
CulturalV A R G I N H A

Jornal da Fundação Cultural do MuniCípio de Varginha / Mg • SeteMbro 2013 • nº 2 • VarginhaCultural.CoM.br

Varginha terá uma “Casa de Cultura” digna de sua 
condição de polo cultural do Sul de Minas

Fundação Cultural elabora projeto de restauração 
da Praça Dom Pedro II (Jardim do Sapo)

+ Página 3 e 4

Uma conferência democrática, participativa e produtiva

A Casa da Cultura será instalada na Praça Governador 
Valadares, onde funcionava a Embratel, e abrigará o 
Museu Municipal, a Biblioteca Pública, a Biblioteca 
Pública Virtual, a Galeria de Artes, uma Cafeteria 
Mineira e um espaço para lançamento de livros e obras 
literárias de autores varginhenses, de Minas e do país. 

A restauração será feira em parceria com o Conselho 
Deliberativo de Patrimônio Cultural (Codepac), o 
curso de Arquitetura do Unis-MG e a iniciativa privada 
e vai restituir a praça nos moldes de quando ela foi 
inaugurada, em 1910. Ainda será criada uma Associação  
de Voluntários para a preservação do patrimônio.

A 3ª Conferência Municipal de Cultura, que aconteceu no dia 9 de agosto, mostrou que os rumos da política 
pública da área em Varginha estão cada vez mais alinhados aos anseios da comunidade artística 
e cultural da cidade.
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No dia 16/09, às 16h, o 
diretor-superintendente da 
Fundação Cultural, profes-
sor Francisco Graça de Mou-
ra, será recebido em audiên-
cia especial pela Secretária 
de Estado da Cultura, Eliane 
Parreiras, na Cidade Admi-
nistrativa Presidente Tancre-
do Neves, em Belo Horizon-
te. Na ocasião, o diretor fará 
a entrega e encaminhará 
para estudo, análise e for-

malização, parcerias do Go-
verno de Minas nos projetos 
de prioridade para o desen-
volvimento cultural de Var-
ginha e que fazem parte do 
Plano de Desenvolvimento 
Cultural Sustentável. O do-
cumento foi aprovado, rati-
ficado e homologado pela 
3ª Conferência Municipal de 
Cultura de Varginha, realiza-
da no dia 09/08.

O diretor-superinten-

dente será acompanhado 
pelo deputado estadual Di-
lzon Melo, 1º secretário da 
Assembleia de Minas e pelo 
vereador Adílson Rosa, líder 
do prefeito Antônio Silva na 
Câmara de Vereadores.

Os projetos que serão 
entregues à secretária de 
Estado da Cultura são os se-
guintes:

1. Projeto de restaura-
ção plena do Theatro Ca-
pitólio, elaborado por meio 
da parceria entre a Fundação 
Cultural, Conselho Delibera-
tivo do Patrimônio Cultural 
(Codepac) e curso de arquite-
tura do Centro Universitário 
do Sul de Minas (Unis-MG).

2. Projeto de implan-
tação do Centro Vocacio-
nal Tecnológico de Eco-
nomia Criativa”, que tem 
como objetivo a inclusão 
social e o resgate do prota-
gonismo juvenil, por meio 
da cultura, de 2 mil jovens 

Audiência busca apoio a projetos culturais de Varginha

de 15 a 21 anos, que se en-
contram em situação de 
risco social. 

3. Apoio da secretária 
de Estado da Cultura para 
implantação e operaciona-
lização da “Casa da Cultu-
ra”, que abrigará o Museu 
Municipal, a Biblioteca Pú-
blica, a Biblioteca Pública 
Virtual, a Galeria de Artes, 
uma Cafeteria Mineira e 
um espaço para lançamen-
to de livros e obras literá-
rias de autores varginhen-
ses, de Minas e do país. 

No mesmo dia, o dire-
tor-superintendente, acom-
panhado pelo deputado 
estadual Dilzon Melo, so-
licitará ao diretor-geral do 
Departamento de Teleco-
municações de Minas Ge-
rais, Antônio Tardeli, apoio 
técnico e doação de equipa-
mentos para a revitalização 
técnica e operacional da TV 
Princesa.

Diretor-superintendente da Fundação Cultural, professor Francisco Graça de Moura, será recebido pela 
secretária de Estado da Cultura, Eliane Parreiras, no dia 16 de setembro

TV Princesa - Canal 7
Tel.: (35) 3690-2711

Praça Champagnat, 29 – 
4º andar

Rádio Melodia FM
Tel.: (35) 3690-2720

Rua Radialista 
Gilberto Lima, 50

Museu Municipal
Tel.: (35) 3690-2716

Praça Matheus 
Tavares, 178

Theatro Capitólio
Tel.: (35) 3690-2721

Rua Presidente 
Antônio Carlos , 522

Biblioteca Pública
Tel.: (35) 3690-2700

Praça Matheus 
Tavares, 99

CODEPAC
Tel.: (35) 3690-2718

Praça Matheus 
Tavares, 121

COMIC
Tel.: (35) 3690-2718

Praça Matheus 
Tavares, 121
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A comunidade cultural de 
Varginha se reuniu no dia 09/08 no 
Auditório da Associação Comercial 
para avaliar e traçar novas metas 
para a área na cidade durante a 3ª 
Conferência Municipal de Cultura.

De acordo com o presidente 
da Conferência e diretor da Fun-
dação Cultural, “a 3ª Conferência 
Municipal de Cultura de Varginha 
teve o privilégio de ser um even-
to para avaliar o que vem sendo 
executado no contexto da políti-
ca pública municipal de cultura 

na perspectiva de aperfeiçoá-la 
como mecanismo de transfor-
mação social, de inclusão social 
e econômica e de vertente da 
estratégia de desenvolvimento 
sustentável do município”.

Os Grupos Temáticos de-
senvolveram os seus debates e 
efetuaram as suas conclusões 
tendo como referências os te-
mas acima enfocados. O plená-
rio  aprovou por unanimidade as 
seguintes resoluções, propostas 
e prioridades a nível local:

EIXO 1
• Ratificação da Política Pública Municipal de Cultura, tendo a in-
clusão social e econômica e a transformação social como diretrizes 
basilares;
• Ratificação e homologação do Sistema Municipal de Cultura, 
tendo como integrantes e componentes sistêmicos a Fundação 
Cultural do Município de Varginha, o Conselho Municipal de In-
centivo a Cultura e o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural 
– CODEPAC, sob a liderança da Fundação Cultural dde Varginha.

EIXO 2 
• Ratificação, homologação e apoio à continuidade e ampliação do 
projeto estruturante “Ocupação dos Espaços Públicos de Cultura 
pelos Talentos das Comunidades”, que tem como objetivo básico 
apoiar os artesãos, pintores e artistas populares que atuam na pro-
dução artística e de bens simbólicos;
• Apoio e homologação à criação e implantação do “Centro Vo-
cacional Tecnológico de Economia Criativa”, destinado à Cultura 
Digital, tendo em vista a implementação de uma vertente da Polí-
tica Pública de Cultura para os jovens em situação de risco social. 

EIXO 3
• Ratificação e priorização do projeto (em execução) “Cidade Cria-
tiva”, que é a ocupação das praças com cultura, com a participação 
de artesãos, artistas plásticos, grafiteiros, corais, grupos de seresta, 
dança de rua, capoeira, hip-hop, folias de reis e congadas;
• Homologada e ratificada a integração operacional, didática e pe-
dagógica do Museu Municipal com a Biblioteca Pública, por meio 
de gestão compartilhada entre a Fundação Cultural e a Secretaria 
de Educação. 

EIXO 4
• Ratificação do “Plano de Desenvolvimento Cultural Sustentável 
do Município de Varginha”, instrumento e mecanismo operacio-
nal da Política Pública Municipal de Cultura;
• Priorização dos Projetos Estruturantes fundamentados e com 
foco na Economia Criativa. 

3ª Conferência de Cultura de Varginha aprovou por unanimidade a Política Pública Municipal de Cultura

O cientista social, Francisco Graça de Moura, presidente da 
Conferência, no momento em que pronunciava a sua palestra 
sobre o Sistema Municipal e a Política Pública de Cultura

O vice-prefeito Vérdi Lúcio Melo, em nome do Poder Executivo, e o vereador Leonardo Ciacci, presidente da 
Câmara Municipal, analisaram o contexto cultural de Varginha na abertura oficial da Conferência

O arquiteto Álvaro Jatobá destacou o tema “Preservação, 
Velamento e Restauração do Patrimônio Arquitetônico e 
Cultural Tombado do Município de Varginha”. Já a produtora 
cultural Ana Luiza Romanielo falou sobre “Produção 
Simbólica e Diversidade Cultural”. 

CulturalV A R G I N H A



CulturalV A R G I N H A

5

Economia Criativa: talento reconhecido em espaço nobre

Quinta da Boa Música atinge a 12ª edição

Desde de janeiro, já foram 21 exposições de artesanato no Foyer Aurélia 
Rubião, anexo ao Theatro Capitólio. No total, 110 artistas varginhenses pude-
ram mostrar a arte feita com dedicação e carinho para ser vendida. Esta ação 
faz parte do projeto Economia Criativa, integrante do projeto estruturante 
“Ocupação de Espaços Públicos por Talentos da Comunidade”, que busca re-
conhecer e valorizar os artistas da cidade.

Um grande palco para 
divulgar os talentos da mú-
sica e um espaço para o en-
contro com os amigos para 
diversão e lazer. Assim é o 
projeto Quinta da Boa Mú-
sica, que de maio ao inicio 

de setembro deste ano já 
reuniu milhares de amantes 
da música na Estação Ferro-
viária de Varginha.

A Temporada 2013 
começou com a Banda Plá-
gio, no dia 04/07. Em se-

guida vieram: Yellow Birds 
(11/07); Gambiarra (18/07); 
Sissibonaflá (25/07); O`zz 
Rocks e Scarllet`s (01/08); 
Rural Willys e Maverick 
Blues (08/08), junto com 
uma exposição de carros 

antigos; Velho Vinil (15/08), 
Spectral Swing (22/08), 
Bruno Morais e The Filter 
Rock Banda (29/08); Lu-
ciano Cachorrão e Bozó 
e também O Tal Jethro 
(05/09).

Cidade Criativa chega ao Jardim do Sapo
A Fundação Cultural de 

Varginha, em continuidade 
ao Projeto “Cidade Criativa”, 
ocupou com cultura a Pra-
ça Dom Pedro II (Jardim do 
Sapo), no centro de Vargi-
nha, no sábado, dia 31/08, 
apresentando o Evento 
“Feliz Idade”, que consiste 

em levar para as praças da 
cidade o Coral dos Aposen-
tados de Varginha, numa 
programação especial de 
muita arte e musicalidade, 
com um selecionado reper-
tório de tradicionais obras 
do cancioneiro brasileiro e 
internacional.
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Uma festa, em que os 
protagonistas serão os ta-
lentos do povo varginhense: 
artistas plásticos, artesãos, 
atores, bailarinos, músicos, 
cantores, bandas e orques-
tras. Esta foi a determinação 
do prefeito Antônio Silva 
para comemorar os 131 
anos de Varginha, no dia 07 
de outubro. De acordo com 
o diretor-superintendente 
da Fundação, Francisco Gra-

131 anos de Varginha: programação inédita e inovadora

O Sindicato que apoia os servidores públicos municipais que 
trabalham pelo desenvolvimento cultural de Varginha

Rua Argentina, 245 - Vila Pinto
Tel.: (35) 3221-2516 / 3690-2034

GRUPO PEDREIRA
SANTO ANTÔNIO
Vendas: (35) 3690-5700 e (35) 8401-1419

www.pedreirasantoantonio.com.br

ça de Moura, “é a ‘Revolução 
Cultural’ prometida pelo go-
vernante de Varginha para 
resgatar a criatividade da 
nossa gente”.

Confira a programa-
ção elaborada e coordena-
da pela Fundação Cultural:

Sábado, dia 5 de outubro
8h às 18h - 1ª edição do 
Projeto Sabadão Cultu-
ral, no Espaço Cultural da 
Praça Matheus Tavares, no 
entorno da antiga Estação 
Ferroviária. Mostra da Pro-
dução artística de Varginha 
com a participação dos 
mais atuantes grupos de 
artesãos, de artistas plás-
ticos, de dança, de capo-

eira, de teatro e de música 
como corais, bandas e or-
questras. Pela primeira vez 
a participação especial da 
gastronomia local.

Domingo, dia 6 de outubro
11h - Concerto com a Or-
questra Sinfônica de Po-
ços de Caldas, no Theatro 
Capitólio, sob a regência 
do maestro Agenor Ribeiro. 
No programa, uma viagem 
através dos tempos com se-
lecionados temas clássicos 
e eruditos mundiais. 

Segunda, dia 7 de outubro
18h - TV Princesa: nova 
imagem, novos tempos. 
Apresentação dos novos 

estúdios e da logomarca 
do Jornal Cidade. Exibição 
do documentário “Uma 
declaração de amor à Var-
ginha” e entrevista com o 
prefeito Antônio Silva.

19h30 - Espetáculo Mu-
sical “Varginha, cidade 
dos Talentos”, no Theatro 
Capitólio. Apresentação 
de grupos vocais, bandas 
e concerto com a Came-
rata do Conservatório Es-
tadual de Música Maestro 
Marciliano Braga, com a 
participação de diversos 
cantores e solistas. Um tri-
buto dos nossos artistas à 
“Princesa do Sul” na data 
de seu aniversário.
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Varginha/MG, das Autarquias e Fundações Municipais 


