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Feira Cultural “ITURAMA E REGIÃO MOSTRAM 

SEUS TALENTOS” acontece na Praça Padre João Valim, 

em frente ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, desde o 

ano 2001, em comemoração ao Dia do Trabalhador, no dia 1º 

de Maio. A primeira Feira Cultural aconteceu em 2001 com o 

nome “Iturama Mostra Seus Talentos”, sob a coordenação da 

Diretora da Divisão de Cultura Professora Elaine Agostini 

Severino. Idealizada como um espaço para artistas e artesãos 

da cidade exporem seus talentos e trabalhos artesanais para a 

população. A primeira feira foi um sucesso! Mostrou teatro, 

música, dança, culinária e todo tipo de artesanatos das 

oficinas. Foram inscritos também artistas e artesãos de toda 

comunidade ituramense, estimulando a comercialização dos 

produtos expostos nos stands. O evento teve continuidade e 

foi crescendo a cada ano. Hoje o Bem é Registrado como 

Bem Imaterial do município. 
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 Cruzeiro das Almas – localizado na rotatória da Avenida 

Dr. Pedro de Paula, que deu origem à Vila Cruzeiro. Alto do 

Antigo Corredor Boiadeiro, onde as boiadas passavam 

tocadas por peões. Era um local de peregrinação de devotos 

das almas desde meados do século XIX por causa das cruzes 

fincadas na ocasião da chacina dos ciganos. As casas foram 

surgindo depois ao longo do Corredor Boiadeiro, numa única 

rua, desde o Córrego Santa Rosa até os Cruzeiros. Originou-

se assim a Vila Cruzeiro. Foi o primeiro bairro carente da 

cidade. Um assentamento à beira da estrada, terra de 

ninguém, justificavam os que iam chegando e não 

precisavam pagar pelo terreno.Tudo começou com a chacina 

de um grupo de ciganos e posteriormente com a crença de 

rezar para as almas e obter graças através delas. Prática 

comum entre os moradores da região. 
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