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Secretária de Estado da Cultura faz 
visita histórica a Varginha

Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto 
apresenta grande concerto no Capitólio

Recepcionada pelo prefei-
to, Antônio Silva, pelo diretor-
superintendente da Fundação 
Cultural, professor Francisco 
Graça de Moura, pelo presiden-
te da Câmara, Leonardo Ciacci 
e pelo vereador Adílson Rosa, 
dentre outras autoridades, a vi-

sita da Secretária de Estado da 
Cultura de Minas Gerais Eliane 
Parreiras foi um marco para Var-
ginha no dia 04 de junho, espe-
cialmente para o Teatro Capitó-
lio, que reabriu suas portas para 
eventos que resgatam a Cultura 
na cidade.

Arte e cultura são difundidas pelos 
bairros de Varginha pelo projeto 
Cidade Criativa

Foyer Aurélia Rubião é ocupado pela 
arte varginhense
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E X P E D I E N T E

O nosso tempo caracte-
riza-se por uma nova cultura 
no fazer da gestão pública: 
socializar o poder, negociar, 
trabalhar com autonomia, 
flexibilizar, interagir, promo-
ver sinergias, compatibili-
zar tempos heterogêneos, 
múltiplos atores e processos 
de ação, isto sem falar no 
acesso e no uso de tecno-
logias de informação que 
asseguram velocidade, in-
teratividade e proatividade 
dos agentes e 
organizadores 
que se movem 
na rede, no teci-
do das relações 
sistêmicas.

O setor da 
cultura por en-
volver ações e 
atividades pro-
fundamente 
dinâmicas, agregadoras e 
interativas exige processos 
de gestão efetivados por 
um ordenamento institu-
cional embasado nas pre-
missas e diretrizes acima 
elencadas e explicitadas.

Em conformidade com  
essas premissas básicas, a 
nova Gestão Pública Mu-
nicipal que se instalou na 
cidade pretende, através 
da Fundação Cultural, im-
plementar uma nova e 

O novo conceito de política 
pública de Cultura

inovadora política pública 
de cultura, transformado-
ra e inclusiva, em que a 
produção cultural, a econo-
mia criativa e a economia 
solidária focada na cultura 

atuem como 
efetivas induto-
ras da transfor-
mação social, 
da geração 
de emprego e 
renda, como 
fomentadoras 
do empreen-
dedorismo cul-
tural coletivo e 

individual.
E que a cultura funcione 

como pilar do desenvolvi-
mento sustentável que se 
inaugurou em Varginha e 
como ferramenta vigorosa 
da inclusão social e eco-
nômica dos artistas, dos 
artesãos, dos músicos e de 
todos os atores e protago-
nistas do universo cultural.

Antônio Silva
Prefeito de Varginha

Democratização e  
Desenvolvimento da Cultura

A política pública muni-
cipal da cultura, da qual a 
Fundação Cultural é gesto-
ra e executora, tem, entre 
as suas prioridades, orga-
nizar e estruturar os equi-
pamentos e os espaços 
públicos do seu sistema de 
difusão cultural para fomentar, incrementar e apoiar as 
diversas manifestações culturais – populares e eruditas 
– assegurando o acesso de todos os segmentos sociais 
e de todos os cidadãos aos bens culturais, ou seja, pro-
mover a democratização da cultura.

Inserem-se também, no conjunto das prioridades, 
apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifesta-
ções culturais varginhenses e seus respectivos criado-
res; priorizar na ação cultural da Fundação o produto 
cultural originário das comunidades urbanas e rurais do 
municipio; preservar os bens materiais e imateriais do 
patrimônio cultural, artístico, arquitetônico e histórico; 
e velar e assegurar a sobrevivência e o florescimento 
dos modos de criar, fazer e viver das comunidades de 
Varginha. 

Nesta edição inaugural do Varginha Cultural opta-
mos por apresentar, de forma resumida e didática, os 
projetos e ações desenvolvidos e implantados de 02 
de janeiro a 31 de julho de 2013 e que demonstram, de 
maneira cabal e indubitável, que hoje existe uma efeti-
va política pública municipal de cultura fundamentada 
na diversidade, na inclusão social e econômica e na de-
mocratização da cultura. Agora o contribuinte e o inves-
tidor em cultura sabem e saberão sempre onde os seus 
recursos estão sendo aplicados. 

Este JORNAL DA CULTURA (Varginha Cultural) é mais 
um instrumento para consecução desses objetivos.

Francisco Graça de Moura
Diretor-superintendente  

Fundação Cultural do Município de Varginha

Que a produção cultural, 
a economia criativa e 
a economia solidária 

focada na cultura atuem 
como efetivas indutoras 
da transformação social, 
da geração de emprego 
e renda, como fomenta-
doras do empreendedo-
rismo cultural coletivo e 

individual.

CulturalV A R G I N H A



3Inovando na construção da sociedade do conhecimento

Visita de secretária mostra novo tempo para a cultura de Varginha

Estou voltando encantada, muito feliz pela 
oportunidade não só por poder ver de perto alguns bens 
culturais que são muito importantes, mas também estar 
mais perto da sociedade civil e estreitar ainda mais os 
laços com a Fundação Cultural.
Eliane Parreiras, secretária de Cultura de Minas Gerais

Temos que resgatar aquele dinamismo que sempre foi 
próprio de Varginha e retomar nossa cidade como polo 
cultural da região. Queremos realmente que o Estado 
encontre aqui um parceiro à altura da qualidade da 
política estadual de cultura.
Francisco Graça de Moura, diretor da Fundação

Parabenizo a iniciativa do Governo de Minas ao trazer a 
cultura ao encontro do cidadão, onde ele mora, onde ele 
desenvolve suas atividades culturais. Esta visita mostra 
servirá, com toda certeza, para aumentar os nossos laços 
para o bem do povo de Varginha.
Antônio Silva, prefeito de Varginha

A visita da secretária Eliane Parreiras no dia  04/06 
iniciou-se no Theatro Capitólio. Ela visitou a exposição 
do artista plástico e pintor varginhense Lucas Abreu e 
também a mostra coletiva solidária de dez artesãs vargi-
nhenses. A Camerata do Conservatório Estadual de Mú-
sica fez as boas vindas à secretária ao som da Pequena 
Serenata de Mozart e o Coral da Feliz Idade homenageou 
a Secretária de Cultura com músicas de raiz.

Eliane Parreiras fez a apresentação do projeto Minas 
Território da Cultura e conheceu o projeto de restauração 
arquitetônica do edifício. Em seguida, ela caminhou até 
a Câmara de Varginha, o Museu Municipal e depois teve 
contato com o projeto de transformar a Estação Ferroviá-
ria em um Centro Cultural.
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Cultura dá vida às praças
Cultura em todos os cantos da cidade. Esta é a propos-

ta do projeto Cidade Criativa ao promover a descentrali-
zação de suas ações para todos os bairros da cidade, de 
modo que todos tenham acesso às manifestações artísti-
cas e culturais. O evento já ocorreu em três praças: Santa 
Cruz (11/05), Alto do Sion (29/06) e Vila Floresta (27/07). 

Estão de volta as quintas com música boa
O já tradicional proje-

to Quinta da Boa Música 
retornou na primeira se-
mana do mês de julho. Até 
agora, já contou com as 
apresentações das bandas 
Plágio, Yellow Birds, Gam-
biarra e Sissibonaflá.

Por meio de votação no Varginhacultural.com.br, os 
espectadores poderão escolher a melhor banda. A 
vencedora vai se apresentar em Ribeirão Preto/SP e 
ainda gravar um DVD na gravadora comunitária da 
Fundação. Esta iniciativa é a nossa busca para trazer 
sustentabilidade e visibilidade aos artistas locais.
Francisco Graça de Moura, diretor da Fundação

O público lota todas as 
edições que acontecem na 
plataforma de embarque 
da Estação Ferroviária de 
Varginha, sempre as quin-
tas-feiras, das 20h às 22h

Interessados devem fazer 
contato  pelo (35) 3690-2700.

FOTOS: M
ARCO ANTÔNIO PINTO

FOTO: AGNALDO M
ONTESSO
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Economia criativa é realidade
O Foyer Aurélia Rubião do Theatro Municipal 

Capitólio recebeu de janeiro a julho deste ano 15 
exposições. Foram 71 artesãos, que puderam expor 
sua arte ao público. A iniciativa faz parte do projeto 
“Ocupação dos Espaços Públicos pelos Talentos da 
Comunidade” 

Grande quantidade dos artesanatos são elabo-
rados com produtos recicláveis ou que aproveitam  
matéria prima da natureza. Todos foram feitos por 
artistas varginhenses.

Varginha, por meio de sua 
política pública de cultura, 
consolida e efetiva a primeira 
experiência vitoriosa de 
economia criativa em Minas, o 
que torna a Fundação Cultural 
pioneira na implementação 
de oportunidades de trabalho 
e renda para o segmento 
artesanal do nosso município
Francisco Graça de Moura, 
diretor da Fundação

O Museu Municipal foi reaberto no dia 30/04 com a  Expo-
sição Itinerante “Drummond: testemunho da experiência hu-
mana”. Durante o evento, os participantes ouviram um recital 
com as mais conhecidas poesias do autor, e também assistiram 
a uma encenação musicada sobre sua vida. O ator Alessandro 
Dias interpretou Carlos Drummond de Andrade e conduziu os 
visitantes pela exposição.

Museu é reaberto com Drummond

O 1º Encontro de Res-
ponsabilidade Social-Cultu-
ral foi realizado no dia 08/04 
na Associação Médica de 
Varginha, com o tema  “A 
empresa privada partici-
pando da construção da so-
ciedade do conhecimento”. 

O Diretor Superintenden-
te, Francisco Graça de Moura, 
apresentou aos empresários 
o Plano de Desenvolvimen-
to Cultural Sustentável para 
a cidade de Varginha e o Ca-
lendário Anual de eventos 
culturais da cidade.

Cultura e responsabilidade social No dia 13/06, cerca 
de 50 empreendedores 
e produtores culturais de 
Varginha participaram 
do Programa de Capa-
citação Território do 
Saber promovido pelo 
Governo de Minas em 
parceria com a Fundação 

Cultural.  Os participan-
tes tiveram a oportuni-
dade de conhecer com 
detalhes a Lei Estadual 
de Incentivo à Cultura; 
como informações sobre 
isenção fiscal, limites de 
incentivo e elaboração de 
projetos culturais.

GRUPO PEDREIRA
SANTO ANTÔNIO

Vendas: (35) 3690-5700 e (35) 8401-1419
www.pedreirasantoantonio.com.br

APOIO CuLTuRAL
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Ao som de Mozart e Dvorak, a apresentação da 
Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto reabriu as 
portas do Theatro Capitólio para concertos na ma-
nhã de domingo, 07/07. O concerto foi regido pelo 
maestro Reginaldo Nascimento e contou também 
com uma apresentação da solista Riane Benedini.

De cara nova
No dia 02/07, a nova 

logo para a TV Princesa, o 
Portal VarginhaCultural.
com.br, a reforma do Thea-
tro Capitólio e a nova estru-
tura funcional da Fundação 
Cultural foram apresentadas 
ao prefeito Antônio Silva.

Os projetos dão uma 
nova identidade e dinâmi-
ca às ações da Fundação 

Cultural e de seus órgãos e 
foram desenvolvidos pelos 
próprios servidores. O por-
tal já está no ar com todas 
as informações da Funda-
ção e a nova estrutura fun-
cional já está operação. Os 
demais projetos estão em 
fase final de execução e se-
rão implementados ainda 
neste semestre.

FOTOS: AGNALDO M
ONTESSO


