Cultural
VARGINHA

Jornal da Fundação Cultural do Município de Varginha / MG • Outubro 2013 • nº 3 • VarginhaCultural.com.br

Casa da Cultura de Varginha torna-se realidade

A antiga mansão da Dona Vica Frota, na Praça Governador Benedito Valadares, 141, está se transformando na
Casa da Cultura de Varginha. O espaço
no centro da cidade, atrás da Igreja
Matriz, abrigará a Biblioteca Pública, o
Museu Municipal, uma Pinacoteca, um
Espaço para Eventos Literários, uma
Cafeteria Típica Mineira, uma Galeria
de Arte e uma Biblioteca Virtual.
A mudança para o espaço foi iniciada em outubro e a inauguração será
no dia 05 de novembro.
O imóvel é um patrimônio cultural da cidade, tombado em 04 de junho de 2001.
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TV Princesa: novos estúdios e identidade visual
FOTOS: MARCO ANTÔNIO PINTO

Na noite de 7 de outubro, dia da comemoração do aniversário
de 131 anos de Varginha, a TV Princesa entrou no ar com os estúdios
renovados e com uma identidade visual totalmente reformulada.
Na solenidade de abertura, as autoridades destacaram a importância do canal de Varginha ao trazer informações voltadas para
a disseminação da cultura e da educação na cidade.
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Uma Casa da Cultura digna da cidade de Varginha
riosa cidade de Varginha , eterna
Princesa do Sul, Polo Cultural do
Sul de Minas.
A Casa da Cultura acolherá e
hospedará os seguintes núcleos de
polarização e irradiação culturais:
Biblioteca Pública, Museu Municipal, Pinacoteca, Espaço para Eventos Literários, Cafeteria Típica Mineira, Galeria de Arte e Biblioteca
Virtual.
Reconhecendo a importância e o alcance da Casa da Cultura
como instrumento e mecanismo
de transformação social e desenvolvimento sustentável, além de
alavanca fundamental à educação
de qualidade, a Secretária de Estado de Cultura Eliane Parreiras liberou a importância de R$70.000,00
(setenta mil reais) para a atualização do acervo da Biblioteca Pública Municipal e aquisição dos
equipamentos para instalação da

Biblioteca Pública recebe recursos
da Secretaria de Estado de Cultura
Além da mudança de
local, da antiga Estação Ferroviária para a Casa de Cultura, um investimento de
R$ 70 mil da Secretaria de
Estado de Cultura possibilitará a atualização do acervo da Biblioteca Pública
Municipal e aquisição dos
equipamentos para instalação da Biblioteca Pública

Virtual. Os recursos foram
obtidos em reunião realizada em setembro com a
secretária Eliane Parreiras,
por intermédio do deputado estadual Dilzon Melo, de
acordo com o projeto apresentado pelo diretor-superintendente da Fundação,
professor Francisco Graça
de Moura.
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No dia 04 de junho de 2001 foi
efetivado o tombamento do imóvel
conhecido como antiga residência
da Dona Vica Frota, localizado à Praça
Governador Benedito Valadares, 141
(antigo Largo da Matriz), hoje oficialmente integrado ao patrimônio cultural da cidade de Varginha, permitindo que a praça onde está situado o
imóvel não mais sofra perdas irreparáveis em seus exemplares históricos.
A partir do dia 05 de novembro de 2013, por iniciativa ousada e oportuna da atual gestão da
Fundação Cultural do Municipio de
Varginha e como decorrência da
política pública de cultura da atual
administração municipal, o imóvel
tombado e integrante do patrimônio cultural do Municipio, sito no
antigo largo da Matriz, cumprirá,
enfim, a sua nobre missão: abrigará e hospedará em grande estilo a
Casa da Cultura da heraldina e glo-

Biblioteca Pública Virtual. É o primeiro apoio concreto que a Casa
da Cultura receberá para cumprir
as suas importantes finalidades e
objetivos.
Francisco Graça de Moura
Diretor superintendente
Fundação Cultural de Varginha

APOIO CULTURAL

Cuidando do nosso coração por onde transitam as nossas emoções. Velando pelas
artérias por onde fluem os nossos sonhos
e esperanças. Agora, demonstrando o seu
compromisso com o desenvolvimento do
município de Varginha, torna-se a primeira
organização da área de saúde
a investir em cultura na cidade.
Av. Rui Barbosa, 158 - Centro
Tel.: (35) 3221-2000
www.minascardio.com.br
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Homenagem aos 131 anos de Varginha tem semana repleta de eventos culturais

Juventude acumulada é o Espetáculo
O evento, organizado pela Fundação Cultural no Theatro Capitólio para o encerramento
da Semana do Idoso e início das comemorações do aniversário da cidade, trouxe o tema
“O homem não envelhece, muda a perspectiva
de vida”. O espetáculo contou com a participação das Lavadeiras da Barcelona, sob a batuta
do Mestre Claudião; Seresteiros Velha Guarda,
com o cantor Lalá; coreografias artísticas e audição do Coral dos Aposentados de Varginha,
sob a regência da Maestrina Joana D’Arc.

6 de outubro

Nova TV Princesa

Orquestra Sinfônica de Poços de Caldas

Além da comemoração dos 131 anos de
Varginha, o Quinta da Boa Música completou,
no mês de outubro, quatro anos de criação. A
plataforma de embarque da antiga Estação Ferroviária de Varginha recebeu os músicos Daniel
Penido (percussionista, baterista e ator) e José
Henrique Lorenzo (tecladista, cantor e compositor, também conhecido como Zé Guela). A
dupla usa formas musicais curiosas e inovadoras interagindo com o público que se tornou
parte do espetáculo.

Às 18h, entrou no ar a nova TV Princesa.
Ao completar 22 anos de história da emissora,
o prefeito Antônio Silva reinaugurou as instalações do canal, que conta com novos programas e uma identidade visual renovada.

Os 80 músicos da Orquestra Sinfônica de
Poços de Caldas encantaram o público do Theatro Capitólio na manhã de domingo. “Varginha
respira e transpira cultura”, ressaltou o maestro
Agenor Ribeiro Neto, da Sinfônica de Poços.

FOTOS: MARCO ANTÔNIO PINTO

Quinta da Boa Música especial

FOTOS: MARCO ANTÔNIO PINTO

1º de outubro

7 de outubro

FOTOS: MARCO ANTÔNIO PINTO

3 de outubro

FOTOS: MARCO ANTÔNIO PINTO
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A Fundação Cultural mobilizou os talentos da terra de 01 a 07 de outubro para abrilhantar as comemorações do aniversário da Princesa do Sul

Confira a programação:
Jornal Cidade: noticiário com enfoque na cultura e educação. Apresentado pelo jornalista
Francisco Pereira, de segunda a sexta, às 18h30.
Plugado: o programa de música da TV Princesa. Apresentado às terças-feiras, às 18h,
pelos jornalistas Keila Costa e Marcelo Paiva.
Conversa Franca: programa de entrevistas.
Vai ao ar às quartas-feiras, às 18h, com apresentação do jornalista Agnaldo Montesso.
Momento da Saúde: saúde e qualidade de vida
em destaque. A apresentação é feita pelo Dr. Adílson Rosa, às sextas, às 18h, e segundas, às 11h.

7 de outubro

Talentos varginhenses
O espetáculo “Varginha, Cidade dos
Talentos” contou com as apresentações da
Banda Plágio e do Cantus Coral Cênico, do
Conservatório Estadual de Música Maestro
Marciliano Braga.
O prefeito Antônio Silva e o deputado
estadual Dilzon Melo receberam o título
“Amigo das Artes e da Cultura”, oferecido
pela Fundação Cultural.
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Antônio Silva
Prefeito de Varginha
Vérdi Lúcio Melo
Vice-prefeito

TV Princesa - Canal 7
Tel.: (35) 3690-2711
Praça Champagnat, 29 –
4º andar

A
programação
contou com a exposição
de banners ilustrativos
de Educação Patrimonial. Foi exibido o vídeo
de educação patrimonial: “Uma declaração de
amor à Varginha” e também feito o lançamento
da Cartilha “Memórias
das Catanduvas” – Varginha e seu Patrimônio
Cultural, cujo primeiro
exemplar foi entregue
ao prefeito Antônio Silva (foto).

FOTO: MARCO ANTÔNIO PINTO

A Fundação Cultural
e o Conselho Deliberativo
do Patrimônio Cultural de
Varginha-CODEPAC realizaram no dia 27 de setembro, na Câmara Municipal,
a 4ª Jornada Mineira do
Patrimônio Cultural.
O projeto é desenvolvido pela Secretaria
de Estado de Cultura de
Minas Gerais por meio
do Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e
Artístico de Minas Gerais
– IEPHA/MG.
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Francisco Graça de Moura
Diretor-superintendente da Fundação
Cultural do Município de Varginha
Conselho de Programação
Francisco Graça de Moura
Rosana Aparecida Carvalho
Vânia de Fátima Flores Paiva
Rogério Moreno
Aparecida Luciene Resende Rosa

Rádio Melodia FM
Tel.: (35) 3690-2720
Rua Radialista
Gilberto Lima, 50

Theatro Capitólio
Tel.: (35) 3690-2721
Rua Presidente
Antônio Carlos , 522

Conselho Deliberativo
Diná de Souza Melo
José Roberto Sales
Rosana Aparecida Carvalho
Vânia Vinhas Cardoso
Paulo César de Oliveira
Conselho Editorial
Ana Luiza Romanielo, Cláudio Martins,
Marco Antônio Pinto e Rosildo Beltrão

Biblioteca Pública, Museu Municipal,
Cafeteria Mineira e Pinacoteca
Tel.: (35) 3690-2720
Praça Governador Valadares, 141

Jornalistas responsáveis
Agnaldo Montesso MG15.903 JP
Keila Costa MG10.019 JP
Tiragem: 1.200 exemplares
Impressão: Rograf Editora
Praça Matheus Tavares, 121 – Centro
37002-320 • Varginha/MG
www.varginhacultural.com.br

CODEPAC
Tel.: (35) 3690-2718
Praça Matheus
Tavares, 121

COMIC
Tel.: (35) 3690-2718
Praça Matheus
Tavares, 121
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Sabadão Cultural abre novos espaços para os talentos
FOTOS: ANA LUIZA ROMANIELO

No sábado, dia 12 de
outubro, aconteceu a 1ª edição do Projeto Sabadão Cultural na Estação das Artes.
A abertura foi feita pelo
diretor-superintendente
da Fundação Cultural, prof.
Francisco Graça de Moura,
e pelo vereador Dr. Adilson Rosa, representando a
Câmara Municipal. Ambos
destacaram a importância
do evento para promover
uma nova alternativa cultural à população e criar um
espaço democrático onde
os artistas possam divulgar
os seus trabalhos.
A feira de artes contou
com a participação de 32
artesãos com mostras de
crochê, mosaico, trabalhos
com reciclados, cabaças,
pintura em tecido, patchwork, brinquedos, caixas
para presente, cerâmica,
entre outros. Os artistas puderam mostrar seus trabalhos ao longo de todo o dia,
na antiga plataforma de
embarque e no hall da estação ferroviária. As carica-

turas do desenhista Ender
foram as mais procuradas.
Na rua, em frente à Estação, o grupo de capoeiristas da Casa da Capoeira
fez uma apresentação e,
próximo ao local, foram co-

locados brinquedos para as
crianças.
Nos trilhos foi montada
uma praça de alimentação
com lanches variados e a
culinária típica do interior,
com pamonhas, cural de mi-

lho verde e pé de moleque.
No palco, apresentaramse o Coral dos Aposentados,
as cantoras Valentina Mangiapelo, Lilly Joplin e Luciana Lima e o Rap Mente Livre
com Jonatas e John Erickson.

Servidores participam de capacitação em ICMS Cultural
O arquiteto e conselheiro do Conselho
Deliberativo do Patrimônio Cultural – CODEPAC,
Álvaro Jatobá, e a oficial
de administração Daniele Ribeiro, representando
a Fundação Cultural de
Varginha, estiveram em
Santa Rita do Sapucaí no
dia 10 de outubro, para a
capacitação em atuação
no ICMS Cultural.
No evento, foi distribuída a cartilha de educação patrimonial “Me-

mórias das Catanduvas”,
lançada recentemente na
Jornada do Patrimônio
Cultural.
O curso foi ministrado no Auditório da Incubadora Municipal, por
Rogério Stockler de Mello,
que é presidente da Organização em Defesa do
Patrimônio Cultural das
Minas Gerais – ODEPAC/
MG, conselheiro do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural – CONEP
e consultor de Patrimônio

Cultural e Turístico.
O
objetivo
do
workshop foi atualizar
os agentes municipais
da área da cultura para
o cumprimento das exigências do IEPHA/MG,
de acordo com a discussão da Deliberação
Normativa 002/2012 do
CONEP exercício 2015 e,
com isso, garantir a pontuação do município de
Varginha para o recebimento do produto da arrecadação do ICMS.

