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Feira de Economia Criativa é a
grande atração do Natal 2014

A Fundação Cultural formou parcerias e alianças estratégicas, planejou a
disponibilidade de recursos, mobilizou
todos os segmentos culturais e definiu
os aspectos logísticos e infra estruturais,
para realizar, no período de 15 a 24 de
dezembro de 2014, a Feira Natalina
de Economia Criativa – FENEC que,
pela sua extraordinária dimensão, ocupará todo o espaço do Complexo Cultural Concha Acústica / Praça do E.T e
a Praça da Fonte onde serão instaladas
40 tendas para abrigar os expositores,
enquanto na Concha Acústica acontecerão, diariamente, das 18h às 22 horas,
concertos de corais; orquestras sinfônicas e cameratas; shows e apresentações
artísticas diversificadas.

Pág 9

Julho Cultural: pujança da
arte varginhense

Pág 3, 4 e 5
Exposições emblemáticas, espetáculos teatrais e artísticos de
alto nível, concertos sinfônicos inesquecíveis, shows e oficinas
culturais fizeram a cidade viver e respirar cultura nos 31 dias
do mês de julho, inserindo Varginha no contexto dos mais importantes circuitos culturais do eixo BH / Rio / São Paulo.

Centro de Formação inova
na criação do Conhecimento

Pág 6 e 7
Construir o saber novo, alavancar a produção do conhecimento comprometida com o desenvolvimento social, democratizar o acesso ao conhecimento e às mais avançadas
tecnologias digitais – ao universo amplo e vasto da informática – é objetivo básico do Centro de Formação Tecnológica.
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A produção do conhecimento
comprometida com o
desenvolvimento social
Prof. Francisco Graça de Moura
Diretor-superintendente

A fundamentação teórica da produção do conhecimento comprometida com o desenvolvimento social
contempla a conceituação e o papel
da cultura, a cultura como instrumento de geração de renda e a qualificação como instrumento de apoio à
inclusão social. Metodologicamente,
está esboçado em três eixos norteadores, quais sejam: vetor cultura, vetor
auto-sustentação e vetor emancipação. O vetor cultura tem como pressuposto básico o entendimento de Varginha está implementando e conque a cultura não pode ser entendida solidando os projetos estruturantes
apenas como instrumento de prazer e “Ocupação dos Espaços Públicos de
satisfação e de valor simbólico, mas, Cultura pelos Talentos das Comunidatambém, como um bem de valor eco- des”; “Economia Criativa”, que teve na
nômico que se insere no mercado, ge- 1ª Feira de Economia Criativa de Varrando renda e emprego. Isso porque o ginha o início de sua sustentabilidade
artista ao produzir um quadro, músi- e terá na Feira Natalina de Economia
ca, escultura ou similar, gera bem de Criativa – 2014 a aquisição de sua susvalor econômico que propicia renda. tentabilidade; inserindo no mercado e
O vetor auto-sustentação parte do prin- na economia da cultura 120 artesãos,
cípio que toda pessoa para viver em so- artistas e empreendedores culturais; e,
ciedade tem necessidades a serem su- finalmente, com a futura implantação
pridas e, portanto, precisa
do “Centro de Formação
produzir e ter renda para
Tecnológica”, objeto de
A cultura não pode
garantir a auto-sustentareportagem às páginas 06
ser entendida apenas
ção. E o vetor emancipae 07 desta edição, estará
como instrumento de
ção tem como horizonte
implantada a infraestruprazer e satisfação
a conquista da cidadania
tura técnica, pedagógica
e de valor simbólico,
plena do ator social.
e operacional que intemas, também, como
A política pública
grará as políticas públicas
um bem de valor ecomunicipal de cultura do
de cultura, educação e
nômico que se insere
atual Governo da cidade
juventude, capacitando e
no mercado, gerando
de Varginha, sob a lideinstrumentalizando emrenda e emprego.
rança do Prefeito Antôpreendedores culturais e
nio Silva, através do “Plaeducadores, jovens e trano de Ação Estratégica e Participativa” balhadores nos mais diversos setores
da Fundação Cultural do Município de das mais avançadas tecnologias digiVarginha, Gestora Municipal de Cultu- tais, de possibilidades amplas e desara, está referenciada nos vetores cultu- fiadoras.
ra, auto-sustentação e emancipação,
Estamos incrementando a produacima especificados e conceituados.
ção de um conhecimento compromePara consolidar estes objetivos tido com o desenvolvimento social,
basilares da Política Pública Munici- que tenha como horizonte a conquispal de Cultura a Fundação Cultural de ta da cidadania plena do ator social.
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Biblioteca Pública, Museu e Pinacoteca
Tel.: (35) 3690-2720
Pça Governador Valadares, 141

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

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

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

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

TV Princesa - Canal 7
Tel.: (35) 3690-2710
Praça Champagnat, 29 – 4º andar
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Julho cultural: férias com cultura
todos os dias
O Circuito Cultural Integrado da
cidade de Varginha, formado pela
Casa da Cultura, pelo Theatro Municipal Capitólio, pela Estação Ferroviária e pelo Complexo Cultural Concha
Acústica Mariângela Calil / Praça do
ET, abrigou e acolheu a maior, a mais
intensa e a mais diversificada produção cultural das três últimas décadas
(a nível local e regional), resultado do

trabalho dinâmico e fecundo da Fundação Cultural do Município de Varginha, que executa a mais avançada e
legítima política pública municipal de
cultura do Sul de Minas Gerais.
Até pouco tempo, somente Ouro
Preto, Itabira, Campos do Jordão e
Poços de Caldas se destacavam no cenário cultural durante as férias julinas
com a realização dos seus famosos

Circuitos Culturais e Festivais de Inverno. Com a realização do Julho Cultural
no corrente ano, Varginha ingressou
neste privilegiado Circuito Cultural do
eixo Minas / São Paulo.
A programação do Julho Cultural
2014, que a seguir apresentamos, demonstrou cabalmente o que afirmamos e mostra que a cidade respirou
cultura e arte todos os 31 dias do mês.

Gestores da microrregião participaram do Fórum que reuniu as demandas de cada município

1º Fórum Microrregional
de Cultura
No dia 01 de julho, foi realizado o 1º Fórum Microrregional Permanente de Cultura, com a presença dos
municípios que formam a Microrregião de Varginha,
cujo objetivo foi diagnosticar e produzir o documento
“Mapeamento das Vocações, Potencialidades e Demandas Culturais” da região, destinado à Secretaria de Estado da Cultura, para subsidiar a elaboração do Plano Estadual de Cultura / Plano Decenal de Cultura de Minas
Gerais. Varginha é a sede permanente do Fórum, o que
resgata a sua liderança regional em cultura.

Equipe de Três Corações apresenta propostas

Exposição de Orquídeas
De 14 a 19 de julho, aconteceu nos Jardins da Casa da
Cultura uma bela Exposição de Orquídeas do orquidófilo de
reputação nacional Carlos Felix. No dia 16, às 14 e 20 horas,
respectivamente, o expositor pronunciou duas palestras
para dois seletos grupos de apaixonados por orquídeas no
espaço da “Petit Galerie” da Casa da Cultura.
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TV Princesa começa a ser
digitalizada
No dia 16 de julho ocorreu o pregão presencial da
licitação para aquisição das 2 ilhas de edição e 2 câmeras profissionais em HD. Estes equipamentos representam a primeira etapa do processo de digitalização da TV
Princesa, um marco histórico no processo de inserção e
da inclusão da emissora no contexto das televisões culturais mais avançadas do setor em termos tecnológicos
e operacionais.

Artesanato na Praça
De 14 a 17 de julho, no Complexo Cultural da Concha
Acústica / Praça do ET foi realizada a exposição / feira Artesanato na Praça, empreendimento de Economia Criativa sob a égide da MINARTE, que conta com o apoio do
COMIC – Conselho Municipal de Incentivo à Cultura.

História do Rádio
De 22 de julho a 06 de agosto a Casa da Cultura
abrigou a exposição “A Era do Rádio”, elaborada pela
direção do Museu Municipal, baseada na coleção de
rádios do senhor José Galvão Conde. Em 1974, junto a
amigos, Galvão Conde fundou a Rádio Vanguarda FM,
que entrou no ar em 29 de maio de 1978 e foi a pioneira em frequência modulada no Sul de Minas Gerais. Por
gostar muito de rádio, ao longo dos anos ele pediu aos
ouvintes que doassem os receptores e, com isso, formou
uma coleção exemplar com peças da década de 1940 a
1990. A equipe do Museu Municipal se sentiu honrada
em prestar esta homenagem, pois reconhece o seu nobre trabalho como jornalista e cidadão varginhense.

Foyer Aurélia Rubião:
espaço do talento
De 21 a 26 de julho, no
Foyer Aurélia Rubião, das
08 às 18 horas de segunda à
sexta e das 08 às 13 horas no
sábado, como parte dos projetos “Economia Criativa”
e “Ocupação dos Espaços
Públicos de Cultura pelos
Talentos da Comunidade”
– componentes do Plano de
Ação Estratégica 2014, foi realizada a mostra do conceituado artista José Gonzaga, artesão que se destaca por
uma produção diversificada e variada, incluindo peças
elaboradas a partir de madeiras de demolição, bambú,
cabaças e materiais recicláveis.

Prof. Francisco, Rosângela Conde e vereador Rômulo
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Capitólio para as crianças

Quinta da Boa Música

Nos dias 06, 13 e 20 de julho, domingos, foram encenadas peças teatrais para o público infantil no Theatro Capitólio, com casa lotada, muito sucesso e participação das famílias.

Durante todo o mês de julho, às quintas-feiras, das
20 às 22 horas, aconteceram as cinco apresentações
do Projeto Quinta da Boa Música, com a participação
das bandas Ozz Rocks, Mr. Bonny, Apreza, Herdeiros da
Pampa e a cantora Valentina Mangiapelo.

Camerata Jovem Beethoven
No dia 26 de julho, às 20 horas, no Theatro Municipal Capitólio,
aconteceu o Concerto de Gala da
Camerata Jovem Beethoven de São
José do Rio Preto – SP, sob a regência do Maestro Reginaldo Nascimento, de conceito internacional e

que apresentou um repertório das
mais belas e imortais composições
de Beethoven, de Handel, de Bach,
de Haydn e de Benedetto Marcello.
A Camerata Jovem Beethoven é a
mais vitoriosa experiência de inclusão social de jovens através da

cultura, da arte e da música e servirá de inspiração e referência para
a criação da Camerata / Orquestra
Sinfônica de Varginha, acalentado
sonho do povo varginhense e uma
das metas da atual gestão da Fundação Cultural de Varginha.
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Centro de Formação Tecnológica inova
e integra Políticas Públicas de
Educação, Cultura e Juventude
VARGINHA

Em Varginha, o problema da exclusão digital é uma lacuna quase tão
grave quanto à exclusão social, sendo
mesmo um sub-produto desta. Criar
acesso à tecnologia é, na verdade,
lançar mão de um sinônimo do verbo
oportunizar. As desigualdades sociais
são capazes de transformar avanços
tecnológicos em grandes obstáculos.
A inclusão digital abre uma esfera de
possibilidades pessoais, passando
pela democratização do conhecimento e do ensino e refletindo, principalmente na criação de alternativas para
a qualificação profissional. A informática é, hoje, mais do que necessidade;
é uma exigência da atualidade, de um
processo civilizatório caracterizado
por desafios e transformações céleres.
O computador tornou-se um instrumento essencial de trabalho. A crescente incorporação da tecnologia nos
processos de produção, de inovação e
construção do conhecimento, do saber novo, exigem novas estratégias na
formação de mão de obra, o que passa necessariamente pela informática.
É com esta visão que a Fundação
Cultural de Varginha, a Secretaria Municipal de Educação e o Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente
(CDCA) uniram e articularam as suas
potencialidades e recursos e formaram
uma sólida e consistente parceria para
implantar o Centro de Formação Tecnológica, que integrará políticas públicas de cultura, educação e juventude,
com os seguintes objetivos:
a) Promover a inclusão digital;
b) Utilizar o ensino à distância para
treinar e qualificar professores, educadores e empreendedores culturais;
c) Qualificar técnicos em áreas estratégicas da informática para atender às
necessidades do Município;
d) Oferecer cursos profissionalizantes
aos jovens que pretendem ingressar
no mercado de trabalho.

Esq/dir: profª Vânia Flores, presidente do CDCA; profº Francisco Graça de Moura, diretor da Fundação Cultural; e Rosana Carvalho, secretária de Educação

Características arquitetônicas
e espaciais
O projeto visa reabilitar um
dos salões da antiga Estação Ferroviária, propondo sustentabilidade,
acessibilidade, segurança e conforto visual ao público local, proporcionando espaços destinados à
inclusão digital e interatividade.
A estrutura física terá um laboratório de informática, composta
de 21 computadores interligados
em rede e acesso à Internet que tenha um baixo custo, tanto em “hardware”, quanto em “software”. O
uso destes servirá como ferramenta auxiliar no processo de construção do conhecimento de professores, alunos e comunidade local.
O espaço também contará
com sala de coordenação, recepção, área para lanches, 2 banheiros, sendo um acessível para deficientes físicos e/ou mobilidade
reduzida.
As características históricas do
local serão mantidas, por meio da

manutenção da estrutura física,
cabendo à alteração estética dos
materiais utilizados como revestimento e também a adaptação, padronização e recuperação do ambiente garantindo acessibilidade e
uniformidade à área. Sendo assim,
a revitalização deste espaço reitera a importância do uso do bem
tombado com o intuito de permitir
a transmissão do bem cultural ás
futuras gerações sem suprimir ou
alterar as marcas do tempo sobre
o mesmo.

Inovando na construção da sociedade do conhecimento
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Encontro de veículos antigos
em varginha movimenta região
VARGINHA

O ar de nostalgia tomou conta do
centro de Varginha no domingo, dia 17
de agosto. A data marcou a realização
do 1º Encontro Regional de Veículos
Antigos em Varginha. Carros clássicos,
que marcaram o avanço da indústria
automobilística em suas épocas, estiveram expostos ao longo de todo o dia
na Avenida Rio Branco, Praça do ET e
Rua Santa Cruz.
Idealizado pela AVVA - Associação
Varginhense de Veículos Antigos, com
apoio da Fundação Cultural de Varginha,
o evento reuniu mais de 200 veículos
antigos de diversas marcas e modelos.
Fords dos anos de 1928 e 1929, Dodges,
Mavericks, Landaus, Galaxies, Kombis,
Fuscas, motos e bicicletas antigas e até
um ilustre Impala fizeram o público voltar no tempo e relembrar momentos
da infância vivenciados dentro destes
veículos. “Meu pai teve um destes. Eu e
minhas irmãs viajamos muito com nossos pais em um carro deste modelo”, comentava uma senhora de Alfenas apontando para um Ford Galaxie.
Um grande destaque foi o público
de diversas cidades da região que fez
questão de prestigiar o evento. Poços
de Caldas, Pouso Alegre, Alfenas, Paraguaçu, Três Pontas, Três Corações, Bom
Sucesso, Lavras e Areado e Elói Mendes
foram algumas das cidades que marcaram presença. “Ao longo de todo o
dia tivemos um público estimado pela

Polícia Militar em cerca de 12.000 pessoas visitando os carros. Para a primeira
edição do evento, estamos muito felizes
com a receptividade e só temos que agra-

decer a ajuda de todos que tornaram isso
possível.” comenta Rogério Galanti um
dos organizadores. (Texto e fotos: Rogério
Galanti)

Esq/dir: Rosildo Beltrão, profº Francisco, Helvécio Massote e Paulo Henrique Amorim

Inovando na construção da sociedade do conhecimento

Fundação, artistas e artesãos definem Feira
Natalina de Economia Criativa
Aconteceu no dia 12 de julho na
Casa da Cultura, coordenada pelo diretor superintendente da Fundação
Cultural de Varginha Prof. Francisco
Graça de Moura, a reunião com os
representantes das associações de
artesãos e das entidades beneficentes que apóiam grupos de produção
artesanal nas comunidades carentes,
para definição dos aspectos logísticos
e infraestruturais da Feira Natalina de
Economia Criativa – FENEC, que ocorrerá no Complexo Cultural da Concha
Acústica / Praça do ET no período de
16 a 24 de dezembro de 2014. A montagem será no dia 15/12 e o funcionamento de 9h às 22h todos os dias,
exceto no dia 24/12, no qual o encerramento se dará às 14h.
A expectativa é que o evento
conte com a participação de cerca de
100 artesãos filiados às diversas associações locais atuantes no setor; 80
artesãos ligados às entidades assistenciais e filantrópicas e 25 artesãos
autônomos, perfazendo um total de
205 expositores. Além disso, deverão
participar também autônomos que
atuam na área de gastronomia típica
mineira, regional e local; na produção
de doces, bebidas espirituosas (licores), bolos e iguarias, com frutas próprias do município e da região, prin-

cipalmente, café, jabuticaba, goiaba,
limão, laranja e morango.
No palco irão se apresentar diversos corais de Igrejas Católicas e Evangélicas; cantores locais de reconhecido e proclamado talento; conjuntos e
bandas que executarão um repertório
popular qualificado e ainda uma orquestra sinfônica a ser definida.
A FENEC, pela sua extraordinária dimensão, ocupará todo o espaço
do Complexo Cultural Concha Acústica / Praça do E.T e a Praça da Fonte
onde serão instaladas 40 tendas para
abrigar os expositores, enquanto na
Concha Acústica acontecerão, diariamente, das 18h às 22 horas, concertos,
shows e apresentações musicais.
Para participação na FENEC os

artistas e artesãos deverão estar cadastrados no Sistema Municipal de
Cultura e devem entrar em contato no
telefone 3690-2705 até o dia 10 de setembro para confirmar sua presença
no evento.
Paralelamente à Feira, o Foyer
do Theatro Municipal Capitólio abrigará durante todo o mês de dezembro uma mostra de presépios, que
contará com uma urna destinada à
votação por parte dos visitantes e
posterior premiação dos melhores
trabalhos. Os interessados em se
inscrever deverão entrar em contato com a Casa da Cultura através
do e-mail casadaculturadevarginha@outlook.com ou do telefone
3690-2706.
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Projeto Arte no Museu: atividades para
crianças durante todo o mês de setembro

A Fundação Cultural, por meio da
Casa da Cultura, promove em setembro o mês de “Arte no Museu”. Para
isso, foram firmadas parcerias com os
colaboradores do Plandess (Associação Cultural Bateria Nota 10, Conselho
Comunitário da Vila Mendes, Grupo
de Apoio às Transformações Sociais
– GATS e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Social e Comunitário),
com a finalidade de proporcionar aos
alunos do Projeto de Tempo Integral
da E.E. Coronel Gabriel Penha de Paiva
uma série de atividades multidisciplinares. Elas vão envolver arte, capoeira,
palestras e café da manhã.
Confira a programação:

04/09, quinta-feira - 8h às 10h30
Oficina de saúde bucal: Construindo Sorrisos
Número de alunos: 50

11/09, quinta-feira - 8h às 10h30
Oficina de Música, com Luiz Mello: Aquarela
Número de alunos: 50

18/09, quinta-feira - 8h às 10h30
Oficina de colagem: Minha vida, minha história
Número de alunos: 50

Além do projeto Arte no
Museu, a Casa da Cultura sediará
outros eventos. Todos são produzidos pela direção do Museu
Municipal. Confira abaixo:

02/09, terça-feira - 19h30
Noite de autógrafos com
Gustavo Tavares no
lançamento do livro
“Revirando a lata de lixo (me
encontrei)”

"Você não faz fotografia apenas com uma câmera. No ato de fotografar você traz
todas as imagens vistas, os livros lidos, as músicas ouvidas, as pessoas amadas.”
Ansel Adams

* Troca do livro por 1 lata de Sustare ou
de Sustagem.Vagando em VERSUS
... mesmo porque, na vida como na arte, só o amor ensina onde vou chegar.

25/09, quinta-feira - 8h às 10h30
Pomar encantado
Número de alunos: 50

23 e 24/09, quinta e sexta-feira - 13h30 às 16h
O Museu que eu vi
Número de alunos: 50

11 a 26/09 - 8h às 18h
Exposição de fotografias de
Vanessa C.T. Reis
“Vagando em Versus”

Inovando na construção da sociedade do conhecimento

Município libera recursos para projetos
aprovados pelo Comic
Em reunião realizada no dia 11 de
agosto e considerando o elevado poder de mobilização comunitária, a evidente capacidade de agregação social
e as potencialidades que possuem de
promover inclusão social e transformação através da cultura, o Prefeito
Municipal Doutor Antônio Silva liberou, plenamente, para formalizarem
o processo de captação e alocação
de recursos, provenientes da Lei de
Incentivos Fiscais, os projetos a seguir
relacionados:
1. Concerto Cantus, de responsabilidade do empreendedor Alessandro Wagner Dias, no valor de R$
23.760,00.

2. Varginhanime Fest - Artes
gráficas e desenhos, de responsabilidade do empreendedor Alisson Pereira dos Santos, no valor de
R$21.500,00.
3. Sábado Dom (Espaço Cultural Dom), representado pelo representante legal da entidade Pedro
Henrique Marques Carvalho, no valor
de R$20.686,00.
4. Pas de Bourré, de responsabilidade da empreendedora cultural
Fátima Grasiele Saldanha, no valor de
R$24.084,00.
5. Feliz Idade na Praça, de responsabilidade da Maestrina e empreendedora cultural Joana D’Arc Garotti

Ramos Leite, no valor de R$28.800,00.
6. Botinudos do Forró - ao
vivo, de responsabilidade da empreendedora cultural Valéria Aparecida Silvério Feliciano, no valor de
R$7.700,00.
7. Ensinar e brincar é só começar, do empreendedor Paulo da
Silva Monteiro, no valor de R$9.000,00.

Conferência Magna em homenagem ao Mês
do Maçom no Theatro Capitólio
Em comemoração ao Mês
do Maçom (agosto), a Fundação
Cultural de Varginha prestou uma
homenagem à Maçonaria, através
da Casa da Cultura e da Loja Maçônica União e Humanidade, que
foi fundada em 18 de novembro
de 1923 e possui 90 anos de contribuição social no município de
Varginha.
Em reconhecimento a este
importante legado, foi promovida
uma Conferência Magna, com palestras ministradas por Raimundo
Nonato de Castro Andrade e Luiz
Agapto Maritan, com os temas
“Maçonaria e sua história” e “O
que pensa e o que estuda um maçom?”. O evento aconteceu no dia
26 de agosto, às 20h, no Theatro
Municipal Capitólio.
Está em fase de produção, ainda, em parceria com a TV Princesa,
um documentário sobre a história
e a participação da Maçonaria no
desenvolvimento de Varginha, que
será lançado no dia 1º de outubro
na Casa da Cultura.
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Secretaria de Educação inaugura consultório odontológico na E. M. São José

No dia 25 de julho, às
10h, a Prefeitura Municipal de
Varginha, através da Secretaria Municipal de Educação e
Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou o Consultório
Odontológico Kátia Diogo Esteves na Escola Municipal São
José. O consultório odontológico leva o nome da dentista
Drª Kátia Diogo Esteves, em
homenagem póstuma aos relevantes serviços prestados
pela servidora à saúde bucal
no município de Varginha. O
novo consultório tem instalações adequadas às normas da
vigilância sanitária, contando
também com sala de espera e
novo escovódromo. “Esta obra
representa o fortalecimento
do trabalho intersetorial que
vem sendo desenvolvido nesta gestão junto à Secretaria de
Saúde”, destacou a Secretaria
de Educação Rosana Aparecida Carvalho.

Fundo Estadual de Cultura libera recursos
para revitalização da Biblioteca Pública
Com a inauguração da Casa
da Cultura em novembro de 2013,
a Biblioteca Pública Municipal Deputado Domingos de Figueiredo foi
incorporada e integrada a este novo
equipamento cultural da Fundação
Cultural de Varginha, ganhando espaço amplo, confortável e funcional
para o desenvolvimento de suas atividades. Foi elaborado o Projeto de
Readequação da Biblioteca Pública
Municipal e encaminhado ao Fundo
Estadual de Cultura com uma solicitação de R$70.000,00 (Setenta mil reais)
para aplicação na compra do novo e
moderno mobiliário, na aquisição de
um rico acervo de novos livros e instalação da Biblioteca Virtual e de uma

Lan House Comunitária, o que permitirá aos usuários ter acesso a todas as
fontes de informação ofertadas pelas
mais avançadas tecnologias.
No dia 19 de agosto o Diretor do
Fundo Estadual de Cultura Dr. Paulo
de Tarso comunicou oficialmente ao
Diretor Superintendente da Funda-

ção Cultural Prof. Francisco Graça de
Moura a aprovação do Projeto e a liberação e repasse dos recursos para o
início imediato do processo de revitalização da Biblioteca Pública Municipal. A Fundação Cultural de Varginha
entrou com uma contrapartida de
R$19.000,00 (Dezenove mil reais).

