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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES

JANEIRO

 ENCONTRO ANUAL DE CONFRATERNIZAÇÃO DAS FOLIAS DE

REIS DO MUNICÍPIO

No dia 17, com Missa Solene na Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, cortejo

ao longo da Rua São Paulo e apresentação das 18 Folias de Reis no Corredor

Cultural de Varginha (Entorno da antiga Estação Ferroviária).

 

 Todas as Unidades, Núcleos e Equipamentos Culturais, através de suas

equipes  de  trabalho  e  dos  seus  recursos  humanos,  participam  da

elaboração  do  PLANO DE AÇÃO CULTURAL -  ESTRATÉGICO E

PARTICIPATIVO,  versão  2016,  e  da  construção  do  PLANO  DE

APLICAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA,  compatibilizando  a  execução  dos

planos, projetos e ações com os recursos previstos no Orçamento da

Fundação  Cultural  para  o  Exercício  de  2016,  operacionalizando  as

licitações pertinentes. 

JANEIRO

FEVEREIRO



 Apresentações no Corredor Cultural de Varginha, nos dias 10 e 24, às 20

horas,  do  Projeto  Quinta  da  Boa  Música,  renovado  e  mais

diversificado, abrangendo todos os gêneros musicais. 

 Realização  do  2º  ENCONTRO  EMPRESARIAL  PARA

INVESTIMENTO  EM  CULTURA,  em  data  a  ser  definida  com  as

entidades de  representação empresarial  parceiras,  com o lançamento

oficial  do  projeto  de  ADOÇÃO  CULTURAL,  através  do  qual  as

empresas adotarão projetos culturais de todos os matizes, assumindo a

postura de empresa praticante da responsabilidade social.

 Na Casa da Cultura de Varginha, de 15 a 22 de Março, das 08 às 17

horas,  exposição  do  consagrado  artista  plástico  Luíz  Henrique  Alves

Pinto, com a apresentação de Paineis pintados em tecidos, com motivos

sacros e religiosos. 

 Início  das  atividades  do  Centro  de  Formação  Tecnológica  com  a

apresentação dos Cursos e das Oficinas que serão efetuados em 2016 e

do processo de inscrição e matrícula dos profissionais da educação e da

cultura  e  dos  jovens  que  participarão  com  prioridade  das  diversas

modalidades de cursos e oficinas. 

 Apresentação na Praça Getúlio Vargas, nos dias 13 e 27, a partir das 20

horas, do projeto SERESTA NA PRAÇA.

MARÇO



 Apresentação do projeto  Quinta da Boa Música,  no Corredor Cultural

de Varginha, nos dias 14 e 28, a partir das 20 horas. 

 Reuniões do Grupo Executivo de Organização e Implementação da

3ª  FEIRA  DE  ECONOMIA  CRIATIVA  DE  VARGINHA  com  as

associações e participantes do empreendimento, nos dias 15, 22 e 29,

das  16  às  17:30  horas,  na  Casa  da  Cultura  de  Varginha,  para

estabelecimento e fixação das diretrizes organizacionais e operacionais

do evento. 

 Apresentação, nos dias 10 e 24, na Praça Getúlio Vargas, a partir das 20

horas, do projeto SERESTA NA PRAÇA. 





 Realização da  3ª FEIRA DE ECONOMIA CRIATIVA DE VARGINHA,

no período de 03 a 08, das 14 às 22 horas, no  Corredor Cultural de

Varginha,  com a presença das associações e cooperativas artesanais

congregadoras dos artesãos e artistas populares inscritos no  Sistema

Municipal de Cultura e no Sistema Municipal de Economia Criativa

de Varginha. 

Apresentação de cantores, conjuntos, bandas e corais no horário das 19

às 22 horas. 

Varginha foi o primeiro município do interior e do Sul de Minas Gerais a

incluir a economia criativa no contexto e como prioridade da política pública

municipal de cultura. 

ABRIL

MAIO



 Apresentação do projeto  Quinta da Boa Música  nos dias 05 e 19 a

partir das 20 horas, no Corredor Cultural de Varginha. A apresentação do

dia 05 é especial e acontecerá no contexto da programação da 3ª Feira de

Economia Criativa de Varginha. 

Realização  da  2ª  FEIRA  LITERÁRIA  DE VARGINHA –  2ª  FLIV,  no

horário  das  14  às  22  horas,  no  Corredor  Cultural  de  Varginha,  com  a

participação de escritores de Varginha e convidados especiais de Minas Gerais

e  outros  Estados,  além  de  autores  com  obras  em  lançamento  e  destaque

indicados pelas editoras. 

No piso ecológico do Corredor Cultural serão instaladas 10 tendas 04 x

04 metros, onde ficarão os stands com os livros expostos e à venda e as mesas

nas quais os autores autografarão as suas obras. 

Na  plataforma  da  antiga  Estação  Ferroviária  (Componente  do

Corredor Cultural), ficarão as mesas nas quais serão servidas as comidas da

culinária  típica  local,  regional  e  mineira,  pelos  integrantes  do  projeto

“CULINÁRIA NA PRAÇA”, que este ano será inserido no espaço da 2ª FLIV,

como a vertente turística do evento. 

 No dia 23, a partir das 20 horas, audição especial do projeto Quinta da

Boa  Música,  dedicada  aos  autores  participantes  da  2ª  FLIV,  em

realização no Corredor Cultural. No dia 30, a partir das 20 horas, edição

da Quinta da Boa Música encerrando a temporada do 1º Semestre de

2016.

JUNHO



 Apresentação no Corredor Cultural,  nos dias 10 e 24, do projeto  Quinta da Boa

Música. 

 O  ESPAÇO  CULTURAL  DOM,  o  CENTRO  BRASILEIRO  DE  CAPOEIRA,  a

ESCOLA ABASSÁ DENDÊ MARUÔ  e a  ASSOCIAÇÃO CULTURAL CASA DA

CAPOEIRA, promovem no Corredor Cultural de Varginha, nos dias 21, 22, 23 e 24,

o maior encontro capoeirista do Brasil, com os seguintes eventos: Batismo e Troca

de  Graduações;  12  Horas  de  Capoeira;  Primeiros  Jogos  Centrais  de

Capoeira. O encontro pretende reunir 200 capoeiristas de Minas e do Brasil. Durante

o  evento  será  implementado  o  processo  para  formalização  da  capoeira  como

Patrimônio Cultural Imaterial do Município de Varginha. 

 Apresentação nos dias 11 e 25, no  Corredor Cultural,  a partir  das 20 horas, do

projeto Quinta da Boa Música. 

 Implementação e realização pela e na Casa da Cultura de Varginha, das Oficinas

sobre Educação Patrimonial, Artesanato, Música e Literatura,  para jovens das

escolas públicas e privadas, grupos da terceira idade e empreendedores culturais, e

cujas atividades e ações prolongar-se-ão até 31 de Dezembro de 2016. 

 Nos dias 5, 6 e 7, no horário das 9 às 22 horas, no Corredor Cultural, realização,

em grande estilo, da  EXPOSIÇÃO NACIONAL DE ORQUÍDEAS, uma promoção

emblemática do  Círculo Orquidófilo de Varginha,  com a participação dos mais

conceituados orquidófilos do Brasil. Um evento de expressão cultural e turística que

engalana a Cidade de Varginha nos dias de sua realização. 

 Apresentação, nos dias 14 e 28, na Praça Getúlio Vargas, a partir das 20 horas, do

projeto SERESTA NA PRAÇA.

JULHO

AGOSTO



 Apresentação,  nos  dias  15  e  29,  a  partir  das  20  horas,  no  Corredor

Cultural de Varginha, do projeto Quinta da Boa Música. 

 Realização do 1º FESTIVAL RANGO DE RUA, no Corredor Cultural

e Boulevard. 

 Recadastramento das Companhias/Folias de Reis de Varginha tendo em

vista  habilitá-las  a  receberem  o  apoio  financeiro  para  aquisição  dos

materiais,  instrumentos, adornos e vestimentas para as apresentações

de Dezembro de 2016 até 06 de Janeiro de 2017. 

 Apresentação nos dias 06 e 20, no Corredor Cultural,  a partir  das 20

horas, do projeto QUINTA DA BOA MÚSICA. 

 Apresentação, nos dias 9 e 23, na Praça Getúlio Vargas, a partir das 20

horas, do projeto SERESTA NA PRAÇA. 

 Elaboração, homologação e publicação do edital do 3º CONCURSO DE

PRESÉPIOS E ORATÓRIOS e início das inscrições dos participantes

que concorrerão aos prêmios destinados aos três primeiros classificados.

 Apresentações do projeto Quinta da Boa Música, no Corredor Cultural,

nos dias 10 e 24, a partir das 20 horas. 

 Reuniões do Grupo Executivo de Organização e Implementação da

3ª FEIRA NATALINA DE ECONOMIA CRIATIVA, na Casa da Cultura

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO



de Varginha, nos dias 11, 18 e 25, às 16 horas,  para construção do

plano  básico  de  execução  do  evento,  com  a  participação  das

associações artesanais, artísticas e voluntários.

 Apresentação, nos dias 13 e 27, na Praça Getúlio Vargas, a partir das 20

horas, do projeto SERESTA NA PRAÇA. 

 

 Abertura oficial do  3º Concurso de Presépios e Oratórios  no dia 12

de Dezembro, às 16 horas, na Casa da Cultura de Varginha.

 Solenidade de entrega do apoio financeiro às  Companhias/Folias de

Reis, no dia 09, às 16 horas, na Casa da Cultura de Varginha. 

 Realização da  3ª FEIRA NATALINA DE ECONOMIA CRIATIVA,  no

Corredor Cultural de Varginha, no período de 19 a 23, no horário das 10

às 22 horas, com apresentações especiais diárias, no horário das 19 às

22 horas, de concertos natalinos, para o público presente no evento. No

último  dia  da  Feira  acontecerá  a  Proclamação  Oficial  da

Sustentabilidade do Sistema Municipal de Economia Criativa. 

 Nos  dias  08  e  22,  no  Corredor  Cultural,  a  partir  das  20  horas,

apresentação das duas últimas edições do do projeto  Quinta da Boa

Música.  A  apresentação  do  dia  22  acontecerá  no  contexto  da

programação musical da Feira Natalina de Economia Criativa. 

DEZEMBRO



1 – Reforma e revitalização do Estúdio da Rádio Melodia:      R$ 42.535,40

2 – Reforma, revitalização e atualização tecnológica do Estúdio da TV-

Princesa: ….....................................................................................R$ 38.653,75

3 – Segunda etapa do processo de digitalização da TV-Princesa, com 

prazo final e fatal até 31-12-2016, sendo prioridade aquisição de 

mais 01 Câmera, mais 01 ilha de edição e 02 mesas de corte do 

controle mestre: …....................................................................R$ 120.000,00

4 – Substituição e adequações das instalações elétricas da Estação 

Ferroviária aviltadas e deterioradas por mais de 15 anos de falta de 

manutenção: …..............................................................................R$ 13.200,00

(Recursos do FUMPAC / ICMS – Cultural)

5 – Reforma dos Camarins do Theatro Municipal Capitólio:   R$ 32.371,45

(Recursos do FUMPAC / ICMS – Cultural)

6 – Reforma e revitalização do Escritório Administrativo do Theatro 

Municipal Capitólio, dos Camarins e Banheiros:..................... R$ 45.939,05

RECURSOS DO ORÇAMENTO: R$ 247.128,55

RECURSOS DO FUMPAC / ICMS – CULTURAL: R$ 45.571,45

TOTAL GERAL: R$ 292.700,00

INVESTIMENTOS BÁSICOS


