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Marco para a cultura de Varginha
é oficialmente inaugurado
Um patrimônio cultural de Varginha passou a ser também um
local para reunir parte da cultura e história de Varginha. No dia 05 de
novembro de 2013 foi inaugurada oficialmente a Casa da Cultura. A
antiga mansão da Dona Vica Frota, na Praça Governador Benedito
Valadares recebeu todo o acervo da Biblioteca Pública, as obras e arquivos do Museu Municipal, uma Pinacoteca, um Espaço para
Eventos Literários, em
breve uma Cafeteria
Típica Mineira, uma
Galeria de Arte e uma
Biblioteca Virtual.
Páginas 3 e 4

Natal com muita cultura
A parceria entre Fundação Cultural de Varginha, Aciv, Sindvar, EPTV e Viacabo traz uma série
de atrações para encantar os varginhenses e visitantes na Programação Cultural do Natal 2013.
Entre as atrações estarão o Sabadão Cultural
no Largo da Matriz no dia 14/12, com a apresentação do Cantus Coral Cênico. A Orquestra Sinfônica
de Ribeirão Preto fará uma grande apresentação
na Concha Acústica no dia 16/12. A programação
conta ainda com mostra de artesanato na Oficina
do Papai Noel, no Foyer do Theatro Capitólio de
16 a 22/12.
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Elaboramos o Plano de Desenvolvimento Cultural Sustentável da Cidade de Varginha para ser cumprido em
quatro anos – 2013 a 2016 – realizando,
neste período, todas as metas e prioridades da política pública de cultura da atual administração municipal.
Foi gratificante constatar, por
ocasião do fechamento desta edição,
que 60% das metas foram cumpridas, apesar de todas as dificuldades
que herdamos e do orçamento defasado que nos foi legado. Foram realizadas 22 exposições artesanais de
120 artesãos que venderam as suas
produções, o que significa na prática,
a consolidação e a sustentabilidade
do Projeto Economia Criativa. Fomos
o 1º município mineiro a executar uma
experiência exitosa neste setor.
As duas edições do Sabadão Cultural demonstraram que este Projeto já
é um empreendimento vitorioso, pois
nas duas edições teve a participação
de 71 artesãos, 03 artistas plásticos, 05
microempreendedores no setor da gastronomia típica local regional, 01 coral, 05 bandas, 10 cantores, 05 grupos
de capoeira e dança de rua, ou seja, a
participação efetiva de representantes
de todas as manifestações artísticas e
culturais. Isto significa a democratiza-
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ção da cultura como instrumento de
transformação e inclusão sociais.
Do “rock ao pop”, como diz o Nelson
Mota, o Projeto Quinta da Boa Música
com a presença participante de um público inédito formado por todas as gerações, que curtiu 21 bandas (desde locais
até internacionais), o que proporcionou
ao projeto alcançar repercussão regional e nacional e gerar a criação do Programa Plugado da TV Princesa.
Cerca de 5 praças foram ocupadas
com cultura por meio do Projeto Cidade
Criativa, com destaque para as apresentações do “Grupo Vocal Varginha” (Coral
dos Aposentados de Varginha).
O Theatro Municipal Capitólio
acolheu nestes 12 meses cerca de 69
eventos: teatro, ballet, dança (inclusive 05 festivais), além de eventos cívicos, congressos, seminários, fóruns,
cursos e simpósios, o que confirmou a
sua condição de equipamento cultural
nobre da cidade.
Outro projeto importantíssimo
foi a Ocupação dos Espaços Públicos
com Cultura – Talentos Varginhenses
que revelou e inseriu no universo da
economia da cultura, 8 artistas plásticos egressos de comunidades carentes
da cidade.
Fizemos ainda a recuperação dos
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Mais de 60% das metas já cumpridas

equipamentos, reforma e modernização das instalações e estúdios da TV
Princesa.
Finalmente, a implantação e a
inauguração da Casa da Cultura –
antigo e acalentado sonho do povo
de Varginha, tendo à frente o Prefeito
Antônio Silva – inaugurada no dia
05/11/2013 e que passou a hospedar o
Museu Municipal, a Biblioteca Pública
Municipal, a Galeria e Pinacoteca e a
Cafeteria Típica Mineira/Espaço para
eventos literários.
A realização de 06 a 25/12/2013
do Natal Cultural, inédito e inovador,
cuja programação encontra-se à pg.
05 deste jornal, encerrará com chave
de ouro este ano de 2013, pois será um
Natal de paz, de fraternidade, de solidariedade e de amor.
Francisco Graça de Moura
Diretor-superintendente da Fundação
Cultural do Municipio de Varginha
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A Cultura de Varginha reunida em uma nova Casa
O dia 5 de novembro de 2013 fica marcado na história de Varginha com a inauguração da Casa da Cultura. A Casa cumprirá
sua nobre missão de reunir, em um mesmo
local, o Museu Municipal, a Biblioteca Pública Municipal, a Pinacoteca, uma Galeria de
Arte, um Espaço para Eventos Literários e,
em breve, uma Cafeteria Típica Mineira.
Dentre os convidados presentes estiveram diversas autoridades, como o vice-prefeito Vérdi Lúcio Melo, vereadores, secretários
de Governo, além de jornalistas, empresários,
funcionários e membros da comunidade.
O diretor-superintendente da Fundação Cultural, prof. Francisco Graça de Moura,
destacou “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”. Em seu discurso,
o vice-prefeito Vérdi Lúcio Melo afirmou que
a Casa da Cultura simboliza um novo tempo
na cultura e na arte de Varginha e o Dr. Adilson Rosa, representando o poder legislativo,
elogiou a iniciativa ressaltando o papel da
cultura no desenvolvimento da sociedade.
Durante o evento, o público foi informado das diversas políticas públicas que
vêm sendo desenvolvidas na área cultural
do município e também conheceu as novas
instalações da Biblioteca e a organização didático-pedagógica do Museu. Na Galeria de
Arte e Pinacoteca todos se encantaram com
a exposição Redescobrindo Minas, com as
mais belas fotografias de Minas Gerais.

Praça Gov. Benedito Valadares, nº 141.
Horários de visitação:
8h às 18h, de segunda à sexta-feira.
A entrada é franca.

Autoridades fazem o desenlace da fita de inauguração da Casa de
Cultura de Varginha

A inauguração foi marcada pela bela apresentação
da violinista Daiana Mazza

Acervo do Museu Municipal foi todo transferido para
a nova estrutura na Casa da Cultura

Vice-prefeito Vérdi Lúcio Melo representou o prefeito Antônio Silva e
falou em nome do Poder Executivo

Peças expostas garantem a permanência da memória de Varginha e
do Sul de Minas

Biblioteca passa a contar com espaço apropriado para a literatura
infanto-juvenil, com diversos brinquedos pedagógicos

Diretor-superintendente da Fundação Cultural, professor Francisco
Graça de Moura, quando pronunciava o seu discurso oficial

Convidados especiais prestigiaram a inauguração da Casa de Cultura, que agrega, em um só local, vários setores culturais do município

A religiosidade do povo varginhense e mineiro está presente
no Museu Municipal
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Natal Cultural 2013

SÁBADO, 14 DE DEZEMBRO

Natal no largo da matriz
Local: Praça Gov. Benedito Valadares (antigo Largo da Matriz)
Resgate do Largo da Matriz como um espaço urbano de cultura, de paz, de
solidariedade social e de confraternização do povo de Varginha

Sabadão Cultural Especial
14h às 22h
» Rodas de Capoeira;
» Dança de Rua;
» Apresentação de Corais e Orquestras;
» Apresentação de Bandas de vários ritmos;
» Apresentação/Exibição de Grupos Folclóricos;
» Apresentação de cantores varginhenses;
» Feira/Mostra de Artesanato de Natal, Artesanato Decorativo e Utilitário e Industrianato, produção dos 60 artesãos integrantes do Projeto
Economia Criativa da Fundação Cultural;
» Barracas com variedades da Gastronomia Mineira.

Alegrai-vos! É Natal!
20h às 21h: A fachada da Casa da Cultura, localizada no contexto do Largo

da Matriz, será feericamente iluminada e das janelas do casarão tombado e
integrante do patrimônio cultural de Varginha o Cantus Coral Cênico apresentará o Concerto de Natal. Caberá ao Prefeito Antônio Silva acionar o botão que
acenderá as luzes.

SEGUNDA, 16 DE DEZEMBRO

Concerto de Gala de Natal
da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto
Local: Concha Acústica / Praça do ET
Resgatando o complexo cultural Concha Acústica Mariângela Calil – Praça
do ET como espaço urbano nobre de manifestações culturais e cívicas
19h: culto ecumênico Jesus, Alegria dos Homens
20h: concerto de gala da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto
Composições inspiradas na temática do Natal e obras dos grandes compositores da música clássica.
16 A 23 DE DEZEMBRO

Oficina do Papai Noel

apoio

realização

Local: Foyer Aurélia Rubião – Theatro Municipal Capitólio
9h às 22h: Grande exposição de artesanato inspirado em temas natalinos. Os artesãos filiados à Assoart – Associação dos Artesãos de Varginha expõem as suas mais inspiradas criações em temas natalinos.
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Sabadão Cultural consolida-se como projeto de
democratização cultural e inclusão social
conjunto com diversas outras atrações.
Na última edição, em
novembro, a feira de artes
contou com a participação de 38 artesãos com
mostras de estilos bastante variados como crochê,
mosaico, trabalhos com
reciclados, bambu, pintura em tecido, patchwork,
brinquedos, caixas para
presente, e cerâmica. Outra atração muito requisitada foi o caricaturista Ender.
Os artistas expuseram na

plataforma de embarque e
no salão da antiga biblioteca, agora transformado em
espaço multiuso.
Nos trilhos foi montada uma praça de alimentação, com a culinária típica do interior, com
lanches, doces variados,
quitandas caseiras, pamonhas e curau de milho
verde.
No palco, se revezaram artistas de gêneros
diversos, como os finalistas do concurso de voz e

violão do Conservatório
Estadual de Música representados pela cantora Milena Castro com David e
Simoni, a Bateria Nota 10,
o Rap Mente Livre com
Jonatas e John Erickson, a
cantora Lilly Joplin, além
de algumas revelações
como Marielli e Euclides.
Encerrando o Sabadão
com chave de ouro, a
banda Yellow Birds atraiu
muitos jovens que cantaram e dançaram até o
anoitecer.
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Um sábado inteiro
com muita música, artesanato, gastronomia e também com manifestações
artísticas como capoeira,
exposição de carros antigos, dentre outros. Assim
é o projeto Sabadão Cultural, que vai para a terceira edição em dezembro.
Os expositores destacam
a oportunidade de participar de um projeto tão
abrangente, onde podem
divulgar os seus trabalhos
durante todo o dia, em

APOIO CULTURAL
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