais dos chefs, além da formação histórica e antropológica dos hábitos alimentares em Minas Gerais.

ROTA DO BLUES - EDIÇÃO DE INVERNO
Município:

Belo Horizonte

Data:

19/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/UNDERGROUNDBLACKPUB - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/rotadobluesoficial

Descrição:
O festival "Rota do Blues - Edição de Inverno", acontecerá no dia 19 de setembro, às 16 horas, com transmissão ao vivo no canal do YouTube Underground. A programação
contará com a presença do renomado gaitista Flávio Guimarães, integrante e um dos fundadores da banda Blues Etílicos, e o show da cantora norte americana Alma Thomas.
Uma das propostas do evento é promover pontos turísticos da capital mineira, aliando música e cultura.

21ª CAVALGADA DE SÃO SEBASTIÃO
Município:

São Geraldo

Data:

19/09

Categoria:

Populares e Folclóricos, Religiosos

Endereço:

Praça Raul Soares - Centro, Praça Raul Soares, s/n

Circuito:

IGR Serras de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(32) 9840-06445

Descrição:
Vem aí a 22ª Cavalgada de São Sebastião A realização da 22ª Cavalgada de São Sebastião, com o passeio pelas ruas da cidade, foi autorizada. Mediante aconselhamento
com o Comitê Municipal de Combate à Covid-19 - considerando que o município está na onda verde do Minas Consciente - e perante a consulta popular realizada nas redes
sociais da Prefeitura Municipal, informamos que foi autorizada aos organizadores a realização do evento. A Cavalgada de São Sebastião é uma tradição local e, no ano de
2021, não pode ser realizado na sua data oficial - 20 de janeiro - devido ao quadro pandêmico em que o Estado e o município se encontravam. Respeitando os protocolos
passados pelo Comitê de Combate à Covid-19, algumas mudanças serão feitas pelos organizadores para segurança de todos. Dia: 19/09 (domingo) Saída: 14h Local de
saída: Pavilhão de Eventos. Atenção: Uso obrigatório de máscara durante toda a Cavalgada. Agradecemos aos organizadores e população que, com empenho e resiliência,
mantêm ativo esse patrimônio imaterial ligado ao santo padroeiro da cidade.

VI CONGRESSO DE PESQUISA / XIX SEMANA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E EXTENSÃO IZABELA HENDRIX 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

20/09, 23/09

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.eventbrite.com.br/e/6o-congresso-de-pesquisa-iniciacao-cientifica-e-extensao-izabela-hendrix-tickets-161322001449?aff=ebdssbdest - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3244-7239

Descrição:
O Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix convida estudantes, docentes e pesquisadores para a sexta edição do Congresso Interdisciplinar de Pesquisa, Iniciação
Científica e para a nona edição da Semana da Responsabilidade Social e Extensão Universitária. Os eventos vão ocorrer de forma simultânea e virtualmente entre os dias 20
a 23 de setembro de 2021, a partir de sua sede no campus Praça da Liberdade. É mais uma oportunidade para que o público alvo socialize os resultados de seus trabalhos
nas mais diferentes áreas do saber.

FEIRA DA MÚSICA DE MINAS
Município:

Belo Horizonte

Data:

20/09, 24/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCEa2yfgxK1GzBY126Np9BZA - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Descrição:
Entre os dias 20 a 24 de setembro, acontecerá a primeira edição da "Feira de Música de Minas" em um formato online, com transmissão pelo canal do YouTube da feira. O
evento visa movimentar a cena musical pensando em perspectivas para o mundo pós-pandemia, priorizando artistas de Belo Horizonte, a curadoria será realizada pelo artista
Makely K, e a programação contará com showcases em cada dia do evento.

15ª PRIMAVERA DOS MUSEUS - TEMA: "MUSEUS: PERDAS E RECOMEÇOS"
Município:

Belo Horizonte

Data:

20/09, 26/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

http://eventos.museus.gov.br/?fbclid=IwAR0eQwQjZCFZa5eyK1NzShCySlUqAhHAtjYsIRAcMpoLxH2IA-UQlVbjWg4 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(61) 3521-4009

Facebook:

https://www.facebook.com/MuseusBR

Site:

http://eventos.museus.gov.br/?fbclid=IwAR0eQwQjZCFZa5eyK1NzShCySlUqAhHAtjYsIRAcMpoLxH2IA-UQlVbjWg4

Descrição:
Entre os dias 20 a 26 de setembro de 2021, acontecerá a 15ª Primavera dos Museus, com o tema "Museus: Perda e Recomeços". O evento propõe uma reflexão sobre a
função dos museus diante das perdas sofridas, tratando da guarda dessas memórias e prenunciando, como em tantas outras vezes na história da humanidade, que o que foi
vivido nesse momento seja alicerce para o tão esperado recomeço. O Espaço do Conhecimento UFMG preparou uma série de atividades especiais para integrar a
programação.

VAQUEJADA DE SÃO JOÃO DA PONTE
Município:

São João da Ponte

Data:

20/09, 23/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço:

PARQUE DE EVENTOS - DENIZE, RUA DENIZARTE, 60

Circuito:

IGR Sertão Gerais

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/saojoaodaponteMG/photos

Site:

WWW.https://saojoaodaponte.mg.gov.br/

Descrição:
JÁ VIROU TRADIÇÃO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA DE SÃO JOÃO DA PONTE QUE ATRAI MAIS DE 30.000 PESSOAS.

1ª SEMANA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS EM BELO HORIZONTE
Município:

Belo Horizonte

Data:

20/09, 25/09

Categoria:

Online, Outros

Endereço:

Prefeitura de Belo Horizonte e Online. - Centro, Avenida Afonso Pena, 1212

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3282-5533

Facebook:

https://www.facebook.com/abraselminasgerais

Site:

https://mg.abrasel.com.br

Descrição:
Entre os dias 20 a 25 de setembro de 2021 acontecerá a 1ª Semana de Resíduos Orgânicos de Belo Horizonte, que tem intuito de levar à população conhecimento sobre a
importância de se repensar atitudes em relação aos resíduos orgânicos que geramos diariamente. O evento ocorrerá de forma híbrida (presencial e online), sendo realizado
no Auditório JK localizado no edifício sede Prefeitura de Belo Horizonte e transmitido pelo YouTube.

PALESTRA: CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO, PARCERIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO
Município:

Belo Horizonte

Data:

20/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/watch?v=4TnRd71WXGo - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

0800 570 0800

Facebook:

https://www.facebook.com/sebraemg

Site:

https://sebraemg.com.br/capacitacaocarnaval/

Descrição:
Integrando o Projeto de Empreendedorismo e Capacitação para o Carnaval de Belo Horizonte, no dia 20 de setembro de 2021, o Sebrae Minas promove a palestra "Captação
de patrocínio, parceria e elaboração de projeto". A apresentação tratará de mecanismos de receita, como captação de patrocínios direto e via leis de incentivo, parceria e
elaboração de projetos para inscrição em editais; captação de investimentos, financiamentos, os NFTs, criptomoedas, o futuro da música e outras formas de receita e crowdfunding e comunidades: o fenômeno dos micro investidores. Os convidados são Anne Chang – Sócia de Halabi e Chang Advogados, diretora executiva de tecnologia e
inovação e board member da Berkeley Global Society, professora do Insper no curso de direito das Startups e Coy Freitas – Consultor, curador da plataforma de música
Devassa Tropical, diretor artístico e membro do Conselho da SIM SP.

MOSTRA MODERNOS ETERNOS BH
Município:

Belo Horizonte

Data:

21/09, 03/10

Categoria:

Outros

Endereço:

Colégio e Faculdade Arnaldo - Funcionários, Praça João Pessoa, 200

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://web.facebook.com/modernoseternosbh?_rdc=1&_rdr

Site:

https://modernoseternosbh.com/

Descrição:
Entre os dias 21 de setembro a 3 de outubro, o Colégio e Faculdade Arnaldo, irá realizar a 6.ª edição da "Modernos Eternos BH" a primeira feira de decoração ambientada
com mix&match de peças vintage, antigas, contemporâneas, muita arte, cultura, entretenimento e gastronomia. A programação contará com Ações especiais e ativações: mais
cultura, arte, história, lançamentos tecnológicos e entretenimento, homenagens às personalidades brasileiras que tanto contribuíram para a nossa cultura e um espaço da
memória contando a história de Belo Horizonte e do Colégio e Faculdade Arnaldo. O formato do evento será híbrido (presencial e remoto) respeitando os protocolos
sanitários, não perca.

SEMINÁRIO VIRTUAL: “REPAROS, REPARAÇÕES E REALIDADES BRASILEIRAS" - PROJETO GAMBIOLOGIA
Município:

Belo Horizonte

Data:

21/09

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

Plataforma Zoom - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/gambiologia

Site:

https://www.gambiologia.net/blog/

Descrição:
No dia 21 de setembro, o projeto “Tales of Care & Repair” (traduzido como “Conserta & Conta”) chegará ao Brasil, após ser lançado na Índia, e realizará um seminário virtual
com cinco convidados que trazem distintas experiências para apresentar um panorama nacional com objetivo de reimaginar a ideia de “conserto” de forma coletiva e diversa,
mirando a regeneração socioeconômica e ambiental. A programação reunirá, a partir das 10h, via Zoom, a ex-ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira, o professor
Ricardo Abramovay, o cientista social Pedro Belasco , o ativista quilombola Nêgo Bispo e a artista Cinthia Mendonça para, junto ao público, refletir sobre uma compreensão
expandida a respeito das práticas de reparos no Brasil.

CAMINHADA DA FÉ
Município:

São José do Jacuri

Data:

21/09

Categoria:

Religiosos

Endereço:

Igreja Matriz de São José - Centro, Praça Conrado Alves, 10

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 3433-1314

Descrição:
A Caminhada da Fé é um evento de caráter religioso que acontece no dia 21 de setembro, data do falecimento do Servo de Deus Cônego Lafaiete da Costa Coelho, ocorrido
em 1961 na cidade Santa Maria do Suacuí. O trajeto inicia-se na cidade de São José do Jacuri, passando pelo distrito de Bom Jesus do Tabuleiro, pelo distrito de Córrego
Dantas no município de São Pedro do Suaçuí, pelo município de José Raydan, para finalmente terminar na cidade de Santa Maria do Suaçuí. O total da caminhada é de 41
km.

WEBINÁRIO: CONVERSAS SOBRE PERGUNTAS - CASA FIAT DE CULTURA
Município:

Belo Horizonte

Data:

21/09, 23/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

YouTube da Casa Fiat de Cultura, do MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal e do Memorial Minas Gerais Vale. - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3289-8900

Facebook:

https://www.facebook.com/casafiatdecultura

Site:

http://www.casafiat.com.br/?p=8236

Descrição:
A edição 2021 do webinário Conversa sobre Perguntas traz três convidados para fazer a interpretação de um presente contínuo, tendo como fio condutor das conversas o
tema Palavra. Palavra-corpo - com a bailarina Ana Botafogo - 21/09, às 19h, no YouTube da Casa Fiat de Cultura. Palavra-conhecimento - com a historiadora Lilia Schwarcz 22/09, às 19h, no YouTube do MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal. Palavra-presente - com o poeta e compositor Antonio Cicero - 23/09, às 19h, no YouTube do
Memorial Minas Gerais Vale.

FESTIVAL DA CACHAÇA
Município:

Cônego Marinho

Data:

22/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço:

Praça São Vicente de Paulo - Centro, Praça São Vicente de Paulo, S/nº

Organização/Informações:
Telefone:

(38) 99924-8397

Descrição:
A festa é realizada tradicionalmente desde o ano de 1970. Durante o evento, acontece mostra de artesanato, festival da cachaça e apresentação de bandas com shows locais
e regionais.Além dessas atrações recreativas, acontece também a comemoração religiosa com missas, procissão, sempre em horários diferentes da programação de
entretenimento e lazer.

RODEIO SHOW TEIXEIRAS
Município:

Teixeiras

Data:

22/09

Categoria:

Show

Endereço:

Parque de Exposições Taticão - centro, Travessa José Samartine , s/n

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3895-1126

Site:

http://www.teixeiras.mg.gov.br

Descrição:
Um evento que ocorre no mês de setembro, que reúne vários nomes da música sertaneja brasileira para celebrar a cultura capiria. Tem o público estimado entre 12 e 15 mil
pessoas.

15º CONGRESSO DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA DE MINAS GERAIS 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

22/09, 25/09

Categoria:

Congressos e Convenções, Feiras e Exposições, Online

Endereço:

https://congressodefarmacia.org.br/#/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/crfminas

Site:

https://congressodefarmacia.org.br/

Descrição:
Entre os dias 22 a 25 de setembro de 2021 vai ocorrer o 15º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais, de maneira totalmente virtual. O tema dessa edição é 'Um
novo farmacêutico para um novo mundo". Serão quatro dias de debates, capacitações e troca de experiências. O encontro abordará 12 áreas temáticas, sendo elas: II
Congresso Mineiro de Farmácia Estética e Cosmetologia; II Congresso de Assistência Farmacêutica no SUS; II Fórum Farmacêutico de Saúde da Mulher; Análises Clínicas e
Toxicologia; Auditoria e Logística; Educação, Tecnologia e Empreendedorismo; Farmácia Oncológica; Farmácia Clínica e Drogaria; Farmácia Hospitalar; Indústria; Práticas
Integrativas e Complementares; Sustentabilidade e Meio Ambiente e Exporfarma – Feira de Negócios.

EXPOSIÇÃO: "JARDIM" DO ARTISTA MINEIRO BRUNO CANÇADO
Município:

Belo Horizonte

Data:

22/09, 15/11

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

CCBB - Belo Horizonte - Funcionários, Praça da Liberdade, 450

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3431-9400

Facebook:

https://facebook.com/ccbbbh/

Site:

https://ccbb.com.br/belo-horizonte/programacao/jardim/

Descrição:
Bruno Cançado, expoente da escultura mineira, apresenta "Jardim", uma exposição individual, em que o artista traz ao público obras inéditas em Belo Horizonte. Os trabalhos
convidam o público a se deparar com uma noção contemporânea e não idealizada de jardim e a pensar sua relação com a cidade. Será exibida no CCBB de Belo Horizonte,
entre os dias 22 de setembro até 15 de novembro de 2021.

XIV CIOMIG E 14° MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

23/09, 25/09

Categoria:

Congressos e Convenções

Endereço:

Ouro Minas Palace Hotel - Ipiranga, Avenida Cristiano Machado, 4001

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3524-4900

Facebook:

https://www.facebook.com/abomg.oficial

Site:

http://www.abomg.org.br/EventoHome/Index/30

Descrição:
O CIOMIG e Meeting Internacional de Odontologia Estética, são eventos tradicionais da ABO-MG, realizados a cada dois anos e que chegam, agora, à sua 14º edição. São
conhecidos do público mineiro, nacional e internacional, pela sua longa trajetória, bem como pelo arrojado corpo de docentes que envolvem bianualmente. O Congresso de
Odontologia contará com uma programação científica, apresentação de trabalhos e feira comercial. Os participantes vão conferir novidades em produtos e técnicas de
Endodontia, Odontologia Multidisciplinar, Harmonização Orofacial e Ortodontia.

III CONGRESSO MINEIRO DE MEDICINA DE EMERGÊNCIA - ABRAMEDE MG
Município:

Belo Horizonte

Data:

23/09, 25/09

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

Plataforma digital ABRAMEDE - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://facebook.com/abramede2021?_rdc=1&_rdr

Site:

https://www.congressoabramede.org.br/o-congresso

Descrição:
A Associação Brasileira de Medicina de Emergência – Regional Minas Gerais (ABRAMEDE MG) realizará nos dias 23, 24 e 25 de setembro de 2021, o III Congresso Mineiro
de Medicina de Emergência, o I Encontro de Ligas de Emergência e outras Ligas parceiras (Trauma, Simulações, Terapia intensiva, etc) e I Encontro de Residentes em
Emergência, com o tema: “O ensino da Emergência na Graduação“. O evento será híbrido com atividades presenciais e on-line através do aplicativo Congresso Abramede
2021. Haverá no evento mesas temáticas sobre metodologias e ferramentas de ensino na emergência, matriz de competências na residência e principalmente a necessidade
de trabalho em equipe com uma visão que vai além da multidisciplinaridade e sim na transdisciplinaridade.

ESPETÁCULO: “PARABÉNS SR. PRESIDENTE, IN CONCERT”
Município:

Belo Horizonte

Data:

23/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/SescemMinasGerais - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Descrição:
O espetáculo “Parabéns Senhor Presidente, in concert”, protagonizado por Claudia Ohana e Juliana Knust estreando como Maria Callas e Marilyn Monroe, será exibido no
Palco Instituto Unimed-BH em Casa, que será apresentado ao vivo, online e gratuitamente no dia 23 de setembro , às 20h30, direto do palco do Teatro Claro Rio, com
transmissão pelos canais no Youtube do Sesc em Minas, do Teatro Claro Rio e da Pólobh Produtora, e pelo Canal 500 Claro TV.

FESTIVAL VERBO GENTILEZA
Município:

Belo Horizonte

Data:

23/09, 25/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.sympla.com.br/produtor/verbogentileza - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/verbogentileza/

Site:

http://verbogentileza.com.br/

Descrição:
Entre os dias 23 a 25 de setembro de 2021, acontece o Festival Verbo Gentileza, com programação 100% online e gratuita, com o tema “Revolução Gentil”. Haverá mesas de
conversas, palestras e apresentações artísticas e os ingressos podem ser retirados no site da Sympla. No dia 23/09, o tema Revolução Gentil permeia encontros de gentis
revolucionários, pessoas e marcas, que fazem essa revolução acontecer todos os dias. Serão apresentações, trocas e oportunidade de novos impactos. Já no dia 24/09, o
eixo Cidadania Gentil nos convida a construir novas formas de estar em sociedade. Novos combinados de convivência coletiva, com especialistas em cidades e artistas que
as usam como palco. E no dia 25/09, em Identidade Gentil o festival aborda características próprias das pessoas, a autenticidade que nos individualiza em nossa natureza
comum, e que nos conecta e nos funde um ao outro através dessa empatia estrutural que se chama gentileza.

MARCHA PARA JESUS
Município:

Peçanha

Data:

24/09

Categoria:

Religiosos

Endereço:

Clube Recreativo - Alvorada, Avenida Dr.Juarez Vieira da Silva, s/n

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 99123-4298

Facebook:

https://www.facebook.com/groups/435696506548738

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 em frente ao Clube Recreativo Mãe D'Água - Praça de Esportes, no Bairro Alvorada e daí os participantes percorrem a cidade, em carreata.
Um carro de som vai à frente, animando o evento. Faixas e bandeirolas com versículos bíblicos chamam a atenção. No retorno a palavra será ministrada. É um evento que a
cada ano atrai mais participantes.

CAVALGADA CULTURAL BOI NO ROLETE
Município:

Gonzaga

Data:

24/09, 26/09

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Pátio da Escola Municipal Turminha da Mônica - CENTRO , Rua Antonio Perpetuo , n°430

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 3415-1275

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 acampavam no antigo
Arraial de São Sebastião do 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 em sua 12° edição. Vem atraindo muitos turistas para o
município alavancando a economia local sempre. Acontece anualmente nos meados de setembro, tornando-se o principal evento turístico do município. O evento é realizado
pela Prefeitura e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

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

Circuito:

IGR Caminho Novo

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.

FESTIVAL MUNDIAL DE CIRCO - 2ª EDIÇÃO VIRTUAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

24/09, 30/09

Categoria:

Online

Endereço:

https://festivalmundialdecirco2021.com.br/publico/bilheteria/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3225-7521

Site:

https://festivalmundialdecirco2021.com.br/

Descrição:
A 2ª edição virtual do Festival Mundial de Circo, acontecerá entre os dias 24 a 30 de setembro, a transmissão do evento será através da plataforma virtual do evento. A
programação contará com 24 trabalhos de artistas originários do Brasil, Canadá, Espanha, França e Holanda, entre espetáculos e cenas circenses, além de mesas de
conversa, exposição e ações formativas.

FESTIVAL CULTURAL E ENCONTRO DE FOLIA DE REIS
Município:

Casa Grande

Data:

24/09, 26/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos, Religiosos

Endereço:

Avenida Professor Alberto Libânio Rodrigues - Centro, Avenida Professor Alberto Libânio Rodrigues, s/n

Circuito:

IGR Villas e Fazendas de Minas

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!

SEXTA ETAPA CIRCUITO AR-4 VÔLEI DE PRAIA
Município:

Ipanema

Data:

24/09, 26/09

Categoria:

Esportivo

Endereço:

Praça Coronel Calhau - Centro, Praça Coronel Calhau, s/n

Circuito:

Circuito Turístico Rota do Muriqui

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98918-8251

Descrição:
A cidade de Ipanema recebe diversos atletas e turistas para mais uma etapa mineira do circuito A-4 de Vôlei de Praia.

17ºCONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/09, 28/09

Categoria:

Congressos e Convenções

Endereço:

Mercure Lourdes Hotel - Lourdes, Avenida do Contorno, 7315

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/abge.abge

Site:

https://17cbge.abge.org.br/sobre

Descrição:
Em Setembro de 2022, acontecerá um Congresso significativo para toda a Geologia de Engenharia Nacional e Mundial. Será um evento de caráter multidisciplinar, dando a
cada profissional a oportunidade de apresentar os resultados de seus estudos, trabalhos e pesquisas, submetendo-os à análise de seus colegas. É, também, nessa ocasião
que novas teorias ganham corpo, enquanto outras são descartadas, em um processo de melhoria contínua. O tema central do congresso é “Nós Acreditamos na Geologia de
Engenharia e Ambiental”.

TRADICIONAL FESTA DE BOM JESUS
Município:

Japonvar

Data:

25/09, 26/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Esportivo, Religiosos, Show

Endereço:

Comunidade de Nova Minda - Comunidade rural, Comunidade de Nova Minda, s/n

Organização/Informações:
Telefone:

32319122

Facebook:

https://www.facebook.com/prefeiturajaponvar

Site:

https://japonvar.mg.gov.br

Descrição:
A festa em homenagem a Bom Jesus na comunidade de Nova Minda atrai gente de toda região por ser tradicional e aconchegante. O povo sempre hospitaleiro e grato pelas
visitas recebem bem os visitantes com torneios de futebol, comidas típicas do lugar, shows musicais com bandas regionais de nome.

FEIRA ITINERANTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E ARTESANATO DE AIURUOCA.
Município:

Aiuruoca

Data:

25/09

Categoria:

Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço:

Antigo Matutando atual Curupira - Pedra, Zona Rural, s/n

Circuito:

IGR Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:
Descrição:
Com o apoio do Governo Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e de Turismo, os produtores da agricultura familiar e do
artesanato estão promovendo a feira itinerante pelo município, desta vez será no Bairro da Pedra, zona rural, neste sábado (25/09) das 08h às 14h.

SHOW: PAULO RICARDO - PALÁCIO DAS ARTES
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Palácio das Artes - Centro, Avenida Afonso Pena, 1537

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3236-7400

Facebook:

https://facebook.com/fundacaoclovissalgado?_rdc=1&_rdr

Site:

https://fcs.mg.gov.br/eventos/paulo-ricardo-apresenta-sua-nova-turne-voz-e-violao-em-bh/

Descrição:
Um dos principais nomes do pop rock dos anos 80 e 90 e com uma carreira de sucesso até hoje, o cantor Paulo Ricardo apresentará seus grandes sucessos, no show
acústico e intimista “Voz e Violão”. O evento acontecerá no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, dia 25 de setembro, sábado, às 21 horas, com ingressos limitados.

ESPETÁCULO "O SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO" - COPAS PRODUÇÕES ARTÍSTICA
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/09, 26/09

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Teatro Nossa Senhora das Dores - Floresta, Avenida Francisco Sales, 77

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99714 4172

Descrição:
Em comemoração dos 10 anos da Copa Produções, estará em cartaz no Teatro Nossa Senhora das Dores o espetáculo "O Sítio do Pica-Pau Amarelo", baseado na obra de
Monteiro Lobato. As apresentações acontecerão nos dias 11, 12, 25 e 26 de setembro de 2021 (sábados e domingos), iniciando sempre às 16h.

FESTIVAL DO CHOPP VALE DO AÇO
Município:

Ipatinga

Data:

25/09

Categoria:

Gastronômicos e Produtos

Endereço:

Industrial Esporte Clube - Bom Retiro, Dom Manoel, 333

Circuito:

IGR Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98672-6024

Descrição:
Serão 6 horas de muito chopp especial liberado, serão mais de 20 cervejarias do Vale do Aço juntas! O som fica por conta das bandas "O Amargo" e "Leo Jack e Banda",
área KIDS liberada, refrigerante e água também liberados, praça de alimentação à parte, disputa de (vira, vira) de chopp a metro, estilo festivais!!! Cervejas presentes: Capitão
Caverna - Quintas - Gravity - Cimeriana - Stärke - Estela de Hamurabi - Coletiva Cervejaria - Bass Beer - Oberhau - Abadia do Malte - Climbeer - Druida beer - Los chavos Brüder - Klaus - Vorlauf - Etherna - Conde beer - Hausmalte (GV) - Kremer – Ecobier Evento com Local coberto/ Classificação: 18 anos.

ENCONTRO REGIONAL DE CONGADA, MOÇAMBIQUE E CATUPÉS
Município:

Sacramento

Data:

26/09

Categoria:

Populares e Folclóricos

Endereço:

Igreja do Rosário - Rosário , Rua Santa Cruz , 373

Circuito:

IGR Rota do Triângulo

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.

REGGAE HORIZONTE LIVE
Município:

Belo Horizonte

Data:

26/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online, Show

Endereço:

https://www.youtube.com/c/SionProduções - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99868-8300

Facebook:

https://www.facebook.com/sion.producoes.9

Descrição:
No dia 11 de maio, em todo o mundo, se celebra o "Dia do Bob Marley", data de falecimento do mestre do reggae mundial. Em função da pandemia, será realizado, nos dias
26 de setembro e 03 de outubro de 2021, o "Reggae Horizonte - Bob Marley Day, 40 Anos sem o Mestre", em formato de live, buscando valorizar a música reggae e os ideais
difundidos por Bob Marley, em sua breve passagem entre nós. No dia 26 de setembro, às 15h, através do canal do YouTube da Sion Produções serão transmitidos os shows
de Tribalô, Lezel e Josavih.

TREKKING DE REGULARIDADE
Município:

Peçanha

Data:

26/09

Categoria:

Esportivo

Endereço:

Espaço Público Praça da Matriz - Centro, Praça Getúlio Vargas, s/n

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 3411-2570 (33) 3411-2574 (31) 98659-4779

Facebook:

https://www.facebook.com/casadacultura.pecanha

Site:

https://www.pecanha.mg.gov.br/

Descrição:
Evento competitivo entre equipes, com obstáculos, onde será campeã a equipe mais regular durante todo percurso. Para melhor desenvolvimento do evento haverá staffs em
locais pré-determinados, ambulância, estrutura física para o conforto dos participantes, camisas e medalhas para todos além de lanche no início do evento . A duração do
evento é de aproximadamente 3 horas a contar do início da largada da primeira equipe finalizando após a última equipe passar pelo PC (posto de controle) final. É um evento
regionalizado de turismo ecológico através do esporte para uma maior integração da região

SEMANA DO TURISMO
Município:

Itabirito

Data:

27/09, 29/09

Categoria:

Online

Endereço:

https://itabirito.mg.gov.br/ - , ,

Circuito:

IGR Ouro

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3561-7847

Facebook:

https://www.facebook.com/prefeituraitabirito

Site:

https://itabirito.mg.gov.br/

Descrição:
A Semana do Turismo ocorrerá entre os dias 27, 28 e 29 de setembro de 2021. Durante a semana ocorrerá o lançamento oficial do Projeto Ecotrilhas, além do oferecimento
de cursos online para o trade turístico, em parceria com o SENAR e o SENAC.

SEMANA DE TURISMO & HOSPITALIDADE - UNA
Município:

Belo Horizonte

Data:

27/09, 01/10

Categoria:

Congressos e Convenções, Online, Outros

Endereço:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1REVGlgWLsJMxrnkqnhVhybMymPMxT86 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3235-7300

Site:

https://www.una.br/

Descrição:
Criando uma oportunidade de conhecer e debater novidades e referencias com quem é tendência para o setor, a UNA organiza a Semana de Turismo e Hospitalidade, entre
os dias 27 de setembro a 01 de outubro de 2021, através do canal do YouTube da Ânima Educação. O evento reunirá profissionais e influenciadores para cinco dias de
imersão em diversas áreas do conhecimento, como Gastronomia, Hospitalidade, Eventos, Hotelaria e Turismo.

SEMANA DO TURISMO DE BELO HORIZONTE
Município:

Belo Horizonte

Data:

27/09, 30/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

meet.google.com/nye-wohg-tou - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(0800) 570-0800

Descrição:
Em conjunto com o Sebrae Minas, a Belotur preparou uma programação especial para comemorar o Dia Mundial do Turismo, que será celebrado no dia 27 de setembro. A
Semana do Turismo na cidade acontecerá entre os dia 27 a 30 de setembro, com encontros visando a integração, mobilização, relacionamento e a troca de experiências entre
a Belotur, os guias, as operadoras de turismo e as agências receptivas da capital. As inscrições serão gratuitas e poderão ser feitas através da plataforma do Sympla.

CAMINHOS & PROSAS: CONVERSAS SOBRE TURISMO - FGM
Município:

Belo Horizonte

Data:

27/09

Categoria:

Gastronômicos e Produtos, Online

Endereço:

https://animaeducacao.zoom.us/j/89620536053#success - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

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

Site:

https://www.frentedagastronomiamineira.org/

Descrição:
Realizado como uma ação de capacitação do planejamento estratégico e para pontuação do ICMS Turístico, o Circuito Turístico Caminhos Gerais, convida, para a palestra
sobre a cozinha mineira e o turismo com o coordenador da Frente da Gastronomia Mineira, Prof. Chef Edson Puiati. A conversa acontecerá no dia 27 de setembro de 2021, às
19h30, através da plataforma Zoom.

VI CONGRESSO MINEIRO DE DIREITO CIVIL - DIREITO CIVIL E NOVAS TECNOLOGIAS
Município:

Belo Horizonte

Data:

28/09, 30/09

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://www.sympla.com.br/vi-congresso-mineiro-de-direito-civil__1239822 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/ampdic/

Site:

https://www.ampdic.com.br/

Descrição:
Entre os dias 28 a 30 de setembro de 2021, organizado pela Associação Mineira de Professores de Direito Civil (AMPDIC), acontecerá o VI Congresso Mineiro de Direito
Civil. O evento é direcionado para estudantes da graduação, pós-graduação e profissionais em Direito e contará com diversas palestras e mesas de debate sobre a temática
do direito civil.

15ª CINEBH – MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA DE BELO HORIZONTE E O 12º BRASIL CINEMUNDI
Município:

Belo Horizonte

Data:

28/09, 03/10

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://cinebh.com.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3282-2366

Facebook:

https://www.facebook.com/cinebh

Site:

https://cinebh.com.br/

Descrição:
A 15ª CineBH - Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte promove anualmente o programa Cine-Expressão - A Escola Vai ao Cinema. A mostra será realizada em
versão virtual, contendo uma programação garantida para estudantes e educadores, com a realização de sessões Cine-Escola, cine-debate e material didático produzido
exclusivamente para cada filme em exibição com sugestões de reflexões e atividades para serem trabalhadas com os alunos a partir de cinco anos de idade. O evento
ocorrerá dos dias 28 de setembro ao dia dia 03 de outubro de 2021, serão, nesse período, exibidos oito filmes brasileiros distribuídos em sessões de acordo com a faixa
etária.

FESTA DE SANTA TEREZINHA
Município:

Dona Euzébia

Data:

28/09, 01/10

Categoria:

Religiosos

Endereço:

Bairro Ozório Ribeiro - Ozório Ribeiro , Igreja, S/N

Circuito:

IGR Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:
Telefone:

(32) 3453-1660

Descrição:
Festa da Padroeira da Comunidade Santa Terezinha do Menino Jesus em Dona Euzébia MG

9º FESTIVAL PONTA A PÉ CULTURAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

29/09, 10/10

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCrPspwhlqzl1CacixqbNkdg - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://facebook.com/coccixteatral?_rdc=1&_rdr

Site:

https://coccixcompanhiateatral.com.br/

Descrição:
A 9º edição do Festival Ponta a Pé Cultural, acontecerá em um formato virtual, com uma programação com várias atividades e atrações multiculturais, circo, teatro, dança,
performance, audiovisual, música, literatura/poesia e oficinas, tudo produzido com muito carinho por artistas de BH. As plataformas virtuais e escolas públicas da regional de
Venda Nova serão ocupadas por expressões artísticas e culturais diversas. O evento acontecerá entre os dias 29 de setembro até dia 10 de outubro, não perca!

SARAU "CLIC - CIRCUITO DE LITERATURA E CAFÉS"
Município:

Belo Horizonte

Data:

29/09, 30/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/user/memorialvale - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3308-4000

Facebook:

https://facebook.com/MemorialVale/?_rdc=1&_rdr

Site:

http://memorialvale.com.br/pt/

Descrição:
No dia 29 e 30 de setembro, o produtor cultural Luciano Viana apresentará o sarau “Clic – Circuito de Literatura e Cafés”, no YouTube do Memorial Vale. O evento é focado na
literatura contemporânea e nos cafés especiais produzidos em pequena escala. Nesta edição online, a barista e mestre de torra Rafaela Rodrigues apresentará um vídeo
sobre o processo de produção do café, da semente à bebida pronta, e o jornalista e pesquisador Carlos Andrei Siquara media um debate com proprietários de livrarias de
Belo Horizonte sobre o mercado para a literatura no pós-pandemia.

TRÊS SÉCULOS DE MÚSICA - ORQUESTRA SESIMINAS
Município:

Belo Horizonte

Data:

29/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Teatro SESIMINAS - Santa Efigênia, Rua Padre Marinho, 60

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3241-7175

Site:

https://www7.fiemg.com.br/sesi/sesi-cultura-mg/programacao/detalhe/orquestra-sesiminas-apresenta-o-concerto-tres-seculos-de-musica

Descrição:
No dia 29 de setembro de 2021, às 20h30, no Teatro Sesiminas, a Orquestra Sesiminas apresenta o concerto Três Séculos de Música, que caminhará por 300 anos de
história da música, apresentando 4 compositores de diferentes períodos estéticos. Começando com o barco J. S. Bach, com a célebre Ária da Suíte para Orquestra nº 3, mais
conhecida como “Ária da 4ª Corda”. Um dos movimentos de música barroca mais tocados no mundo. Depois, saltando para o período do classicismo vienense, a Orquestra
tem o prazer de receber o grande pianista Eduardo Hazan, que fará o Concerto para piano nº 12, de W. A. Mozart. Composto em 1782, trata de uma obra de beleza
exuberante e alegre. O período romântico estará muito bem representado por Jean Sibelius, compositor finlandês, que trazendo a maravilhosa e gelada sonoridade do norte
europeu. Dele, a Orquestra executa o Romance em Dó, composta na passagem do século XIX para o XX. O concerto finaliza com uma estreia mundial. A compositora mineira
Cláudia Cimbleris apresenta sua mais nova criação. A obra In Memorians foi composta em memória às vítimas da Covid-19. Trata-se de um solene e elegíaco adagio, para
cordas, duas trompas e glockenspiel.

SUPERA MINAS
Município:

Ipatinga

Data:

30/09

Categoria:

Outros

Endereço:

Praça da Unidade de Saúde do Cidade Nobre. - Cidade Nobre, Avenida Monteiro Lobato , 826

Circuito:

IGR Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3218-7400

Descrição:
Dando continuidade às capacitações dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais mineiros para o enfrentamento à COVID-19, o CREFITO-4 instituiu o programa SUPERA
MINAS, programa de treinamento prático em avaliação de pacientes com sequelas da doença. Dentre os objetivos está o treinamento prático dos profissionais, a entrega de
relatórios resultantes da avaliação e orientações aos pacientes que eventualmente apresentem sequelas da COVID-19.

MOSTRA "BELMONDO, O MAGNÍFICO"
Município:

Belo Horizonte

Data:

30/09, 03/10

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

Cine Humberto Mauro – Palácio das Artes - Centro, Avenida Afonso Pena, 1537

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3236-7400

Facebook:

https://facebook.com/fundacaoclovissalgado/?_rdc=1&_rdr

Site:

https://fcs.mg.gov.br/eventos/mostra-belmondo-o-magnifico/

Descrição:
Jean-Paul Belmondo, um dos atores mais relevantes de todos os tempos e símbolo de toda uma geração, é homenageado pela Fundação Clóvis Salgado através da mostra
inédita Belmondo, o Magnífico, que exibirá entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro de 2021, filmes da trajetória do icônico astro da Nouvelle Vague.

A SERENATA E A SINFONIA: PRESTO E VELOCE 9 - ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS
Município:

Belo Horizonte

Data:

30/09, 01/10

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

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

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-9000

Site:

https://www.filarmonica.art.br/concertos/agenda-de-concertos/a-serenata-e-a-sinfonia/

Descrição:
Nos dias 30 de setembro e 01 de outubro de 2021, a Orquestra interpretará obras de Mozart e Kalinnikov. Do gênio de Salzburgo, apresentarão a Serenata nº 9 em Ré maior,
“Posthorn”, peça alegre e dançante, encomendada para uma cerimônia da Universidade de Salzburgo. Com condução do Diretor Artístico e Regente Titular, Fabio Mechetti,
também terão no programa a Sinfonia nº 1 em sol menor, obra de melodia extremamente russa escrita por Kalinnikov. É possível assistir presencialmente na Sala Minas
Gerais nos dois dias, começando às 20h30 e acompanhar ao vivo pelo YouTube no dia 30 de setembro.

LIVE SÉRIE "MEMÓRIAS DO SAMBA DE BH" COM LUCINHA BOSCO
Município:

Belo Horizonte

Data:

30/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.instagram.com/sambistasmestreconga/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99874-7610

Descrição:
Compondo mais uma live da série "Memórias do Samba de BH", a convidada da vez é Lucinha Bosco, que contará sua história no dia 30 de setembro, às 20h, no Instagram
do Coletivo Sambistas Mestre Cona. Lucinha era talento reconhecido desde os tempos da escola, quando era escolhida pelos professores para cantar nos eventos.
Apresentou um samba autoral em um festival da Rádio Inconfidência, onde não se classificou, mas um dos jurados se encantou e a convidou para participar do coro das
músicas inscritas nos festivais e no programa "Delmário é o espetáculo" da mesma rádio. Lucinha passou temporadas no Rio de Janeiro, na Pensilvânia, nos Estados Unidos
e no Japão cantando nossa música brasileira, em especial o Samba. Hoje ela é uma das atrações da Velha Guarda do Samba de Belo Horizonte. A série tem como finalidade
resgatar e difundir a história do Samba de BH através de depoimentos de grandes protagonistas dessa história. Essas informações servirão, também, para documentar o
pedido de registro do samba como patrimônio cultural imaterial da cidade.

PEÇA "DIÓGENES" - MEMORIAL VALE
Município:

Belo Horizonte

Data:

30/09

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/user/memorialvale - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3308-4000

Facebook:

https://facebook.com/MemorialVale/?_rdc=1&_rdr

Site:

http://www.memorialvale.com.br/

Descrição:
Dia 30 de setembro, quinta-feira, às 19h30 o ator Alexandre Toledo apresentará no YouTube do Memorial Vale a peça “Diógenes”. O espetáculo é um solo com texto e
atuação de Alexandre Toledo e direção de Fernando Chagas. É um monólogo sobre um morador de rua, livremente inspirado no filósofo grego Diógenes. O evento foi
selecionado pela Convocatória de Programação do Memorial Vale 2021 e integra o projeto “Contemporâneo” do Memorial Vale.

OUTUBRO
XVIII CONGRESSO MINEIRO DE MEDICINA INTENSIVA 2021 - ONLINE
Município:

Belo Horizonte

Data:

01/10, 02/10

Categoria:

Congressos e Convenções, Online, Outros

Endereço:

O link será disponibilizado para os que se inscreverem. - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 97596-0070

Facebook:

https://www.facebook.com/SomitiTerapiaIntensiva

Site:

http://www.congressosomiti.com.br/

Descrição:
Entre os dias 01 e 02 de outubro de 2021 a Sociedade Mineira de Terapia Intensiva (SOMITI) realizará o XVIII Congresso Mineiro de Medicina Intensiva. O evento será em
formato online e contará com o tema central "Medicina Intensiva: Ultrapassando Barreiras". As instruções técnicas e o link para a transmissão online do Congresso, será
disponibilizada via e-mail e outras redes de comunicação disponíveis com antecedência ao início das atividades.

FESTA DE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS
Município:

Pirajuba

Data:

01/10, 02/10

Categoria:

Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço:

Praça Santa Terezinha - Centro, Praça Santa Terezinha, S/N

Circuito:

IGR Rota do Triângulo

Organização/Informações:
Telefone:

(34) 3426-0103 (34) 3426-0173

Descrição:
A festa de Santa Teresinha realizada ao final do mês de setembro, em comemoração ao dia da Santa que é comemorado no dia 01 de outubro. Acontece na Praça que dá
nome à Santa e as celebrações em louvor à mesma são celebradas dentro da Igreja que também tem o nome da Santa, esta igreja é tombada pelo Patrimônio Cultura e hoje
a Festa é realizada pela Paróquia Nossa Senhora da Abadia com o apoio do Conselho Municipal de Cultura - Secretaria de Educação e Cultura. Durante estes dias que
acontecem a Festa, são realizados shows com artistas do município, exposição de trabalhos dos alunos das escolas Municipais e Estadual, leilões de prendas (doces, frango
assado, quitandas) e apresentações artísticas dos alunos das Escolas Municipais, além da procissão em louvor à Santa no último dia de Festa.

SHOW: SANDRA DE SÁ, ACÚSTICO - PALÁCIO DAS ARTES
Município:

Belo Horizonte

Data:

01/10

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Palácio das Artes - Centro, Avenida Afonso Pena, 1537

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3236-7400

Facebook:

https://www.facebook.com/fundacaoclovissalgado

Site:

https://fcs.mg.gov.br/eventos/sandra-sa-apresenta-show-acustico-no-palacio-das-artes-2/

Descrição:
No dia 01 de outubro, às 21h, Grande Teatro Do Palácio Das Artes, Sandra de Sá apresentará seu novo espetáculo: Acústico. No show, Sandra de Sá será acompanhada
pelos músicos Júnior Macedo (guitarra e violão) e Bebeto Sorriso (percussão), dois craques música brasileira. A turnê é um recheado de hits, como uma viagem no tempo,
que, certamente, anda encantando e emocionando seu público. No repertório, canções muito especiais, como “Dançando com a vida”, "Sozinha", "Vale Tudo", "Olhos
Coloridos", "Bye, bye Tristeza", "Soul de Verão"

FESTIVAL DO CINEMA DE ANIMAÇÃO 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

01/10, 31/10

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Sesc Palladium - Centro, Rua Rio de Janeiro, 1046

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3270-8100

Descrição:
A Aliança Francesa de Belo Horizonte (Association Française Du Cinéma D’Animation), a Embaixada da França e o Institut Français, traz para capital mineira o Festival do
Cinema de Animação 2021, que ocorrerá no cinema do Sesc Palladium, em comemoração ao Dia Internacional do Cinema de Animação. O evento ocorrerá entre os dias 01 a
31 de outubro, sempre às 19h, onde o público vai poder conferir mais de 20 títulos, entre curtas e longas metragens franceses, com entrada gratuita mediante a doação de 1
brinquedo. Retirada de ingresso pelo Sympla.

CIMTB MICHELIN - COPA INTERNACIONAL MICHELIN DE MTB - 2ª ETAPA ARAXÁ
Município:

Araxá

Data:

01/10, 03/10

Categoria:

Esportivo

Endereço:

Taua Grande Hotel - BARREIRO, R. Águas do Araxá, s/n

Circuito:

IGR Nascentes das Gerais e Canastra

Organização/Informações:
Site:

https://cimtb.com.br/

Descrição:
Depois de um ano com enorme aprendizado e adaptações estamos reprogramando o evento para atender da melhor forma os atletas, as equipes e o mercado através dos
nossos patrocinadores e expositores. A segunda etapa ocorre pela décima nona vez na cidade de Araxá – MG nos dias 01, 02 e 03 de outubro. Serão provas de XCO, XCC e
Maratona, onde os atletas serão desafiados a encarar incríveis paisagens em um circuito único do MTB. O XCO para as categorias oficiais, XCC para Elite e uma pista
remodelada para a maratona. A CIMTB Michelin em Araxá trará maior interatividade e desafio para o ciclista pelo 19 ano seguido. Será uma das mais importantes etapas de
toda história de Araxá, pois o evento recebeu a classificação mais alta pela UCI, de XCO Classe HC, que dará muitos pontos para o ranking mundial. A pontuação será
fundamental para os atletas brasileiros e de outros países que almejam se classificar para a etapa da Copa do Mundo no Brasil, que acontecerá em abril de 2022, em
Petrópolis. Além da prova de XCO teremos a prova de XCC (short Track) Classe 3 que também somará pontos importantes. As competições também vão contar pontos para o
ranking brasileiro da CBC e estadual da FMC.

FORREST RUN ORIGENS
Município:

Araxá

Data:

02/10, 03/10

Categoria:

Esportivo

Endereço:

Horizonte Perdido - Zona Rural, BR 146, s/n

Circuito:

IGR Nascentes das Gerais e Canastra

Organização/Informações:
Telefone:

34 99953 1260

Site:

http://www.forrestrun.com.br/

Descrição:
Evento esportivo que acontece anualmente. Trail Running que acontece em em Araxá (MG) há alguns anos trazendo atletas da região.

CHAPEUZINHO VERMELHO
Município:

Ipatinga

Data:

02/10

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Centro Cultural - Horto, Av. Pedro Linhares Gomes, 3900

Circuito:

IGR Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98662-3522

Descrição:
Era uma vez uma menina amada por todos, principalmente por sua avó que lhe deu de presente um capuz vermelho, desde então foi chamada de Chapeuzinho Vermelho.
Um dia sua mãe lhe deu uma grande missão; atravessar o bosque e levar para sua vovozinha um pedaço de bolo e uma garrafa de suco de morango. A mãe orientou a
menina para que caminhasse sempre suave e gentilmente e que nunca saísse do caminho, porém, na estrada Chapeuzinho recebe a visita do Lobo Mau, que lhe faz uma
proposta e engana a pequena criança. Você não pode perder as aventuras da menina do capuz vermelho! UM INGRESSO ADQUIRIDO DÁ DIREITO A DOIS ASSENTOS
JUNTOS NO TEATRO. R$40 (Meia entrada estendida a todas as pessoas). Inteira R$80 NOSSA PROGRAMAÇÃO PRESENCIAL ESTÁ DE VOLTA! Respeitando todos os
protocolos de prevenção a COVID-19, nossos espetáculos estão de volta aos palcos! - Uso obrigatório de máscara; - Aferição de temperatura do público; - Higienização das
mãos; - Higienização da sala de espetáculos; - Distância de segurança; - Lotação máxima 50 pessoas.

FESTIVAL GASTRONÔMICO SERRA DO SEM PEIXE
Município:

Pequi

Data:

02/10, 03/10

Categoria:

Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço:

Centro Comunitário Santo Antônio - Centro, Praça Santo Antônio, 190

Circuito:

IGR Verde – Trilha dos Bandeirantes

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98492-5752

Facebook:

https://www.facebook.com/festivalserrariodopeixe

Descrição:
A Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação – FBHA, com o apoio da Prefeitura de Pequi, do Deputado Estadual Professor Irineu, do Circuito Turístico Trilha dos
Bandeirantes e do Grupo de Gestores da Hotelaria Mineira, realizará a 1ª Edição do Festival Gourmet Serra Rio do Peixe, na cidade de Pequi – MG. Com previsão de grande
público local e turistas, o evento incentiva o aprimoramento e a busca constante pela excelência de todos os serviços prestados pela cadeia produtiva do turismo e da
gastronomia.

SHOW: A COR DO SOM - PALÁCIO DAS ARTES
Município:

Belo Horizonte

Data:

02/10

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Palácio das Artes - Centro, Avenida Afonso Pena, 1537

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3236 -7400

Facebook:

https://www.facebook.com/fundacaoclovissalgado

Site:

https://fcs.mg.gov.br/eventos/a-cor-do-som-faz-unica-apresentacao-no-palacio-das-artes/

Descrição:
O grupo"A Cor do Som" sobe ao palco do Grande Teatro do Palácio das Artes, no dia 2 de outubro, às 21 horas, com ingressos limitados. A turnê irá comemorar os 40 anos
do grupo, com releituras dos maiores sucessos, como “Abri a porta” de Gilberto Gil e Dominguinhos, “Alto astral” de Mú Carvalho, Dadi e Evandro Mesquita, “Zanzibar” de
Armandinho e Fausto Nilo e “Swingue menina” de Mú Carvalho e Morais Moreira, além das novas canções “Alvo certo” de André Carvalho e Dadi Carvalho e “Somos da cor”
de Armandinho e Maria Vasco.

20 ANOS MAIS VIP
Município:

Ipatinga

Data:

02/10

Categoria:

Show

Endereço:

Aciaria - Cariru, Avenida Kiyoshi Tsunawak, 700

Circuito:

IGR Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99533-0912

Descrição:
Celebrar esses 20 anos de muito sucesso nada melhor que uma festa exclusiva e marcante do jeito que só a MaisVip sabe fazer. As atrações foram escolhidas pensando em
construir um ambiente que só a MaisVip sabe fazer.

MOSTRA DE BRECHÓS - QUASE TUDO BAZZAR
Município:

Belo Horizonte

Data:

02/10

Categoria:

Feiras e Exposições, Outros

Endereço:

Quase Tudo Bazzar - Santa Tereza, Rua Professor Raimundo Nonato, 390

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 9666-9423

Descrição:
Com intuito de apresentar uma moda sustentável própria para a estação da primavera, que se inicia na segunda quinzena de setembro, o Quase Tudo Bazzar realizará um
Encontro de Brechós. O encontro reunirá produtos novos e seminovos de diversos estabelecimentos de Belo Horizonte, que se dedicam à venda de roupas e acessórios a um
preço abaixo do mercado da moda.

I REGIONAL DE PRÁTICAS ESPORTIVAS
Município:

Marilac

Data:

03/10

Categoria:

Esportivo

Endereço:

Vanderleia Viana Coelho Reis - centro, Praça Tancredo Neves, 79

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 98825-3424

Descrição:
Abertura com passeio ciclístico em Nacip Raydan dia 03/10; Futebol de Campo em Coroaci início 10 de outubro e dias 21, 28 de novembro, 05 e 08 de dezembro; futsal em
Marilac dia 17/10, peteca em São José da Safira dia24/10;handebol em Virgolãndia dia07/11;voleibol em Nacip Raydan dia 12/11.

REGGAE HORIZONTE LIVE
Município:

Belo Horizonte

Data:

03/10

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online, Show

Endereço:

https://www.youtube.com/c/SionProduções - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99868-8300

Facebook:

https://www.facebook.com/sion.producoes.9

Descrição:
No dia 11 de maio, em todo o mundo, se celebra o "Dia do Bob Marley", data de falecimento do mestre do reggae mundial. Em função da pandemia, será realizado, nos dias
26 de setembro e 03 de outubro de 2021, o "Reggae Horizonte - Bob Marley Day, 40 Anos sem o Mestre", em formato de live, buscando valorizar a música reggae e os ideais
difundidos por Bob Marley, em sua breve passagem entre nós. No dia 03 de outubro, às 15h, através do canal do YouTube da Sion Produções serão transmitidos os shows de
Keyroga & Banda Kalimba, Abou & os Caras da Terra e Reijah.

SHOW SOL DE PRIMAVERA - BLOCO DA ESQUINA
Município:

Belo Horizonte

Data:

03/10

Categoria:

Show

Endereço:

Centro Cultural Unimed – BH Minas - Lourdes, Rua da Bahia, 2244

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98468-7400

Facebook:

https://www.facebook.com/blocodaesquina

Descrição:
Abrindo os preparativos para as atividades do Carnaval, o Bloco da Esquina realiza seu primeiro show presencial e aberto ao público desde o início da pandemia,
denominado Sol de Primavera, que acontecerá no dia 03 de outubro, às 19h, no Centro Cultural Unimed - BH Minas. O Bloco apresenta músicas do Clube da Esquina em
arranjos carnavalescos, com obras que integram o repertório do grupo á alguns anos, como Trem Azul, Bailes da Vida, Para Lennon e McCartney e Maria, Maria, além de
algumas novidades. Tudo com as cores e a alegria das marchinhas, xote, samba, baião e outros estilos da nossa música brasileira.

JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA
Município:

Divinolândia de Minas

Data:

03/10, 12/10

Categoria:

Religiosos

Endereço:

Praça da Matriz / Área de eventos - Centro, Praça da Matriz, S/N

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 3414-1639

Facebook:

http://facebook.com/prefeituradivinolandiamg

Site:

http://divinolandia.mg.gov.br

Descrição:
O Jubileu de Nossa Senhora Aparecida é uma festa religiosa que acontece há 38 anos dos dias 03 a 12 de outubro. Durante a novena a cidade recebe milhares de romeiros
que vem pagar suas promessas e homenagear a Padroeira do Brasil. Na mesma data, a prefeitura realiza a parte social com shows, barracas e várias atrações que trazem
público de toda região.

SEMANA DO CLIMA: BELO HORIZONTE RUMO À COP 26
Município:

Belo Horizonte

Data:

04/10, 08/10

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://zoom.us/meeting/register/tJErfumqrzojGdBHVRvuUvid54PC4GfzsLcD - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3429-8750

Facebook:

https://facebook.com/prefeiturabh?_rdc=1&_rdr

Site:

https://prefeitura.pbh.gov.br/meio-ambiente/semana-do-clima-belo-horizonte-rumo-cop-26

Descrição:
No contexto da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP 26), a capital mineira elaborou a plataforma “Belo Horizonte Rumo à COP 26” com o
intuito de mobilizar esforços para dar centralidade à agenda climática e engajar atores locais em seu debate e implementação. O evento contará com a participação de
representantes dos setores público e privado, academia, sociedade civil, organizações internacionais e governos estrangeiros com o objetivo de levantar caminhos e
propostas para qualificar as estratégias climáticas de Belo Horizonte e desenvolver ambiciosos projetos sustentáveis e de baixo carbono da cidade à nível local.

BOX CINE BRASIL: "CICLO 3 - O TERROR EM LUZ E SOMBRAS"
Município:

Belo Horizonte

Data:

04/10, 10/10

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

http://cinetheatrobrasil.com.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3201-5211

Facebook:

https://facebook.com/CineTheatroBrasil?_rdc=1&_rdr

Site:

http://cinetheatrobrasil.com.br/

Descrição:
No mês de outubro acontecerá o “Ciclo 3: O Terror em Luz e Sombras”, e você poderá assistir obras clássicas voltadas para o gênero terror. Todas as segundas-feiras um
novo filme será disponibilizado, gratuitamente, e ficará disponível por uma semana. São quatro filmes influenciados pelo estilo gótico; obras clássicas que fazem do terror
mais que um gênero, e sim, uma tradição para a sétima arte. Durante a primeira semana, entre os dias 4 a 10 de outubro será exibido o filme "Drácula".

LAÇAMENTO DO LIVRO "COMO VOCÊ QUER QUE SEJA?"
Município:

José Raydan

Data:

04/10

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Biblioteca Municipal Dona Nalzira Fernandes Lopes - Centro, Rua Antônio Pinto Riberto, 212

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 98715-7363

Facebook:

https://www.facebook.com/joseraydanculturaeturismo

Descrição:
A Escritora Iraídes Amaral nos presenteia com o lançamento do livro Como Você quer que Seja? A escritora, hoje radicada em São Paulo, nunca abandonou suas origens,
sempre vem a nossa região, principalmente José Raydan. Hoje de posse de grande conhecimento e extrema simplicidade, abraçando as dificuldades da sua origem simples
e a determinação de progredir enquanto profissional se lançou ao mundo e após anos de trabalho e dedicação, coloca um pouco de suas experiências de vida nesta
publicação como forma de inspirar outras pessoas. E assim vem a José Raydan, terra das suas primeiras vivências lançar este livro que com certeza vai nos impactar e nos
fazer refletir sobre nossos caminhos, decisões e experiências e abrir novos horizontes em nosso Projeto de Vida.

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E SOCIEDADE
Município:

Belo Horizonte

Data:

04/10, 08/10

Categoria:

Online, Outros

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UCmbdVDLpkNLLn9wrg7VbM9w - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://web.facebook.com/simposioeducacaotecnologiaesociedade?_rdc=1&_rdr

Site:

https://congressos.ufmg.br/index.php/congressoeducacaoetecnologia

Descrição:
O I Congresso Internacional de Educação, Tecnologia e Sociedade visa apresentar à comunidade científica e externa, as pesquisas desenvolvidas no âmbito da linha de
pesquisa 'Educação tecnológica e Sociedade' da UFMG e criar um espaço formativo colaborativo para a reflexão dos temas emergentes. O Congresso não conta com
nenhum auxílio financeiro, contudo, oferecerá diversas atividades formativas como palestras nacionais e internacionais, minicursos, mesas redondas, de forma pública, com
transmissão ao vivo no canal oficial do YouTube do evento, entre os dias 4 a 8 de outubro de 2021.

SARAU - MTC CULTURA
Município:

Belo Horizonte

Data:

05/10

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Centro Cultural Unimed – BH Minas - Lourdes, Rua da Bahia, 2244

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3516-1360

Facebook:

https://www.facebook.com/mtccultura/

Descrição:
O Minas Tênis Clube apresentará um Sarau que contará com a apresentação de 4 artistas que realizarão covers de Milton Nascimento, Elza Soares, Cassiano e Baden
Powell. No dia 05 de outubro, às 20h, o Sarau Minas Tênis Clube apresentará Flaviane Orlando, que canta Elza Soares. Flaviane Orlando é cantora e professora de canto,
iniciou-se no mundo da música aos 8 anos em apresentações estudantis e religiosas. Aos 15 anos deu seu primeiro passo como cantora profissional. Formou-se no curso de
Performance Vocal e em fisiologia da voz cantada. Atualmente é bacharelanda no curso de Canto Popular da UFMG.

EXPOSIBRAM 2021 - 100% ONLINE / EXPO & CONGRESSO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO / BRAZILIAN MINING EXPO & CONGRESS
Município:

Belo Horizonte

Data:

05/10, 07/10

Categoria:

Online

Endereço:

https://ibram.org.br/evento/exposibram-2021/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 9 8685-0777

Facebook:

https://www.facebook.com/InstitutoBrasileirodeMineracao

Site:

https://ibram.org.br

Descrição:
O mais tradicional e relevante evento do setor mineral brasileiro, a EXPOSIBRAM 2021 – Expo & Congresso Brasileiro de Mineração, será realizado entre os dias 5 à 7 de
outubro. Serão reunidos os mais importantes líderes do segmento da mineração que compartilharão, no ambiente virtual, seus projetos, casos de sucesso, novidades, novos
negócios e perspectivas para as próximas décadas em relação ao setor. A programação do Congresso Brasileiro de Mineração contará com palestras e debates por
especialistas internacionais em mineração e setores afins sobre o contexto político e socioeconômico global e os desafios do setor mineral.

BATE-PAPO: "DESOLAÇÃO" - CASA FIAT DE CULTURA
Município:

Belo Horizonte

Data:

05/10

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.sympla.com.br/bate-papo-ao-vivo-com-o-artista--desolacao__1353992 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3289-8900

Site:

http://www.casafiat.com.br/?p=8349

Descrição:
No dia 05/10, a partir das 19h, haverá a inauguração da exposição “Desolação” que será marcada por um bate-papo virtual ao vivo com o artista Mateus Moreira, que irá
abordar sobre as particularidades do processo criativo do artista e sobre as obras escolhidas para integrar a mostra, entre outros temas. As inscrições poderão ser realizadas
na plataforma do sympla.

FLIR III - FESTIVAL LIVRO NA RUA
Município:

Belo Horizonte

Data:

05/10, 10/10

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.festivallivronarua.com.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Site:

https://www.festivallivronarua.com.br/

Descrição:
Os amantes dos livros, dos encontros, das bibliotecas e das livrarias vão poder matar a saudade do "Festival Livro na Rua" que, em sua terceira edição, retornará às ruas de
Belo Horizonte, nos dias 5 a 10 de outubro, com um circuito internacional e com força para abrir espaço para o protagonismo feminino na nossa literatura, homenageando a
escritora Carolina Maria de Jesus. Com o tema de abertura “Pois é, Carolina”, o FLIR 2021 celebrará esta grande autora mineira, que nasceu em 1914, em Sacramento, no
interior do Estado e que das ruas conquistou espaço nas estantes de todas livrarias do país.

4ª FEIRA DE ARTESANATO PRAÇA DAS ARTES
Município:

José Raydan

Data:

05/10

Categoria:

Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço:

Praça Cônego Lafaiete - Centro, Praça Cônego Lafaiete, S/N

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 98715-7363

Facebook:

https://www.facebook.com/joseraydanculturaeturismo

Site:

https://www.joseraydan.mg.gov.br/

Descrição:
Estamos promovendo em José Raydan a Feira de Artesanato Praça das Artes. Valorizar o trabalho artesanal do nosso município e despertar o interesse de outros em divulgar
seus talentos é a finalidade desse evento. Venha para a praça e leve para casa produtos únicos, confeccionados por pessoas cheias de talento. Passando em José Raydan
no dia 05/10 das 7 às 12, visite nossa Feira. Aguardamos vocês.

7º SEMINÁRIO IBERO AMERICANO ARQUITETURA E DOCUMENTAÇÃO 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

06/10, 08/10

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.even3.com.br/arqedoc2021/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://web.facebook.com/InstitutoEDS1/?_rdc=1&_rdr

Descrição:
O 7º "Seminário Ibero Americano Arquitetura e Documentação 2021", acontecerá em um formato totalmente virtual, entre os dias 6 a 8 de outubro. A programação do evento
contará com diversos temas como: A preservação dos acervos; Documentação da arquitetura e os desafios das novas tecnologias; Arquitetura e documentação; a pesquisa
na área da história da Arquitetura e do Urbanismo e A via crítica do patrimônio: trajetórias e perspectivas. Estima-se a participação de aproximadamente 300 pessoas, entre
profissionais, professores, pesquisadores, representantes de instituições e estudantes de pós-graduação, provenientes de todo o Brasil, América Latina e países da Península
Ibérica.

CONTRAPONDO PARADIGMAS - TEDXBELOHORIZONTE
Município:

Belo Horizonte

Data:

06/10, 07/10

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://www.ted.com/tedx/events/36853 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98675-0003

Facebook:

https://www.facebook.com/TEDxBeloHorizonte

Site:

https://tedxbelohorizonte.com.br/

Descrição:
Com objetivo de difundir ideias que inspiram, transformam, mudam as percepções e que impactam a sociedade, o TEDxBeloHorizonte acontece pela primeira vez na capital,
com o tema Contraponto Paradigmas. O principal propósito para o encontro é contribuir para a criação de um ambiente melhor nas cidades, visando aumentar a tolerância e
respeito, bem como apoiar a diversidade de opiniões, pessoas e maneiras de viver. Ao propor e discutir temas variados, pretende-se transmitir a mensagem de que nem todos
os paradigmas são verdadeiros, em maioria são apenas as perspectivas mais aceitas de conceber a realidade. Para tal, respeitar e endossar a diversidade não só é
importante, como é extremamente necessário. Os palestrantes convidados para participar do evento são Rafa Xavier, Liubiana e Sérgio Lana.

X SEMINÁRIO INTERNACIONAL FROTAS & FRETES VERDES 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

06/10, 07/10

Categoria:

Congressos e Convenções

Endereço:

Condomínio Edifício Amadeus Business Tower - Funcionários, Avenida do Contorno, 6594

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 2104 0999

Facebook:

https://www.facebook.com/institutobesc/

Site:

https://institutobesc.org/eventos/frotas-e-fretes-verdes/frotasefretesverdes/

Descrição:
Entre os dias 06 e 07 de outubro de 2021, acontecerá a 10ª edição do Seminário Internacional Frotas & Fretes Verdes, que tem como premissa tratar a eficiência energética,
econômica e ambiental no transporte de cargas e passageiros, ou seja, transportar mais, gastando menos, menos combustível, menos materiais, menos pneus, menos tempo,
de maneira mais eficiente e menos poluente. O evento contará com diversas palestras, que serão realizadas nos dias 06 de outubro de 9h às 14h e no dia 07 de outubro de 9h
às 13h.

T3: TURISMO, TECNOLOGIA, TENDÊNCIA
Município:

Belo Horizonte

Data:

06/10

Categoria:

Congressos e Convenções, Online, Outros

Endereço:

O link será disponibilizado para os que se inscreverem. - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3277-9701

Descrição:
O T3 é um projeto que tem como objetivo promover o mindset de inovação no tradicional mercado do turismo brasileiro, dentro dele se encontram: Turismo, Tecnologia e
Tendência. Em conjunto, visam promover inovação no mercado de turismo brasileiro. Diversos atores da cadeia produtiva do setor, como poder público, travel techs, startups
e instituições de ensino se reuniram para fomentar, estimular e incentivar a proposição de soluções criativas, tecnológicas e inovadoras para o turismo. O ponto de partida do
T3 foram oficinas de design thinking para mapear os desafios do turismo no Brasil. No dia 06 de outubro de 2021, às 19h, acontecerá o "Turismo Tech: o desafio de pensar o
turismo sob a ótica da tecnologia", com a participação de Marcelo Linhares (Onfly) com a apresentação do mapa das travel techs no Brasil e Mateus Nehmy (MaxMilhas)
mostrando como crescer em escala mantendo o DNA de inovação. A mediação será feita por João Bonomo.

O GRANDE ENCONTRO 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

06/10, 08/10

Categoria:

Online

Endereço:

https://ograndeencontro.ubq.org.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3274-3200

Facebook:

https://web.facebook.com/ubqminasgerais?_rdc=1&_rdr

Site:

https://ograndeencontro.ubq.org.br/

Descrição:
Entre os dias 6 a 8 de outubro, acontecerá o maior encontro sobre práticas de gestão. Momento oportuno para benchmarking com grandes organizações, troca de
conhecimento, aprendizados e experiências com soluções inovadoras e ilimitadas para solução de problemas no dia a dia, além de networking com gestores, empresários e
líderes comprometidos com o desenvolvimento de seus liderados. As inscrições devem ser feitas no site do evento.

X SEMINÁRIO INTERNACIONAL FROTAS & FRETES VERDES 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

06/10, 07/10

Categoria:

Congressos e Convenções

Endereço:

Condomínio Edifício Amadeus Business Tower / Plataforma virtual do evento - Funcionários, Avenida do Contorno, 6594

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 2104-0999

Site:

https://institutobesc.org/eventos/frotas-e-fretes-verdes/frotasefretesverdes/

Descrição:
O "Seminário Internacional Frotas & Fretes Verdes" tratará sobre a eficiência energética, econômica e ambiental no transporte de cargas e passageiros. A 10ª edição do
evento acontecerá entre os dias 6 e 7 de outubro, em um formato híbrido (presencial e virtual), e a programação abrangerá palestras e debates com a presença de
especialistas sobre o assunto.

AGRO FUTURE SUMMIT 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

06/10, 08/10

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

O link será disponibilizado para os que se inscreverem. - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3074-3000

Facebook:

https://www.facebook.com/SistemaFaemg

Site:

http://www.sistemafaemg.org.br/inaes/noticias/agro-future-summit

Descrição:
Entre os dias 6 a 8 de outubro de 2021, acontecerá a primeira edição do Agro Future Summit, voltado para a inovação e transformação digital para o agronegócio. O evento é
realizado pelo Sistema FAEMG, Sistema FIEMG, Sebrae Minas e Governo do Estado de Minas Gerais e ocorrerá em formato totalmente virtual, contando com uma
programação ampla de eventos simultâneos, webinars, cursos, conteúdo ao vivo, encontros e seminários. Todo o conteúdo poderá ser acessado por meio da plataforma Agro
Future Summit, sem necessidade de baixar nenhum aplicativo. O evento é voltado para produtores rurais, cooperativas, sindicatos dos produtores rurais, indústrias de
processamento, insumos e equipamentos, empresas de tecnologia, empresas de distribuição e serviços, universidades, centros de pesquisa, estudantes, empreendedores. A
programação será dividida em Arena AgroFuture, Arena Global, Arena Agromaker, Arena de Negócios, Arena Científica, Espaço de Networking e Espaço Mini Eventos.

FESTA EM LOUVOR A NOSSA SENHORA APARECIDA
Município:

Bom Jesus da Penha

Data:

07/10, 10/10

Categoria:

Religiosos

Endereço:

Ginásio Poliesportivo Monsenhor Ubirajara Cabral - Nossa Senhora Aparecida, Elói Ribeiro, 1-47

Circuito:

IGR Montanhas Cafeeiras de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(35)3563-1208

Descrição:
Festa em comemoração ao dia de Nossa Senhora Aparecida que acontece em dois finais de semanas do mês outubro de todos os anos. Reuni cantores de toda região e
também muitos devotos. Nos dias de festa ocorre a realização de Missas, quermesse e procissão. Cada ano é escolhido uma família como "festeira" para realizar a festa.

LIVE SKANK
Município:

Belo Horizonte

Data:

07/10

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online, Show

Endereço:

https://www.youtube.com/c/FundaçãoSãoFranciscoXavier/featured - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/skank

Descrição:
No dia 07 de outubro de 2021, às 20h, o famoso quarteto mineiro do pop-rock, Skank, realizará uma live show promovido pela Fundação São Francisco Xavier, braço social
da Usiminas, marcando o lançamento do Hospital Libertas, assim como a consolidação da operadora de saúde, a Usisaúde. O evento será transmitido ao vivo pelo canal do
Youtube da Fundação São Francisco Xavier.

JOÃO GOMES
Município:

Governador Valadares

Data:

08/10

Categoria:

Show

Endereço:

Parque de Exposições José Tavares Pereira - São Pedro, Rua João Dias Duarte, 1450

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 991148-6798

Descrição:
Show com João Gomes no Parque de Exposições José Tavares Pereira.

PALA CAST
Município:

Belo Horizonte

Data:

09/10

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/TumateCru/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/pauloaraujoface

Site:

http://tumatecru.com.br/

Descrição:
Nos dias 09 de outubro, 13 de novembro e 04 de dezembro de 2021, acontecerão três eventos transmitidos através da plataformas Youtube e TikTok, com os convidados
Stevan Gaipo, Clara Senra, Tiago Carmona, Daniel Gerth, Daniel Neto e Glauber Cunha, onde baterão um papo descontraído com os anfitriões sobre cultura, arte, turismo e
gastronomia, quadros, esquetes e Vts com diversos assuntos sobre a cidade de Belo Horizonte.

I BAEPENJEEP - TURISMO OFF ROAD
Município:

Baependi

Data:

09/10, 10/10

Categoria:

Esportivo

Endereço:

Baependi - Palmeira e Centro, Rua Felipe Serva, s/nº

Circuito:

IGR Águas

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 98847-0636

Facebook:

https://www.facebook.com/Mantiqueiraoffroad

Descrição:
O I Baepenjeep - Turismo off road reúne os carros mais preparados da região, trazendo participantes do Sul Fluminense e do Vale do Paraíba para prestigiar os maravilhosos
atrativos naturais do Município de Baependi, contando com toda organização e estrutura do evento elaborado especialmente para veículos 4x4. Um evento para curtir com
toda família, seguindo todos os protocolos sanitários vigentes da COVID-19.

FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA
Município:

Japonvar

Data:

09/10, 10/10

Categoria:

Culturais e Artísticos, Esportivo, Religiosos, Show

Endereço:

Comunidade de Quatis - Comunidade rural, Comunidade de Quatis, s/n

Organização/Informações:
Telefone:

32319122

Facebook:

https://www.facebook.com/prefeiturajaponvar

Site:

https://japonvar.mg.gov.br

Descrição:
Festa de Nossa Senhora Aparecida é um ponto forte da cultura e turismo na comunidade de Quatis. Não é uma festa tradicionalmente antiga, mas tem seu destaque pelo
caloroso apoio do povo e da quantidade de visitantes que a mesma consegue atrair. Torneio de Futebol e Sinuca, Comidas típicas, Missa, devoção e shows artísticos compõe
e abrilhantam a festa.

ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA "TODOS PELO VOO LIVRE"
Município:

Governador Valadares

Data:

09/10

Categoria:

Esportivo

Endereço:

Pico da Ibituruna - Derribadinha, Rua Afonso Pena, s/n

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99242-0846

Descrição:
O evento contará com palestras e prova de velocidade Quem vê os pilotos de parapente e asa delta voando talvez não saibam, mas o céu não é o limite. Tem algumas áreas
no espaço aéreo onde não é permitido voar como: próximo ao aeroporto e por cima da cidade.

DESAFIO XC DE PARAPENTE / VARZEA DA PALMA 2021
Município:

Várzea da Palma

Data:

10/10, 12/10

Categoria:

Esportivo

Endereço:

Rampa de Voo Livre do Carmo - Zona Rural, Estrada da Comunidade do Carmo, S/N

Organização/Informações:
Telefone:

(38) 3731-1450

Site:

https://www.guia4ventos.com.br/rampas-do-brasil/36-rampas-de-voo-livre-mg/615-varzea-da-palma-rampa-do-carmo-mg

Descrição:
Com a finalidade de incentivar e difundir a prática do parapente nortemineiro e reforçar o potencial da Rampa do Carmo, localizada no município de Várzea da Palma. Em
Várzea da Palma a rampa de voo livre está localizada na comunidade do Carmo, na Serra do Cabral. O parapente ou paraglider é uma modalidade esportiva de voo livre, que
consiste em uma mistura de asa delta e paraquedas, que pode ser praticado tanto para recreação quanto para competição. É considerado um esporte radical. Enquanto que o
paraquedista se limita passivamente a diminuir os riscos de uma aterragem violenta, o parapentista tem um voo dinâmico, no qual o piloto pode controlar a sua direção e
manter-se a voar por períodos longos em condições de tempo favoráveis. Nos dias 10, 11 e 12 de outubro de 2021 será realizado na rampa o Desafio XC Várzea da Palma
com participação de pilotos de parapente e paramotor.

FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE
Município:

Chapada do Norte

Data:

10/10

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Casa da Cultura - centro, Rua do Rosário , 101, Centro

Circuito:

IGR Lago de Irapé

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.

XCO TRILHAS BAR
Município:

Governador Valadares

Data:

10/10

Categoria:

Esportivo

Endereço:

Trilhas Bar - elvamar, R. da Altíno Marquês,, s/n, Horário 07:30

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 99132-4573

Descrição:
Circuito Aprox: 4km Premiação: Medalha 1ª a 5ª + Brindes.

TRAIL RUNNING TRILHAS BAR
Município:

Governador Valadares

Data:

10/10

Categoria:

Esportivo

Endereço:

Trilhas Bar - elvamar, R. da Altíno Marquês,, s/n, Horário 07:30

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 99156-6672

Descrição:
Circuito Aprox: 4km Premiação: Medalha 1ª a 5ª + Brindes.

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:

IGR Rota do Triângulo

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.

FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS
Município:

Dona Euzébia

Data:

11/10

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Eliane Aparecida Ribeiro - Centro , Praça Augusto Mendes, s/n

Circuito:

IGR Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:
Telefone:

(32) 99944-5457

Descrição:
Festa do Dia das Crianças em Dona Euzébia com brincadeiras, jogos, trenzinho da Alegria, DJ Guilherme Furtado e muito mais!

PROCISSÃO FLUVIAL
Município:

Sacramento

Data:

12/10

Categoria:

Religiosos

Endereço:

Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio do Santíssimo Sacramento - Centro - Sacramento , R. Benedito Valadares , 43 , Igreja

Circuito:

IGR Rota do Triângulo

Organização/Informações:
Telefone:

(34) 3351-8900 / 3351-1754

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 13 km com a santa na divisa com estado de São
Paulo e Minas Gerais. O evento já virou tradição na cidade e esse ano completa seus 9 (nove) anos

FESTA DAS CRIANÇAS DE SÃO BERNARDO
Município:

Japonvar

Data:

12/10

Categoria:

Culturais e Artísticos, Religiosos, Show

Endereço:

Comunidade de São Bernardo - Comunidade rural, Comunidade de São Bernardo, s/n

Organização/Informações:
Telefone:

32319122

Facebook:

https://www.facebook.com/prefeiturajaponvar

Site:

https://japonvar.mg.gov.br

Descrição:
A tradicional festa das Crianças é um evento que já vem acontecendo há praticamente duas décadas e tem como principal atrativo a distribuição de doces e brinquedos que
são doados por comerciantes locais e patrocinadores da festa. Durante o dia que se inicia logo pela manhã, as brincadeiras com premiações encanta a criançada e durante a
noite o forró assume a festa com shows de artistas da terra em comemoração a Nossa Senhora Aparecida e alegrar a comunidade.

DIA DAS CRIANÇAS
Município:

Patrocínio do Muriaé

Data:

12/10

Categoria:

Culturais e Artísticos, Outros

Endereço:

Parque de exposições - Centro, Avenida Silveira Brum, s/n

Organização/Informações:
Telefone:

(32) 3726-1233

Descrição:
Comemoração do Dia das Crianças, com seis horas de duração de vários brinquedos infláveis e distribuição de cachorro quente, sucos, pipoca e algodão doce e brinquedos.

FESTA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE PINHÕES
Município:

Santa Luzia

Data:

12/10

Categoria:

Religiosos

Endereço:

Igreja Nossa Senhora do Rosário de Pinhões - Pinhões, Rua do Rosário, S/N

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3649-7924 / 3641-4791

Descrição:
A Festa de Nossa Senhora do Rosário é realizada pela Comunidade Quilombola de Pinhões, no mês de outubro, em honraria à padroeira. A comunidade possui dois
congados: A Guarda de Congo do Divino Espírito Santo (que é uma Guarda Feminina) e a Guarda de Catopé (que é a Guarda de Nossa Senhora do Rosário (fundada por
Emílio e Jovino há algumas décadas). O festejo, como tantos outros que ocorrem pelo interior de Minas Gerais, tem ascendentes na cultura afro-brasileira e na história de
resistência destes grupos, sendo que os valores próprios do sincretismo religioso e da oralidade são elementos de muito orgulho e reconhecimento. As festividades
movimentaram a comunidade com a realização de procissões, levantamento de mastros, cortejos, desfiles de guardas de Congo, Congado, Catopê, queima de fogos, Missa
Conga (que é celebrada com rituais e cânticos). Há missa pela manhã, seguida por cortejo da casa dos reis até a igreja Nossa Senhora do Rosário. Ainda pela manhã, o Rei
e a Rainha saem em procissão do Santuário de Santa Luzia até a Igreja do Rosário levando São Benedito, São Elesbão e Nossa Senhora do Rosário, acompanhada de
todas as guardas de congado. A Igreja do Rosário permanece fechada, até que a guarda de congado responsável realize o ritual onde é pedida a permissão para entrar na
igreja. Em seguida, as portas são abertas para a missa festiva em forma de congado. Após a missa o rei e a rainha do próximo ano são coroados, com a corte especial do
Congado. Há almoço festivo com as guardas fazendo apresentação de congado no pátio da Igreja do Rosário.

VALADARES JAZZ FESTIVAL
Município:

Governador Valadares

Data:

13/10

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Praça dos Pioneiros - Centro, Marechal Floriano, s/n

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 99957-9131

Site:

https://www.valadaresjazzfestival.com/

Descrição:
Valadares Jazz Festival é um evento musical não competitivo, cujo objetivo principal é divulgar a música instrumental brasileira, com ênfase para os ritmos brasileiros.

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:

IGR 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.

FEIRINHA CULTURAL
Município:

Santa Maria do Suaçuí

Data:

14/10

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:

IGR 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.

FEIRA DA AMIZADE 2021
Município:

Engenheiro Caldas

Data:

14/10, 17/10

Categoria:

Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Show

Endereço:

Praça Tiradentes - Centro, Praça Tiradentes, s/n

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 3234-4645

Facebook:

https://www.facebook.com/events/465084733862357/

Site:

http://www.engenheirocaldas.mg.gov.br

Descrição:
Mantendo a tradição, a Feira da Amizade de Engenheiro Caldas acontecerá nos dias 14 a 17 de setembro. Um dos maiores eventos de entretenimento da região, a Feira da
Amizade promove a integração e confraternização entre os caldenses e os visitantes. Realizada na Praça Tiradentes, no centro da cidade, com entrada franca todos os dias, a
festa atrai grande público para momentos de descontração e diversão garantida. Com extensa programação musical, além de DJ todos os dias, os shows ficam por conta de
Zé de Brito e Banda e Pedro Henrique e Antero, no dia 14; Cezar e Paulinho e Kaio & Kaique no dia 15; Dani Pagodão, Tatá Oliveira, Zé Ricardo e Thiago e Geovani Carreiro
no dia 16; e Guilherme e Santiago e Paulo Montana no dia 17. Completam a programação o Concurso Beleza Caldense no dia 14 e o 1º Bike Caldas, no dia 17.

T3: TURISMO, TECNOLOGIA, TENDÊNCIA
Município:

Belo Horizonte

Data:

14/10

Categoria:

Congressos e Convenções, Online, Outros

Endereço:

O link será disponibilizado para os que se inscreverem. - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3277-9701

Descrição:
O T3 é um projeto que tem como objetivo promover o mindset de inovação no tradicional mercado do turismo brasileiro, dentro dele se encontram: Turismo, Tecnologia e
Tendência. Em conjunto, visam promover inovação no mercado de turismo brasileiro. Diversos atores da cadeia produtiva do setor, como poder público, travel techs, startups
e instituições de ensino se reuniram para fomentar, estimular e incentivar a proposição de soluções criativas, tecnológicas e inovadoras para o turismo. O ponto de partida do
T3 foram oficinas de design thinking para mapear os desafios do turismo no Brasil. No dia 14 de outubro de 2021, às 19h, acontecerá a palestra "Airbnb, a escalada de uma
plataforma digital que transformou a forma de consumir e vender o turismo", com a participação de Daniela Teixeira - Gerente de Relações Institucionais e Governamentais do
Airbnb no Brasil. A mediação será feita por João Bonomo.

FLITI - 2ª FEIRA LITERÁRIA DE TIRANDENTES
Município:

Tiradentes

Data:

14/10, 17/10

Categoria:

Feiras e Exposições

Endereço:

Gramado do Santíssimo - Centro, Rua dos Inconfidentes, 140, Centro Histórico

Circuito:

IGR Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:
Telefone:

(32) 3355-2198

Facebook:

https://www.facebook.com/feiraliterariadetiradentes

Descrição:
Feira Literária de Tiradentes • 2ª edição - Tiradentes - MG • 14 a 17 de Outubro de 2021 • Gramado do Santíssimo Resort • Contato: flitifeiraliteraria@gmail.com / (21) 964049863 www.facebook.com/feiraliterariadetiradentes

FESTA DA CEBOLA
Município:

Guiricema

Data:

15/10

Categoria:

Feiras e Exposições

Endereço:

centro de tuiutinga - centro, PRAÇA ANTÔNIO ARRUDA, s/n

Circuito:

IGR Serras de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

32 3553-1177

Descrição:
Feira Promocional com exposição dos artesanatos locais e divulgação do principal produto cultivado pelos produtores da região, a cebola. O evento promove realizações
desportivas como jogos de futebol de campo e salão de times da comunidade com times de cidades vizinhas que são trazidos por ex-moradores, realizações artísticas e
culturais com shows promovidos pela Prefeitura Municipal todas as noites. O evento atinge toda a região, recebendo visitantes das cidades vizinhas e ex-moradores que hoje
residem nas cidades de Volta Redonda – RJ, Ipatinga – MG e Vitória – ES. A festa ocorre no Centro do Distrito de Tuiutinga. É celebrada uma missa com oferta de produtos
cultivados pela comunidade em agradecimento a Deus e pedido para próxima colheita. As festas são organizadas pelos produtores da comunidade em parceria com a Emater
e apoio da Prefeitura Municipal de Guiricema.

FESTA DO SANTO HIPOLITANO AUSENTE
Município:

Santo Hipólito

Data:

15/10, 17/10

Categoria:

Cívicos, Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos, Show

Endereço:

Praça de Eventos - Centro , Rua Emir Sales, s/nº

Organização/Informações:
Telefone:

(38) 3726-1102

Descrição:
Festa tradicional em homenagem aos filhos ausentes realizado pela prefeitura municipal de Santo Hipólito e igreja católica durante o mês de outubro. A festa é uma tradição
para os santo hipolitanos que moram em outras localidades e fazem deste evento uma referência para o encontro com familiares e amigos. O evento conta programação
religiosa durante todos os dias da semana, atrações como shows, venda de bebidas e comidas típicas.

FEIRINHA GASTRONÔMICA E CULTURAL E TURÍSTICA
Município:

Coluna

Data:

15/10, 19/11

Categoria:

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

Endereço:

Praça Herculano Torres - Centro, Praça Herculano Torres, s/n

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 3435-1255

Descrição:
A nossa Feira Gastronômica será realizada nos meses de outubro e novembro, sendo um evento que apresentará à população colunense e região os diversos produtos
típicos produzidos na nossa terra, com a divulgação da cultura local. Teremos apresentações musicais de cantores locais, apresentação do Centro Cultural Guerreiros do
Vale e do Grupo de Caboclinhos de Coluna. O evento acontecerá a partir das 16:00hs. Venham prestigiar esse evento! Onde Você passara uma tarde bem descontraída em
nossa cidade!

VIRADA CULTURAL BELO HORIZONTE 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

16/10, 17/10

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://facebook.com/viradaculturalBH/?_rdc=1&_rdr - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://facebook.com/viradaculturalBH/?_rdc=1&_rdr

Descrição:
Em 2021, a Virada Cultural de Belo Horizonte acontecerá nos dias 16 e 17 de outubro, em uma edição virtual com 24 horas de imersão. A programação contará com várias
atrações de diversas áreas artísticas e culturais: música, intervenções e instalações urbanas, cultura popular, gastronomia, artes cênicas, moda e design, bem estar e saúde
audiovisual e literatura.

LUAU DA PRIMAVERA
Município:

Governador Valadares

Data:

16/10

Categoria:

Show

Endereço:

Espaço Garden - São Pedro, Av. Moacir Paleta, 4000

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3889-8500

Descrição:
Nando Reais acompanhando Sebastião Reis voz & Violão.

PROJETO “LETRINHAS FALANTES”
Município:

Guimarânia

Data:

16/10

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Praça da Matriz & Praça do Rosário. - Centro, Praça Matriz e Pracinha do Rosário, ----, Praça

Organização/Informações:
Telefone:

(34) 3834-1178

Descrição:
PROJETO “LETRINHAS FALANTES” - CULTURA E ENTRETENIMENTO PARA OS ALUNOS DO MUNICÍPIO O Projeto Letrinhas Falantes foi lançado em 2009 e esteve
presente até 2012. Em 2017 foi retomado com novas ideias e de lá para cá, vem enriquecendo a cultura e ampliando o horizonte de todos os leitores que participam dele,
através da leitura, escrita, desenho e teatro. Incentiva e motiva as crianças ao hábito da leitura, expandindo conhecimento, aguçando o imaginário, valorizando a capacidade
para criar, inventar e reinventar. Guimarânia hoje é uma cidade mais colorida, as crianças possuem um mundo mais fascinante, mais fantástico ... com a participação em
várias histórias que proporcionam descobertas. Direcionado aos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental das escolas da rede municipal de ensino de
Guimarânia é dividido em duas categorias - a 1ª categoria é para os alunos da Educação Infantil I e II, 1º e 2º anos, os quais devem fazer desenhos referentes às histórias dos
livros lidos durante o semestre. - a 2ª categoria é para os alunos do 3º, 4º e 5º anos, que devem ler e resumir a maior quantidade de livros, sendo que a qualidade do resumo é
de fundamental importância. Realizado semestralmente, os maiores leitores são premiados em um evento educativo cultural aberto à comunidade, momento este de interação
educacional e familiar. O evento geralmente é organizado em praça pública, com apresentações musicais, danças, poemas e outros, levando a apreciação de toda
comunidade, unindo todas as escolas em um único espaço cultural e educacional. Em 2019 foi premiado no seminário estadual Cidades Inteligentes em Belo Horizonte e
recebeu o prêmio “Gigantes da Educação Municipal” em âmbito federal em Florianópolis.

CERIMONIAL EGÍPCIO
Município:

Pouso Alegre

Data:

17/10

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Colônia Esperança / Santuário Santa Sara de Kali - Dos Ferreiras, Estrada dos Ferreiras (Entrada na Rod. Fernão Dias BR 381, KM 864), s/nº

Circuito:

IGR Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:
Telefone:

(11) 94125-0385

Facebook:

https://pt-br.facebook.com/templomariasantissima/

Site:

https://tems.com.br/

Descrição:
Evento para toda a família, com entrada gratuita, independente de crença, onde a energia egípcia estará adentrando o Santuário, trazendo toda a espiritualidade do Antigo
Egito para o ambiente. No início do evento é feita uma mandala egípcia com fogo, para realização de trabalhos espirituais. É realizado durante o evento um cerimonial, onde
todos adentrarão por uma câmara, que os levarão à uma pirâmide montada com as mesmas angulações das pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Todos receberão
um toque no chacra frontal, para que seja aberto o olho espiritual de cada um ao entrarem na Pirâmide. Passarão pelos três espelhos, podendo visualizar o seu passado,
presente e futuro.

COPA DE FUTSAL "HIAN SOUZA DIAS"
Município:

Pirajuba

Data:

18/10, 11/12

Categoria:

Esportivo

Endereço:

Ginásio Poliesportivo Renato Martins Ferreira - Centro, Rua José Cândido, 1-45

Circuito:

IGR Rota do Triângulo

Organização/Informações:
Telefone:

(34) 3426-0103 (34) 3426-0173

Facebook:

https://www.facebook.com/SMELPBA?hc_ref=ARSAs7k_zCTFYm1K3p-TEuj5-jccfmPad9Tq9LFdo5jF5I8vXE0edR3jGonsvDH4TM8

Site:

http://www.pirajuba.mg.gov.br/site/

Descrição:
Campeonato realizado no mês de outubro Ginásio Poliesportivo Renato Martins Ferreira, o governo municipal de Pirajuba dá inicio Copa de Futsal Hian Souza Dias, um
evento que acontece anualmente e é realizado pela equipe da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, reunindo atletas de todas as idades do município. O campeonato
segue até o mês de dezembro com diversas partidas. De acordo com a estimativa da secretaria, a edição deste ano contará com a participação de 300 jogadores, distribuídos
em sete categorias: as faixas fraldinha, pré-mirim, mirim e infantil, que somam 16 times – quatro em cada categoria – enquanto as equipes da classificação adulto e veterano
são 14, sete em cada faixa.

1ª MOSTRA PERIFÉRICA DE MÚSICA DOS CENTROS CULTURAIS DE BELO HORIZONTE
Município:

Belo Horizonte

Data:

18/10, 29/10

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

Centros Culturais de Belo Horizonte - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Descrição:
Indivíduos, grupos e coletivos artísticos e culturais estão convidados para participar das oficinas formativas da 1ª Mostra Periférica de Música dos Centros Culturais de Belo
Horizonte. As oficinas vão abordar desde a formação técnica, passando pelo figurino, produção, capacitação para editais e gestão de redes sociais, bem como a difusão,
oferecendo estrutura de palco e som e luz para a gravação em vídeo de apresentação dos artistas e grupos que completarem todo o processo formativo. O sorteio para
integrar a gravação final da Live Mostra Periférica 2021 será feito somente entre os grupos ou artistas com 100% de presença nas oficinas formativas oferecidas
gratuitamente.

XXI CONGRESSO NACIONAL DE ENGENHARIA MECÂNICA E INDUSTRIAL - CONEMI - 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

18/10, 21/10

Categoria:

Congressos e Convenções

Endereço:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG - Lourdes, Avenida Álvares Cabral, 1600

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(67) 99916-3191

Facebook:

https://www.facebook.com/fenemibr

Site:

https://conemi.org.br/index.html

Descrição:
Entre os dias 18 a 21 de outubro de 2021, Belo Horizonte receberá o XXI Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial (CONEMI), com a temática "Os desafios
da engenharia industrial na produção de alimentos, energia renovável e na promoção da qualidade de vida das pessoas". O evento é composto por palestras e minicursos,
destinado aos profissionais de Engenharia das modalidades Mecânicas, Metalúrgicas, Naval, Aeronáutica e Industrial, alunos de graduação e pós-graduação em Engenharia,
alunos de graduação de outros cursos interessados nos temas abrangidos, assim como professores e pesquisadores.

SARAU - MTC CULTURA
Município:

Belo Horizonte

Data:

19/10

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Centro Cultural Unimed – BH Minas - Lourdes, Rua da Bahia, 2244

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3516-1360

Facebook:

https://www.facebook.com/mtccultura/

Descrição:
O Minas Tênis Clube apresentará um Sarau que contará com a apresentação de 4 artistas que realizarão covers de Milton Nascimento, Elza Soares, Cassiano e Baden
Powell. No dia 19 de outubro, às 20h, o Sarau Minas Tênis Clube apresentará Doplomattas, que canta Cassiano. Inspirados pelo imaginário e pela sonoridade da soul music,
a banda apresenta releituras de canções de novos nomes, de figuras célebres e de artistas primordiais da música negra brasileira e norte-americana. Atualmente o grupo
trabalha também na produção do seu primeiro álbum autoral, previsto para ser lançado em 2022.

FIRE FESTIVAL 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

19/10, 21/10

Categoria:

Online

Endereço:

https://onfire.hotmart.com/ - Gameleira, Avenida Amazonas, 6200

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/firefestivalofficial

Site:

https://www.hotmart.com/fire/pt

Descrição:
O evento, focado em marketing, negócios e educação, reúne profissionais da atualidade, referências em seus mercados e que transformaram suas áreas. O encontro pretende
disseminar, fomentar e divulgar o mercado digital e criar um verdadeiro ecossistema que ajuda pessoas a transformar suas vidas por meio de vendas pela internet, auxiliando
a transformação de conhecimentos em negócios.

SUPERMINAS FOOD SHOW 2021 - 34º EDIÇÃO
Município:

Belo Horizonte

Data:

19/10, 21/10

Categoria:

Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço:

Expominas - Gameleira, Avenida Amazonas, 6200

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 2122-0500

Facebook:

https://www.facebook.com/AMISassociacao/

Site:

http://superminas.org.br/plus/

Descrição:
A Superminas é uma grande oportunidade de desenvolvimento profissional para o varejo, especialmente nos segmentos de supermercados e de padarias. Neste ano são
oferecidas mais de 70 atividades como palestras, fóruns, reuniões, talk shows e oficinas que antecipam as tendências do varejo mundial para o mercado mineiro e brasileiro.
Reunindo visitantes de todo o Brasil e de várias partes do mundo, o evento vem recebendo entre 50 mil e 55 mil pessoas por edição nos últimos anos. São mais de 500
expositores e uma área de feira de 25 mil metros quadrados.

DIA DA CIDADE
Município:

Pouso Alto

Data:

19/10, 19/10

Categoria:

Cívicos, Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço:

Praça Desembargador Ribeiro da Luz - Centro, Praça, sn

Circuito:

IGR Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3364-1206

Descrição:
No dia 19 de outubro é comemorado o aniversário do município e durante toda a semana são desenvolvidas atividades nas escolas municipais e estadual do Município que
resgatam e valorizam a história de Pouso Alto e buscam fortalecer o vínculo e o sentimento de pertença a Pouso Alto. No dia haverá comemorações cívicas com presença de
autoridades locais, apresentação da Corporação Musical Mário Russano, desfiles e apresentações culturais promovidas pelas escolas e por grupos de cultura popular. No
final de semana que antecede a data comemorativa, há shows sertanejos e caipiras de artistas da terra, shows de bandas regionais, forró, barracas de comidas e bebidas,
inclusive com a tradicional Ficazzela, e exposição e venda de artesanatos locais. Além da apresentação dos trabalhos do Projeto de Educação Patrimonial nas Escolas
Municipais.

ENCONTRO VIRTUAL DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS DO SETOR DE LATICÍNIOS
Município:

Belo Horizonte

Data:

20/10, 21/10

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://www7.fiemg.com.br/eventos/detalhe/apex-brasil-promove-encontro-internacional-do-setor-de-laticinios- - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3263-4724

Site:

https://www7.fiemg.com.br/eventos/detalhe/apex-brasil-promove-encontro-internacional-do-setor-de-laticinios-

Descrição:
A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX-Brasil), com o apoio da FIEMG, por meio de seu Centro Internacional de Negócios (CIN), realizará,
entre os dias 20 e 21 de outubro, o "Encontro Virtual de Negócios Internacionais - Setor de Laticínios". A rodada de negócios vai reunir compradores da América Latina e irá
contemplar os produtores dos seguimentos de leite em pó integral, leite condensado, cremes de leite, manteiga, queijo muçarela e doce de leite. O evento será 100% on-line e
via plataforma de matchmaking.

T3: TURISMO, TECNOLOGIA, TENDÊNCIA
Município:

Belo Horizonte

Data:

20/10

Categoria:

Congressos e Convenções, Online, Outros

Endereço:

O link será disponibilizado para os que se inscreverem. - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3277-9701

Descrição:
O T3 é um projeto que tem como objetivo promover o mindset de inovação no tradicional mercado do turismo brasileiro, dentro dele se encontram: Turismo, Tecnologia e
Tendência. Em conjunto, visam promover inovação no mercado de turismo brasileiro. Diversos atores da cadeia produtiva do setor, como poder público, travel techs, startups
e instituições de ensino se reuniram para fomentar, estimular e incentivar a proposição de soluções criativas, tecnológicas e inovadoras para o turismo. O ponto de partida do
T3 foram oficinas de design thinking para mapear os desafios do turismo no Brasil. No dia 20 de outubro de 2021, às 19h, acontecerá a palestra "Da dor à ideia: a velocidade
da transformação dos negócios na era digital", com a participação de Edson Dias (ClickBus) demonstrando a evolução do produto digital e João Paulo Kitsis (Sympla),
apresentando a construção de valor e foco no consumidor. Também haverá o lançamento do Hackathon com Leo Velozo, Belotur e MaxMilhas . A mediação será feita por
João Bonomo.

VII COLÓQUIO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA E CULTURAS DA ALIMENTAÇÃO 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

20/10, 22/10

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.7diaitabh.com/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://web.facebook.com/7diaitabh/

Site:

https://www.7diaitabh.com/

Descrição:
Entre os dias 20 a 22 de outubro acontecerá o 7° Colóquio "Luso-Brasileiro de História e Culturas da Alimentação" em um formato virtual, que propõe discutir a relação entre
a cidade e a alimentação, em perspectiva histórico-cultural de forma transdisciplinar. O evento refletirá, assim, acerca da alimentação na cidade buscando compreender e
cartografar seus espaços, tempos, estruturas, conformações, linguagens e sociabilidades. Durante os três dias haverá muita informação e troca de conhecimento, através de
conferências, das 21 mesas temáticas reunindo pesquisadores do Brasil e de Portugal para apresentação de seus trabalhos.

35ª JORNADA AMIMT 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

21/10, 23/10

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.amimt.org.br/eventos/35a-jornada-amimt/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3247-1616

Facebook:

https://web.facebook.com/amimt.mg/?_rdc=1&_rdr

Site:

https://www.amimt.org.br/eventos/35a-jornada-amimt/

Descrição:
A 35ª Jornada AMIMT acontecerá entre os dias 21, 22 e 23 de outubro de 2021, com a presença de palestrantes renomados. Um dos objetivos da jornada é atualizar os
participantes sobre assuntos relacionados à atuação do médico do trabalho. O congresso será uma ótima oportunidade para debater as principais questões dos profissionais
após tantas mudanças no cenário organizacional.

IV BIKE FEST SÃO LOURENÇO
Município:

São Lourenço

Data:

22/10, 24/10

Categoria:

Culturais e Artísticos, Esportivo, Feiras e Exposições, Show

Endereço:

https://www.bikefestoficial.com.br/bikefest/ - Centro, Praça João Lage, s/n

Circuito:

IGR Águas

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99151-0525

Facebook:

https://www.facebook.com/bikefestoficial/

Site:

https://www.bikefestoficial.com.br/

Descrição:
Localizada no circuito das águas, São Lourenço é um município que reúne diversas belezas naturais. A cidade turística do sul de Minas Gerais foi escolhida para abrigar o
Bike Fest desde 2017, já tendo completado três edições do evento que foram aplaudidas pelo público. Lá, o Bike Fest acontece na Praça Brasil, ao lado do Parque das
Águas, cartão postal de São Lourenço. O encontro de motociclistas acontece em maio e tem duração de 03 dias regados a muito rock e pop!

FESTIVAL GASTRONÔMICO
Município:

Itambacuri

Data:

23/10, 23/10

Categoria:

Gastronômicos e Produtos

Endereço:

Casa de Cultura - Centro, Rua Dr. Romeu Lages, 1288

Circuito:

IGR Pedras Preciosas

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 3511-2526

Descrição:
O festival conta com mestres gastronômicos, bares e restaurantes locais, com apresentações dos seus pratos, que passará pelas mãos dos jurados e posteriormente irá ser
degustado pelos presentes, ao som de artistas locais. O Festival, 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 ao desenvolvimento econômico do setor.
*Data móvel a ser realizado

ETAPA MINEIRA DO CAMPEONATO BRASILEIRO EM PESQUEIROS - FISH TV
Município:

Uberlândia

Data:

23/10, 24/10

Categoria:

Esportivo, Outros

Endereço:

Uni Pesca Esportiva - Zona Rural, BR 365 KM 645 , s/n

Circuito:

IGR Rota do Triângulo

Organização/Informações:
Telefone:

(34) 3235-5848

Facebook:

https://www.facebook.com/FishTVoficial

Site:

https://www.brasileiroempesqueiros.com.br/

Descrição:
O Campeonato brasileiro em Pesqueiros realizado pela Fish TV, é o maior evento de pescas do Brasil, reunindo os melhores pescadores do país e a etapa mineira é
realizada no pesqueiro Unipesca esportiva, o maior e melhor pesqueiro da região com peixes enormes, além de grandes variedades de espécies. Etapa garante vaga na
competição para as etapas seguintes e final. Os prêmios podem chegar a R$ 100.000,00. Nas etapas eliminatórias os participantes também recebem prêmios por
classificação naquela etapa, assim como àqueles que pescar o maior peixe, dentre outras premiações.

FESTA EM LOUVOR A NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, SÃO BENEDITO E SANTA LUZIA
Município:

Guimarânia

Data:

23/10

Categoria:

Religiosos

Endereço:

Rua Tupinambás - Centro, Praça Matriz, 341, Praça

Organização/Informações:
Telefone:

(34) 3834-1263

Facebook:

http://www.facebook.com/parssebastiao/

Descrição:
FESTA DO ROSÁRIO. Nos 90 anos da Festa Rosário vamos mostrar a devoção em orações. Com a pandemia, os festejos na rua foram determinadamente proibidos. Mas
com alegria a devoção a Nossa Senhora Rosário as orações serão ainda mais rígidas, regadas de fé e pedidos para num futuro próximo chegar a cura da covid-19! Rezando,
clamando, pedindo com fé e, o mais importante, agradecer tudo que conquistamos diariamente. Viva Nossa Senhora Rosário! APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DO
ROSÁRIO.?????As festividades em louvor a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Luzia, tradição histórica, é um bem cultural imaterial de nosso município. E
como tal, receberam a cada edição, apoio incondicional da Administração Municipal, seja no suporte na infraestrutura da festa, no deslocamento dos congados ou em ações
de segurança pública. Hoje a capela de Nossa Senhora do Rosário, patrimônio histórico de Guimarânia, passa por uma revitalização, recordando e enaltecendo todos os 90
anos dessa tradição e renovando a crença de seus fiéis.

FESTIVAL PARAÍSO GASTRONÔMICO
Município:

Santana do Paraíso

Data:

23/10, 27/11

Categoria:

Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço:

Espaço Público Praça da Matriz - Centro, Praça da Matriz, S/N, Praça da Matriz

Circuito:

IGR Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3251-6757

Site:

https://www.santanadoparaiso.mg.gov.br/

Descrição:
Festival Gastronômico com participantes da própria cidade, onde cada um apresenta um prato especial. Durante o evento são disponibilizados cadeiras, banheiros químicos e
tendas para maior comodidade para o público presente, além de show ao vivo com bandas de músicas populares brasileiras com som ambiente.

ZÉ VAQUEIRO
Município:

Governador Valadares

Data:

23/10

Categoria:

Show

Endereço:

Parque de Exposições José Tavares Pereira - São Paulo, Rua João Dias Duarte, 1450

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

33) 99148-6798

Facebook:

https://m.facebook.com/paiolgv/?locale2=pt_BR

Descrição:
Show com Zé Vaqueiro Cantor e outras Atrações.

LITERATURA VIVA: TRANSFORMAÇÃO DAS NARRATIVAS ESCRITAS E VISUAIS - CASA FIAT DE CULTURA
Município:

Belo Horizonte

Data:

24/10

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.sympla.com.br/encontros-com-o-patrimonio--literatura-viva-transformacao-das-narrativas-escritas-e-visuais__1361107 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3289-8920

Site:

http://www.casafiat.com.br/

Descrição:
A literatura é um campo de saber vivo, que se transforma ao longo do tempo. Nesse processo, os paradigmas da produção literária são revistos e desconstruídos, dando lugar
a novos modelos. Um exemplo é que, no século XIX, as narrativas eram conectadas à palavra escrita, enquanto, contemporaneamente, a utilização de diversos recursos
visuais tornou-se habitual. Este é o tema proposto pelo "Encontros com o Patrimônio", que celebrará o Dia Nacional do Livro, no dia 24 de outubro.

2 º PEDAL DA INTEGRAÇÃO
Município:

São José do Divino

Data:

24/10

Categoria:

Esportivo

Endereço:

Quadra Poliesportiva da Gameleira - Gameleira, Rua Professor Antônio Bastos Braga, s/n

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 3582-1114

Descrição:
O pedal da integração é um evento que visa incentivar a prática do ciclismo e fomentar o turismo local. Ocorrerá em único dia, no período da manhã se estendendo pela tarde.
A recepção será feita inicialmente com o cadastro dos ciclistas, entrega de kits e café da manhã. Durante o percurso os ciclistas encontrarão pontos de apoio para hidratação
e também um churrasco. Com a chegada dos ciclistas após concluírem todo percurso proposto, haverá premiação com medalhas, troféus e brindes, finalizando assim o
evento com um belo almoço com muita música boa ao longo da tarde.

DESAFIO AMAPAR DE MONTAINBIKE - ALTO PARANABIKE
Município:

Carmo do Paranaíba

Data:

24/10

Categoria:

Culturais e Artísticos, Esportivo

Endereço:

Praça do Rosário - Rosário, Praça do Rosário, s/n

Circuito:

IGR Caminhos do Cerrado

Organização/Informações:
Telefone:

(34) 3851-2636

Facebook:

https://www.facebook.com/PrefeituraCP

Site:

https://carmodoparanaiba.mg.gov.br/

Descrição:
Carmo do Paranaíba, berço do café do cerrado mineiro, acolherá o 1° Desafio Amapar de Mountain Bike Alto Paranabike. Dia 24 de outubro de 2021 a partir das 8h,
concentração e entrega de kits para as 200 primeiras inscrições, na Praça do Rosário. Venha participar, convide seus amigos, traga sua família e passe por um percurso de
encher os olhos. Premiação em dinheiro para a categoria geral de 1º ao 5º colocação e também para a categoria feminina, troféu para as 8 categorias da prova de 1º ao 5º
colocado e medalha de participação para todos que concluírem o percurso. Parceria Amapar e Prefeitura de Carmo do Paranaíba, Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Lazer e Esporte, Divisão de Lazer e Esporte.

DOMINGO DAS ANTIGAS
Município:

Carmo do Paranaíba

Data:

24/10

Categoria:

Culturais e Artísticos, Esportivo

Endereço:

Praça do Rosário - Rosário, Praça do Rosário, s/n

Circuito:

IGR Caminhos do Cerrado

Organização/Informações:
Telefone:

(34) 3851-2636

Facebook:

https://www.facebook.com/PrefeituraCP

Site:

https://carmodoparanaiba.mg.gov.br/

Descrição:
Venha passar um ótimo dia e se encantar com os autos que marcaram época e história em um DOMINGO DAS ANTIGAS, Antigos da 354. A partir das 09h, saindo do trevo de
Carmo do Paranaíba, passando pelo túnel de eucaliptos até a Praça do Rosário, bairro Rosário.(OBS.: Evento realizado, informações para alimentação do inventario)

9ª FEBRAT 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/10, 27/10

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.even3.com.br/9febrat/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-5000

Facebook:

https://web.facebook.com/feirafebrat?_rdc=1&_rdr

Site:

https://museu.cp.ufmg.br/

Descrição:
Entre os dias 25 a 27 de outubro, acontecerá a 9ª edição da FEBRAT, 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 2021 é “A
transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta”, em consonância com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2021, evento sob a
responsabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). A feira é realizada pelo Centro Pedagógico da UFMG, Museu Itinerante Ponto UFMG e pelo
Instituto Brasileiro de Cultura Científica.

30ª SEMANA DO CONHECIMENTO UFMG 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/10, 29/10

Categoria:

Congressos e Convenções, Online, Outros

Endereço:

https://www.ufmg.br/semanadoconhecimento/semana-do-conhecimento-ufmg-2021/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-5000

Facebook:

https://www.facebook.com/ufmgbr

Site:

https://www.ufmg.br/semanadoconhecimento/semana-do-conhecimento-ufmg-2021/

Descrição:
A Semana do Conhecimento reúne trabalhos das áreas de ensino, pesquisa e extensão produzidos por estudantes, docentes e servidores técnico-administrativos da UFMG.
O evento integrará a 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e será realizado em formato virtual, durante os dias 25 a 29 de outubro de 2021. O tema da 30ª edição
será Transversalidade da Ciência para a construção de Futuros e contará com apresentações de trabalhos, palestras e outras atividades alinhadas.

COLÓQUIO INTERNACIONAL CECÍLIA MEIRELES: 120 ANOS
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/10, 27/10

Categoria:

Congressos e Convenções, Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://cecilia120anosufmg.weebly.com/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/ceciliaexlibris/

Site:

https://cecilia120anosufmg.weebly.com/

Descrição:
Celebrando o aniversário do nascimento da escritora, o Colóquio Internacional Cecília Meireles: 120 anos abordará as várias facetas da escritora: as obras poéticas, as
crônicas, as traduções e o trabalho como jornalista e educadora. A programação contará com palestras e comunicações de pesquisadores, que ocorrerão entre os dias 25 a
27 de outubro de 2021.

PRÊMIO BEAUTY MINAS
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/10

Categoria:

Outros

Endereço:

Clube Labareda - Itapoã, Avenida Portugal , 4020

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 99203-4740

Descrição:
No dia 25 de outubro de 2021, Belo Horizonte receberá o maior evento de premiação para profissionais da beleza de Minas Gerais, o Prêmio Beauty Minas. Os maiores
nomes de cada segmento estarão presentes sendo homenageados e reconhecidos em uma grande festa, sendo esses: cabeleireiros, maquiadores, micro pigmentadores,
barbeiros, profissionais da estética, lash designers, nail designers e designers de sobrancelhas.

SARAU - MTC CULTURA
Município:

Belo Horizonte

Data:

26/10

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Centro Cultural Unimed – BH Minas - Lourdes, Rua da Bahia, 2244

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3516-1360

Facebook:

https://www.facebook.com/mtccultura/

Descrição:
O Minas Tênis Clube apresentará um Sarau que contará com a apresentação de 4 artistas que realizarão covers de Milton Nascimento, Elza Soares, Cassiano e Baden
Powell. No dia 26 de outubro, às 20h, o Sarau Minas Tênis Clube apresentará Glaw Nader, que canta Baden Powell. Glaw Nader é idealizadora, arranjadora e cantora da
Aurora Boreal Jazz Band, bacharel e mestre em Música pela Universidade Federal de Minas Gerais, professora de música e criadora do curso “Música sem segredo”,
produtora e diretora musical.

FESTA DO ROSÁRIO
Município:

Coimbra

Data:

27/10

Categoria:

Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço:

Festa De Nossa Senhora do Rosário na Igreja Matriz de São Sebastião - Centro, Rua João Câncio, 33

Circuito:

IGR Serras de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(32) 3555-1250

Descrição:
Uma festa tradicional da paróquia que há anos é realizada em união com o grupo de congado da cidade. Há quase 10 anos esta festa estava suspensa por um
desentendimento do casal festeiro e o padre da época, assim mais de 20 anos que não era realizada. A pedido do casal festeiro e do grupo de congado retomamos a tradição
e inovamos diante da atualidade, nestes quase 10 anos que estamos aqui temos feito a festa com a presença muito pequena dos membros do congado da cidade, que está
quase extinto, mas com o apoio de outros grupos de outra cidade como Paula Candido, Viçosa, Ubá e até a cidade de Caranaíba já realizaram a festa. Através do casal
festeiro, que são os reis e a rainha da festa, foi criado o cortejo com pajens, príncipes e princesas, bem como a guarda do rei, chamada da mesa. Levantamento de mastro,
apresentações do grupo de congado pelas ruas e praças da cidade. Normalmente esta festa acontece sempre em um final de semana dentro do mês de outubro pois como
não temos grupo de congado em nossa cidade.

EXPOSIÇÃO "BH: CIDADE FANTÁSTICA" 28/10
Município:

Belo Horizonte

Data:

28/10

Categoria:

Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço:

Sesc Palladium - Centro, Rua Rio de Janeiro, 1046

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3270-8100

Site:

https://www.sescmg.com.br/wps/portal/sescmg/centrais/central_de_programacao/programacao_aberta/cultura+-+programacao/visita+mediada+desvios

Descrição:
A exposição "BH: Cidade Fantástica", organizada por Guilherme Pertence e Felipe Martins é uma intervenção que olha para a cidade de Belo Horizonte de uma maneira
divertida, e a leva para dentro da Unidade Sesc Palladium. A intervenção conta com dois importantes projetos construídos por Guilherme e Felipe, um em colaboração com o
ilustrador Paulo Marcelo Oz transformando a capital mineira em um grande parque de diversões e o outro é um Jogo de Tabuleiro da Avenida Afonso Pena desenvolvido em
conjunto com o artista Raul Pixel. No dia 28 de outubro o tema da exposição é intitulada "Minha cidade é sensorial" e os ingressos deverão ser retirados na plataforma do
Sympla.

DIA DE CAMPO AVICULTURA
Município:

Sobrália

Data:

28/10

Categoria:

Feiras e Exposições

Endereço:

Criatório Neves - Centro, Rua José Alves de lana , 00, Rua do Assa-peixe

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/criatorio.geraldo.3

Site:

https://www.criatorioneves.com.br/

Descrição:
Apresentar aos agricultores e público urbano práticas sobre criação de galinhas para iniciantes com manejo e a alimentação doenças e vacinas, marketing digital na
avicultura, cadastro e registro de granjas avícolas na agricultura familiar e certificação de ovos e galinhas caipiras.

ENCONTRO REGIONAL DE CONGADA, MOÇAMBIQUE E CATUPÉS
Município:

Sacramento

Data:

29/10

Categoria:

Populares e Folclóricos

Endereço:

Igreja do Rosário - Rosário , Rua Santa Cruz , 373, 373

Circuito:

IGR Rota do Triângulo

Organização/Informações:
Telefone:

(34) 3351-5914

Descrição:
No último domingo do mês de outubro, acontece na cidade o encontro regional de congada. 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.

30ª FEIJOADA DO MARANHÃO
Município:

Belo Horizonte

Data:

30/10

Categoria:

Gastronômicos e Produtos

Endereço:

Dimensão Hall - Mineirão - São Luiz, Avenida Coronel Oscar Paschoal, s/n

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99235-3540

Facebook:

https://www.facebook.com/FeijoadadomaranhaooficialBH

Descrição:
Comemorando 30 anos a tradicional Feijoada do Maranhão terá sua edição de 2021 no dia 30 de outubro, no Dimensão Hall. Além da tradicionalíssima e deliciosa feijoada
mineira, iguarias e guloseimas mineiras servidas, o evento terá a apresentação do grupo musical Faixa Nobre B e da dupla sertaneja Alan e Alex. Haverá participação do
Artista Plástico Fernando Pacheco, do cenógrafo Milton Cunha e da artista Vovó Placidina. Encerramento terá a participação da bateria show do Bloco Caricato Campeão do
último carnaval de Belo Horizonte, Bacharéis do Samba. O acontecimento é em estilo all inclusive: open bar, coma água mineral, refrigerante e cerveja e open food com
feijoada completa e tira gostos com torresmo, linguiça e mandioca. Devido a pandemia o número de camisetas é limitado. A retirada da camisa convite é no Buteco do
Maranhão. Avenida Bias Fortes, 541 - Lourdes

IRA FOLK
Município:

Governador Valadares

Data:

30/10

Categoria:

Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço:

Centro de Eventos Univale - Bairro São Pedro, Avenida Moacir Paleta S//N, s/n

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 99910-565

Descrição:
Festival de Cervejaria com Show da Banda de Rock Ira

DIA DO EVANGELICO
Município:

Cuparaque

Data:

31/10

Categoria:

Religiosos

Endereço:

Parque de Exposições Sebastião Lemos dos Santos - Centro, Parque de Exposições, S/N

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 3262-5108

Descrição:
Dia do Evangélico data comemorativa no Município de Cuparaque, onde grupos de todas igrejas evangélicas se reúnem juntamente com a Prefeitura Municipal para
comemorar essa data. Evento esse que foi denominado AVIVA CUPARAQUE.

CAR CLUBS 11
Município:

Ipatinga

Data:

31/10

Categoria:

Esportivo

Endereço:

Kart clube Ipatinga - Centro, R. João Napoleão da Cruz, 255

Circuito:

IGR Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99761-2540

Descrição:
Car Club's vem para sua 11° edição com muitas atrações e novidades sendo etapa do Brasileiro de rebaixados do Ranking Capixaba . Expectativa de grande público
amantes do meio automobilístico.

1 PEDALAÇÃO - UNIDOS PELA BIKE
Município:

Coluna

Data:

31/10

Categoria:

Esportivo, Online

Endereço:
TORRES, 13

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBKfFOkDVzYSudnZ10PexMJD5VJ9xzOjpxuyUNDHpHbBnNkw/viewform - Centro, PRAÇA HERCULANO

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 3435-1255

Site:

https://coluna.mg.gov.br/

Descrição:
1º Pedal regionalizado totalizando 120 km entre os municípios de Coluna, são José do Jacuri e Paulistas.

II FESTIVAL DE MÚSICA - BAR DO MUSEU CLUBE DA ESQUINA
Município:

Belo Horizonte

Data:

31/10

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Bar e Museu Clube da Esquina / Canal do YouTube - Santa Tereza, Rua Paraisópolis, 738

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 2512-5050

Facebook:

https://facebook.com/bardomuseuclubedaesquina/?_rdc=1&_rdr

Site:

https://bardomuseuclubedaesquina.com.br/festival-de-musica/

Descrição:
No dia 31 de outubro, acontecerá o final da 2ª edição do Festival de Música, no Bar do Museu do Clube da Esquina, em formato híbrido (presencial e virtual). A transmissão
será ao vivo no canal do YouTube. No último dia do evento haverá a premiação dos melhores arranjos autorais dos artistas participantes.

NOVEMBRO
26ª EDIÇÃO MINAS TREND
Município:

Belo Horizonte

Data:

01/11, 04/11

Categoria:

Feiras e Exposições

Endereço:

Expominas - Gameleira, Avenida Amazonas, 6200

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3282-3612

Facebook:

https://facebook.com/minastrend/?_rdc=1&_rdr

Site:

http://www.minastrend.com.br/minastrend/

Descrição:
Entre os dias 1 a 4 de novembro, acontecerá a 26ª edição do Minas Trend, um evento que surgiu para fomentar a indústria da moda mineira promovendo 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. Conseguindo,
assim, estimular o crescimento e a organização do setor.

I SEMINÁRIO DIGITAL LUSÓFONO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS : DIVERSIDADES, DESIGUALDADES E JUSTIÇA SOCIAL 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

03/11, 05/11

Categoria:

Online

Endereço:

https://neja.fae.ufmg.br/index.php/isldeja/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 2342-1212

Facebook:

https://www.facebook.com/faeneja

Site:

https://neja.fae.ufmg.br/index.php/isldeja/

Descrição:
O I Seminário Digital Lusófono de Educação de Jovens e Adultos tem o objetivo de possibilitar o acesso de toda a comunidade acadêmica interna e externa à discussão de
subtemáticas em torno da Educação de Jovens e Adultos, incluindo aquelas emergentes em função da Pandemia da Covid-19. O propósito é ser acessível aos que
demonstram interesse, trabalham, pesquisam e estudam EJA, com a premissa de que o conhecimento é o caminho que nos leva ao crescimento e de que o processo de
aprendizado permite o surgimento de oportunidades para práticas educativas.

X CONGRESSO SAMMG: "AS NOVAS FACES DA MEDICINA: A ARTE DE REINVENTAR E EVOLUIR"
Município:

Belo Horizonte

Data:

04/11, 06/11

Categoria:

Congressos e Convenções

Endereço:

Associação Médica de Minas Gerais / Plataforma virtual do Congresso. - Centro, Avenida Jõao Pinheiro, 161

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3247-1628

Facebook:

https://facebook.com/medicina.sammg/?_rdc=1&_rdr

Site:

https://doity.com.br/xcongressosammg/

Descrição:
Entre os dias 4 a 6 de novembro, acontecerá o X Congresso SAMMG: "As novas faces da Medicina: A arte de reinventar e evoluir", em formato híbrido (presencial e online). A
programação contará com mais de 45 palestras ministradas por médicos renomados, trabalhos com publicação na Revista Médica de Minas Gerais, cursos práticos na
modalidade híbrida e com acesso ilimitado às palestras do evento, até janeiro de 2022, e também sorteios exclusivos para inscritos.

2º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE TRATAMENTO MÍNIMO E IMAGEM DA MAMA - BREASTMIT 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

05/11, 06/11

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

http://www.breastmit.com.br/breastmit/2021-pt/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99998-1888

Site:

http://www.breastmit.com.br/breastmit/2021-pt/

Descrição:
O simpósio, que ocorrerá nos dias 05 e 06 de novembro de 2021, incluirá discussões sobre as técnicas emergentes de terapia mínima do câncer de mama e os métodos de
imagem associados. O público alvo do evento são Mastologistas, Oncologistas, Radiologistas e Radiooncologistas. Serão abordados temas como: omissão seletiva da
cirurgia pós - quimioterapia neoadjuvante e resposta patológica completa, tratamento neoadjuvante para tumores HER 2, imunoterapia para tumores triplo negativos,
inibidores de ciclina para tumores receptores hormonais positivos, plataformas genéticas hereditárias, prognósticas, medicina de precisão, tratamento percutâneo dos tumores
iniciais, omissão seletiva da abordagem axilar, vigilância ativa para CDIS de baixo grau; mamografia contrastada e suas diversas indicações; biópsia 3D, a vácuo e extração
a vácuo (VAE) no tratamento percutâneo mínimo do CDIS, do CDI e pós QT neoadjuvante conforme programa em anexo. Será possível contar com a participação de
consagrados palestrantes internacionais confirmados como Dr. Joerg Heil, Dr. Stuart Macintosh, Dra. Nisha Sharma e Dr Rodrigo Alcântara.

FETO – FESTIVAL ESTUDANTIL DE TEATRO 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

05/11, 13/11

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://noato.org.br/feto/2021-2/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

producao.noato@gmail.com

Facebook:

https://www.facebook.com/FETOteatro

Site:

https://noato.org.br/feto/2021-2/

Descrição:
Com 21 anos de trajetória, o Festival Estudantil de Teatro é um dos mais longevos e importantes eventos na área de arte cênicas do país, apresentando mais uma vez uma
edição completamente online. Podem participar estudantes de todas as regiões do Brasil, independente do nível de escolaridade. Serão aceitos formatos diversos como,
cenas curtas, websérie, podcast, performance, leitura dramática, formatos híbridos, distribuídos nas seguintes modalidades: criações de minuto (propostas de até 2 minutos
para feeds de Instagram), experimentos cênicos (propostas de 3 a 10 minutos para Youtube), ideias confinadas que são propostas que terão acompanhamento de um tutor
indicado pelo festival (20 minutos, com transmissão pelo também pelo Youtube), e ainda, Fazendo ao Vivo, que contemplará trabalhos realizados no período de isolamento
social, que serão transmitidos em tempo real durante o festival.

NATAL TIRADENTES
Município:

Tiradentes

Data:

05/11, 26/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos

Endereço:

Área central - Centro, Largo das Forras, s/n

Circuito:

IGR Trilha dos Inconfidentes

Organização/Informações:
Telefone:

(32) 9966-2819

Site:

https://nataltiradentes.com.br/

Descrição:
NATAL TIRADENTES 2021 VOLTA A ENCANTAR OS VISITANTES COM ILUMINAÇÃO ESPECIAL QUE VALORIZA A BELEZA DAS CONSTRUÇÕES SECULARES DA
HISTÓRICA CIDADE MINEIRA Além das aguardadas projeções, em sua terceira edição o evento contará com variada agenda de atrações, como o escritório do Papai Noel,
oficinas de culinária e instalações artísticas em diferentes locais do município entre 5 de novembro e 26 de dezembro Tiradentes estará ainda mais encantadora com a
realização, entre 5 de novembro e 26 de dezembro, da terceira edição do Natal Tiradentes (antes chamado de Natal Iluminado), período em que a histórica cidade mineira
atrai milhares de visitantes que desejam admirar as construções centenárias que ganham iluminação especial. Neste ano, o evento também irá valorizar o artesanato e a
cultura locais, com variada agenda de atrações gratuitas, descentralizadas e em diversos espaços do município. Entre eles, o Largo das Mercês, que receberá obras do
artesão Toti, artista plástico à frente da aclamada Oficina de Agosto, localizada em Vitoriano Veloso, o Bichinho. “A instalação representará um belo presépio em tamanho real
e promete surpreender o público”, antecipa Marcus Barbosa, sócio-administrador da Pousada Mãe D´Água e coorganizador do Natal Tiradentes. Além das expressões de
religiosidade características desse período festivo, também não faltará a presença do Papai Noel. Em 2021, ele instalará seu escritório na Casa Aimorés, de quinta a
segunda, entre 16h e 22h. “Esse será o momento voltado para as crianças, que poderão levar suas cartinhas para o Bom Velhinho e, posteriormente, mamães e papais as
receberão por e-mail ou via aplicativo de mensagem para não deixarem de atender aos pedidos”, explica Gabriela Barbosa, gerente comercial e diretora de Marketing da
Pousada Pequena Tiradentes, também coorganizadora do Natal Tiradentes. Os ingressos serão vendidos no local e haverá controle do número de pessoas por grupo em
cada faixa de horário. Mamãe Noel não poderia faltar e também marcará presença na Casa Aimorés, onde quitandeiras da cidade estarão à frente de oficinas para ensinar a
fazer biscoitos, pães e bolos. Esta atividade acontecerá sempre às sextas e aos sábados, às 15h, com capacidade máxima de dez pessoas por sessão. Interessados podem
se inscrever gratuitamente no site do Natal Tiradentes (www.nataltiradentes.com.br) ou acompanhar a transmissão on-line no perfil do Natal Tiradentes no Instagram
(@nataltiradentes). Seguindo o mesmo formato e com aulas no mesmo lugar, o Natal de Chef trará semanalmente chefs de cozinha locais para preparar receitas natalinas
para a ceia sempre às sextas-feiras e aos sábados, às 12h, com a primeira aula em 6/11. “Com certeza, será uma diversão para toda a família”, afirma Luiz César Costa,
diretor executivo da Luth Produções e coorganizador do Natal Tiradentes. Segundo ele, o público ainda pode esperar surpresas, pois mais atrações estão sendo planejadas.
Outra novidade deste ano é a mudança de alguns locais que ganham a iluminação especial. As projeções na Capela do Senhor Bom Jesus da Pobreza, que encantaram o
público nas duas últimas edições, serão transferidas para a Igreja das Mercês e apresentarão, em dias específicos, uma história inédita entre uma pastorinha e um cozinheiro.
Aos finais de semana, o Papai Noel conduzirá um cortejo ao passar pelo centro histórico no acender das luzes natalinas. Além da iluminação, outros elementos decorativos
estarão presentes em imóveis e espaços públicos da cidade. No Largo das Forras, peças inspiradas nos Balões de Guignard, do cenógrafo e diretor de cena Paulo Rogério
Lage, estão sendo confeccionadas pelo artista local Cleber Wierman da Trindade. “Para mim, é uma grande satisfação ter meu trabalho lembrado em uma festa que faz
referência às comemorações cristãs do interior mineiro, um Natal bem brasileiro para um povo de mãos hábeis e corações generosos”, afirma Paulo Rogério. O Natal
Tiradentes é organizado sob a tutela do grupo Praça em Movimento, formado por empresários locais, e segue todas as medidas de segurança recomendadas pelo programa
Minas Consciente e pelo plano do Governo do Estado de Minas Gerais para a retomada das atividades devido à pandemia do Covid-19 de forma segura e responsável.
Edições 2019 e 2020 A primeira edição do Natal Tiradentes aconteceu em 2019 e contou com belas projeções de cenas natalinas com fundo musical na Capela do Senhor
Bom Jesus da Pobreza, no centro de Tiradentes. Foram, ao todo, 18 projeções apresentadas em oito finais de semana dos meses de novembro e dezembro. Em 2020, devido
à pandemia, muitos cuidados precisaram ser tomados. Além das projeções no Largo das Forras, aconteceram espetáculos com acesso controlado e os visitantes também
puderam a Casa do Papai Noel.

NOVEMBRO CULTURAL
Município:

Simão Pereira

Data:

05/11, 30/11

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Espaço Cultural Simão Pereira de Sá - Centro, Rua José Luis, sem número

Circuito:

IGR Caminho Novo

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.

2°IMERSÃO RECALCULANDO A ROTA
Município:

Ipatinga

Data:

06/11, 07/11

Categoria:

Outros

Endereço:

Espaço esperança - Esperança, Avenida Esperança, 1629

Circuito:

IGR Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 97178-0808

Descrição:
O evento tem como objetivo conduzir você a viver uma imersão profunda durante dois dias, que vai te ajudar a sair do modo automático, descobrir qual é a seu propósito e a
gerir melhor seu tempo, pra que você possa cumprir tudo que de fato você nasceu pra ser!! Será uma imersão que envolverá o seu passado, presente e futuro, trazendo
conhecimento e ferramentas práticas para que você possa equilibrar a gestão das principais áreas da sua vida, te levando ao pleno conhecimento da sua Identidade e como
tornar seus dias mais produtivos e com foco naquilo que você deseja alcançar e se tornar.

TREINAMENTO EVANGELÍSTICO LOVING LIVES
Município:

Ipatinga

Data:

06/11

Categoria:

Religiosos

Endereço:

Associação de Missões Ômega - Veneza, veneza, 520

Circuito:

IGR Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 97160-5917

Descrição:
Você que tem esse desejo, mas não sabe por onde começar, é o nosso convidado a participar do nosso treinamento evangelístico Loving Lives. E você que nunca teve esse
desejo, vem também, que o despertar será gerado em você! As ruas clamam por Jesus! Nós temos a ordem de Marcos 16:15 para vivermos!!! Vamos juntosss nessa!!!

QUINZE GASTRÔ 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

06/11

Categoria:

Gastronômicos e Produtos

Endereço:

Clube Quinze Veranistas - Itapoã, Rua Gumercindo Couto e Silva, 195

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99749-2858

Descrição:
No dia 06 de novembro de 2021 acontecerá o "Quinze Gastrô 2021 – Na Chapa, No Fogão, Na Brasa", no Clube Quinze Veranistas. O evento contará com churrasco de
costela bovina, leitões, varal de legumes e linguiças artesanais, chope, refrigerante, suco e água liberados e a programação musical ficará por conta dos Baianeiros, Putz
Grilla e banda Xaaama. Organizado pelo Big Churrasco, o Quinze Gastrô 2021 terá ainda uma 'Estação Gastronômica', onde serão servidos pizzas, burguers, Paella
Valenciana, quibe de carne e também na versão vegana, bolinho de bacalhau, costelinha suína com ora-pro-nóbis, angu e galinhada mineira. Haverá também a venda de
vinhos e destilados.

FESTIVAL DO CAFÉ
Município:

Coimbra

Data:

06/11

Categoria:

Gastronômicos e Produtos

Endereço:

Escritório da Emater em Coimbra - Centro, Praça Álvaro de Barros, 401

Circuito:

IGR Serras de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(32) 3555-1334

Descrição:
O Programa existe em Coimbra desde o ano de 2010, com ações programadas em parceria com o Departamento Municipal de Assistência Social e realizadas com o apoio da
Prefeitura Municipal e seus demais departamentos e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Coimbra. O objetivo principal consiste no apoio ao agricultor para
reestruturação da atividade cafeeira e no incentivo à produção e consumo do café como bebida de qualidade bem como em preparações saudáveis e seguras. A finalidade de
incentivar a produção de alimentos feitos com café visa despertar a criatividade, bem como o resgate cultural que estes alimentos trazem consigo. Para custear e executar o
evento, são efetuadas outras parcerias com o comércio local, regional e agentes financeiros. Além disso, com o festival pretende-se promover a integração das famílias e
apresentar aos presentes a possibilidade do uso da café na preparação de alimentos.

3ª CORRIDA E CAMINHADA DA ENGENHARIA E ARQUITETURA
Município:

Ipatinga

Data:

07/11

Categoria:

Esportivo

Endereço:

parque ipanema - Veneza, Av. Roberto Burle Marx, s/n

Circuito:

IGR Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98808-0955

Descrição:
• CATEGORIAS: o Masculino A - Geral B - Engenheira C - Arquiteta D - 15 a 24 anos E - 25 a 34 anos F - 35 a 44 anos G - 45 a 54 anos H - 55 anos acima o
Feminino I - Geral J - Engenheira K - Arquiteta L - 15 a 24 anos M - 25 a 34 anos N - 35 a 44 anos O - 45 a 54 anos P - 55 anos acima • PREMIAÇÃO: o Todos os
participantes que concluírem a prova receberão medalha de participação; o Os TRÊS primeiros colocados gerais masculino e feminino na prova de 5Km receberão troféus; o
Os TRÊS primeiros colocados de categorias Engenheiro(a) e Arquiteto(a) na prova de 5Km receberão troféus mediante comprovação da profissão. o Os TRÊS primeiros
colocados das categorias por faixa etária na prova de 5Km receberão troféus.

CONFEITAR MINAS 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

09/11, 11/11

Categoria:

Gastronômicos e Produtos

Endereço:

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

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98501-4350

Facebook:

https://www.facebook.com/ConfeitarMinas

Site:

https://confeitarminas.com.br

Descrição:
O resgate das tradições culturais e turísticas de Belo Horizonte será retratado de uma forma bem criativa através de uma exposição de bolos artísticos, apresentando pontos
turísticos e elementos da cultura mineira. O evento, que acontecerá entre os dias 09 e 11 de novembro, contará com a presença de chefs confeiteiros e palestrantes que irão
compartilhar seus conhecimentos através de aulas show, oficinas, workshops e palestras. Será produzido um bolo réplica comestível do Mercado Central, por um chef de Belo
Horizonte, premiado em vários concursos do Brasil. As aulas de quitandas, compotas, doces cristalizados, roscas, bolos e rocamboles farão parte do cronograma. Um
pouquinho dos doces tradicionais de algumas cidades de Minas em um encontro de sabores.

FEIRA DO BEBÊ E GESTANTE - 71ª EDIÇÃO - BELO HORIZONTE
Município:

Belo Horizonte

Data:

09/11, 14/11

Categoria:

Feiras e Exposições

Endereço:

Expominas - Gameleira, Avenida Amazonas, 6200

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3226-6500

Facebook:

https://www.facebook.com/feiradobebeegestantebh

Site:

https://mgmarketing.com.br/feiradobebe/

Descrição:
O evento é um dos maiores do segmento realizados no Brasil, destinado a oferecer produtos e serviços para as futuras mamães e bebês. Com duas edições anuais, a Feira
do Bebê e Gestante reúne fabricantes e lojas de expressão nacional. São cerca de 100 expositores, com Linhas de Produtos e/ou Serviços: móveis, artigos de decoração,
enxoval completo, carrinhos, brinquedos, moda lingerie para gestantes, roupas para crianças, bebês e gestantes, moda infantil. 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.

5ª FEIRA DE ARTESANATO PRAÇA DAS ARTES
Município:

José Raydan

Data:

09/11

Categoria:

Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço:

Praça Cônego Lafaiete - Centro, Praça Cônego Lafaiete, S/N

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 98715-7363

Facebook:

https://www.facebook.com/joseraydanculturaeturismo

Site:

https://www.joseraydan.mg.gov.br/

Descrição:
Estamos promovendo em José Raydan a Feira de Artesanato Praça das Artes. Valorizar o trabalho artesanal do nosso município e despertar o interesse de outros em divulgar
seus talentos é a finalidade desse evento. Venha para a praça e leve para casa produtos únicos, confeccionados por pessoas cheias de talento. Passando em José Raydan
no dia 09/11 das 7 às 12, visite nossa Feira. Aguardamos vocês.

XXIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO TRIBUTÁRIO 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

09/11, 11/11

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://congresso.abradt.org.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3261 0506

Facebook:

https://www.facebook.com/abradtbrasil

Site:

https://congresso.abradt.org.br/

Descrição:
Com o tema central "Tributação: passado, presente e futuro", a ABRADT organiza de forma virtual o XXIV Congresso Internacional de Direito Tributário. O tema se apoia na
necessidade, em tempos de tantas propostas de reforma, de olhar para o passado, refletir sobre o presente e indagar o que efetivamente precisa mudar para o futuro. O 24°
Congresso será em homenagem ao Prof. José Souto Maior Borges, com painéis específicos sobre suas obras e seu grande legado de seriedade com a Ciência do Direito e
humildade no constante aprendizado.

SABORES DE AIURUOCA
Município:

Aiuruoca

Data:

12/11, 14/11

Categoria:

Gastronômicos e Produtos

Endereço:

Praça Monsenhor Nagel - Centro, Praça Monsenhor Nagel, sn

Circuito:

IGR Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3344-1924

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.

14 BIS ACÚSTICO
Município:

Governador Valadares

Data:

12/11

Categoria:

Show

Endereço:

Arena Eventos - Centro, Av 7 de Setembro, 3880

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 99962-1562

Descrição:
Abertura Josimar Gatto Após o Show Banda Arquivo80

I CONGRESSO INTERNACIONAL DO PROGRAMA MEXA-SE
Município:

Coronel Fabriciano

Data:

12/11, 15/11

Categoria:

Online

Endereço:

https://congressomexase.com.br/ - Centro, Praça Luís Ensch, 64

Circuito:

IGR Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3406-7409

Site:

https://congressomexase.com.br/

Descrição:
O I Congresso Internacional do Programa Mexa-se: Atividade Física como base de Políticas Públicas em Saúde e Serviço Social, tem por objetivo de proporcionar um formato
onde se discutem os mesmos problemas tal como estudados nas diferentes áreas científicas.

PALA CAST
Município:

Belo Horizonte

Data:

13/11

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/TumateCru/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/pauloaraujoface

Site:

http://tumatecru.com.br/

Descrição:
Nos dias 09 de outubro, 13 de novembro e 04 de dezembro de 2021, acontecerão três eventos transmitidos através da plataformas Youtube e TikTok, com os convidados
Stevan Gaipo, Clara Senra, Tiago Carmona, Daniel Gerth, Daniel Neto e Glauber Cunha, onde baterão um papo descontraído com os anfitriões sobre cultura, arte, turismo e
gastronomia, quadros, esquetes e Vts com diversos assuntos sobre a cidade de Belo Horizonte.

BACK TO LIFE
Município:

Governador Valadares

Data:

13/11

Categoria:

Show

Endereço:

Parque de Exposições José Tavares Pereira - São Paulo, Rua João Dias Duarte, 1450

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 99820-1971

Descrição:
O novo normal está ai para ser vivido, explorado, experimentado.

6ª ROMARIA DE ANTIGOS DO SUL DE MINAS RUMO A APARECIDA/SP
Município:

Wenceslau Braz

Data:

14/11

Categoria:

Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço:

Br 459 - centro, BR 459, s/n

Circuito:

IGR Caminhos da Mantiqueira

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 98822-3090

Facebook:

https://www.facebook.com/oldrodders

Site:

http://www.acaioldrodders.com.br

Descrição:
6ª Romaria de Veículos Antigos do Sul de Minas Rumo a Aparecida/SP - Evento Cultural Antigomobilista formando um comboio rumo ao Santuário de Aparecida/SP
Concentração em Wenceslau Braz. Pontos de encontro em Pouso Alegre, Itajubá e Lorena. Tire seu antigo da garagem e participe desse comboio até a Basílica de
Aparecida/SP. Participação de vários clubes e antigomobilistas da Região. Informações: (35) 9 8822 3090 (Bruno) (35) 9 9940 0059 (Daniel) (35) 9 9802 1147 (Demitrius) - Nº
SNIIC: EV-7334

I REGIONAL DE PRÁTICAS ESPORTIVAS
Município:

Marilac

Data:

14/11

Categoria:

Esportivo

Endereço:

Quadra poliesportiva Dona Dina - Centro, Rua Rio de Janeiro, 300

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 3292-1110

Descrição:
Campeonato de volley envolvendo vários municípios vizinhos,descobertas de talentos e muita emoção.

FESTIGARTE - FESTIVAL GASTRONOMIA
Município:

Bom Despacho

Data:

15/11

Categoria:

Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço:

Praça da Estação - Centro, Av. Martinho Campos, 1796

Circuito:

IGR Verde – Trilha dos Bandeirantes

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.

IV 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:

IGR 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.

SEMANA ESPECIAL PATRIMÔNIO CULTURAL, MEMÓRIA E ORALIDADE - CENTROS CULTURAIS
Município:

Belo Horizonte

Data:

16/11, 21/11

Categoria:

Online

Endereço:

https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/reabertura-dos-centros-culturais - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

156

Site:

https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/reabertura-dos-centros-culturais

Descrição:
Na semana do dia 16 a 21 de novembro de 2021, os Centros Culturais Públicos de Belo Horizonte irão promover uma semana especial de atividades dedicadas ao
Patrimônio Cultural, Memória e Oralidade. As atividades acontecerão de forma virtual e presencial, com uma programação completamente gratuita.

XXIII JORNADA MINEIRA DE PSIQUIATRIA 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

18/11, 20/11

Categoria:

Congressos e Convenções

Endereço:

Centro de Convenções da Associação Médica de Minas Gerais - Centro, Avenida Jõao Pinheiro, 161

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99884-9899

Facebook:

https://facebook.com/AMPsiquiatria?_rdc=1&_rdr

Site:

https://psiquiatriamg.com.br/

Descrição:
A Associação Mineira de Psiquiatria realizará entre os dias 18 a 20 de novembro de 2021, a XXIII Jornada Mineira de Psiquiatria. A programação do evento abordará temas
importantes que se referem a saúde mental, como: a pandemia e seu impacto na saúde mental, comportamento suicida, insônia e outros transtornos do sono, saúde mental da
mulher, transtornos de ansiedade, entre outros. Haverá palestras, apresentação de trabalhos científicos e debates com a presença de especialistas no assunto.

1º ENCONTRO DE HISTORIADORES DE DIVINESIA
Município:

Divinésia

Data:

18/11

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Salão do CRAS - Centro, Rua João Rodrigues de Andrade, 001

Circuito:

IGR Serras de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(32) 3535-1257

Site:

https://divinesia.mg.gov.br/

Descrição:
Encontro de Historiadores que escreverão Livros de sua cidade. Neste encontro os participantes contarão suas experiência. E após o debate visitaremos os pontos turísticos
de nossa cidade.

IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE AROMATOLOGIA - CIAROMA 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

19/11, 21/11

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

Centro de Inovação Unimed BH - Funcionários, Rua dos Inconfidentes, 44

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3088 7856

Site:

https://congressoaromatologia.com.br/home

Descrição:
O CIAROMA é o maior congresso, presencial e online, de aromatologia, óleos essenciais e aromaterapia da América Latina. Unindo ciência, cultura, história, arte e
espiritualidade, o evento conecta profissionais, estudantes, pesquisadores e amantes dos óleos essenciais. Com uma programação distinta e selecionada, traz especialistas
conceituados em todo o mundo, que aplicam e investigam o grande potencial da aromaterapia nos mais distintos segmentos.

II CONGRESSO MINEIRO ONLINE DE PEDIATRIA
Município:

Belo Horizonte

Data:

19/11, 20/11

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://www.smp.org.br/eventos/ler/1036/ii-congresso-mineiro-online-de-pediatria - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3222-9861

Site:

https://www.smp.org.br/eventos/ler/1036/ii-congresso-mineiro-online-de-pediatria

Descrição:
Entre os dias 19 e 20 de novembro de 2021 ocorrerá o II Congresso Mineiro Online de Pediatria, que será realizado no formato virtual, reunindo pediatras de todo estado. A
programação, a ser divulgada, deve ser acompanhada no site oficial do evento.

2º BAEPENDI MOTOFEST
Município:

Baependi

Data:

19/11, 21/11

Categoria:

Feiras e Exposições

Endereço:

Praça Monsenhor Marcos - Centro, Praça Monsenhor Marcos, s/nº

Circuito:

IGR Águas

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3343-2555

Descrição:
A Praça Monsenhor Marcos se transformará em um belo palco, e terá a infraestrutura de um evento para receber motociclistas de várias cidades do Estado de Minas Gerais e
de outros Estados do Brasil. Serão instaladas barracas para expositores e praça de alimentação. Com o objetivo de compor o visual, bandeiras tremularão ao vento exibindo
brasões dos Moto Clubes visitantes das mais diversas regiões do país, como que saudando a todos sob o som do Rock n' Roll. O evento será de 19 a 21 de novembro e
contará com apresentação das bandas: Bad Road, Léo Mendonça, Garibaldos, Rota 381 e Route 69.

NATAL DE LUZ - INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA CIDADE DE VARGINHA
Município:

Varginha

Data:

20/11, 26/12

Categoria:

Gastronômicos e Produtos

Endereço:

Concha Acústica Mariangela Calil - Centro, Praça José de Rezende Paiva, 152

Circuito:

IGR 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. 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!

II FESTIVAL DE VIOLA DE BOA FAMILIA
Município:

Muriaé

Data:

20/11, 22/11

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Maior Viola do Mundo - Boa familia, s/r, s/n

Circuito:

IGR Serra do Brigadeiro

Organização/Informações:
Telefone:

(32) 3695-5535

Descrição:
A Festa da Viola conta com uma programação variada com diversos shows de violas , apresentação de quadrilhas, concurso de artesanatos , missa sertaneja e cavalgada . O
evento resgata as raízes musicais brasileiras e também os costumes locais.

MOSTRÔ - A FEIRA DA PRAÇA DA LIBERDADE
Município:

Belo Horizonte

Data:

20/11, 21/11

Categoria:

Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço:

Beco do Drummond - Praça da Liberdade - Savassi, Praça da Liberdade, s/n

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3516-7200

Site:

https://mmgerdau.org.br/programacoes/mm-gerdau-recebe-a-feira-mostro/

Descrição:
A Mostrô - Feira da Praça da Liberdade, será realizada no sábado (20/11), das 10h às 19h, e no domingo (21/11), das 10h às 16h, ao ar livre, no Beco do Drummond que fica
entre o Museu da Vale e do Museu da Gerdau integrando ao Anexo da Biblioteca Estadual de Minas Gerais. A entrada é gratuita, e o acesso ao espaço se dará pela Praça da
Liberdade. A feira é realizada pela Da Terra Gestão Cultural e tem o apoio institucional da Biblioteca Estadual de Minas Gerais, do Memorial Vale, Museu de Minas e Metal
Gerdau, Circuito Liberdade e da Câmara Mineira do Livro.

VALE GAMES
Município:

Ipatinga

Data:

20/11, 21/11

Categoria:

Esportivo

Endereço:

Estádio Municipal João Lamego Netto - novo cruzeiro, Av. Roberto Burle Marx, s/n

Circuito:

IGR Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98808-0955

Descrição:
O objetivo do VALE GAMES 2021 é a integração dos apaixonados pelo CrossFit, de modo a fomentar a pratica esportiva da modalidade, bem como permitir aos praticantes
um momento de descontração e estreitamento de laços dentro da comunidade “crosfiteira”. Respeitando as restrições impostas pela pandemia de COVID-19 e seguindo
rígidos protocolos sanitários. CATEGORIAS • Iniciante - Trio • Scale - Trio • Intermediário - Trio • Master - Dupla • RX - Trio • Elite - Individual

CHEGADA DO PAPAI NOEL
Município:

São Lourenço

Data:

20/11, 21/11

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Praça João Lage, São Lourenço, Minas Gerais - Centro, Público, s/n

Circuito:

IGR Águas

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3332-4490

Facebook:

https://www.facebook.com/turismoeculturaslmg

Site:

https://www.facebook.com/turismoeculturaslmg

Descrição:
Chegada do Papai Noel na cidade, com desfile de personagens.

XXIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

21/11, 26/11

Categoria:

Congressos e Convenções

Endereço:

Expominas - Gameleira, Avenida Amazonas, 6200

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/ABRHidro/

Site:

https://eventos.abrh.org.br/xxivsbrh/

Descrição:
Em novembro de 2021, Minas se tornará o “Estado das Águas”, ao sediar, em Belo Horizonte, o XXIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, que acontece a cada dois
anos e reúne profissionais, área acadêmica e sociedade para compartilhamento e discussão de assuntos relevantes da área. Com o tema Água em Pauta: Múltiplas
Dimensões, o simpósio abrange os recursos hídricos nas mais diversas esferas, abordando desde planejamento e gestão, processos hidráulicos, hidrologia urbana, até
proteção de mananciais e recuperação ambiental de bacias, além de trazer para o debate as inovações em monitoramento e gestão de dados. São assuntos atuais, que
ampliam as discussões acerca do conteúdo hídrico.

FESTA DA ESCRAVA FELICIANA
Município:

Itinga

Data:

22/11

Categoria:

Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço:

Praça Central - Centro , Praça da matriz, s/n, Próximo a igreja da matriz

Circuito:

IGR Vale do Jequitinhonha

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 3733-1616

Site:

https://www.itinga.mg.gov.br

Descrição:
A Festa sempre é realizada na semana da consciência negra e tem como objetivo, trabalhar o desenvolvimento do turismo religioso, resgate da cultura local, consciência
negra e promover os artistas e artesões da região. São onze dias de festividades, pelas comunidades e zona urbana de Itinga, onde tem uma grande participação da
população.

4º SEMINÁRIO CIDADES E DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES
Município:

Belo Horizonte

Data:

23/11, 25/11

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.sympla.com.br/4-seminario-cidades-e-destinos-turisticos-inteligentes-2021__1395209 - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3277-9701

Facebook:

https://www.facebook.com/portalbelohorizonte

Site:

http://portalbelohorizonte.com.br/destinosinteligentes

Descrição:
O 4º Seminário Cidades e Destinos Turísticos Inteligentes - Desafios e perspectivas do turismo diante da hiperdigitalização e das mudanças climáticas é um evento com a
premissa de reunir referências locais e internacionais, conectando Belo Horizonte, América Latina e Europa. A experiência de Belo Horizonte — Cidade Criativa da UNESCO
pela gastronomia, as tendências mundiais e toda a riqueza potencial, história, diversidade e oferta atrelada aos setores de turismo e inovação estarão presentes nos insights e
cases de sucesso apresentados pelos keynote speakers. O evento será realizado nos dias 23 a 25 de novembro de 2021, com programação online e gratuita. Haverá
tradução simultânea para português e espanhol, além de emissão de certificado.

1º CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE DRENAGEM ÁCIDA DE MINA - CLADAM - 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

24/11, 25/11

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.abasmg.org.br/cladam/informacoes-e-inscricoes/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3444-4794

Site:

https://www.abasmg.org.br/cladam/

Descrição:
O 1º Congresso Latino-Americano de Drenagem Ácida de Mina promoverá a discussão a respeito do estado da arte na área de Drenagem Ácida de Mina e as tecnologias
associadas a este fenômeno geoquímico. Para a realização deste encontro, a ABAS-MG, conta com o apoio da SANAP, que representa um grupo de pesquisadores e
consultores da América do Sul; bem como do INAP, entidade que representa as grandes companhias de mineração de atuação global, que lidam diariamente com este
fenômeno geoquímico que representa o maior potencial de contaminação do aquífero, onde minerações de minério sulfetadas ocorrem. Este congresso representará um
marco na gestão do fenômeno de DAM na América Latina e em especial no Brasil.

O VALE EM CHAMAS
Município:

Ipatinga

Data:

24/11, 26/11

Categoria:

Religiosos

Endereço:

Igreja Pentecostal Trovões do Avivamento - limoeiro, Avenida Sanitária , 450

Circuito:

IGR Mata Atlântica de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 97171-3886

Descrição:
O Vale em Chamas é considerado o maior evento da Igreja Pentecostal Trovões do Avivamento, é um congresso realizado desde o ano de 2017. Pastor Presidente Thales
Fernando juntamente com Gabriela Lopes (Preletora), Jessé Aguiar (Cantor), Ministério Ardendo em Fogo (Louvor), Eliane Silva (Cantora) e Ev. Bruno Lage (Preletor) estarão
juntos nesse grande congresso. Faça sua inscrição e venha participar conosco, será uma noite impactante com o agir de Deus. 24 de novembro de 2021, 19h30 - 26 de
novembro de 2021, 23h

"MOSTRA DE REALIDADE VIRTUAL": REALIDADE DAS MIRAGENS - PALÁCIO DAS ARTES
Município:

Belo Horizonte

Data:

24/11, 12/12

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Palácio das Artes - Centro, Avenida Afonso Pena, 1537

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3236-7400

Facebook:

https://facebook.com/fundacaoclovissalgado?_rdc=1&_rdr

Site:

https://www.appa.art.br/

Descrição:
A Galeria do Café do Palácio das Artes receberá a “Mostra de Realidade Virtual”, que é parte da programação do festival internacional novembro digital. Disponível de 24/11
até o dia 12 de dezembro, o público poderá assistir dois filmes: ‘’Meet Mortaza’’ (2012), de Joséphine Derobe, e “Un bar aux Folies Bergère’’ (2018), de Gabrielle Lissot,
através de um dispositivo de realidade virtual, vivenciando uma experiência única.

30ª EXPOCACHAÇA 2021 - A VITRINE MUNDIAL DA CACHAÇA
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/11, 28/11

Categoria:

Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço:

Serraria Souza Pinto - Centro, Avenida Assis Chateaubriand, 889

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99813-9731

Facebook:

https://www.facebook.com/expocachaca

Site:

https://www.expocachaca.com.br/a-expocachaca/

Descrição:
Em 2021 a Expocachaça irá comemorar seus 23 anos de atividades ininterruptas e 30ª edição, como a maior e mais importante e conceituada vitrine mundial da cadeia
produtiva e de valor da cachaça. É um evento que nasceu em Minas Gerais e ganhou a liderança no Brasil e visibilidade mundial. A feira é realizada em conjunto com a 14ª
Brasilbier evento que uniu as duas cadeias produtivas: cachaça e cerveja artesanais. A programação inclui shows, palestras, seminários e entrevistas.

II CONGRESSO MINEIRO DE ENFERMAGEM
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/11, 27/11

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://doity.com.br/ii-congresso-mineiro-de-enfermagem#registration - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 2566-8500

Facebook:

https://www.facebook.com/congressomineiroenfermagem/

Descrição:
Entre os dias 25 a 17 de novembro de 2021 ocorrerá o II Congresso Mineiro de Enfermagem, organizado pela Nova Faculdade, em formato online. O objetivo do evento é
ampliar o saber da enfermagem de acadêmicos e profissionais de todo o Estado de Minas Gerais, tendo como destaque a contextualização das perspectivas da profissão,
através do tema central: Empoderamento e Autonomia da Enfermagem no Século XXI. A programação contará com palestras, minicursos, relatos de experiências, mesas
redondas com profissionais de diferentes regiões e inscrições de trabalhos científicos.

XXIII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/11, 28/11

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://www.congressodiabetes2021.com.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://web.facebook.com/SBD.Diabetes?_rdc=1&_rdr

Site:

https://www.congressodiabetes2021.com.br/

Descrição:
O XXIII Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes será realizado, de 25 a 28 de novembro de 2021, no formato Online. Os temas e as atividades deste encontro serão
definidos em breve e os participantes deverão estar atentos ao site e redes sociais do evento para o acompanhamento da programação bem como as formas de participação.

VITRINI FASHION - SUMMER 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/11, 28/11

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Mercure Belo Horizonte Lourdes Hotel - Lourdes, Avenida do Contorno, 7315

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3298-4100

Site:

https://all.accor.com/hotel/3575/index.pt-br.shtml?compositions=1&stayplus=false

Descrição:
Inspirado em desfiles internacionais e com toda estrutura de um desfile de moda profissional, clientes das lojas participantes dividirão a passarela com modelos mirins
profissionais, em um ambiente, onde, simultaneamente, terá o salão de negócios, onde os fabricantes poderão fechar pedidos com lojistas. Nessa primeira edição, que
ocorrerá entre os dias 25 a 28 de novembro de 2021, o foco de vendas serão as férias, reverenciando a primavera e o verão, que são estações mais alegres e coloridas do
ano.

EXPOSIÇÃO "BH: CIDADE FANTÁSTICA" 25/11
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/11

Categoria:

Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço:

Sesc Palladium - Centro, Rua Rio de Janeiro, 1046

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3270-8100

Site:

https://www.sescmg.com.br/wps/portal/sescmg/centrais/central_de_programacao/programacao_aberta/cultura+-+programacao/visita+mediada+desvios

Descrição:
A exposição "BH: Cidade Fantástica", organizada por Guilherme Pertence e Felipe Martins é uma intervenção que olha para a cidade de Belo Horizonte de uma maneira
divertida, e a leva para dentro da Unidade Sesc Palladium. A intervenção conta com dois importantes projetos construídos por Guilherme e Felipe, um em colaboração com o
ilustrador Paulo Marcelo Oz transformando a capital mineira em um grande parque de diversões e o outro é um Jogo de Tabuleiro da Avenida Afonso Pena desenvolvido em
conjunto com o artista Raul Pixel. No dia 25 de novembro o tema da exposição é intitulada "Caminhos Outros" e os ingressos deverão ser retirados na plataforma do Sympla.

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 2021 - CINE THEATRO BRASIL VALLOUREC
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/11, 19/12

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Cine Theatro Brasil Vallourec - Centro, Rua dos Carijós, 258

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3201-5211

Facebook:

https://facebook.com/CineTheatroBrasil?_rdc=1&_rdr

Site:

http://cinetheatrobrasil.com.br/programacao/?action=filtros&filtro-espaco=&de=&ate=&filtro-tipo=39&busca=1

Descrição:
O Festival Varilux de Cinema Francês chegará ao Cine Brasil entre os dias 25 de novembro e 19 de dezembro, com 17 obras contemporâneas e dois filmes clássicos. A
programação tem opções pra todos os gostos: drama, romance, comédia, suspense, filmes históricos, animações e documentários! As sessões acontecerão no Teatro de
Câmara do centro cultural e a programação completa está disponível no site.

FESTIVAL CULTURA DA PAZ
Município:

Belo Horizonte

Data:

25/11, 31/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/SecretariadeCulturaeTurismodeMinasGerais - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3915-1000

Site:

https://www.secult.mg.gov.br

Descrição:
Como forma de utilizar a cultura como fator de desenvolvimento social e mecanismo para representar e expressar a diversidade dos povos, a Secretaria de Cultura e Turismo
de Minas Gerais promove o Festival Cultura da Paz, que contará com uma série de 223 vídeos exibidos em seu canal no Youtube. As produções são resultado do trabalho de
artistas e trabalhadores da cultura do estado de Minas Gerais contemplados nos Editais da Lei Aldir Blanc em Minas Gerais e estarão disponíveis até o dia 31 de dezembro
de 2021.

NATAL 2021
Município:

Andrelândia

Data:

26/11, 31/12

Categoria:

Religiosos

Endereço:

Praças e Igrejas - Centro, Avenida Nossa Senhora da Eterna Salvação , S/N

Circuito:

Circuito Montanhas Mágicas da Mantiqueira

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3325-2729

Descrição:
Evento conta com a participação das escolas municipais, para darmos início em uma grande novidade para a chegada do natal em 2021. Serão enfeitadas as praças , com
uma novidade bem diferente das anteriores, onde esperamos contar com a participação de toda a população e de turistas em busca de novidades.

NATAL LUZ
Município:

Peçanha

Data:

27/11, 25/12

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Praça Central - Centro, Praça Getúlio Vargas, s/n

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 3411-2570 (33) 3411 2574 (31) 98659-4779

Facebook:

https://www.facebook.com/casadacultura.pecanha

Site:

http://www.pecanha.mg.gov.br

Descrição:
Além da decoração natalina, com intensa iluminação da Praça da Matriz, nos finais de semana serão realizados eventos culturais, com shows, Praça de Alimentação, Feira
de Artesanato, Rua de Lazer, fotos com Papai Noel e eventos esportivos com a participação das cidades do território - política de regionalização do turismo: Trekking e
caminhada. Para a inauguração das luzes de Natal, fogos de artificio e um coral Infantil fará a abertura do evento. Os shows contarão com cantores do município e a
participação de alunos e o grupo da Melhor Idade. A Praça também sediará o encerramento do projeto "Comida de Boteco", com degustação, shows e premiação. Na véspera
do Natal uma cantata, com a participação de corais das Igrejas do município.

1º PEDAL REGIONALIZADO
Município:

Mathias Lobato

Data:

27/11

Categoria:

Esportivo

Endereço:

Praça Arthur Bernardes - Centro, praça, 30

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 3284-1488

Facebook:

https://www.facebook.com/mathiaslobato.demathiaslobato

Site:

https://mathiaslobato.mg.gov.br/

Descrição:
Iniciará em Mathias Lobato com a recepção e café da manhã. Às 08:00 horas começa o passeio ciclístico até a cidade de Marilac que receberá e dará um lanche aos ciclistas,
que após retornarão e neste momento será realizado a competição aos ciclistas que tiverem interesse de competir e aos outros ciclistas retornarão em passeio que serão
recebidos em Mathias Lobato, que será servido o almoço e entrega da premiação

1º PEDAL NOVEMBRO AZUL
Município:

Baependi

Data:

27/11

Categoria:

Esportivo

Endereço:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSeg8xTxk7a6Ry-FqawXTO9n28pcEEJvUDvq362Mm7Oh50tkA%2Fvi - Centro, Praça Monsenhor Marcos, s/nº
Circuito:

IGR Águas

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3343-2555

Facebook:

https://www.facebook.com/elogoaliebaependi

Descrição:
O 1º Pedal Novembro Azul será no sábado, 27 de novembro. A concentração será às 6h30 na Praça Monsenhor Marcos. O evento é uma realização do Departamento de
Turismo e tem como objetivo conscientizar sobre a campanha do Novembro Azul de prevenção ao câncer de próstata, e ainda promover uma prática saudável e divertida de
esportes, por trilhas de cicloturismo em meio a natureza exuberante de Baependi. As inscrições são limitadas a 50 pessoas e podem ser feitas através do link:
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeg8xTxk7a6Ry.../viewform Os 30 primeiros inscritos do sexo masculino ganharão uma camiseta oficial do evento!

EXPOSIÇÃO: "ALFREDO CESCHIATTI - RECORTES MODERNOS"
Município:

Belo Horizonte

Data:

27/11, 27/12

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Palácio da Liberdade - Funcionários, Praça da Liberdade, s/n

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3272-9584

Facebook:

https://facebook.com/circuitoliberdade?_rdc=1&_rdr

Site:

http://circuitoliberdade.mg.gov.br/pt-br/

Descrição:
A partir do dia 27/11, você terá mais um motivo para visitar o Circuito Liberdade, pois a Secult, dará início às comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna. Será
inaugurada no Palácio da Liberdade, a exposição “Alfredo Ceschiatti - Recortes Modernos.” A mostra, que tem a curadoria de Rodrigo Câmara, conta com obras que
compreendem o período de 1942 a 1969. São 13 esculturas de Ceschiatti, em um recorte especial da obra deste que é um dos mais notáveis expoentes nomes do
modernismo brasileiro e mundial. A exposição, que integra o Plano Descentra Cultura da Secult e tem visita gratuita. Os ingressos podem ser retirados pelo Sympla.

ESPETÁCULO: “A VALSA DE LILI” - CCBB BH
Município:

Belo Horizonte

Data:

27/11, 20/12

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

CCBB - Belo Horizonte - Funcionários, Praça da Liberdade, 450

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3431-9400

Facebook:

https://facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fccbb.com.br%2Fbelo-horizonte%2Fprogramacao%2Fvalsa-de-lili%2F&_rdc=1&_rdr

Site:

https://ccbb.com.br/belo-horizonte/programacao/valsa-de-lili/

Descrição:
O Centro Cultural Banco do Brasil Belo Horizonte - CCBBBH, apresentará entre os dias 27/11 a 20/12, com patrocínio do Banco do Brasil, o espetáculo A Valsa de Lili.
Sucesso de público e crítica em São Paulo e Brasilia, o novo texto de Aimar Labaki, encenado solo por Débora Duboc, dirigido por Débora Dubois, é inspirado no livro
autobiográfico ‘Pulmão de Aço’, de Eliana Zagui (a Lili da vida real), e promove o contato da plateia com uma personagem única, que está fisicamente paralisada, mas
encontra-se intelectual e emocionalmente livre.

25º EDIÇÃO FESTIVAL DO FILME DOCUMENTÁRIO E ETNOGRÁFICO DE BELO HORIZONTE VIRTUAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

30/11, 02/12

Categoria:

Online

Endereço:

https://fcs.mg.gov.br/eventos/forumdoc-bh-25o-festival-do-filme-documentario-e-etnografico-de-belo-horizonte/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3236 -7400

Facebook:

https://facebook.com/fundacaoclovissalgado?_rdc=1&_rdr

Site:

https://fcs.mg.gov.br/eventos/forumdoc-bh-25o-festival-do-filme-documentario-e-etnografico-de-belo-horizonte/

Descrição:
O Cine Humberto Mauro receberá até 2 de dezembro a 25ª edição do "Festival do Filme Documentário e Etnográfico de Belo Horizonte" em um formato virtual, com a exibição
de 42 filmes em mostras e exposições, sempre acompanhadas do Fórum de Debates, que prevê a realização de mesas-redondas, seminários, conferências, sessões
comentadas, entre outras ações. As três mostras temáticas deste ano são: Acervo Vídeo nas Aldeias – desaparecimento dos povos e das imagens; Karrabing Film Collective;
Comunidades de Cuidado: fabulações, enfrentamentos e éticas de cura.

WEBFESTIVAL UNO | DUO & SÉRIE BH INSTRUMENTAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

30/11, 09/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online, Show

Endereço:

https://www.youtube.com/c/VeredasProduções/videos - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3889-5709

Facebook:

https://www.facebook.com/VeredasProducoesOficial/

Site:

https://www.veredasproducoes.com.br

Descrição:
A Série BH Instrumental traz uma programação online que prevê shows exclusivos e ações informativas e formativas que colocam em diálogo artistas de outras localidades
com artistas de Belo Horizonte, além de aproximar o público do debate de ideias e dos processos criativos que permeiam a música. O evento acontecerá em duas etapas,
integrando pocket shows e conteúdos do Webfestival Uno | Duo, que é o laboratório criativo para experimentação de formatos minimalistas da Série BH Instrumental, e os
shows da Série BH Instrumental propriamente ditos. Entre uma coisa e outra, entrevistas e bate-papos que se firmam no projeto como um lugar de pensar música. O
Webfestival acontecerá do dia 30 de novembro até o dia 09 de dezembro de 2021 e os shows e conteúdos serão transmitidos diretamente pelo canal do YouTube da Veredas
Produções.

DEZEMBRO
CANASTRA WARRIORS MARATONA INTERNACIONAL
Município:

São Roque de Minas

Data:

01/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Esportivo

Endereço:

Campo do Arraial de Serra da Canastra - Centro, Praça Alibenides da Costa Faria, 10

Circuito:

IGR Nascentes das Gerais e Canastra

Organização/Informações:
Telefone:

(34) 99976-7298 – Rodrigo

Site:

http://www.wosbrasil.com.br/hotsite/home/cwim2018/

Descrição:
Leia o REGULAMENTO DA PROVA na íntegra, assim você ficará por dentro de todos os detalhes do evento. Atletas do mundo todo se reúnem neste grande evento de
natureza e aventura. SOLO 42K / 21K – Masculino e Feminino Categoria 16 – 29 anos (2002 a 1989) Categoria 30 – 39 anos (1988 a 1979) Categoria 40 – 49 anos (1978 a
1969) Categoria 50 – 59 anos (1968 a 1959) Categoria 60 acima QUARTETO 42K (10,5K CADA) Masculino – Idade Mínima 16 anos Feminino – Idade Mínima 16 anos Misto
(2 homens e 2 mulheres) – Idade Mínima 16 anos Obs.: É obrigatório que os menores de 18 anos entreguem os termos de responsabilidade email: contato@wosbrasil.com.br
(34) 99976-7298 – Rodrigo

5ª MOSTRA TÁTIL - FCS
Município:

Belo Horizonte

Data:

01/12, 15/12

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Palácio das Artes - Centro, Avenida Afonso Pena, 1537

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3236-7400

Facebook:

https://facebook.com/fundacaoclovissalgado?_rdc=1&_rdr

Site:

http://www.fcs.mg.gov.br/

Descrição:
Começa no dia 1º de dezembro a Mostra Tátil, que reunirá trabalhos resultantes do Programa de Residência Artística e Tecnológica do Cefart. Em sua quinta edição, o evento
será realizado de forma híbrida, com atrações tanto presenciais como on-line. A programação conta com a transmissão de vídeo-danças e curtas-metragens, oficinas artísticas
e aulas abertas, rodas de conversa, exposições de Artes Visuais, lançamentos de EP’s, intervenções urbanas, entre outras atividades. Acesse o site da Fundação Clóvis
Salgado para mais informações, conferir a agenda completa e se inscrever nas oficinas!

III MOSTRA DIÁLOGOS PELA EQUIDADE: FEMININOS PLURAIS
Município:

Belo Horizonte

Data:

01/12, 12/12

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Cine Santa Tereza / https://www.youtube.com/user/canalFMC - Santa Tereza, Rua Estrela do Sul, 89

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3277-9747

Facebook:

https://www.facebook.com/circuitomunicipaldeculturabh

Descrição:
A III Mostra Diálogos pela Equidade: Femininos Plurais acontece entre os dias 01 a 12 de dezembro de 2021, de maneira híbrida, com exibição presencial de filmes no Cine
Santa Tereza e programação virtual transmitida pelo canal da Fundação Municipal de Cultura. A Mostra contempla dois painéis temáticos "A mulher e a câmera: a outra
história do cinema brasileiro" e "Violências e Enfrentamentos".

FESTIVAL CINEMA E TRANSCENDÊNCIA - CCBB
Município:

Belo Horizonte

Data:

01/12, 12/12

Categoria:

Online

Endereço:

http://festivalcinemaetranscendencia.com/Site/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://facebook.com/cinema.transcendencia?_rdc=1&_rdr

Site:

http://festivalcinemaetranscendencia.com/Site/

Descrição:
O Festival Cinema e Transcendência está de volta, em sua oitava edição, realizada em um formato 100% online, entre os dias 01 a 12 de dezembro de 2021 gratuitamente. O
público vai poder conferir 15 filmes selecionados que refletem o propósito do festival: a busca da transcendência a partir da arte, da cultura e da vida. Dentre eles, o tão
esperado “Meeting the Beatles in India” sobre a estada do grupo em retiro espiritual no país, momento meditativo em que nasceram canções como “My Sweet Lord”. Também
vai rolar uma live com o diretor do filme, o canadense Paul Saltzman, que esteve com os Beatles na Índia no final dos anos 60.

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA & ENCONTRO REGIONAL DE TURISMO
Município:

Sete Lagoas

Data:

01/12, 02/12

Categoria:

Congressos e Convenções, Culturais e Artísticos

Endereço:

Faculdade UNA Sete Lagoas - Santo Antônio, Avenida Secretário Divino Padrão, 1141

Circuito:

IGR Grutas

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3773-5687

Site:
una/58821

https://www.setelagoas.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/prefeitura-realiza-conferencia-municipal-de-cultura-e-encontro-regional-de-turismo-na-faculdade-

Descrição:
A Conferência Municipal de Cultura e o Encontro Regional de Turismo será realizado pela Secretara Municipal de Educação, Esportes e Cultura da Prefeitura de Sete
Lagoas, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo e o Circuito das Grutas, nos dias 1º e 02 de dezembro, de 18h às
21h, na Faculdade UNA (Av. Secretário Divino Padrão, 1411, Santo Antônio, Sete Lagoas/MG. O objetivo principal dos eventos é colocar em pauta o desenvolvimento
turístico da cidade tendo a cultura como base. Além disso, os conferencistas devem rever e atualizar as metas do Plano Municipal de Cultura de 2016. Na ocasião o
Secretário de Estado Adjunto de Cultura e Turismo, Bernardo Silviano Brandão estará presente e será uma oportunidade para gestores municipais alinharem seus objetivos e
expectativas junto ao Governo do Estado. 18h – Abertura Roselene Alves Teixeira, secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura 18h05 - Revisão do Plano Municipal
de Cultura Cláudio Nacif Gonçalves, presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais 18h30 – Votação das Metas do Plano 19h00 - Apresentação Circuito Turístico
das Grutas: Rotas e Roteiros Turísticos Mariela Janice França, presidente do Circuito Turístico das Grutas 19h30 - Apresentação de Projetos da Região: convidado do
Circuito das Grutas Dia 02/12 18h - Abertura Duílio de Castro, prefeito de Sete Lagoas 18h05 - Apresentação SECULT/MG Bernardo Silviano Brandão, secretário adjunto de
Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais 18h30 - Apresentação da Lei Municipal de Incentivo à Cultura - Diretrizes e Regulamentação Roselene Alves Teixeira,
secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura 19h - Apresentação da Rede de Gestores Municipais de Cultura e Turismo de Minas Gerais Flávio Pereira, secretário
regional de Cultura Claudia Elane, secretária regional de Turismo 19h30 - Projetos 2021-2024 Dr. Euro Andrade, vice-prefeito de Sete Lagoas

URBE URGE: LIVE PÚBLICA COM AILTON KRENAK
Município:

Belo Horizonte

Data:

01/12

Categoria:

Online, Outros

Endereço:

https://www.youtube.com/user/BDMGcultural - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-8382

Facebook:

https://facebook.com/bdmgcultural?_rdc=1&_rdr

Site:

http://www.bdmgcultural.mg.gov.br/

Descrição:
O BDMG Cultural de Belo Horizonte irá apresentar no dia 1 de dezembro, uma live pública do programa URBE URGE. Será realizado um encontro com o filósofo e escritor
Ailton Krenak, com o objetivo de fomentar alguns projetos de arquitetura, urbanismo e design, em resposta à emergência climática.

CLIA 2021 - CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE INSETOS ALIMENTÍCIOS - ONLINE
Município:

Belo Horizonte

Data:

01/12, 03/12

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://clia2021.4.events/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Site:

https://clia2021.4.events/#/

Descrição:
Entre os dias 1 a 3 de dezembro de 2021, a UFMG e a Bioconversion Academy realizará o 1º Congresso Latino-americano de Insetos Alimentícios (Clia 2021), com o objetivo
de proporcionar troca de experiências, aprendizado e negócios, com uma programação que abordará as áreas temáticas relacionadas à produção e à utilização de insetos
como substrato alimentício para animais e humanos. O congresso será realizado remotamente, e as palestras serão traduzidas simultaneamente para o espanhol e para o
português. É esperada a participação de mais de 500 participantes, entre empreendedores, executivos, cientistas e estudantes das mais diversas áreas de atuação e
autoridades governamentais.

PRAÇA SETE INSTRUMENTAL
Município:

Belo Horizonte

Data:

02/12, 30/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/channel/UC_ZtHqEuGzXZYQI-LrzLlEw - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

31) 3201-5211

Facebook:

https://www.facebook.com/CineTheatroBrasil/

Site:

http://www.cinetheatrobrasil.com.br/

Descrição:
O evento promete trazer música de todas as regiões da cidade! A edição “Belo Horizonte: de norte a sul, de leste a oeste” vai fazer você conhecer muitos artistas de peso da
cena instrumental.

1º SEMINÁRIO DA MICRO, PEQUENA E MÉDIA INDÚSTRIA - FIEMG
Município:

Belo Horizonte

Data:

02/12

Categoria:

Congressos e Convenções

Endereço:

Auditório do 4º andar da FIEMG - Funcionários, Avenida do Contorno, 4.456

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3282-7460

Site:

https://www7.fiemg.com.br/publicacoes-internas/seminariompmi

Descrição:
Micro, pequenos e médios empresários estão convidados a participar do 1º Seminário da Micro, Pequena e Média Indústria, evento híbrido e gratuito, que falará sobre
empreendedorismo e negócios e acontecerá no dia 02 de dezembro de 2021, no Auditório do 4º andar da FIEMG. O evento começará às 14h e terá previsão de encerramento
às 18h, contando com um ciclo de palestras durante o dia.

3ª EDIÇÃO: FESTIVAL FACT - "FESTIVAL DE ARTE, CULTURA E TURISMO"
Município:

Belo Horizonte

Data:

02/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/FestivalFACT/about - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Descrição:
Promovendo o encontro da arte e da cultura culinária com a tradição e inovação, o FACT - Festival de Arte, Cultura e Turismo, realiza sua terceira edição, no dia 02 de
dezembro de 2021, através do seu canal no Youtube. O evento vai apresentar uma Live Cozinha Show no Restaurante Dona Lucinha com as participações da proprietária e
historiadora Márcia Nunes; do Chef Edson Puiati; do professor e historiador José Newton Coelho - especialista na história da gastronomia mineira e belo-horizontina, Matheus
Daniel - Presidente da ABRASEL-MG , além de harmonização com bebidas artesanais.

SIF 2021 - 9º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE FLEBOLOGIA
Município:

Belo Horizonte

Data:

02/12, 04/12

Categoria:

Congressos e Convenções

Endereço:

Renaissance Work Center - Funcionários, Rua Paraíba, 550

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98458-2493

Site:

https://sif2021.com.br/

Descrição:
Acontecerá entre os dias 2 a 4 de dezembro, o 9º Simpósio Internacional de Flebologia, promovido pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular – Regional
Minas Gerais (SBCV MG), em um formato híbrido com sede em Belo Horizonte. Haverá a participação de especialistas e palestrantes renomados que abordarão temas que
envolvem o Tratamento de veias safenas, Tratamento clínico da doença venosa, Laser transdérmico, dentre outros.

SEMINÁRIO LATINO-AMERICANO "DIREITOS DA NATUREZA E DECOLONIALIDADE"
Município:

Belo Horizonte

Data:

03/12, 04/12

Categoria:

Online, Outros

Endereço:

https://www.youtube.com/c/PPGDPUCMINAS - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3319-4444

Site:

https://www.pucminas.br/sala-imprensa/eventos/Paginas/Seminário-Latino-Americano-Direitos-da-Natureza-e-Decolonialidade.aspx

Descrição:
Nos dias 3 e 4 de dezembro de 2021 acontecerá o Seminário Latino-americano Direitos da Natureza e Decolonialidade, um evento totalmente online, que tem objetivo de
refletir acerca de questões que envolvem o ocultamento dos costumes dos povos originários latino-americanos e sobre o emergente Direito da Natureza, contribuindo com a
construção do pensamento crítico e inovador no âmbito do Direito Ecológico, seu importante diálogo com a ordem internacional e com os Direitos Humanos, visando a
construção de respostas às agressões aos ecossistemas e, consequentemente, o fortalecimento da dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana. O evento terá
transmissão ao vivo através do canal do Youtube do Programa de Pós-Graduação da PUC Minas (PPGD).

O NATAL DE TODOS NÓS
Município:

Patrocínio

Data:

03/12, 24/12

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Praça Santa Luzia - Centro, Praça Santa Luzia, s/n

Circuito:

IGR Caminhos do Cerrado

Organização/Informações:
Telefone:

(34) 3831-5395

Facebook:

https://www.facebook.com/secretariamunicipaldeculturadepatrociniomg/?ref=page_internal

Descrição:
A comemoração do Natal na cidade de Patrocínio vai iniciar com a carreata de chegada do Papai Noel e os caminhões da Coca-Cola. Inauguração das luzes de Natal e
entrega das chaves da cidade ao Papai Noel. Apresentação do presépio vivo, apresentações de dança e musica de natal. Inauguração da Casinha do Papai Noel. Ao longo
do mês de dezembro até o dia 24 irão ocorrer, apresentações musicais, teatrais e de dança de quinta a domingo. Além da tradicional festa de Santa Luzia, com praça de
alimentação, sorteios e bingo.

PRIMEIRO ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS DE SENADOR JOSE BENTO-MG
Município:

Senador José Bento

Data:

03/12, 05/12

Categoria:

Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço:

Maria Renata Fernandes - Centro, Praça Daniel de Carvalho, 150

Circuito:

IGR Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 99742-3682

Facebook:

https://www.facebook.com/seculatesjbento

Descrição:
No próximo dia 03,04 e 05 de dezembro, realizaremos um encontro especial para os amantes e pilotos com suas máquinas. Este é um evento para expor, admirar, trocar uma
ideia e curtir muita música boa num espaço arejado e coberto com praça de alimentação com food truck, ideal para encontrar os amigos e levar sua a família.

PALA CAST
Município:

Belo Horizonte

Data:

04/12

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/TumateCru/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/pauloaraujoface

Site:

http://tumatecru.com.br/

Descrição:
Nos dias 09 de outubro, 13 de novembro e 04 de dezembro de 2021, acontecerão três eventos transmitidos através da plataformas Youtube e TikTok, com os convidados
Stevan Gaipo, Clara Senra, Tiago Carmona, Daniel Gerth, Daniel Neto e Glauber Cunha, onde baterão um papo descontraído com os anfitriões sobre cultura, arte, turismo e
gastronomia, quadros, esquetes e Vts com diversos assuntos sobre a cidade de Belo Horizonte.

CIDADE DE NATAL BH
Município:

Belo Horizonte

Data:

04/12, 23/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço:

Palácio das Mangabeiras - Mangabeiras, Praça Efigênio de Sales, s/n

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3286-4705

Descrição:
Durante o mês de dezembro de 2021, dos dias 04 a 23, o Palácio das Mangabeiras receberá a Cidade de Natal BH. Será uma cidade inteira de atrações e entretenimento,
com Mamãe e Papai Noel, fotos, música, trenzinho, gastronomia assinada pelo restaurante O Italiano e uma verdadeira imersão na mágica do natal. A programação fixa conta
com oficinas de arte e reciclagem Casa Ideia; Casa do Papai Noel; Fábrica de Brinquedos; espaço kids; lojinhas Verde que te Quero Verde e Hogar; doces de Natal da
Douce Enfance; carrinhos de pipoca, algodão doce e churros; restaurante O Italiano e outros espaços gastronômicos. Além da programação fixa, haverá também a agenda de
programações especiais, que contemplam a Orquestra da Câmara Inhotim com o Maestro João Carlos Martins e um repertório especial de Natal; contação de histórias com o
Circo Marcos Frota; O Tubarão Martelo e os Habitantes do Fundo do Mar.

FESTIVAL DE ARTE NEGRA 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

04/12, 12/12

Categoria:

Online

Endereço:

https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/festivais/fan - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3277-4643

Facebook:

https://www.facebook.com/FAN.BH

Site:

https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal

Descrição:
O Festival de Arte Negra – FAN-BH é um festival dedicado à valorização e à difusão da arte de matriz africana. Neste ano, o FAN traz o tema "Muvuva de Pretuntu" e parte
das conexões culturais entre Brasil e África, mais especificamente das influências da cultura bantu na formação da identidade brasileira e suas relações com Minas Gerais. O
festival, que ocorre do dia 04 até 12 de dezembro de 2021, destaca o desejo de aproximação - através dos encontros, reflexões, trocas de experiências, de afetos -, a partir de
processos criativos colaborativos que se darão durante o festival. A programação do evento acontece de modo híbrido, sendo necessário consultá-la no site do festival em
busca da informação sobre o local e o modo de apresentação.

BOP GAMES
Município:

Belo Horizonte

Data:

04/12, 05/12

Categoria:

Esportivo

Endereço:

Complexo Esportivo CF Pampulha - Castelo, Rua Castelo de São Jorge, s/n

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/bopgames.oficial

Site:

https://www.bopgames.com.br/2021

Descrição:
Nos dias 04 e 05 de dezembro de 2021, o Bop Games retorna com atividades presenciais, reunindo os melhores atletas do Brasil de Crossfit, Levantamento de Pesos, Street
Workout (Calistenia), Escalada, Jiu-Jitsu e Slackline. Além das disputas entre atletas de todo o Brasil, o evento também realizará uma série de Workshops com referências
esportivas Nacionais e Internacionais. Acontecerá um encontro Internacional de Street Workout com um conteudista Internacional, um Workshop de Levantamento de Pesos
com um ex-atleta da Confederação Brasileira de LPO e Membro da Associação Sul Americana de Treinadores de LPO, além de uma clínica de treinamento de Crossfit com
um Palestrante referência Nacional no esporte. O evento também sediará o 2º Extreme Food Festival, com vários Food Trucks belorizontinos rigorosamente selecionados que
irão integrar o Festival devendo, obrigatoriamente, apresentar um prato Extremo, seja um tempero exótico, um ingrediente inusitado ou um tamanho bizarro.

KPOP FESTIVAL 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

04/12, 05/12

Categoria:

Congressos e Convenções, Culturais e Artísticos

Endereço:

Boulevard Shopping BH - Santa Efigênia, Avenida das Andradas, 3000

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/Kpopfestivaloficial

Site:

https://beacons.page/kpopfestivaloficial

Descrição:
Entre os dias 04 e 05 de dezembro de 2021, Belo Horizonte promoverá a volta do K-Pop Festival. Para os apaixonados pela cultura coreana e que gostariam de ter um pouco
da vivencia do que se vê nas telas, será um final de semana imerso nesse universo. Haverá ainda uma surpresa envolvendo a série Round 6. O evento contará com cenários
inspirados nos mv’s e dramas mais famosos, imersão na culinária e estilo de vida (k-food, k-beauty, k-drama), bate-papo com influenciador, transmissão de entrevista
exclusiva com um girl group coreano, workshops de dança com referências no cenário, e principalmente, 12 horas de muita dança, entretenimento e imersão.

ELEIÇÃO DA RAINHA E PRINCESAS DE GUIMARÂNIA
Município:

Guimarânia

Data:

04/12

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

"Parque de Exposições Vereador Vicente Ferreira dos Santos". - Centro, Parque Exposições, ---, Parque

Organização/Informações:
Telefone:

(34) 99905-5722

Descrição:
A Eleição da Rainha completa 20° na versão oficial em 2022, embora seja realizada desde 1977. As interrupções durante alguns anos se deram por muitos motivos internos
de responsabilidade de cada administrador. A partir de sua recriação na década passada, a celebração vem ocorrendo com regularidade, porém nos anos 2020 e 2021
devido à pandemia só ocorreu a questão em cunho humanitário, "a campanha social". A Eleição tem resultados positivos sobre todos os aspectos: fomenta a identidade
cultural, valoriza a mulher dentro do contexto da sociedade, amplia o sentimento de pertencimento da população, possibilita que as mulheres da cidade tenham um modelo
com os quais possam se identificar, favorece o turismo e incrementa o comércio. Contudo, sua realização é dispendiosa, do ponto de vista logístico. Não conta com a
responsabilidade hereditária que algumas celebrações e formas de expressão costumam ter, sobretudo quando se trata de festejos religiosos. Neste contexto, o maior desafio
é a realização da parte celebrativa da eleição em si, posto se tratar de um evento dispendioso, bem como buscar quem possa ajudar na organização da celebração, uma vez
que a comunidade gosta e se interessa, inclusive participando ativamente da doação de donativos, mas não tem o costume de ajudar ativamente na realização da festa.
Guimarânia foi a primeira cidade do Brasil que reconheceu a Celebração de Concurso de Beleza (Eleição de Rainhas) como Patrimônio Cultural Imaterial no Brasil. Através
do empenho da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por meio da Casa da Cultura “Dona Anita”, apresentamos ao IEPHA/ MG (órgão responsável pela oficialização
de Patrimônio Cultural) toda documentação e arquivos que demonstram a valorização da identidade cultural, do protagonismo feminino e da tradição de nossa cidade. Então,
no dia 20 de junho de 2018, o IEPHA/ MG reconheceu a celebração da Eleição da Rainha como Patrimônio Imaterial, tornando parte do Patrimônio Cultural de Guimarânia.

NATAL DE ITAPEVA - 2021
Município:

Itapeva

Data:

04/12, 19/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Populares e Folclóricos, Religiosos, Show

Endereço:

Espaço Público Praça da Matriz - Centro, Praça, 0

Circuito:

IGR Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3434-1354

Descrição:
Evento em celebração ao Natal que consiste em decorações natalinas em diversos pontos do Município de Itapeva/MG, apresentações culturais, entrega de presentes para
crianças, confraternizações com igrejas católicas e evangélicas, parada de natal e shows com artistas regionais.

SÉRIE: “FORA DE SÉRIE” 2021 - ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MG
Município:

Belo Horizonte

Data:

04/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online, Show

Endereço:

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

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-9000

Facebook:

https://www.facebook.com/filarmonicamg

Site:

https://www.filarmonica.art.br/concertos/agenda-de-concertos/a-orquestra-contemporanea/

Descrição:
A Orquestra Contemporânea encerra a série “Fora de Série” 2021 da Filarmônica de Minas Gerais, que, neste ano, contou a história da evolução das orquestras ao longo do
tempo. Neste último concerto da série, dia 4 de dezembro, às 18h, na Sala Minas Gerais, o público apreciará o vigor rítmico de John Adams, em The Chairman Dances:
Foxtrot para orquestra; a sensibilidade de Yoshimatsu no Concerto para marimba, op. 109, “Bird Rhythmics”, a ser interpretado pelo Principal Percussionista da Orquestra,
Rafael Alberto; e Villa-Lobos com as Bachianas Brasileiras nº 2, o conhecido “O trenzinho do caipira”. A regência é do maestro Fabio Mechetti, Diretor Artístico e Regente
Titular da Filarmônica de Minas Gerais. O concerto terá presença de público e a venda de ingressos está disponível no site www.filarmonica.art.br e na bilheteria da Sala
Minas Gerais. O concerto também terá transmissão ao vivo pelo canal da Filarmônica no YouTube e pela Rede Minas de Televisão.

SEMANA DE MÚSICA DE CÂMARA 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

05/12, 12/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Fundação de Educação Artística - Funcionários, Rua Gonçalves Dias, 320

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3226-6866

Facebook:

https://www.facebook.com/fea.bh

Descrição:
A Semana de Música da Câmara 2021 se inicia no dia 05 de dezembro, às 11h. O concerto de abertura trará três obras em homenagem aos 100 anos de falecimento do
compositor francês Camille Saint-Saëns (1835- 1921), além de uma inusitada obra para fagote e piano do compositor francês Henri Dutilleux. Na inauguração da semana se
apresentarão: Luiz Gustavo Carvalho - Piano, Catherine Carignan - Fagote, Thelma Sousa Lander - Piano, Jonatas Bueno - Clarineta e Alexandre Braga - Flauta.

A CORRIDA INSANA
Município:

Belo Horizonte

Data:

05/12

Categoria:

Esportivo

Endereço:

Expominas - Gameleira, Avenida Amazonas, 6200

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/acorridainsanaBR

Site:

https://www.corridainsana.com.br/

Descrição:
Na Corrida Insana o tempo não é cronometrado e não há premiação. A regra é brincar, se jogar nos infláveis gigantes. Assim é a "Corrida Insana", que ocorrerá no Expominas
no dia 05 de dezembro. Os infláveis gigantes, alguns com 30 metros de altura, formam um percurso de 5 km, que desafiam de forma lúdica os participantes a superarem os
limites. O participante pode correr ou caminhar o trajeto. Se não conseguir ultrapassar o obstáculo, não tem problema, pode desviar e ir para o próximo. As crianças devem ser
acompanhadas dos pais ou responsáveis. E no final, todos ganham a medalha de participação.

INTERVENÇÃO DE DANÇA “PARA QUEM NÃO SABEMOS” - FCS
Município:

Belo Horizonte

Data:

05/12

Categoria:

Online

Endereço:

https://www.youtube.com/watch?v=d-qBrrAFAJs - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3236-7400

Facebook:

https://www.facebook.com/fundacaoclovissalgado

Descrição:
A partir de uma imersão no tema acessibilidade cultural, a Cia. de Dança Palácio das Artes (CDPA) estreia a intervenção de dança “Para quem não sabemos”, no próximo
domingo (05/12), às 16h, pelo canal do YouTube da Fundação Clóvis Salgado. Dirigida pela bailarina convidada Marise Dinis, a produção apresenta pequenos solos
individuais desenvolvidos por cada bailarino e dedicados às pessoas que nunca tiveram acesso à arte da dança.

FOLIA DE REIS
Município:

Santa Luzia

Data:

06/12

Categoria:

Religiosos

Endereço:

Rua Direita - Centro, Rua Direita, S/N

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3649-7924 / 3641-4791

Descrição:
Realiza-se no centro histórico de Santa Luzia, anualmente, no dia 6 de janeiro (Dia de Reis). A principal singularidade da manifestação são os presépios particulares abertos
a visitação do público, sendo que a sua montagem é tradição local e é passada por gerações. Ainda hoje, a cidade mantém a tradição portuguesa da montagem de presépios,
destacando-se por sua antiguidade e manutenção os presépios de D. Augusta Dolabella, D. Helenita Diniz Viana, Carlos Novy, Marco Aurélio Fonseca, D. Maria da
Conceição Carvalho, Naná Gabrich, Anésia Silva, Bernadete da Glória Teixeira, Goretti Ramos, Terezinha Diniz Fernandes, Carminha Viana, Beth Tófani, Beatriz Teixeira, D.
Helena Viana, D. Ephigênia Werneck, D. Zilda Diniz, Luiz Floriano dos Santos, D. Célia Fraga Lima e Ceci Lima Moreira.

TEATRO - MONÓLOGO: "TRAGA-ME A CABEÇA DE LIMA BARRETO"
Município:

Belo Horizonte

Data:

06/12

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Teatro Francisco Nunes - Centro, Avenida Afonso Pena, 1321

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/FAN.BH

Descrição:
O 11º Festival de Arte Negra de Belo Horizonte apresenta na segunda-feira (6) um nome de grande referência no teatro negro Brasileiro. Hilton Cobra (RJ) sobe ao palco do
Teatro Francisco Nunes para encenar o espetáculo “Traga-me a cabeça de Lima Barreto”.

MAX 2021 - MINAS GERAIS AUDIOVISUAL EXPO
Município:

Belo Horizonte

Data:

06/12, 09/12

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://max.sebraemg.com.br/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99868-3270

Facebook:

https://www.facebook.com/maxaudiovisualmg

Site:

https://max.sebraemg.com.br

Descrição:
A MAX é um dos eventos mais relevantes do país com foco no mercado audiovisual. O evento tem objetivo de fomentar a indústria de produção de conteúdo para mídia e
entretenimento, promover negócios e capacitar profissionais da indústria brasileira de audiovisual. O evento será totalmente online e gratuito e os encontros serão realizados
entre os dias 6 e 9 de dezembro de 2021, tendo duração de até 30 minutos. A Rodada de Negócios inclui ainda palestras, oficinas, debates e painéis sobre negócios, politicas
públicas, inovações, cultura e tendências liadas ao audiovisual.

VII FLISG - FEIRA LITERÁRIA DE SÃO GERALDO
Município:

São Geraldo

Data:

07/12

Categoria:

Cívicos, Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço:

Praça Raul Soares - Centro, Praça Raul Soares, s/n

Circuito:

IGR Serras de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(32)98816-1826

Facebook:

https://www.facebook.com/prefeitura.saogeraldo/

Site:

https://www.saogeraldo.mg.gov.br/site/

Descrição:
A FLISG é um evento criado e organizado pela Rede Municipal de Ensino com o intuito de mostrar a comunidade todo o trabalho realizado pelos seus pequenos cidadãos ao
longo do ano. Conta com apresentação de obras literárias produzidas pelos alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º ao 6º ano), apresentação teatral - versão
da famosa Escolinha do Professor Raimundo - coreografias inspiradoras e coral de flautas. Os estudantes se divertem apresentando seus trabalhos, entrevistando o público,
lendo bons livros no cantinho de leitura, interagindo com o público por meio de dinâmicas criativas e divertidas.

O NATAL LIBERDADE CEMIG
Município:

Belo Horizonte

Data:

07/12, 26/12

Categoria:

Outros

Endereço:

Praça da Liberdade - Funcionarios, Praça da Liberdade, 0

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Site:

http://circuitoliberdade.mg.gov.br/pt-br/

Descrição:
O Natal Liberdade Cemig iluminará um dos principais cartões-postais da cidade, o Circuito Liberdade, além da Praça da Savassi e da Praça Sete de Setembro, no hipercentro
de Belo Horizonte. A inauguração do Natal Liberdade Cemig acontece nesta terça-feira (7/12), a partir das 18h, em evento no Palácio da Liberdade A programação de
abertura contará com a participação do Coral Lírico da Fundação Clóvis Salgado, do Grupo “As Pastorinhas”, da cidade de Vespasiano, e do Grupo Caretada, da cidade de
Paracatu. O Natal Liberdade Cemig se caracteriza, neste ano, pela diversidade de espaços e de celebrações, proporcionando segurança e seguindo os protocolos sanitários
em consonância com o Plano Minas Consciente, diante de mais um ano atípico em razão da pandemia. O intuito é levar ao público a esperança que vem junto com o Natal,
além das ações de retomada do Turismo no estado. A população poderá conferir as atrações de carro ou a pé, mantendo o distanciamento social e o uso de máscaras. Entre
os destaques, pela primeira vez os jardins do Palácio da Liberdade irão receber decoração e iluminação natalina especiais e estarão abertos ao público para visitação. O
Complexo Itamar Franco, que abriga a Sala Minas e a Orquestra Filarmônica, integrante do Circuito Liberdade, também receberá decoração. Já as alamedas da Praça da
Liberdade terão instalações de arte digital com muitas luzes e cores. Projeções nas fachadas dos prédios históricos que compõem o conjunto arquitetônico do Circuito
Liberdade também prometem encher os olhos do público, com o projeto Luzes da Liberdade, aproximando as gerações que visitam a praça nesta época do ano. O Natal
Liberdade Cemig vai acolher manifestações artísticas e atrações gratuitas de música, dança, exposições, performances, oficinas, e as tradicionais Bandas da PMMG e
Cantatas Natalinas, que irão ocorrer nos espaços dos equipamentos da rede do Circuito Liberdade. A realização do evento conta também com o apoio da UFRJ/Funarte,
Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMG), Diretoria de Licenciamento de Atividades e Posturas da Subsecretaria de Regulação
Urbana da PBH, Coordenadoria de Atendimento Regional Centro-Sul, BHTrans, SLU e Guarda Municipal. Confira a programação especial de Natal dos equipamentos do
Circuito Liberdade:

LUZES DA LIBERDADE
Município:

Belo Horizonte

Data:

07/12, 26/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço:

Praça da Liberdade/Palco - Funcionários, Praça da Liberdade, s/n

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Site:

https://luzesdaliberdade.com.br

Descrição:
O projeto Luzes da Liberdade em sua segunda edição tem como objetivo trazer para a Praça da Liberdade durante o período de 07 à 26 de dezembro um festival de arte
digital. A proposta busca trazer através das novas linguagens, atrações e obras de iluminação inovadoras, com tema natalino desenvolvido exclusivamente para os
quadrantes e a alameda Travessia da Praça da Liberdade para comemorar a maior festa do mundo, o Natal.

32ª FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO
Município:

Belo Horizonte

Data:

07/12, 12/12

Categoria:

Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço:

Expominas - Gameleira, Avenida Amazonas, 6200

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3282-8280

Facebook:

https://www.facebook.com/feiranacionaldeartesanato

Site:

https://www.feiranacionaldeartesanato.com.br/publico/conteudo/dados_evento

Descrição:
A 32ª Feira Nacional de Artesanato contará com uma programação diversificada. Será possível participar de oficinas, exposições, roda de conversas e shows. A feira
acontecerá no Expominas e receberá 1000 stands com artesãos de todos os estados do Brasil e representantes de outros países. Este espaço oferecerá todo o conforto e
segurança para os expositores e os 140 mil visitantes. Restaurantes, banheiros, ar condicionado, placas de sinalização, rampas de acesso e enfermaria estarão à sua
disposição. O evento ocorrerá durante os dias 7 à 12 de dezembro de 2021, nos dias 7, 8, 9 e 10 (de terça-feira a sexta-feira) estará aberto ao público de 14h às 22h, no
sábado (dia 11) ocorrerá das 10h às 22h, no último dia, domingo (dia 12) , o evento ocorrerá das 10h às 21h.

6ª FEIRA DE ARTESANATO PRAÇA DAS ARTES
Município:

José Raydan

Data:

07/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Feiras e Exposições

Endereço:

Praça Cônego Lafaiete - Centro, Praça Cônego Lafaiete, S/N

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 98715-7363

Facebook:

https://www.facebook.com/joseraydanculturaeturismo

Site:

https://www.joseraydan.mg.gov.br/

Descrição:
Estamos promovendo em José Raydan a Feira de Artesanato Praça das Artes. Valorizar o trabalho artesanal do nosso município e despertar o interesse de outros em divulgar
seus talentos é a finalidade desse evento. Venha para a praça e leve para casa produtos únicos, confeccionados por pessoas cheias de talento. Passando em José Raydan
no dia 07/12 das 7 às 12, visite nossa Feira. Aguardamos vocês.

SHOWS: BAIANEIROS E CONVIDADOS
Município:

Belo Horizonte

Data:

08/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Arena BH Beach - Havaí, Rua Mario Coutinho, 171

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(031) 99294-6469

Descrição:
Para comemorarem o sucesso que o Baianeiros tem feito enquanto banda, haverá um show no dia 8, a partir das 15 horas, com convidados especiais, em clima bem praiano,
com pé na areia, em um palco 360º, em ritmo de alegria, o carnaval fora de época será uma mistura de Minas e Bahia, no Arena BH Beach.

21H: SHOW “CIRANDA DE RITMOS”, COM LIA DE ITAMARACÁ
Município:

Belo Horizonte

Data:

08/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço:

Palácio das Artes - Centro, Avenida Afonso Pena, 1537

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/FAN.BH

Descrição:
Ciranda de Ritmos é a fusão das culturas de Pernambuco na voz de Lia de Itamaracá, encerrando o quinto dia de atividades do 11º Festival de Arte Negra de Belo Horizonte.
O show, inédito na capital mineira, acontecerá no Palácio das Artes. Lia de Itamaracá ficou conhecida no Brasil e no mundo como referência na Cultura Popular e no gênero
da Ciranda. No show Ciranda de Ritmos, homônimo ao álbum lançado em 2010, Lia abre seu palco também para o coco de roda e o maracatu.

LANÇAMENTO DA CARTILHA "CONTRIBUIÇÃO DA CIVILIZAÇÃO BANTU PARA A MÚSICA BRASILEIRA" DE BLACK PIO
Município:

Belo Horizonte

Data:

08/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço:

Mercado da Lagoinha - Lagoinha , Avenida Presidente Antônio Carlos , 821

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/FAN.BH

Descrição:
O músico Black Pio apresentará sua cartilha da Contribuição da Civilização Bantu para a Música Brasileira no quinto dia de atividades do 11º Festival de Arte Negra de Belo
Horizonte. Black Pio, de Belo Horizonte, é cantor, compositor, produtor musical e instrumentista. Desde a década de 1970, se dedica à pesquisa da música brasileira e suas
influências. Após o lançamento da cartilha, ele também apresentará uma performance para o público do FAN BH.

DIA DO SAMBA
Município:

Belo Horizonte

Data:

08/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço:

Mercado da Lagoinha - Lagoinha, Avenida Presidente Antônio Carlos, 821

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3277-4643

Facebook:

https://www.facebook.com/FAN.BH

Descrição:
Uma roda de samba anima o quinto dia de programação do 11º Festival de Arte Negra de Belo Horizonte, no Mercado da Lagoinha. A atividade é realizada em parceria com o
Circuito Municipal de Cultura.

SHOW NGUNZO
Município:

Belo Horizonte

Data:

08/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas - Lourdes, Rua da Bahia, 2244, 5º andar

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99720-8572

Facebook:

https://www.facebook.com/FAN.BH

Descrição:
No quinto dia de atividades do 11º Festival de Arte Negra, no Teatro Unimed-BH Minas, em Belo Horizonte, o público poderá conferir o show "Ngunzo Manzo", com os artistas
Rodrigo Negão, Tamara Franklin, Laiza Lamara, Gui Ventura, Acauã Ranne, Imane Ranne, Samora N´Zinga, Melvin Santhana e Alexandre de Sena. O show é um encontro
da produção musical negra do rap, música popular e eletrônica, com influência da música afromineira. No palco, diversos nomes de destaque da cena negra de BH
compartilham os versos e as vozes.

DRIP URBAN MUSIC
Município:

Belo Horizonte

Data:

08/12, 09/12

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Mineirão - São José, Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3499-4333

Descrição:
Nos dias 8 e 9 de dezembro no Mineirão, acontecerá a primeira edição do Drip Urban Music, um festival com uma iniciativa inédita, que destaca a mistura de ritmos e a aposta
em gêneros já consolidados, como o Rap e o Funk, mas também vertentes como o Trap, nas quais novos talentos movimentam a pluralidade da música popular brasileira.
Serão 12 atrações entre artistas e DJs, como Matuê, Fenda com Tasha e Tracie, Sidoka e MC Anjim com mais de 10 horas de música.

SEMINÁRIO MULHERES NA PRODUÇÃO - PREPARAÇÃO PARA RETOMADA
Município:

Belo Horizonte

Data:

09/12, 11/12

Categoria:

Congressos e Convenções

Endereço:

https://www.sympla.com.br/mulheres-na-producao--preparacao-para-retomada__1404337 - São Luiz, Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Site:

https://mulheresnaproducao.com.br/blog/#top

Descrição:
O Seminário Mulheres na Produção - Preparação para Retomada acontece entre os dias 09 a 11 de dezembro de 2021 em formato híbrido. O evento reunirá profissionais de
todo o Brasil para trocar experiências e apresentar as melhores práticas para a realização de eventos, com responsabilidade e segurança, nessa nova fase de retorno das
produções. Além das palestras e cases, a programação irá promover visitas guiadas, networking, happy hour e muita interação entre as participantes.

PRESTO E VELOCE 12 - ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MG
Município:

Belo Horizonte

Data:

09/12, 10/12

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

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

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3219-9045

Facebook:

https://www.facebook.com/filarmonicamg

Site:

https://www.filarmonica.art.br/concertos/agenda-de-concertos/tres-momentos-de-saint-saens/

Descrição:
Um concerto especialmente com obras de Camille Saint-Saëns, um dos homenageados desta temporada. Apelidado de Mozart francês, o compositor deixou obras marcantes
em seu legado e influenciou a nova música francesa do século 19. Para homenagear os 100 anos de seu falecimento, teremos um concerto com três importantes obras de seu
repertório. Convidados: Juliana Steinbach, pianista franco-brasileira, interpretará o Concerto para piano nº 2.

EXPOSIÇÃO: MUNDOS INDÍGENAS - VISITAS PRESENCIAIS MEDIADAS
Município:

Belo Horizonte

Data:

09/12, 19/12

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

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

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-8350

Facebook:

https://facebook.com/espacodoconhecimentoufmg?_rdc=1&_rdr

Site:

https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/

Descrição:
Se você sentiu saudades da exposição Mundos Indígenas, ou ainda não teve a oportunidade de visitá-la, o momento é agora. Trata-se de um diálogo com o público sobre os
povos Yanomami, Ye’kwana, Xacriabá, Pataxoop e Maxakali. Cada visita contará com até 10 participantes e seguirá os protocolos de segurança estabelecidos. A série de
visitas vai retomar gradualmente as atividades presenciais, nos dias 09, 12, 16 e 19 de dezembro, a partir das 16 horas.

SEMINÁRIO - OBESIDADE INFANTIL E A PESQUISA NO BRASIL: ESTUDO DO IMPACTO DA REGULAÇÃO DO AMBIENTE ALIMENTAR ESCOLAR E DA
PUBLICIDADE DE ALIMENTOS
Município:

Belo Horizonte

Data:

09/12, 10/12

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/ufmgenfermagem - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/ENFERMAGEMUFMG/

Site:
http://www.enfermagem.ufmg.br/index.php/eventos/316-seminario-obesidade-infantil-e-a-pesquisa-no-brasil-estudo-do-impacto-da-regulacao-do-ambientealimentar-escolar-e-da-publicidade-de-alimentos
Descrição:
O Grupo de Estudos, Pesquisas e Práticas em Ambiente Alimentar e Saúde (GEPPAAS), do Departamento de Nutrição da Escola de Enfermagem da UFMG, promoverá nos
dias 09 e 10 de dezembro o seminário Obesidade infantil e a pesquisa no Brasil: Estudo do impacto da regulação do ambiente alimentar escolar e da publicidade de
alimentos. O evento, gratuito e aberto ao público, será realizado de 16h às 18h30, no canal da EEUFMG no Youtube.

II JORNADA DE DIREITOS HUMANOS DA UFMG
Município:

Belo Horizonte

Data:

09/12, 10/12

Categoria:

Congressos e Convenções, Online

Endereço:

https://www.youtube.com/c/Extens%C3%A3oUFMGcanal/ - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-5000

Site:

https://www.ufmg.br/proex/jornadadh/

Descrição:
A Rede Direitos Humanos da UFMG promove a II Jornada de Direitos Humanos da UFMG, nos dias 09 e 10 de dezemro de 2021, em que serão compartilhadas experiências
de pesquisa, de extensão e de lutas em prol dos Direitos Humanos no país. Com o tema “Qual UFMG, para quais Direitos Humanos”, a edição visa estimular a reflexão crítica
sobre: qual direção social defendemos coletivamente na construção da agenda de luta dos direitos humanos e quais estratégias a UFMG e a sociedade podem elaborar e têm
elaborado, coletiva e horizontalmente, para a efetivação dos direitos humanos? Ao promover estes questionamentos e reflexões a jornada objetiva articular os diferentes
sujeitos dentro e fora da universidade em prol de uma agenda dos direitos humanos orientada pela diversidade, transversalidade, antirracismo, anticapacitismo, diversidade
de gênero e sexualidade, valores democráticos e que esteja sintonizada com as necessidades e particularidades dos povos latino-americanos.

EXIBIÇÃO DE CURTAS
Município:

Belo Horizonte

Data:

09/12

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Cine Galpão Horto - Horto, Rua Pitangui, 3613

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/FAN.BH

Descrição:
A 11ª edição do Festival de Arte Negra de Belo Horizonte, FAN BH apresentará três curtas no Galpão Cine Horto. Em seguida, haverá um bate papo com os realizadores
Maick Hannder Lima Porto, Artur Ranne e Marcelo Lin. A mediação ficará por conta de Tatiana Carvalho.

BREVE SESSÕES
Município:

Belo Horizonte

Data:

09/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Distrital - Cruzeiro, Rua Opala, S/N

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/brevefestival

Descrição:
No dia 09 de dezembro de 2021, às 20h, acontecerá no Distrital a segunda edição do Breve Sessões. O evento servirá de “aquecimento” para o Breve Festival, que acontece
em abril de 2022. A convidada da vez será Jup do Bairro. Uma artista ímpar que carrega toda a sua bagagem e vivência nas letras. Sem deixar a peteca cair, essa que já foi
companheira musical de Linn da Quebrada, lançou recentemente o álbum "CORPO SEM JUÍZO" que proporciona toda uma reflexão sobre gênero, sexualidade e
personalidade. A noite de quinta do evento Breve Sessões será marcada por essa voz potente que tem muito o que falar.

1º FESTIVAL GASTRONÔMICO
Município:

Pirajuba

Data:

10/12, 12/12

Categoria:

Esportivo, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço:

Praça Pedro Girardelli Brunozzi - Dourados I, Avenida Pedro Ferreira Rocha, s/n, Praça

Circuito:

IGR Rota do Triângulo

Organização/Informações:
Telefone:

(34) 3426-0103 (34) 3426-0173

Facebook:

http://www.facebook.com/prefeiturapirajuba/

Site:

http://www.pirajuba.mg.gov.br

Descrição:
Com a proximidade do aniversário da emancipação política de Pirajuba, no dia 12 de dezembro, o governo municipal realiza festividades para a população, com uma
programação extensa e repleta de atrações. Shows esportivos e a realização do primeiro festival gastronômico, marcam o aniversário do município, que contará com diversas
opções culinárias durante todos os dias das comemorações, na Praça Pedro Girardelli Brunozzi. A Prefeitura Municipal planejou uma agenda com uma grande diversidade de
atividades, com o objetivo de atrair públicos de todos os gostos, enaltecendo o aniversário da cidade e comemorando as mais de seis décadas de muito crescimento,
desenvolvimento e conquistas para a população pirajubense.

SHOW: ZECA BALEIRO - PALÁCIO DAS ARTES
Município:

Belo Horizonte

Data:

10/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Palácio das Artes - Centro, Avenida Afonso Pena , 1537

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3236-7400

Facebook:

https://www.facebook.com/fundacaoclovissalgado

Site:

https://fcs.mg.gov.br/eventos/zeca-baleiro-apresenta-jose/

Descrição:
Em uma turnê autobiográfica e intimista, o cantor e compositor maranhense Zeca Baleiro apresentará seu novo show ‘José’. O artista promete encantar o público com
canções marcantes de sua carreira, como “Telegrama” e “Flor da Pele”, além de releituras de músicas dos discos mais recentes, “O Amor no Caos” e “Canções d’Além-Mar”.
O show também contará com momentos exclusivos, como leituras de poemas, histórias de vida e carreira, escuta de vinis de sua coleção pessoal, fazendo com que cada
noite de espetáculo seja inédita.

FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE
Município:

Coluna

Data:

10/12, 12/12

Categoria:

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

Endereço:

Praça Herculano Torres - centro, praça, s/n, praça Herculano Torres

Circuito:

IGR Trilhas do Rio Doce

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 3435-1255

Site:

https://coluna.mg.gov.br/

Descrição:
Festa de Aniversário da Cidade, que é comemorada aos 12 dias do mês de dezembro. este ano de 2021, a cidade contempla seus 68 anos. Além do aniversário, pode-se
comemorar vitórias, conquistas, crescimento, elevação de valores, diversidade cultural e social, enriquecendo ainda mais a miscigenação e costumes local. Nossa última
festa, no ano de 2019, foi um sucesso! Reunimos sabores, boas músicas e costumes locais. Foram apresentados shows com cantores colunenses, participação de comitivas
que se uniram para uma bela apresentação e passeio pela cidade, barracas de comidas típicas que deram oportunidades para produtores da zona rural e urbana, com doces
como o famoso doce de leite que é tão consumido em Coluna, boas cachaças fabricadas na cidade, como a Cachaça Coluninha, bebida de símbolo internacional de Coluna,
bananas fritas que todos os visitantes e moradores da cidade se deliciam em todas as festas que ocorrem, o famoso feijão tropeiro, prato mineiro e com alguns toques
diferenciais colunense, além de vários outros sabores marcantes. Marcada por realizar festas pacíficas, familiares e ao mesmo tempo animadas e alegres, Coluna vem a cada
ano, crescendo com seu jeito festivo e cheio de vivacidade, onde visitantes nunca deixam de frequentar, colunenses que moram fora nunca deixam de amar e visitar, e os
moradores são a cada dia mais felizes e satisfeitos em fazer parte do crescimento dessa cidade tão bela e importante ao coração de todos que a conhecem.

FESTIVAL CANTOS DE BH
Município:

Belo Horizonte

Data:

10/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

SESI Museu de Artes e Ofícios - Centro, Praça Rui Barbosa, 600

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3225-1155

Facebook:

https://www.facebook.com/FavoCultural

Descrição:
O Festival Cantos de Beagá, que acontece nos dias 10 e 11 de dezembro de 2021, tem como premissa descobrir Belo Horizonte através dos seus pontos turísticos, da
gastronomia e da cultura. O evento, que comemora o 124 anos da capital mineira contará com apresentações musicais, ciclo de palestras, vídeos turísticos, uma verdadeira
experiência gastronômica pelo Centro de Belo Horizonte e uma ação piloto de turismo inclusivo. A sede do festival será no Sesi Museu de Artes e Ofícios, mas o evento
passará por outros locais icônicos da cidade e será apresentado no formato presencial com participação gratuita e tradução em libras. As palestras gratuitas e com emissão
de certificados serão apresentadas no dia 10 de dezembro (sexta-feira) na Sala Multiuso Prédio B do SESI Museu de Artes e Ofícios. A primeira será a 'Tendências no
Turismo: Inovação e Criatividade' que traz o conferente e docente do Senac Minas, Saulo Lisboa, das 14h às 16h. Já a segunda, 'Turismo Inclusivo, Turismo de Todos',
acontece das 16h30 às 17h30 e terá, também, como discursador Saulo Lisboa. Dando sequência à programação, o público terá a palestra, 'BH encanta com seus sabores!',
com a conferencista e docente Carolina Figueira. A apresentação acontece das 17h45 às 18h45.

FESTIVAL GASTRONÔMICO
Município:

Piraúba

Data:

10/12, 23/12

Categoria:

Delivery, Drive-in, Gastronômicos e Produtos, Outros

Endereço:

Praça Guarurama - Centro, Praça Guarurama, sn

Circuito:

IGR Serras e Cachoeiras

Organização/Informações:
Telefone:

(32) 3573-2657

Descrição:
Difundir aromas, sabores e valorizar os talentos culinários da cidade de Piraúba, esse é um dos objetivos do festival gastronômico de Piraúba, realizado na Praça Guarurama!
Na modalidade delivery / Drive-in durante o período de pandemia por COVID-19.

CONCERTO "QUEM PERGUNTOU POR MIM: FERNANDO BRANT E MILTON NASCIMENTO"
Município:

Belo Horizonte

Data:

11/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

Parque das Mangabeiras /https://www.youtube.com/watch?v=H7H34tGbDDs&feature=emb_title - Mangabeiras , Avenida José do Patrocínio Pontes, 580

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3551-1228

Site:

https://www.orquestraouropreto.com.br/site/

Descrição:
O concerto revive grandes clássicos da produção poética de Fernando Brant, obras imortalizadas pelas vozes de Milton Nascimento, Elis Regina e seus parceiros do Clube
da Esquina. Com regência e direção musical do Maestro Rodrigo Toffolo. A entrada é gratuita.

SHOW: JORGE ARAGÃO, O “POETA DO SAMBA” - FEIRA DE ARTESANATO DO MINEIRINHO
Município:

Belo Horizonte

Data:

11/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Estádio do Mineirinho - São Luiz , Avenida Antônio Abrahão Caram, 1000

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99194-3030

Descrição:
A Feira de Artesanato do Mineirinho vai receber, pela primeira vez, o cantor, compositor, intérprete e “poeta do samba, Jorge Aragão com o seu show “Novos tempos”. O
evento, que acontecerá no dia 11 de dezembro, a partir das 17h, será aberto pelos Magnatas do Samba, Paulinho Oliveira e Grupo Tradição. Acompanhado por sua banda,
Jorge Aragão vai animar o público com canções que marcaram sua carreira ao longo dos 40 anos dedicados à MPB, à poesia e ao samba.

SHOW SOLO “LOYEMBO”
Município:

Belo Horizonte

Data:

11/12

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Teatro Marília - Santa Efigênia, Avenida Professor Alfredo Balena, 586

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/FAN.BH

Site:

http://portalbelohorizonte.com.br/fan/2021/home

Descrição:
Na noite do sábado (11), o Teatro Marília recebe apresentação do show solo “Loyembo". Zola é um cantor, compositor, arranjador e instrumentista congo-angolano, nascido
em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo. Teve seu primeiro contato com a música logo na infância, aos 12 anos montou a sua primeira banda

NATAL COM ARTE
Município:

Itanhandu

Data:

11/12, 25/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Religiosos

Endereço:

Praça da Matriz - Centro, Praça Amador Guedes, S/N

Circuito:

IGR 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 durante os finais de semana do mês de
dezembro. É montada a casinha do Papai Noel na praça Matriz no dia 12 de Dezembro que fica até o dia 06 de Janeiro. Temos a presença do Papai Noel na casinha, para
visitação das crianças , do dia 22 até 25 das 18h às 21h. Também é montado o tradicional presépio com os personagens feitos de Papel Machê por artesãos de nosso
município!

3ª TEMPORADA EXPOSIÇÃO: SERTÃO MUNDO - ESPAÇO DO CONHECIMENTO UFMG
Município:

Belo Horizonte

Data:

11/12, 31/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online

Endereço:

exposicaosertaomundo.com.br.s159832.gridserver.com - , ,

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3409-8350

Facebook:

https://www.facebook.com/espacodoconhecimentoufmg

Descrição:
Em comemoração ao aniversário de Belo Horizonte, no dia 12 de dezembro, o Espaço do Conhecimento UFMG presenteará a cidade, um dia antes, com mais uma
temporada da exposição virtual Sertão Mundo, além de uma edição especial do encontro Educação na Praça, com um especialista em contação de histórias. Através de uma
viagem pelo Sertão e por suas diferentes interpretações, seja na música, nos bordados, na dança, na culinária, nos brinquedos e brincadeiras, nas sonoridades, nas artes
visuais ou na literatura, a exposição leva o público a apreciar escutas e vozes de muitos sertões. A montagem da exposição foi concebida para o ambiente virtual, e a visita
será realizada por meio de uma plataforma online. Os conteúdos da mostra serão disponibilizados por “temporadas”, e a cada mês, novas atividades e novas temáticas serão
inaugurados, criando assim, uma exposição em constante atualização. A exposição permanecerá no ar até o dia 31 de dezembro.

21ª EDIÇÃO - FESTIVAL PARAÍSO VEG
Município:

Belo Horizonte

Data:

11/12, 12/12

Categoria:

Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço:

Espaço Violetas - Estoril, Rua José Laporte Neto, 73

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 98751-6951

Facebook:

https://www.facebook.com/paraisoveg

Descrição:
Nos dias 11 e 12 de dezembro de 2021, de 11h às 18h, acontece a 21ª edição do Festival Paraíso Veg, no espaço Violetas. A feira contará com 42 expositores e cerca de 200
produtos, entre salgados, doces, bebidas, acessórios, cosméticos e artigos de moda. Também nos dois dias, a chef Carol Carvalho, do Vegan Club, irá ensinar como fazer
uma receita pra lá de especial de laticínios veganos. E para animar o público de sábado, o show fica por conta da dupla Priscilla Glenda e Emilio SantAnna, integrantes da
banda Djambê.

FESTIVAL CANTOS DE BH
Município:

Belo Horizonte

Data:

11/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

SESI Museu de Artes e Ofícios - Centro, Praça Rui Barbosa, 600

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3225-1155

Facebook:

https://www.facebook.com/FavoCultural

Descrição:
O Festival Cantos de Beagá, que acontecerá nos dias 10 e 11 de dezembro de 2021, tem como premissa descobrir Belo Horizonte através dos seus pontos turísticos, da
gastronomia e da cultura. O evento, que comemora o 124 anos da capital mineira contará com apresentações musicais, ciclo de palestras, vídeos turísticos, uma verdadeira
experiência gastronômica pelo Centro de Belo Horizonte e uma ação piloto de turismo inclusivo. A sede do festival será no Sesi Museu de Artes e Ofícios, mas o evento
passará por outros locais icônicos da cidade e será apresentado no formato presencial com participação gratuita e tradução em libras. No dia 11 de dezembro, às 20h, no Hall
de Entrada do SESI Museu de Artes e Ofícios, haverá um show em comemoração aos 124 anos de BH com Lívia Itaborahy e participações especiais

PERFORMANCE "AKULO” - KIANDEWAME SAMBA
Município:

Belo Horizonte

Data:

11/12

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Teatro Marília - Santa Efigênia , Avenida Professor Alfredo Balena, 586

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/FAN.BH

Site:

http://portalbelohorizonte.com.br/fan/2021/home

Descrição:
Akulo (Ancestral) é uma performance que busca referenciar as tradições Afro-diásporicas através da sacralidade Bantu. A atividade faz parte da programação do oitavo dia do
11º Festival de Arte Negra de Belo Horizonte. Nessa perspectiva, Kiandewame, ator e bailarino mineiro, relaciona sua vivência no candomblé Congo-Angola ao seu trabalho
artístico, criando novas narrativas na construção das relações sacras africanas. O objetivo é ajudar a manter os conhecimentos dos Bakulo (ancestrais), uma prática para
atingir o domínio da existência.

MAKAMBA BRINCANTE (BH): JOGOS E BRINCADEIRAS BRASILEIRAS E AFRICANAS
Município:

Belo Horizonte

Data:

11/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço:

Mercado da Lagoinha - Lagoinha, Avenida Presidente Antônio Carlos, 821

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/FAN.BH

Descrição:
A proposta conduzida por Roniza Santiago, Rita Aragão e Jeiza Fernandes, busca apresentar uma oficina de jogos e brincadeiras brasileiras e africanas, fazendo um resgate
à infância. Brincadeiras como amarelinha africana, jogo das argolas e acrobacias circenses fazem parte do repertório.

1º CONGRESSO DE NUTRIÇÃO CLÍNICA E ESPORTIVA 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

11/12

Categoria:

Congressos e Convenções

Endereço:

Centro de Convenções da Associação Médica de Minas Gerais - AMMG - Centro, Avenida João Pinheiro , 161

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 99152 0966

Facebook:

https://www.facebook.com/nutritaeventos

Descrição:
A Nutrita Eventos organiza o 1º Congresso de Nutrição Clínica e Esportiva, onde os convidados apresentarão conhecimentos relacionados ao mundo da nutrição, esporte,
emagrecimento e veganismo. O evento ocorrerá no Centro de Convenções da Associação Médica de Minas Gerais - AMMG no dia 11 de dezembro de 2021, com uma
programação repleta de palestras ao longo do dia.

DOMINGOS CLÁSSICOS: ORQUESTRA OURO PRETO E ARTUR ANDRÉS ENSEMBLE
Município:

Belo Horizonte

Data:

12/12

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

SESC Palladium - Centro, Rua Rio de Janeiro, 1046

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Site:

https://www.orquestraouropreto.com.br/site/

Descrição:
A Orquestra Ouro Preto e o flautista e compositor Artur Andrés tocam juntos pela primeira vez em apresentação inédita na capital mineira. Eles sobem ao palco do Sesc
Palladium, dia 12 de dezembro, domingo, às 11h, na Série Domingos Clássicos com o concerto “Orquestra Ouro Preto e Artur Andrés Ensemble”. Sob a regência do Maestro
Rodrigo Toffolo, a apresentação traz no repertório composições de autoria de Andrés registradas anteriormente na vasta discografia do Uakti, que se mesclam com músicas
inéditas, incluídas em seu recém lançado CD autoral “Aldebaran”. O concerto conta também com arranjos especiais de Philip Glass (Amazon River) e Elomar Figueiras
(Arrumação).

LANÇAMENTO DO LIVRO E PERFORMANCE “DIÁSPORA DESCONTENTE” DE BABILAK BAH
Município:

Belo Horizonte

Data:

12/12

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Mercado da Lagoinha - Lagoinha, Avenida Presidente Antônio Carlos, 821

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/FAN.BH

Site:

http://portalbelohorizonte.com.br/fan/2021/home

Descrição:
Realização do lançamento de livro e performance intimista do artista, numa leitura a partir do “Diáspora Descontente” de Babilak Bah. A apresentação faz parte da
programação do 11º Festival de Arte Negra de Belo Horizonte - FAN BH, no Mercado da Lagoinha. A proposta é estabelecer um diálogo com o público através de músicas e
“enxadigmas”, que são objetos criados pelo artista. A performance terá a participação de Almin Bah, filho do poeta, numa interação geracional.

MUVUCA JAMBA COM: MACONDOS, LEONARDO BRASILINO, PABLO DIAS
Município:

Belo Horizonte

Data:

12/12

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Mercado da Lagoinha - Lagoinha, Avenida Presidente Antônio Carlos, 821

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/FAN.BH

Site:

https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/festivais/fan

Descrição:
O Muvuca JAMba reunirá diversos artistas que prometem embalar os participantes da 11ª edição do Festival de Arte Negra de Belo Horizonte - FAN BH, no Mercado da
Lagoinha.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA - “KIANDA E OUTROS CONTOS DO KALUNGA”
Município:

Belo Horizonte

Data:

12/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço:

Teatro Marília - Santa Efigênia, Avenida Professor Alfredo Balena, 586

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/FAN.BH

Site:

https://prefeitura.pbh.gov.br/fundacao-municipal-de-cultura/festivais/fan

Descrição:
A programação infantil do último dia do 11º Festival de Arte Negra de Belo Horizonte, apresentará a contação de História - “Kianda e outros contos do Kalunga”, no Teatro
Marília. Neste trabalho, Mafuane Oliveira convida o público para mergulhar nas águas das sereias encantadas conhecidas como rainhas do mar.

SHOW SOPRO DO INTERIOR, DE MATEUS ALELUIA FILHO
Município:

Belo Horizonte

Data:

12/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Teatro Francisco Nunes - Centro, Avenida Afonso Pena, 1321

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/FAN.BH

Descrição:
O cantor, compositor e instrumentista Mateus Aleluia Filho (BA) participará da 11º edição do Festival de Arte Negra de Belo Horizonte, com o show Sopro do Interior, no
Teatro Francisco Nunes. Mateus Aleluia Filho é graduado em Música pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e pós-graduado em Arte e Educação pela mesma
universidade. É integrante do Grupo Saravá Jazz Bahia. Ele lança o seu primeiro EP, apresentando ao público composições originais, que por sua vez criam pontes tão
inesperadas quanto reveladoras.

VOLTA INTERNACIONAL DA PAMPULHA 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

12/12

Categoria:

Esportivo

Endereço:

Mineirão - São José, Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(11) 4191-1236

Facebook:

https://www.facebook.com//voltadapampulha/

Site:

https://www.yescom.com.br/2020/voltadapampulha/

Descrição:
É o principal e maior desafio esportivo de Belo Horizonte sendo o único a percorrer todo o entorno da Lagoa da Pampulha, obra histórica de Niemeyer. Com um percurso de
18 km, a volta internacional reúne grandes nomes do atletismo do país e convidados do exterior.

FESTIVAL: BH É SENSACIONAL!
Município:

Belo Horizonte

Data:

13/12, 15/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Online, Populares e Folclóricos

Endereço:

Sula - Edifício Sulamérica - Centro, Avenida Afonso Pena , 955

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/festivalsensacional

Descrição:
Realizado nas noites de 13, 14 e 15 de dezembro, a primeira edição do programa receberá artistas e produtores atuantes em movimentos culturais da cidade para trocar
ideias sobre as suas trajetórias, a relação com a cidade, curiosidades e os bastidores destas movimentações. O bate papo será realizado no espaço aberto do Sula, vai contar
com a presença de até 100 pessoas e terá transmissão ao vivo no canal youtube.com/festivalsensacional. Além disso, cada dia terá uma apresentação artística, entre pocket
shows e live painting, sempre ligada ao movimento cultural que é tema da conversa.

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:

IGR 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.

JUBILEU DE SANTA LUZIA
Município:

Santa Luzia

Data:

13/12

Categoria:

Religiosos

Endereço:

Igreja Matriz de Santa Luzia - Centro, R. Direita, S/N

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3649-7924 / 3641-4791

Descrição:
No Jubileu de Santa Luzia, realiza–se a trezena, onde durante treze dias são realizadas as missas e orações em honra a Santa Luzia. Na passagem do dia 12 para o dia 13 é
celebrada uma Missa em Latim e, em seguida, são rezadas missas de hora em hora até o dia 13 de dezembro. No dia 13 realiza–se uma grande festa, com missa durante
todo o dia e às 17horas, uma procissão sai pelas ruas do centro histórico com a Santa padroeira. O Jubileu é a principal festividade religiosa local, e as solenidades revestemse de grande pompa contribuindo para que a cidade receba, neste dia, uma enorme afluência de visitantes. Nesta ocasião, além da procissão com a imagem, os fiéis ficam na
fila para dar o “Beijo da Santa” e levarem uma fita de lembrança do Jubileu. Durante a festa, a réplica da Santa faz uma peregrinação em algumas casas da cidade (principais
integrantes da paróquia, dependendo do festeiro). O festeiro é a família que organiza a festa com o Padre, sendo esta sorteada dentre os candidatos da paróquia. Encerrando
a festa, acontece uma procissão, na qual a imagem original de Santa Luzia é conduzida numa carreta ornamentada com duzentas dúzias de rosas.

CANTATA DE NATAL DA FUNDAÇÃO APERAM
Município:

Timóteo

Data:

15/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos, Show

Endereço:

Alameda 31 de outubro - centro norte, alameda 31 de outubro , 500

Circuito:

IGR 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.

ANIVERSARIO DA CIDADE - QUINZENA CULTURAL
Município:

Itamonte

Data:

17/12

Categoria:

Cívicos, Outros

Endereço:

Praça Central - Centro, Praça da Matriz, S/N, Praça da Matriz

Circuito:

IGR Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3363-3010

Facebook:

http://Prefeitura de Itamonte

Site:

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

Descrição:
As comemorações são iniciadas no dia 15 de dezembro, tendo como palco a praça toda enfeitada para o final de ano! De praxe, muitas atrações acontecem nesse período. O
Dia 17 de Dezembro é uma data de muita alegria para toda população, por ser quando as comemorações cívicas na Câmara Municipal e na Praça da Matriz acontecem.
Artistas locais encantam a população que vem em massa comemorar o aniversário da cidade. Um dos projetos é o ITAMONTE CANTA, que convida um artista famoso para
se apresentar! Para descobrir quem será o homenageado, venha comemorar o dia 17 de dezembro com a gente!

FESTA AO MENINO DEUS - GRUPO GUARARÁS
Município:

Belo Horizonte

Data:

17/12, 19/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos

Endereço:

ESPAÇO CÊNICO YAGI / TEATRO RAUL BELÉM MACHADO - Alípio de Melo, Rua Leonil Prata, s/n

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3277-4658

Descrição:
Nos dias 17, 18 e 19 de dezembro de 2021 o Grupo Guararás apresentará o espetáculo Festa ao Menino Deus. O espetáculo, que acontecerá no Teatro Raul Belém
Machado, mostrará de forma alegre e criativa a presença de diversos personagens natalinos interagindo com a cultura popular utilizando assim da dança e do teatro para
resgatar folguedos populares de todo o Brasil.

MINEIRÃO GASTRÔ 2021
Município:

Belo Horizonte

Data:

18/12, 19/12

Categoria:

Feiras e Exposições, Gastronômicos e Produtos

Endereço:

Esplanada do Mineirão - São José, Avenida Abraão Caram , 1001

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/mineiraogastro

Descrição:
Mineirão Gastrô reúne food trucks e música na Esplanada O evento, que acontecerá nos dias 18 e 19 de dezembro, vai contar com os espaços Kids e Pet, além de atrações
musicais. No segmento gastronômico, o público encontrará pratos diversos, entre doces e salgados como os hambúrgueres gourmets, comidas japonesa, feijão tropeiro,
cachorro-quente, churros, brigadeiros, sorvetes e muito mais, com preços variados, que serão apresentados pelos food trucks e bikes espalhados na Esplanada.

CHEGADA DO PAPAI NOEL NO VALE ENCANTADO
Município:

Senador José Bento

Data:

19/12

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Praça São Sebastião - centro, Praça São Sebastião , 00

Circuito:

IGR Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 99742-3682

Facebook:

https://www.facebook.com/seculatesjbento

Descrição:
Teremos teatro com tema natalino, esse teatro conta com 15 personagens caracterizados e logo após o teatro teremos a chegada do Papai Noel com muita surpresas

NATAL DE LUZ
Município:

Santa Luzia

Data:

20/12, 24/12

Categoria:

Cívicos, Religiosos

Endereço:

Rua Direita - Centro, R. Direita, 408

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3649-7924 / 3641-4791

Descrição:
O Natal de Luz é uma iniciativa da Prefeitura de Santa Luzia, que se desenvolve na semana anterior ao Natal. Na ocasião são realizadas exposições, apresentações
musicais (ocorridas no Solar da Baronesa), visitação aos presépios particulares, e inserção de elementos natalinos em diversos pontos da cidade.

NATAL DE POUSO ALTO
Município:

Pouso Alto

Data:

20/12, 31/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Populares e Folclóricos, Religiosos, Show

Endereço:

Praça Desembargador Ribeiro da Luz - Centro, Praça, sn

Circuito:

IGR Terras Altas da Mantiqueira

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 3364-1206

Descrição:
Tradicionalmente, a Praça Desembargador Ribeiro da Luz é toda iluminada e enfeitada com motivos natalinos e montado, no local, 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.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE
Município:

Catuti

Data:

21/12

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Praça Central - Centro, Praça Bom Jesus, s/n

Circuito:

IGR Serra Geral do Norte de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(38) 3813-8139

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.

CONCERTO NATALINO
Município:

Novo Oriente de Minas

Data:

22/12

Categoria:

Outros, Religiosos, Show

Endereço:

igreja matriz nossa senhora d'ajuda - Centro, R. da Matriz, sn

Circuito:

IGR Pedras Preciosas

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 9917-5502

Descrição:
Evento religioso e popular, o Concerto de Natal vem sendo realizado anualmente em Novo Oriente de Minas e atrai um grande público de toda região e de outros estados.

ESPETACULO DE JAZZ E BALLET
Município:

Fronteira

Data:

23/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Rosangela Aparecida Oliveira - Vila de Furnas , Rua 07, 224

Circuito:

IGR Rota do Triângulo

Organização/Informações:
Telefone:

(34) 99948-4387

Descrição:
O espetáculo acontece anualmente, são realizadas apresentação temáticas de dança de ballet clássico e jazz.

CANTATA DE NATAL
Município:

Senador José Bento

Data:

23/12

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Residência do Pedrinho Inácio - Centro, Rua Dr João Beraldo, 212

Circuito:

IGR Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/seculatesjbento

Descrição:
Cantata de Natal com, coral e violino na sacada da residência do Pedrinho Inácio

COMEMORAÇÃO DE NATAL
Município:

Patrocínio do Muriaé

Data:

24/12

Categoria:

Outros

Endereço:

CENTRO DE EVENTOS - Centro, Patrocínio do Muriaé, s/n

Organização/Informações:
Telefone:

(32) 3726-1233

Site:

http://www.patrociniodomuriae.mg.gov.br

Descrição:
Um dia com muitos brinquedos infláveis, distribuição de cachorro quente, suco, pipoca, algodão doce e vários sorteios para as crianças da cidade. E o ápice do evento, é a
chegada do Papai Noel para fazer a alegria da criançada!

BRILHA ITURAMA
Município:

Iturama

Data:

25/12

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:

IGR Rota do Triângulo

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, contando também com a presença do Papai Noel. Todos os objetos decorativos são criados por artesãos e com material reciclável de
garrafas pet. Os enfeites, Papai Noel, tapetes, renas, arranjos e a noite com a iluminação, fazem parte da magia que alegra adultos, crianças e visitantes.

“NATAL ILUMINADO E CHEGADA DO PAPAI NOEL”
Município:

Guimarânia

Data:

25/12

Categoria:

Religiosos

Endereço:

Praça da Matriz & Praça do Rosário. - Centro, Praça Matriz e Pracinha do Rosário, ----, Praças

Organização/Informações:
Telefone:

(34) 3834-2000

Descrição:
“NATAL ILUMINADO E CHEGADA DO PAPAI NOEL” - Natal é uma data esperada e querida pela maioria das pessoas. Os guimaranenses sempre sonharam em ver sua
cidade ornamentada nessa data tão ilustre. E pensando nesse desejo do povo foi preparado o “Natal Iluminado” para dar cor, brilho e vida à nossa cidade. Vamos relembrar o
Natal Iluminado de Guimarânia 2017, 2018, 2019, 2020, que trouxe momentos mágicos com a novidade sustentável para os visitantes. A Reciclagem através de enfeites
Natalinos iluminados como destaque, foi uma grande atração aos guimaranenses e turistas. A garrafa de plástico PET doadas por alunos e cidadãos, mostrou a importância
do ato de reciclar para transformá-las em árvores de natal, guirlandas, bonecos de neve, sinos e bolas de Natal com a decoração reciclável e material informativo, explicando
o funcionamento do descarte e reaproveitamento de materiais durante todos os natais comemorados em Guimarânia. “A oficina de Natal é importante para que as crianças da
rede municipal e os jovens da escola estadual, em parceria, se conscientizarem da importância da reciclagem e também para estimular a criatividade, além disso, é um
momento de diversão e interação entre as famílias, já que todos os visitantes podem apreciar o lixo se tornando luxo em forma de enfeites iluminados. É uma forma lúdica de
difundir um conhecimento sustentável”, preparado para toda a família, que ofereceu também um momento único e especial da importância da conscientização cheia de magia
e emoção em Guimarânia. Principalmente na grande chegada do Papai Noel em Guimarânia, dia 25 de dezembro! A exposição das peças natalinas ficam do dia 01 de
dezembro a 06 de janeiro exposta e iluminando as noites natalinas.

ANIVERSARIO DA CIDADE
Município:

Estiva

Data:

27/12

Categoria:

Cívicos, Culturais e Artísticos, Esportivo, Show

Endereço:

Praça Francisco Ribeiro Pereira - Centro, Praça da Matriz, SN

Circuito:

IGR Serras Verdes do Sul de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(35) 99967-4392

Facebook:

http://www.facebook.com/estivatur/

Site:

http://www.descubraestiva.com.br

Descrição:
Todos os anos é comemorado o aniversário da cidade de Estiva com grande atrações e muita diversão. O dia todo repleto de atrações, atividades sociais, esportivas,
solenidades apresentações culturais com bandas e fanfarras. Ao final da noite um super show com artistas renomados.

FESTA DE BATUQUE
Município:

Novo Oriente de Minas

Data:

28/12

Categoria:

Populares e Folclóricos, Show

Endereço:

Mercado Municipal - Centro, Mercado Municipal, 00

Circuito:

IGR Pedras Preciosas

Organização/Informações:
Telefone:

3532-8080

Descrição:
Evento tradicional da cidade, trata-se de dança típica e centenária. O batuque além de manter viva a cultura tradicional, movimenta a economia local e atrai turistas de várias
cidades e estados da Federação .

GASTROMUART
Município:

Jaíba

Data:

29/12

Categoria:

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

Endereço:

Praça do Gelada - Centro Comunitário, Praça do Gelada, S/N

Circuito:

IGR Serra Geral do Norte de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(38) 3833-1540

Descrição:
A Feira GastroMuArt - Gastronomia, Música e Artesanato acontece todas as quartas-feiras na praça do Gelada e conta com barraquinhas gastronômicas, artesanato e
agricultura familiar. Além de show com artistas locais.

FESTA DA CIDADE E RÉVEILLON
Município:

Coimbra

Data:

29/12, 31/12

Categoria:

Show

Endereço:

Festa da Cidade juntamente com Réveillon em Coimbra na praça principal da cidade. - Centro, Praça Arthur Bernardes , S/N

Circuito:

IGR Serras de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(32) 3555-1841

Descrição:
A festa se realiza no centro da cidade, na praça principal Arthur Bernardes, ao lado da igreja Matriz. Se inicia no dia do aniversario da cidade juntamente com o Réveillon que
acontece na praça central durante 3 dias, com shows de bandas e DJs, com barracas comercializando lanches e comidas típicas e brinquedos, e com parquinho. E
finalizando com contagem regressiva e queima de fogos.

FESTIVAL MUSICA, SABORES E CULTURA
Município:

São Geraldo

Data:

30/12, 31/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço:

Praça Raul Soares - Centro, Praça Raul Soares, s/n

Circuito:

IGR Serras de Minas

Organização/Informações:
Telefone:

(32) 3556-1215

Facebook:

https://www.facebook.com/prefeitura.saogeraldo/

Site:

https://www.saogeraldo.mg.gov.br/site/

Descrição:
Para fechar o ano com o pé direito, teremos mais um Festival Música, Sabores e Cultura, na Praça Raul Soares. Vai ter muito chopp, cerveja gelada, costela no bafo, comida
japonesa, hambúrguer artesanal e muito mais! A atração musical vai ficar por conta dos músicos aqui da cidade. A partir das 18h. Será um evento simples, voltado para as
famílias.

RÉVEILLON
Município:

Itamonte

Data:

31/12

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Praça Pe. Francisco Mira - Centro, Praça Pe. Francisco Mira, 20

Circuito:

IGR 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:
Concentrada no Largo da Matriz, a virada do ano vem munida de alegria e paz. Com apresentações musicais e queima de fogos, a população local e os turistas aguardam
para celebrar o novo ano. A contagem regressiva é feita com as badaladas do relógio da torre da Igreja. E aí é só alegria, abraços e muitas esperanças para o ano que se
inicia.

SHOW PIROTÉCNICO
Município:

Itanhandu

Data:

31/12

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Praça da Matriz - Centro, Praça Amador Guedes, s/n

Circuito:

IGR 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 2021
Município:

Iturama

Data:

31/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Esportivo, Gastronômicos e Produtos, Show

Endereço:

Prainha de Iturama - Rural, Prainha de Iturama, s/n

Circuito:

IGR Rota do Triângulo

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
Município:

Araporã

Data:

31/12

Categoria:

Cívicos

Endereço:

Centro de Eventos "Chico do Pim" - Integração, Rua Antônio Rabelo, s/n

Circuito:

IGR Rota do Triângulo

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/prefeituradearapora/?ref=hovercard

Descrição:
Araporenses e visitantes se reúnem para celebrar a virada do ano com shows artísticos e queima de fogos.

RÉVEILLON DA PAZ
Município:

Varginha

Data:

31/12

Categoria:

Gastronômicos e Produtos

Endereço:

Praça da Mina - Campos Elíseos, Rua Luiz Ferreira Campos, 160

Circuito:

IGR 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!

FESTA REVEILLON
Município:

Fronteira

Data:

31/12

Categoria:

Show

Endereço:

Praça da Vitória - Centro, Avenida Aurélio Luiz Mistiéri, -

Circuito:

IGR Rota do Triângulo

Organização/Informações:
Telefone:

(34) 99948-4387

Descrição:
O evento réveillon é realizado em praça pública com bandas, barracas de comidas, bebidas e queimas de fogos.

ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ATALÉIA
Município:

Ataléia

Data:

31/12

Categoria:

Culturais e Artísticos

Endereço:

Praça de Eventos - Centro, Praça de Eventos, S/N

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 3526-1465

Site:

http://www.ataleia.mg.gov.br

Descrição:
A Festa de Aniversário do Município de Ataléia é o principal evento gerador de fluxo turístico do município e uma das principais festas do Vale do Mucuri. É realizada
anualmente no dia 31 de dezembro e atrai diversos visitantes da região e de outras cidades do país. Conta com artistas de renome nacional e uma programação diversificada
em seus dias realização.

ANIVERSARIO DA CIDADE
Município:

Itinga

Data:

31/12

Categoria:

Culturais e Artísticos, Show

Endereço:

Praça Central - Centro , Avenida marechal Rondon, s/n, Próximo a feira coberta

Circuito:

IGR Vale do Jequitinhonha

Organização/Informações:
Telefone:

(33) 3733-1616

Site:

https://www.itinga.mg.gov.br

Descrição:
Um evento que acontece no mês de dezembro atraindo pessoas da região e ate mesmo outros estados, com shows de artistas famosos e artistas locais.

REVEILLON
Município:

Cachoeira da Prata

Data:

31/12

Categoria:

Show

Endereço:

Praça de Eventos - Centro, Praça Cirino Pereira, 0

Organização/Informações:
Telefone:

(31) 3716-1392

Facebook:

https://www.facebook.com/pref.cachoeiradaprata.3/

Descrição:
Evento com apresentação musical com espetáculo pirotécnico.

RÉVEILLON IATE 2022
Município:

Belo Horizonte

Data:

31/12

Categoria:

Populares e Folclóricos, Show

Endereço:

Iate Tênis Clube - São Luiz, Avenida Otacílio Negrão de Lima, 1350

Circuito:

IGR Belo Horizonte

Organização/Informações:
Facebook:

https://www.facebook.com/NenetyEventos/

Site:

https://nenety.com.br

Descrição:
O Iate Tênis Clube promoverá um réveillon com grandes shows e com vista para a Lagoa da Pampulha. Entre as atrações estão: MC Don Juan, Ícaro & Gilmar, Marcelinho de
Lima, Sunga de Pano e DJ Piu.

ATENÇÃO!
Vários eventos foram cancelados em função da determinação de Quarentana contra o COVID-19. Sendo assim, pedimos que entre em contato direto com o
responsável pelo evento para maiores informações.
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, eventos
gastronômicos, além dos técnico-científicos (congressos/seminários etc.) e das feiras industriais e comerciais.
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