
Sobre o Espaço 

O Espaço Cultural Correios (ECC) está localizado no centro comercial de Juiz de Fora, no térreo do prédio sede dos Correios, 

situado à rua Marechal Deodoro, 470. Este prédio, tombado pelo patrimônio histórico municipal, é de 1935 e conserva em si a 

história de tempos áureos da Manchester Mineira.     

Mais sobre o centro 

A inauguração do ECC ocorreu em 16 de maio de 2007 - mês do aniversário de Juiz de Fora – e se consagrou como 

um presente para a cidade, que tanto aprecia as artes e a cultura. O espaço integra um circuito de arte, história e 

cultura, formado por várias instituições, dentre as quais cabe destacar o Museu Mariano Procópio - primeiro museu 

de Minas Gerais - com um dos maiores acervos do Brasil, e o Museu de Arte Moderna Murilo Mendes, com a maior 

coleção de arte moderna do Estado.  

 

O ECC possui área climatizada de 270 m² dedicada à divulgação da cultura e das artes, com infraestrutura e 

segurança adequadas para receber visitantes. O espaço possui um Acervo Cultural equipado com trainel (sistema 

deslizante para organizar e acomodar objetos e documentos de museus) para o armazenamento das obras. A 

programação, no segmento das artes visuais, é bastante diversificada, sendo que cada exposição se estende por 45 

dias, em média. 

 

A lateral esquerda externa do prédio que dá acesso à agência central dos Correios em Juiz de Fora e ao Espaço 

Cultural Correios abriga o Corredor Cultural Renato Stehling, criado pelos Correios com o apoio da Associação de 

Belas Artes Antônio Parreiras. A parceria, fruto da assinatura de um “termo de uso de bem público” possibilitou que 

oito artistas plásticos de Juiz de Fora formassem um novo espaço cultural na cidade. Ao atrair os visitantes, os 

Correios democratizam o conhecimento e as identidades históricas da cidade e do Estado. 

 

Com uma crescente necessidade de locais para exporem suas obras, os artistas viram nos Correios um espaço 

perfeito que une credibilidade e reconhecimento da sociedade. 

 

Confira a planta baixa do Espaço Cultural Correios de Juiz de Fora 

Programação 

Exposições  

 

Espaço Cultural Correios em Juiz de Fora recebe 

exposição multimídia 

 Com o objetivo de oferecer ao público uma experiência artística e sensorial, o Espaço Cultural Correios - Juiz de 

Fora recebe a mostra “O que queremos para o mundo?”, aberta no dia 9/09. Dentro de quatro cubos mágicos 

gigantes o visitante tem a possibilidade de se transportar para um universo lúdico e criativo através da arte e da 

tecnologia. Por meio de sonoridades, visualidades e experimentações, adultos e crianças interagem com a 

exposição e passam a fazer parte de um novo mundo. Como ressalta o coordenador geral da mostra, Igor Amin, “é 

uma oportunidade única de entrar em um mundo ao qual não estamos mais acostumados a ter contato. As crianças 

habitam um universo imaginário, lúdico e fantástico”. 

A programação destinada ao público infantil conta com oficinas de cinema, fotografia, ioga e música, um fórum 

mirim, além de um espaço interativo que irá receber depoimentos de crianças participantes junto com os conteúdos 

audiovisuais produzidos por elas durante as oficinas. 

A exposição pode ser visitada até dia 7 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h; e aos sábados das 

10h às 14h. A entrada é gratuita. O endereço é rua Marechal Deodoro, 470, Centro. Informações: (32) 3690-5715. A 

exposição faz parte do projeto de mesmo título, desenvolvido em plataforma transmídia (cinema, artes, ações 

educativas, programa de TV e portal na Internet). Para 2016, está previsto o lançamento de um filme. Saiba mais 

em: www.oquequeremosparaomundo.org. 

http://www.correios.com.br/sobre-correios/educacao-e-cultura/centros-e-espacos-culturais-dos-correios/plantas/sobreCorreios_educacaoCultura_centrosEspacosCulturais_ECC_MG_pdf_planta_ECC_JuizDeFora.pdf
http://www.correios.com.br/sobre-correios/educacao-e-cultura/centros-e-espacos-culturais-dos-correios/plantas/sobreCorreios_educacaoCultura_centrosEspacosCulturais_ECC_MG_pdf_planta_ECC_JuizDeFora.pdf
http://www.correios.com.br/sobre-correios/educacao-e-cultura/centros-e-espacos-culturais-dos-correios/plantas/sobreCorreios_educacaoCultura_centrosEspacosCulturais_ECC_MG_pdf_planta_ECC_JuizDeFora.pdf
http://www.oquequeremosparaomundo.org/


 

Serviço 

Exposição multimídia O Que Queremos para o Mundo? 

Data: 9 de setembro a 7 de novembro de 2015. 

Visitação: 2ª a 6ª feira, de 10h as 18h. Sábados, de 10h as 14h. 

Local: Espaço Cultural Correios Juiz de Fora . 

Endereço: rua Marechal Deodoro, 470, Centro, Juiz de Fora/MG. 

Informações: (32) 3690-5715 | (32) 9956-5123. 

Patrocínio: Correios. 

Entrada franca - classificação livre. Acesso para pessoas com necessidades especiais. 

 

 


