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Parcerias garantem segurança 
durante o 5ª da Boa Música

Público se encanta com
peça na Praça da Fonte

Atividades na PEC
são retomadas

Biblioteca comemora
mês do livro infantil

Theatro Capitólio recebe 
investimentos
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A cultura de cara nova
Assumi a Fundação Cultural 

em janeiro deste ano sabendo o 
desafio que eu teria à frente deste 
pilar tão importante para a área 
cultural de Varginha e da região. 
Nossa cidade é hoje um dos prin-
cipais polos de cultura do interior 
de Minas Gerais e nosso objetivo 
é proporcionar à população meios 
de ter acesso às mais diversas for-
mas de entretenimento e lazer.

Mesmo sabendo do contingen-
ciamento de recursos, tive, desde 
o primeiro momento, o apoio do 
prefeito Antônio Silva, do vice-
-prefeito Vérdi Lúcio Melo, dos 
demais secretários e de toda a 
equipe da Fundação Cultural.

Com estas parcerias, em apenas 
seis meses, conseguimos avançar 
em várias ações. O projeto 5ª da 
Boa Música é um exemplo disso. 
Conquistamos a presença muito 
importante da Guarda Civil Mu-
nicipal e da Polícia Militar. Não 
podemos deixar que pessoas que 
vão à Estação Ferroviária com 
objetivos escusos prejudiquem 
aquelas que querem estar conos-
co para se divertir, encontrar os 
amigos e ouvir uma música de 
qualidade. O projeto é a principal 
vitrine para as bandas e vamos 
garantir que esta iniciativa cum-
pra o seu papel.

Outro destaque é a retomada 
das atividades da Fundação Cul-
tura na Praça dos Esportes e da 
Cultura (PEC), no bairro Jardim 
Estrela. Compõe o plano de gover-
no do prefeito, a descentralização 
da cultura e vamos fazer isso na 
PEC com iniciativas que levem a 
arte e a cultura àquela região. Foi 
muito gratificante ver os olhos de 
uma centena de crianças brilhan-
do ao assistir a uma peça de tea-
tro no início de junho.

Rua Presidente Antônio Carlos, 522 - Centro
(35) 3690-2721

Retomamos ainda as ativida-
des ligadas à educação patrimo-
nial. Uma das ações é a “Brincan-
do com o Patrimônio”, em que 
nossa equipe está levando conhe-
cimento histórico para crianças 
das escolas públicas. Afinal, só 
preserva quem conhece.

O projeto “Visite o Museu no 1º 
Domingo do Mês” tem possibilita-
do a visitação do Museu também 
aos domingos e oferece uma atra-
ção educativa gratuita à população.

O Theatro Capitólio também é 
foco das nossas atenções. Estamos 
promovendo vários investimen-
tos para que o local possa receber 
mais espetáculos teatrais, shows 
e palestras. Todo varginhense tem 
no Theatro um grande carinho e 
orgulho, por isso quer ver o espaço 
cada vez mais bonito e com a es-
trutura apropriada.

Como eu disse anteriormente, 
nossos servidores são parceiros. 
É por meio deles que consegui-
remos implementar as melhorias 
e saber o que deve ser mudado. 
Por isso, decidi criar o projeto “De 
Frente com o Superintendente”. 
Em reuniões com as equipes, es-
tamos verificando as demandas e 
anseios e, paulatinamente, aper-
feiçoando os setores.

Criatividade e valorização. Es-
tas duas palavras guiarão a nossa 
atuação nos próximos meses em 
prol da classe artística e da comu-
nidade.

Por fim, quero agradecer à mi-
dia de nossa cidade que tem nos 
ajudado os eventos que realiza-
mos ou apoiamos. Este também é 
o objetivo deste jornal.

Boa leitura!

Lindon Lopes
Diretor-superintendente

Acompanhe nas redes sociais:
/fundacaoculturaldevarginha

/varginhacultural

/culturavarginha

/fundacaoculturaldevarginha

(35) 3690-2700

Acesse nosso site: www.varginhacultural.com.br
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Toda quinta-feira, a 
Estação Ferroviária se 
torna o ponto de en-
contro dos fãs da músi-
ca de qualidade. Prestes 
a completar 10 anos, o 
projeto 5ª da Boa Músi-
ca recebeu uma série de 
investimentos para ga-
rantir um espaço ideal 
para o encontro de famí-
lias, amigos e músicos.

Desde janeiro, a 
parceria com a Guarda 

Civil Municipal e a Po-
lícia Militar traz mais 
segurança ao local. Ago-
ra, todas as pessoas são 
revistadas e orientadas 
antes de entrar no show.

Além disso, foram 
instaladas câmeras de 
videomonitoramento e 
todo o entorno da esta-
ção recebeu modernas 
luminárias em LED, que 
deixaram o ambiente 
mais claro.

Segurança para quem curte música de qualidade

Reunião do superintendente da Fundação Cultural, Lindon Lopes, 
e da equipe do 5ª da Boa Música com comandante do 24º Batalhão 
de Polícia Militar, Ten. Cor. Marcos Serpa de Oliveira, e com o sub-
comandante, Cap. Flávio Costa, realizado em fevereiro.

Banda Cara de Pau Motorcycle Rock e os Guardas Civis Municipais.

Instalação das luminárias de 180 watts em LED e vista da Estação à noite com o novo sistema de iluminação. Instalação das câmeras

Descontração marca shows, como o da banda Velho Jacinto.

Com quase 10 anos de história, o 5ª da Boa Música é referência nacional e proporciona espaço para bandas e para a galera que curte um som.
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O Theatro Capitólio re-
cebeu vários investimen-
tos em 2019 com o intuito 
de preservar o patrimônio 
e também proporcionar 
uma estrutura adequa-
da para as apresentações 
artísticas, culturais e de-
mais eventos.

Novos equipamentos 
de som foram compra-
dos e um projeto para 
as instalações elétricas 
está sendo elaborado 
para execução nos pró-
ximos meses. Os tacos 
dos corredores internos 
receberam manutenção 
e os ladrilhos hidráuli-
cos do hall e do foyer se-

Investimento no principal 
palco do Sul de Minas

rão restaurados no início 
de 2020. Haverá ainda a 
conclusão da reforma do 
escritório administrativo. 

Grandes shows marca-
ram este primeiro semes-
tre. Destaque ao projeto Na 
Rota da Boa Música, com 
participação das bandas 
14 Bis, Mart’nália, Eras-
mo Carlos, além de Rogé-
rio Flausino e Wilson Si-
deral. Houve ainda show 
de César Menotti & Fabia-
no, tributo à Elis Regina, 
Abba e Queen.

O teatro contou ain-
da com dezenas de peças 
adultas e infantis, audiên-
cias públicas e palestras.

Flausino e Sideral tocam Cazuza - Na Rota da Boa Música.

Erasmo Carlos - Na Rota da Boa Música.De coisas que aprendi com Elis.

César Menotti & Fabiano.

Equipe do teatro e novos equipamentos de som.

A Fundação Cultural conta, atualmente, com 51 
servidores, que exercem suas funções em seis seto-
res diferentes espalhados pela cidade. Para manter 
um contato mais próximo com cada um deles e ouvir 
as demandas de cada órgão, foi criado o projeto “De 
Frente com o Superintendente”. Todos os locais de 
trabalho foram visitados neste primeiro semestre. 

De acordo com o diretor-superintendente, Lin-
don Lopes, as visitas foram muito produtivas. “Nos-
sa gestão é marcada pelo diálogo aberto. Ouvir nos-
sos colaboradores é muito importante para saber o 
que podemos melhorar e implementar nos serviços 
oferecidos à população varginhense”.

Superintendência mais próxima dos servidores

“De Frente com o Superintendente” na Rádio Melodia FM

4
Foto: Rodney M

achado
Foto: M

arcus M
adeira

Foto: Breenda Rabello

Foto: Agnaldo M
ontesso



5

A Biblioteca Públi-
ca de Varginha realizou 
durante o mês de abril 
diversas atividades para 
comemorar o Dia Na-
cional do Livro Infantil, 
que atingiu públicos das 
mais diversas idades.

A exposição “Mon-
teiro Lobato: o Maravi-
lhoso Universo do Sítio” 
contou a vida e a obra do 
escritor homenageado 
pela data. Houve ainda 
contação de histórias 
para estudantes de es-
colas e para os idosos 
do CCI, palestra com o 
historiador José Rober-
to Sales, oficina de de-
doches, peças infantis e 
muitas outras ações.

Um mês inteiro em comemoração ao livro infantil

Biblioteca vai à escola no Cemei Reino dos Carvalhos com contação de histórias para alunos da pré-escola.

Peças “Margarida Insatisfeita” e “Galinho Gripado”. Peça “As Aventuras do Coelho Pascoal”.

A antiga residência “Dona Vica Frota”, 
casarão tombado pelo patrimônio do 
município, abriga a Biblioteca Pública 
e o Museu Municipal. O prédio passou 
recentemente por melhorias. Foram 
trocadas as telhas e toda a área exter-
na foi pintada, deixando o local ainda 
mais bonito para receber os visitantes.

Patrimônio preservado

Oficina de contação de histórias com alunos da Oásis. Idosa do CCI na oficina de fantoches.
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Artesanato
valorizado

Varginha conta com dezenas 
de artesãs, que dedicam o tem-
po, o talento e a criatividade na 
confecção de lindas peças ex-
clusivas.

Com a retomada da parceria 
da Fundação Cultural com o Via 
Café Garden Shopping para a 
reabertura da Casa do Artesão, 
os itens agora tem um espaço 
privilegiado de vendas.

Atualmente, Assoart e AAPV 
expõe o artesanato no local e 
oferecem duas oficinas gratui-
tas por mês. Várias participan-
tes já conseguiram obter uma 
renda-extra com o que apren-
deram ali.

Conselhos renovados com participação popular

Conselho Deliberativo da Fundação Cultural:
Vânia Flores Paiva (presidente), Rosana Apare-
cida Carvalho (vice-presidente), Helen Garcia de 
Almeida, Klinger Sebastião Geovanini Carvalho e 

Lauro Cézar Santiago Sarto.

Como prevê o plano de go-
verno do prefeito Antônio Sil-
va, a eleição para os novos 
membros dos conselhos que 
atuam na Fundação Cultural 
tem sido feita de forma demo-
crática e com ampla participa-
ção da classe artística. 

Foi assim com o Conselho De-
liberativo e também com o Con-

selho Municipal de Incentivo 
à Cultura, que tiveram eleição 
neste primeiro semestre.

No caso do Conselho Deli-
berativo, a função dos novos 
membros será fiscalizar as con-
tas na administração da Fun-
dação Cultural. No Conselho de 
Incentivo à Cultura, selecionar 
e fiscalizar projetos culturais 

aprovados pela Lei Municipal 
de Incentivo à Cultura.

Os conselheiros terão mandato 
de dois anos e o desempenho das 
atribuições ou funções é consi-
derado serviço público relevan-
te, razão pela qual não poderão 
receber remuneração, gratifica-
ções e rendimentos de qualquer 
espécie.

Conselho Municipal de Incentivo à Cultura:
Bianca Gomes da Costa, Eliana Cristina Costa, Sér-
gio Hitoshi Yano, Rubens de Ananias Soares, Lauro 

Cézar Santiago Sarto, Vanderson Lopes, Everton 
Lemes e Everaldo Jorge
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Museu Municipal: espaço de história e cultura
O acervo do Museu Municipal 

foi totalmente reorganizado no 
início do ano. São milhares de pe-
ças que contam a história e res-
gatam a memória do nosso povo. 

Além disso, tem recebido pa-
lestras, reuniões, lançamentos 
de livros, exposições e peças in-
fantis. O Museu participou ain-

da nestes primeiros seis meses 
do ano da Semana Nacional de 
Museus e realizou a 1ª Semana 
Varginhense de Belas Artes.

Sempre no primeiro domingo 
do mês, o Museu abre as portas 
das 9h às 17h e traz um espetá-
culo gratuito e de cunho educa-
tivo para as crianças.

Lançamento de livro A Cidade Abandonada,
da escritora Deborah Rodrigues.

Exposição Memórias do Carnaval.

Roda de Capoeira realizada durante a 17ª 
Semana Nacional de Museus.

Marlon, o Mágico, participou do projeto Visite 
o Museu no 1º Domingo do Mês em junho.

TV Princesa investe em conteúdo online
Jornal Cidade, Câmara Li-

vre, Cidade Aberta, Persona-
gens, Qualidade de Vida e Sons 
Urbanos. Além do público po-
der assistir a todos estes pro-
gramas pelo canal 7 (TV aber-
ta) ou 16 (Net), o conteúdo 
local é transmitido em tempo 
real também pelo Facebook e 
pelo YouTube. Para se ter uma 
ideia, são mais de mil vídeos e 
cerca de 2 milhões de visuali-
zações no YouTube.

Os vídeos também passa-
ram a ser disponibilizados 
pelo Instagram, o que facilita 
ainda mais o acesso às infor-
mações de nossa cidade.

Acompanhe a TV Princesa:

/tvprincesa

/tvprincesavga

/tv_princesa

A rádio mais democrática da região
Quem sintoniza 102,3 FM sabe 

que vai ouvir uma programação 
de qualidade. A Rádio Melodia 
FM contempla boa parte dos es-
tilos musicais, sempre com foco 
na cultura, na educação e na in-
teração com o público.

É também a 1ª emissora de 
Varginha a ter equipes de jorna-
lismo durante todo o dia com in-

formações de utilidade pública.
Pelo radios.com.br/melodiafm 

é alcançada uma grande au-
diência com a transmissão em 
tempo real para todo o mundo.

Pelo Facebook do Jornal do 
Cidadão são feitas várias pos-
tagens com entrevistas e in-
formações que são de interesse 
público. 

Parte da equipe do Jornal do Cidadão com a 
banda The Rivotrill.
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atividades na PEC estão de volta
Em junho, a Fundação Cul-

tural retomou as atividades na 
Praça dos Esportes e da Cultura 
(PEC), localizada no bairro Jar-
dim Estrela.

A artesã Maria Bernadete Ale-
gro ensinou a fazer peças que 
utilizaram materiais recicláveis. 
Com a mesma temática de pre-
servação do meio ambiente, mais 
de 100 crianças da E.E. Professor 
Antônio Corrêa de Carvalho as-
sistiram à peça “Teleco e Popoca 
– Em Defesa da Natureza”.

E não para por aí. Muitas ou-
tras ações serão realizadas nos 
próximos meses!

A história contada 
por jogos interativos

Já pensou em conhecer a história do patrimônio 
cultural de Varginha de um jeito muito divertido?

Os alunos do 3º e 4º anos da E.M. Domingos 
Ribeiro de Rezende foram os primeiros a parti-
cipar da ação educativa “Brincando com o Patri-
mônio”, que faz parte do projeto “Nosso Patri-
mônio, Nosso Tesouro”. Eles ficaram por dentro 
da história da cidade por meio de um tabuleiro 
gigante com 40 m².

A ideia ficou tão legal que vai percorrer outras 
escolas. Afinal, as crianças são o nosso futuro e 
precisam conhecer a história para saber o porquê 
de tudo que as cerca. 

As inscrições para a antologia Estação dos Versos foram prorrogadas até o dia 16 de julho. Podem 
participar pessoas residentes em Varginha. O envio da poesia é feita pelo site da Fundação Cultu-
ral em www.varginhacultural.com.br. Mais informações pelo e-mail estacaodosversos@gmail.com ou 
pelo (35) 3690-2700.

Teatro na Praça
Em cima de pernas de pau, os atores do 

Núcleo Ás de Paus, de Londrina/PR, encan-
taram dezenas de pessoas com o espetáculo 
“A Pereira da Tia Miséria” na Praça da Fonte. 
Varginha foi uma das três cidades de Minas 
Gerais a receber a peça que conta com o pa-
trocínio da Petrobras Distribuidora, por meio 
da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A apresentação foi gratuita e contou com 
tradução simultânea em libras, além de visita 
tátil para a acessibilidade de pessoas atendi-
das pelo Codeva. O grupo realizou uma ofici-
na de teatro para cerca de 50 jovens e profes-
sores da Rede Municipal de Ensino.
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