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Desafios e conquistas
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Destaco inicialmente o The-
atro Capitólio. Desde setembro 
do ano passado já estavámos 
planejando uma reforma que 
será realizada neste 1º semes-
tre. Vamos deixar o principal 
palco do Sul de Minas ainda 
mais belo e seguro. Na página 3,  
detalharemos o que será feito.

O 5ª da Boa Música, já com 
quase 11 anos de história, reali-
zou 41 apresentações em 2019, 
como o show inédito da banda 
varginhense Tuatha de Danann, 
que é reconhecida internacio-
nalmente. Estamos progra-
mando ótimos shows também 
para este ano, com a parceria da 
Guarda Municipal e da Polícia 
Militar, para garantir a tran-
quilidade dos fãs do projeto.

Retornaremos com o projeto 
“Visite o Museu no 1º Domingo 
do Mês” no mês de março com 
maravilhosos espetáculos para 
divertir e educar a criançada.

A Lei Municipal de Incentivo 
à Cultura beneficiará 15 proje-
tos em 2020 e levará ainda mais 
atrações com acesso gratuito a 
toda população.

A educação patrimonial tam-
bém tem sido nossa prioridade, 
por meio de projetos nas escolas 
públicas, publicações de livros e 
cartilhas. Por falar em tradição, 
temos incentivado a Folia de 
Reis que realiza uma linda festa 
de fé e devoção anualmente.

Nas próximas páginas, 
informaremos mais sobre estas 
e outras ações e projetos.

Boa leitura!

Lindon Lopes
Diretor-superintendente

Acompanhe nas redes sociais:
/fundacaoculturaldevarginha

/varginhacultural

/culturavarginha

/fundacaoculturaldevarginha

(35) 3690-2700

Acesse nosso site: www.varginhacultural.com.br

Há pouco mais de um ano, 
aceitei o desafio de ser superin-
tendente da Fundação Cultu-
ral de Varginha. Depois de dois 
anos à frente do Museu Muni-
cipal e com mais de 35 anos de 
trajetória artística e cultural em 
Varginha e na região, eu tinha a 
percepção que poderia colaborar 
para o crescimento da área.

Afinal, era a primeira vez que 
um artista assumia a direção da 
Fundação e, com isso, eu sabia e 
entendia os anseios da classe, os 
sonhos das pessoas preocupadas 
com a cultura. Ao longo deste 
tempo, buscamos atender esses 
pedidos, com o apoio irrestri-
to do prefeito Antônio Silva e do 
vice-prefeito Vérdi Lúcio Melo.

O diálogo sempre foi a minha 
marca e foi o que implemen-
tei durante este tempo. As por-
tas foram abertas para ouvir 
as demandas dos produtores e 
artistas. Recebi dezenas de pes-
soas para pensar e fazer parce-
rias culturais dentro de Varginha.

Minha equipe também foi 
sempre consultada a respeito 
dos projetos a serem implan-
tados e tem contribuído deci-
sivamente para que as ações 
tenham efetividade.

Buscamos fazer muito nes-
te último ano que passou. O 
próposito desta edição do Var-
ginha Cultural é mostrar um 
pouco destas realizações. Como 
gestor público, acredito que os 
cidadãos têm que ser informa-
dos sobre como o dinheiro des-
tinado por meio dos impostos 
está sendo investido em prol 
do crescimento da sociedade 
em que vivemos.



3Cultural
V A R G I N H A

Março/2020

Começa reforma do Theatro Capitólio
O mais charmoso palco de 

apresentações culturais do Sul 
de Minas está sendo revitali-
zado. O trabalho começou a ser 
planejado em setembro de 2019 
pela equipe da Fundação Cultu-
ral e está em processo licitatório. 

A expectativa é que as melho-
rias sejam executadas nos pró-
ximos meses e as apresentações 
sejam retomadas ainda este ano.

A parte elétrica será totalmen-
te refeita e haverá um aumen-
to da carga suportada, o que vai 
possibilitar a utilização de mais 
equipamentos de som e ilumi-
nação e uma futura instalação do 
sistema de ar condicionado.

O escritório administrati-
vo será finalizado e possibilita-
rá mais conforto aos servidores, 
que terão um espaço adequado 
para executar suas atividades.

Parte do forro de gesso do 3º 
andar e do Foyer Aurélia Rubião 
será refeito e as calhas recebe-
rão melhorias, para que possibi-
litem uma maior vazão da água 
em períodos de chuvas fortes.

Os ladrilhos hidráulicos da 
edificação serão todos limpos 
e revitalizados para dar vida ao 
ambiente. A área interna e exter-
na do prédio tombado pelo muni-
cípio será pintado. Os tacos de 
madeira soltos serão reassenta-
dos e alguns serão substituídos. 

As janelas e as cortinas serão 
reparadas. As cadeiras serão 
higienizadas e algumas serão 
restauradas, sendo que todas 
elas receberão uma capa perso-
nalizada. Haverá ainda a compra 
de novos equipamentos de som 
e de luz.

Obra trará uma série de melhorias para o principal palco do Sul de Minas.

Dia das Crianças tem 
comemoração especial

Guloseimas,  apresentação 
teatral e brinquedos garantiram 
a diversão da garotada no Dia 
das Crianças. 

O evento na região central 

Show do Mickey reuniu centenas de crianças no Theatro Capitólio.

contou com a parceria da ACIV 
e foi realizado no Theatro Capi-
tólio e na Estação Ferroviária. 
A iniciativa aconteceu ainda no 
Jardim Estrela.

AVLAC faz
60 anos

A Academia Varginhen-
se de Letras, Artes e Ciên-
cias (AVLAC) completou 
60 anos no último dia 21 de 
fevereiro. 

A Academia é uma asso-
ciação cultural da socie-
dade civil, sem fins lucra-
tivos, composta por 
quarenta cadeiras, cuja 
finalidade principal é pre-
servar, promover, incen-
tivar e divulgar atividades 
culturais, artísticas, lite-
rárias e científicas, cul-
tivando a norma culta da 
Língua Portuguesa.

Foto: Vanessa C.T. Reis

Foto: ACIV
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Férias de muita diversão no Museu e na Biblioteca
Brincadeiras, tea-

tro, contação de histó-
rias, oficinas culturais, 
cinema e literatura… e 
o melhor: tudo de gra-
ça! Foi assim o projeto 
“Férias no Museu e na 
Biblioteca”, realizado 
durante duas semanas 
nas férias de julho.

Centenas de crian-
ças se divertiram e 
aprenderam nas ativi-
dades oferecidas pela 
Fundação Cultural. Peças infantis garantiram aprendizado e boas risadas à criançada.

Toda semana com
novidades!

Para quem gosta de 
ler livros, toda sema-
na tem uma novidade 
na Biblioteca Pública de 
Varginha. São cerca de 
10 publicações novas, 
recebidas por doação e 
que ficam disponíveis 
para reserva. Além dis-
so, uma parceria com a 
Fundação Dorina Novill 
possibilitou o acesso 
a publicações literá-
rias em braile. Há ainda 

uma seção especial que 
conta com as obras de 
escritores varginhen-
ses dentro do Espaço 
Literário Cícero Acaia-
ba. A sala voltada para 
a literatura infantoju-
venil foi revitalizada e 
está mais colorida.

De janeiro de 2019 a 
janeiro de 2020, foram 
quase 3 mil leitores e 
mais de 9.300 visitas 
registradas.

Confira a lista com os novos livros atualizada semanalmente 
em: www.fundacaoculturaldevarginha.com.br/novoslivros.

Livros em braile já estão disponíveis para empréstimo.

Recorde de visitação
De janeiro de 2019 

a janeiro deste ano, 
5.125 pessoas assina-
ram o livro de visitas 
do Museu Municipal 
de Varginha. A cada 
ano, a visitação ao 
local tem aumenta-
do, devido a uma série 
de eventos realiza-
dos no espaço, como 
lançamento de livros, 
reuniões, exposições, 
palestras e cursos.

No próximo dia 
26 de abril de 2020, 

o Museu comemo-
ra 20 anos de história 
e para celebrar este 
momento já está pro-
gramada uma grande 
festividade.

Além disso, o espa-
ço recebeu recente-
mente um sistema de 
monitoramento por 
câmeras que vai pos-
sibilitar maior pre-
servação do acervo de 
centenas de itens que 
contam a história de 
nosso povo. 

Aos 91 anos, Terezinha Sério Reis promoveu uma exposição de 
quadros. Na foto (em verde), ela está com a equipe do Museu. 

Exposição de presépios em miniatura de Marcos Valério Albinati

Fotos: Agnaldo M
ontesso
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Tradição de Fé incentivada e preservada
Fotos: Agnaldo M

ontesso

Entre 25 de dezem-
bro e 06 de janeiro, as 
casas de diversas famí-
lias varginhenses são 
visitadas pelas Com-
panhias de Reis que 
levam a fé e a devoção 
nesta tradição cente-
nária. As ruas também 
ficam mais coloridas 
com a presença dos 
marungos que dançam 
e cantam ao som dos 
instrumentos tocados 
pelos foliões.

Em Varginha, a 
Folia de Reis é consi-
derada bem cultural 
imaterial do município 
desde 2015, quando o 
Conselho Deliberativo 
do Patrimônio Cultural 
de Varginha (Codepac), 
órgão responsável pela 
proteção dos bens cul-
turais e históricos da 
cidade, fez o regis-
tro dos grupos. São 24 
companhias cadastra-
das no Sistema Muni-
cipal de Cultura. 

Pelo sexto ano con-
secutivo, a Fundação 
Cultural organiza um 
encontro anual mar-
cado por uma Missa de 
Ação de Graças e tam-
bém pela apresentação 
de todas os grupos na 
Concha Acústica Mari-
ângela Calil.

Mesmo com a chuva 
que ocorreu na cida-
de no dia das apre-
sentações, os foliões 
e os devotos mostra-
ram a força desta cul-
tura. Os fiéis lotaram a 
Igreja Matriz do Divino 
Espírito Santo na cele-
bração feita pelo Padre 
Rafael e depois segui-
ram em cortejo para a 
Concha Acústica.

No início de feve-
reiro, 18 companhias 
receberam uma contri-
buição de cerca de R$ 
2 mil da Prefeitura de 
Varginha e da Funda-
ção Cultural. O recurso 
já é investido há vários 
anos para a aquisição 
de vestimentas típicas, 
instrumentos musicais, 
adornos e também para 
transporte. 

Foi formada ainda 
uma Comissão Monito-
ra das Companhias de 
Reis com o objetivo de 
atestar a efetiva parti-
cipação dos grupos nos 
anos de 2019/2020 e 
2020/2021 e os novos 
cadastros no Sistema 
Municipal de Cultura.

O 6º Encontro Anual de Folia de Reis aconteceu na Igreja Matriz e 
na Concha Acústica na tarde de domingo (12/01).

Companhias de Reis recebem um auxílio financeiro anual para 
manutenção desta tradição de fé e cultura em Varginha.

Confira fotos e vídeos do 
encontro em:

varginhacultural.com.br
ou no Facebook e YouTube

da Fundação Cultural.
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Escritores varginhenses recebem homenagem
Para valorizar e homenage-

ar os escritores varginhenses, a 
Fundação Cultural inaugurou no 
dia 11/02 o Espaço Literário Cíce-
ro Acaiaba, localizado na Biblio-
teca Pública Deputado Domin-
gos de Figueiredo.

Dezenas de escritores e auto-
ridades prestigiaram a iniciativa 
que leva o nome de um dos prin-
cipais autores de Varginha, que 
mesmo não tendo nascido aqui 
(ele era natural de Cambuqui-
ra) passou boa parte da vida na 
cidade. Cícero foi homenagea-
do pela Câmara Municipal com o 
título de Cidadão Honorário Var-
ginhense e também foi um dos 
fundadores e presidiu por mui-
tos anos a Academia Varginhen-
se de Letras, Artes e Ciências.

O novo espaço literário da 
biblioteca contará com uma 
seção destinada apenas a escrito-
res varginhenses, transformando 
o local em referência para inte-
ressados nas obras escritas pelos 
cidadãos do município. 

O evento marcou ainda o lan-
çamento da FLIV 2020 – 6ª Fei-
ra Literária de Varginha, que 
acontecerá de 17 a 20 de junho. 
Pela segunda vez o evento será 
promovido na Praça do ET, com 
uma estrutura totalmente dife-
rente dos anos anteriores e con-
tará também com dia adicional 
para proporcionar mais atrações 

a públicos de todas as idades.
Além disso, foi aberto o perí-

odo de inscrições para o livro 
Estação dos Contos.

Este ano, a organização deci-
diu selecionar contos, diferen-
te das edições anteriores, que 
publicaram poesias. Os escri-

tores varginhenses ou residen-
tes na cidade há pelo menos dois 
anos poderão participar.

O prazo termina em 10 de 
abril. A inscrição será apenas 
pela internet pelo site varginha-
cultural.com.br, onde também 
está disponível o regulamento.

Autoridades fazem o descerramento da placa de inauguração do Espaço Literário Cícero 
Acaiaba, que vai contar com uma seção especial dedicada aos escritores varginhenses.

Escritores foram homenageados com um Certificado de Mérito Cultural.

Escritor Cícero AcaiabaEm 2019, FLIV contou com várias atividades em mais de 30 horas de programação.

Fotos: Ana Luiza Rom
anielo
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Reunião discute digitalização da TV Princesa 
O diretor-superintendente 

da Fundação Cultural, Lindon 
Lopes, e o diretor da TV Prin-
cesa, Nyei Nadeia, foram rece-
bidos pelo secretário de Radio-
fusão do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comu-
nicações (MCTIC), Elifas Cha-
ves Gurgel do Amaral. 

Na oportunidade, os direto-
res solicitaram ao secretário a 
inclusão da TV Princesa no Pla-
no Básico de Radiofusão, garan-
tindo a inclusão da emissora no 
sinal digital. Além disso, a equi-
pe tratou também sobre o pro-
cesso de renovação da outorga 
da Rádio Melodia FM.

A reunião aconteceu em 
setembro de 2019 na sede do 
Ministério, em Brasília/DF, 
por meio do agendamento do 
deputado federal Dimas Fabia-
no, que também acompanhou a 
equipe de Varginha.

Para o superintendente Lin-
don Lopes, a reunião foi bas-
tante produtiva e o secretário 
se mostrou bastante empenha-
do em possibilitar o processo 
de digitalização da TV Princesa 
e da renovação da concessão da 

Esq/dir: Lindon Lopes, diretor-superintendente da Fundação Cultural; Dimas Fabiano, 
deputado federal; Elifas Chaves, secretário de Radiodifusão do MCTIC; Nyei Nadeia, diretor 
da TV Princesa, e Marcos Misael, conselheiro do Patrimônio Cultural.

Foto: Tiago Santiago

Rádio Melodia. “Nossas emis-
soras de rádio e TV cumprem 
um papel cultural e educativo 
muito importante em Varginha. 
Quando demonstramos isso ao 
secretário, ele se mostrou dis-
posto a intermediar todo o pro-
cesso necessário para o pleno 
funcionamento das duas. Agra-
deço ainda ao deputado federal 
Dimas Fabiano que não mediu 
esforços para que pudéssemos 
ter esse encontro”, destacou 
Lindon Lopes.

A documentação da TV 
Princesa já foi acatada e agora 
está em análise pelo Ministé-
rio. Existe ainda a possibilida-
de de pleitear verbas para aju-
dar nessa implantação do sinal 
digital. “Estou bastante con-
fiante com o resultado da reu-
nião. Nosso sonho é ver da TV 
Princesa chegando na casa dos 
varginhenses pelo sinal digital 
com informações importantes 
que impactam o dia a dia dos 
cidadãos”, disse Nyei Nadeia.

Diretores se reúnem para planejamento
O diretor-superintenden-

te Lindon Lopes reuniu-se 
com todos os diretores dos 
órgãos que compõem a Fun-
dação Cultural para expor o 
processo de andamento da 
entidade, orçamentos, ouvir 
as reivindicações dos direto-
res, além de fazer o planeja-
mento e traçar as metas para 
2020. A iniciativa faz parte 
do projeto “De Frente com o 
Superintendente” iniciado 
este ano e que busca a apro-
ximação da diretoria da Fun-
dação com os servidores.

Esq/dir: Apoliano de Jesus Rios, diretor do Museu Municipal; Lindon Lopes, diretor-
superintendente da Fundação Cultural; Nyei Nadeia, diretor da TV Princesa; Aristides 
Ribas de Andrade Filho, diretor da Rádio Melodia FM; e Edgard Ximenes Machado, 
diretor do Theatro Capitólio.

Foto: Agnaldo M
ontesso
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Lei de Incentivo à Cultura beneficia 15 projetos

Empreendedor cultural / Entidade Projeto beneficiado
Adão Marcos Misael ETeatro – Campanha de Popularização do Teatro e da Dança

André Yuki Yoshikai October Festival – 3ª edição

Associação Artística Janet Finatti Manutenção das Atividades Culturais 2020

Associação Cultural Casa de Capoeira Casa da Capoeira – edição 2020

Associação Cultural Nikkey de Varginha Festival do Japão Sul de Minas – 2ª edição

Associação Oficina do Ser Recreio Oficina

Camila Mendes AMOSTRA – Mostra experimental de Cenas Curtas

Daniela Borges Tavares Ginástica Artística e Acrobática – 15ª edição

Edgard Correa de Brito Neto Tuatha de Danann

Fátima Custódio Agnelo da Costa O Encantado Mundo dos Livros – Circulação

Marina Coutinho Azze OFFCine 20

Mayra Jacomelli Movimento Despert’Arte

Nídia Carneiro Batista Ballet para Todos

Renato Sarto Minas Dance Festival – 11ª edição

Rodrigo Izzo Caetano Banda do João

O Conselho Municipal de 
Incentivo à Cultura (Comic) 
aprovou 15 projetos para serem 
beneficiados em 2020 pela Lei 
de Incentivo à Cultura de Var-
ginha. Os empreendedores cul-
turais e representantes das 
entidades receberam os certi-
ficados de enquadramento em 
cerimônia que aconteceu no dia 
07/01 no Museu Municipal.

O certificado habilita os pro-
jetos aprovados a captarem 
recursos com as empresas da 
cidade para a execução das ati-
vidades neste ano. As pesso-
as físicas e jurídicas fornecen-
do este apoio destinam parte 
dos impostos que seriam pagos 
à Prefeitura para financiar as 
atividades artísticas e culturais 
aprovadas pela Lei de Incentivo.

Os projetos contemplam as 
mais diversas áreas como dan-
ça, teatro, música, circo, arte-
sanato, capoeira, literatura, 
cinema e gastronomia. Esta 
última categoria foi uma das 
novidades do edital 2019 que 
contemplou ainda o design de 
moda e a cultura étnica. 

Entrega dos certificados de enquadramento foi conduzida pelo diretor-superintendente 
da Fundação Cultural, Lindon Lopes, e pelo presidente do Comic, Sérgio Hitoshi Yano, no 
Museu Municipal, com a presença dos conselheiros e dos empreendedores culturais.
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5ª da Boa Música vai ultrapassar 
400 edições em 2020

Visita do diretor-superintendente da Funda-
ção Cultural, Lindon Lopes, e do chefe de ope-
rações e controle técnico, Humberto de Paula 
Xavier,  à capitã Bianca Grossi, comandante 
da 55ª Cia. Objetivo foi estreitar apoio da Polí-
cia Militar nos eventos da Fundação.

Já são quase 11 anos de 
história! Nenhum proje-
to musical no Brasil atin-
giu tanto tempo de rea-
lização com as mesmas 
características do 5ª da 
Boa Música.

Criado em agosto de 
2009, o 5ª já é referên-
cia ao oferecer música 
de qualidade, de forma 
gratuita, a um públi-
co que já se acostumou a 
encontrar com os amigos 
e levar a família para  a 
Estação Ferroviária toda 
quinta-feira.

Centenas de bandas de 
Varginha, da região e até 
de fora do país já se apre-
sentaram no palco mon-
tado na plataforma de 
embarque.

Só em 2019 foram 41 
apresentações, muitas 
delas inéditas como a do 
Tuatha de Danann. Foi a 
primeira vez, nesta mais 
de uma década, que a 
banda varginhense reco-
nhecida internacional-
mente agitou o público 
na Estação e fechou com 
tudo a temporada. 

Outras edições tam-
bém marcaram o ano 
passado como o Grito de 
Carnaval, a Festa Junina 
da Estação e o Hallowe-
en, em que o público 
foi todo caracterizado. 
Foram muitos ritmos, 
como Rock, Sertane-
jo, Chorinho, MPB, Pop 
Rock, Folk Metal, Samba, 
Pagode, Música Instru-
mental e Heavy Metal.

A parceria com a 
Guarda Civil Municipal 
e a Polícia Militar foram 
reafirmados para a Tem-
porada 2020 para garan-
tir a sgurança da galera 
que vai se divertir e ouvir 
música boa!

Vida longa ao 5ª da 
Boa Música!!!

Público foi caracterizado para curtir o Halloween, realizado pela primeira vez em 2019.

A parceria com os veículos de comunicação de Varginha deu visibilidade às bandas que se apresentam gra-
tuitamente no projeto. Na foto, o grupo Griff participa do programa Balanço Geral da Rede Mais.

Parceria com a Guarda Municipal foi reafir-
mada. Na foto, esq/dir: GCM Maressa Gonçal-
ves Fais Prado, o comandante, Gerson Alves 
da Trindade; diretor-superintendente, Lindon 
Lopes; diretor do Museu Municipal, Apoliano 
Rios; e a subinspetora, Jucilene Aparecida da 
Silva.
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Espaços nobres para valorizar o artesanato
Transformar matéria-prima em lindas peças 

utilizando as mãos com muito talento e criativi-
dade. Este é o trabalho das artesãs que se dedicam 
a confeccionar peças exclusivas. Varginha conta 
atualmente com quatro associações de artesana-
to: AAPV, Assoart, Aminarte e AVEC. A Prefeitu-
ra de Varginha, por meio da Fundação Cultural, 
destina diversos espaços gratuitos para que este 
trabalho seja exposto e vendido.

A Casa do Artesão, reaberta no final de 2018 é 
um deles. Atualmente, a Assoart vende as peças 

de suas associadas no local e oferece, como con-
trapartida, oficinas gratuitas de artesanato. O 
Foyer Aurélia Rubião, anexo ao Theatro Capitó-
lio, é também ocupado pelas artesãs, num dos 
locais mais movimentados da cidade. Há ain-
da duas grandes feiras realizadas anualmente e 
que reúnem todas associações da cidade nas épo-
cas de maior venda do comércio. Na semana que 
antecede o Dia das Mães, ela acontece na Praça 
do ET. A de antes do Natal, é realizada na Praça 
Getúlio Vargas.

Artesãs da AAPV no Foyer do Theatro Capitólio e oficinas gratuitas de artesanat0 oferecidas pela Casa do Artesão localizada no Shopping.

Publicações resgatam história de Varginha
Em 2019, a Fundação Cultural 

editou três publicações voltadas 
para o resgate da história de Vargi-
nha. A primeira delas, lançada em 
agosto, foi “Cozinha das Geraes: 
sabores, segredos e tradições” com 
34 deliciosas receitas que marcam 
a culinária em Minas Gerais. Além 
dos pratos, a edição contém curio-
sidades sobre algumas guloseimas 
e ainda frases de chefs e historia-
dores. A iniciativa compôs a 7ª Jor-
nada do Patrimônio Cultural, que 
no ano passado trou-
xe o tema Culinária e 
Patrimônio.

A segunda obra foi 
lançada em outubro 
no Museu Munici-
pal. O livro “Varginha 
(MG) na Repúbli-
ca Oligárquica: Atas 
da Câmara Municipal 
1910-1915” foi escrito 
pelo historiador José 
Roberto Sales e apre-

senta a transcrição integral com atua-
lização ortográfica das atas da Câma-
ra Municipal de Varginha no período 
entre 1910 e 1915. É o quarto livro que 
faz o registro dos acontecimentos da 
cidade por meio das atas do legislativo 
municipal.

Ainda no mês de outubro, foi distri-
buída a cartilha “Patrimônio Cultural 
- Varginha: nossa história, nosso pre-
sente”. Ela foi apresentada no I Seminá-
rio do Patrimônio Cultural de Varginha, 
realizado no Theatro Capitólio. A pro-

posta foi resgatar, por 
meio dos bens prote-
gidos pelo patrimônio 
cultural, momentos e 
locais que marcaram 
nossa trajetória. São 
parques, casas, ima-
gens, estátuas… ele-
mentos que guardam 
fatos importantes, 
curiosos e de extre-
ma relevância para a 
cidade.

PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Varginha: nossa história, nosso presente

PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Varginha: nossa história, nosso presente

ssaabboorreess,,  sseeggrreeddooss  ee  ttrraaddiiççõõeess

Publicações estão disponíveis para download em varginhacultural.com.br
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Ações valorizam patrimônio cultural

Conhecer para preservar. 
Com este intuito foram desen-
volvidas ao longo do segun-
do semestre de 2019 uma série 
de ações de educação patrimo-
nial para levar a população em 
geral, em especial às crianças 
e jovens, informações sobre a 
história de Varginha contada 
pelos prédios e locais que mar-
caram a trajetória da cidade.

O projeto “Nosso Patrimô-

Cerimônia premiou vencedores do concurso “Curta o Patrimônio”.

nio, Nosso Tesouro” realizou 
a ação educativa “Brincando 
com o Patrimônio” para alunos 
do 3º e 4º ano da E. M. Domin-
gos Ribeiro de Rezende com um 
tabuleiro interativo com 40 m², 
em que à medida que os alu-
nos iam acertando as respostas, 
eles iam avançando no jogo.

Houve ainda o “Quiz do 
Patrimônio” com alunos do 9º 
ano da mesma escola, um jogo 

de perguntas e respostas, com 
diferentes níveis de dificuldade, 
sobre a memória e o patrimônio 
cultural do município.

Outra ação foi o Concurso 
“Curta o Patrimônio”, em que 
70 alunos retrataram a história 
de 14 patrimônios culturais.

Já o 1º Seminário do Patri-
mônio Cultural de Varginha 
discutiu as ferramentas de ges-
tão da área.

Deusa Vênus é restaurada
A Estátua da Deusa Vênus 

embelezou por décadas a Ave-
nida Rio Branco e se tornou um 
ícone da cultura varginhense. 
Com o tempo, foi se desgastan-
do e passou por restaurações que 
fizeram com que ela perdesse as 
características originais.

Em 2019, a Fundação Cultu-
ral contratou por meio de lici-
tação a artista plástica e res-
tauradora Valéria Neno que 
atuou na recomposição da 
beleza deste importante bem 
tombado pelo Patrimônio Cul-
tural de Varginha.

A estátua já está toda res-
taurada e, a partir de março, 
poderá ser vista pela popu-
lação na entrada do Casa-
rão Mariana Figueiredo Frota, 
onde estão instalados atual-
mente o Museu Municipal e a 
Biblioteca Pública.

Características originais foram restauradas.

Os Conselheiros Muni-
cipais de Patrimônio Cul-
tural e os servidores da 
Fundação Cultural parti-
ciparam do curso “Con-
selhos Municipais do 
Patrimônio Cultural - 
Aspectos Práticos” ofere-
cido em novembro de 2019 
pela AME Cultura, con-
sultoria contratada pela 
Fundação. O objetivo foi 
capacitar sobre os vários 
aspectos da área, munindo 
os profissionais para atuar 
de maneira mais eficiente.
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Prédios tombados recebem decoração natalina
A fachada dos pré-

dios da Estação Fer-
roviária, do Museu 
Municipal / Bibliote-
ca Pública e do Theatro 
Capitólio receberam 
uma decoração espe-

cial em comemoração 
ao Natal de 2019.

Em vez de contratar 
uma empresa terceiri-
zada, como foi feito em 
anos anteriores, todo 
trabalho foi elaborado 

pela equipe de servido-
res da Fundação Cultu-
ral com a coordenação 
de Cláudio Henrique 
Martins.

A ação trouxe eco-
nomia para os cofres 

públicos e ainda possi-
bilitou que a decoração 
tivesse um toque espe-
cial de criatividade.

Estação Ferroviária Museu Municipal / Biblioteca Pública Theatro Capitólio
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Rádio Melodia FM 
recebe melhorias

A rádio que toca no 
seu coração está rece-
bendo uma série de 
melhorias para rece-
ber melhor os convi-
dados e também para 
proporcionar condi-
ções de trabalho mais 
adequadas aos servi-
dores e colaboradores 
que entram em cen-
tenas de casas var-
ginhenses todos os 
dias levando música e 
informação.

Foram compra-
dos novos microfo-

nes para os estúdios, 
cadeiras ergonômi-
cas e novos softwa-
res para os compu-
tadores. Além disso, 
nos próximos meses 
serão adquiridas 
novos mobiliários, 
haverá uma melhoria 
na infraestrutura de 
internet para possi-
bilitar transmissões 
ao vivo pelas redes 
sociais e ainda será 
repintado o muro 
externo com a logo 
da Melodia FM.

Programa Coquetel Musical é transmitido também no Facebook.

Pelo segundo ano consecutivo, a Fundação 
Cultural realiza uma confraternização entre os 
servidores para marcar as conquistas do ano que 
passou. O objetivo também é promover a intera-
ção entre os colegas de trabalho já que as ativi-
dades são desenvolvidas por eles em seis locais 
diferentes que estão espalhados pela cidade. A 
de 2019 aconteceu no Conselho Comunitário 
do bairro Santana e envolveu ainda familiares e 
membros da administração municipal.

Cultura online
Diariamente, o site 

V a r g i n h a C u l t u r a l .
com.br é atualizado 
pela equipe da Fun-
dação Cultural com as 
últimas notícias rela-
cionadas à arte e à 
cultura. Além disso, o 

site contém uma série 
de conteúdos relacio-
nados à história da 
cidade, como fotos, 
livros e cartilhas. Há 
ainda entrevistas e 
informaçoes de domí-
nio público.


