
Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Eventos de Brumadinho. 

 

A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura mantém sede à Rua Governador Valadares, nº 75 – Centro– 

Brumadinho – MG e desde janeiro de 2009 tem atuado ativamente na realização e incentivo de eventos 

turísticos e culturais e apoiando festas tradicionais e religiosas. Faz parte da Secretaria, a “Casa da 

Cultura Carmita Passo” que mantém sede à Praça Belford – Centro – Brumadinho – MG, que tem como 

objetivo a divulgação, promoção, fomento e incentivo de exposições, cursos, saraus, catalogação e 

arquivamento de fotos e documentos, além da promoção da memória do município. A Casa da Cultura é 

aberta ao público, inclusive nos finais de semana e feriados, onde funciona também um Posto de 

Informação Turística (PIT).  

O principal objetivo da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura é promover o município de Brumadinho, 

que está localizado no Vale do Paraopeba e possui um conjunto paisagístico ímpar, que abriga suas 

riquezas turísticas, culturais e históricas. Também está instalado no município, o Instituto Inhotim que 

promove o nome de Brumadinho internacionalmente. Trata-se de um museu de arte contemporânea - um 

grande espaço cultural, que reúne acervo riquíssimo de arte, além do jardim botânico, educação, cultura e 

cidadania.  

 

O município é dividido em cinco Distritos: Brumadinho, Piedade do Paraopeba, Aranha, São José do 

Paraopeba e Conceição do Itaguá. No distrito sede, encontramos casarios em estilo art déco oriundos da 

expansão da ferrovia e da estação ferroviária de 1917, tombada pelo Conselho Municipal, igrejas 

modernas condizentes com a época da fundação do distrito, cachoeiras, fauna, flora, exuberante natureza 

rica em água e solo riquíssimo em minério de ferro e outros minerais. 

Piedade do Paraopeba, localidade fundada pelos bandeirantes no século XVII é arraigada de muita 

história e significados. Segundo Diogo de Vasconcelos seria esta localidade mais antiga que Vila Rica E 

possui um conjunto arquitetônico advindo da época de sua fundação e uma magnífica Igreja tricentenária. 

Para os amantes do esporte radical, o distrito oferece uma rampa de voo livre, além de muita natureza, 

fauna, flora e solo rico em minério de ferro. 

Aranha, distrito fundado no século XVIII pelos bandeirantes, possui duas Igrejas da época e casarios. 

Empreendedores locais investem na produção de cervejas, vinhos e licores com frutas da região 

O distrito de São José do Paraopeba foi fundado no século XVIII pelos bandeirantes e possui uma igreja 

com mais trezentos anos, além de muita natureza, fauna, flora. 

Conceição do Itaguá, antigo Brumado, localidade antiga fundada no século XVIII, foi a partir desde distrito 

que se fundou a sede do município, distrito rico em água, fauna, flora e solo rico em minerais.   

http://www.portaldebrumadinho.com.br/v2/detalhe_roteiro.asp?CodRoteiro=11


Apoio a projetos culturais e turísticos: 

Música na Praça 

Música na Feira 

Artesanato 

Sinalização  

Capacitação 

 

Realizações de eventos: 

Todos do calendário oficial do município e apoio a eventos organizados 

  

Parcerias: 

Secretarias Municipais 

Secretaria de Estado da Cultura  

Ministério da Cultura 

Senac 

Sebrae 

Mineradoras 

 

Contato: Tel.: (31) 3571-2430 

 

Rua Governador Valadares, nº 75 – Centro – CEP: 35460-000 – Brumadinho – MG 

 

turismoecultura@brumadinho.mg.gov.br 

culturabrumadinho@yahoo.com.br 

 

Horário de funcionamento: segunda a sexta – 08 às 17 horas  

mailto:culturabrumadinho@yahoo.com.br

