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EDITAL DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS CULTURAIS 

LEI FEDERAL Nº 14.017 – LEI ALDIR BLANC – VARGINHA/MG 

Instruções para montagem e entrega do projeto / ideia criativa 

Nome do projeto: Esquina Musical 

Nome do proponente: Michela de Oliveira Gonçalves/ Maracá Empreendimentos Culturais 

LTDA  

CPF / CNPJ:  

Telefone:  

E-mail: maracaeculturais@gmail.com

Área Cultural: Empresa/Música 

OBJETIVO DO PROJETO / IDEIA CRIATIVA: 

O Projeto Esquina Musical compreende performances musicais, apresentadas em espaços públicos 

e inusitados espalhados pelo município de Varginha/MG – esquinas, praças, calçadões, ruas de 

comércio– estratégicamente definidos de acordo com o fluxo de pessoas, e realizadas por grupos 

locais, de diversos gêneros musicais, ao longo de uma semana. Ao todo serão 14 performances, 

com duração de 1 hora cada, sendo o acesso gratuito e livre a pessoas de todas as faixas etárias. 

JUSTIFICATIVA 

Esclareça porque seu projeto deve acontecer, que circunstancias favorecem sua execução, qual o 

seu histórico, diferencial e os resultados esperados. 

O Projeto Esquina Musical visa potencializar as trocas entre a comunidade varginhense e o universo 

artístico-musical local, a partir da realização de performances musicais, contemplando diversos 

gêneros musicais em espaços públicos da cidade de Varginha/MG, em regiões centrais e periféricas, 

a serem realizadas por grupos locais ao longo de uma semana. Ao todo serão 14 performances, com 

duração de 1 hora cada, sendo o acesso gratuito e livre a pessoas de todas as faixas etárias. 

O Projeto tem como objetivo despertar interesse, sensibilizar e promover encontros da comunidade 
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com diferentes gêneros musicais; fomentar, valorizar e divulgar as produções artístico-musicais 

locais; garantir e ampliar o acesso da comunidade aos bens artístico-culturais da cidade, 

democratizando o acesso e descentralizando as ações culturais; promover espaços de troca, de livre 

fruição artística, em meio às ações cotidianas do município de Varginha/MG.  

 

O Projeto Esquina Musical prioriza promover espaços contínuos e inusitados de relações entre a 

comunidade, a vida urbana e o universo artístico, buscando provocar outros olhares, sensações, 

percepções, e transformar o cotidiano da cidade em possibilidades de experiência do sensível, de 

trocas, do despertar e da livre fruição artístico-musical. 

 

Neste sentido, deseja inserir outras diferentes possibilidades e qualidades de ações que vão de 

encontro ao fluxo contínuo da cidade, adaptando-se às peculiaridades e aos recursos disponíveis de 

cada local escolhido, possibilitando releituras, reinvenções e resignificações destes espaços urbanos 

muitas vezes inexplorados, de forma plenamente exequível. 

 

Ademais, o município de Varginha/MG e região (sul de Minas) conta com um leque diversificado 

de artistas/músicos, de diferentes gêneros musicais, por vezes com pouca ou restrita visibilidade. 

Neste viés, além do fomento e da valorização destes grupos musicais, ressalta-se a potencialização e 

ampliação do acesso às artes e aos bens artístico-culturais pela comunidade, uma vez que o projeto 

contempla espaços públicos variados, centrais e periféricos, é gratuito e de classificação livre. 

 

 

 

 

 

DETALHAMENTO DO PRODUTO CULTURAL, PLANO DE DISTRIBUIÇÃO E 

ACESSO AO PÚBLICO 

Descrever em detalhes o produto que será obtido quando da realização do projeto, informando 

prazo, suas características técnicas e materiais. Considera-se produto cultural o artefato 

cultural fixado em suporte material de qualquer espécie, com possibilidade de reprodução, 

comercialização ou distribuição gratuita, tais como CD, livro, revista, jornal, catálogo de arte, 

apresentações artístico-culturais ou aulas gratuitas com distribuição de material utilizado. 

Informe os locais onde o produto será distribuído, a quantidade de cópias, as características e o 

modo de distribuição. 

Não se aplica.  
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DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

Detalhar e enumerar todas as etapas de execução do projeto e seus respectivos prazos. 

PRÉ- PRODUÇÃO  

 

1. Captação de recursos. Prazo 90 dias.  

2. Seleção e contratação dos artistas - A seleção dos artistas que participarão do projeto será 

feita por meio de convite por parte da equipe de produção, que realizará um mapeamento 

dos artistas locais e, em seguida, selecionarão os participantes. Prazo 20 dias.  

3. Solicitação de autorização de uso de espaços públicos. Prazo 20 dias.   

4. Contato com fornecedores e prestadores de serviço – equipe de produção, locação de 

equipamentos e infra-estrutura e demais demandas técnicas do projeto. Prazo 20 dias.  

5. Definição de logística do projeto – elaboração de check-lists. Prazo 20 dias.  

6. Divulgação - por meio de material gráfico (cartazes, folders, etc.) e mídias digitais e 

impressas (TV, Jornal, Rádio, Internet, etc.). Prazo 30 dias.   

 

EXECUÇÃO  

 

7. Montagem – montagem de estrutura para as apresentações. Prazo 6 dias.  

8. Apresentações – realização das apresentações. Prazo 6 dias.  

9. Registro audiovisual – fotos e vídeos. Prazo 6 dias.  

10. Pagamento dos cachês e equipe de produção. Prazo 10 dias.  

 

PÓS-PRODUÇÃO 

 

11. Prestação de Contas. Prazo 30 dias.  

12. Elaboração de clipping – registro de todos os materiais de divulgação. Prazo 10 dias.  

13. Edição de fotos e vídeos – além da criação de um teaser do projeto. Prazo 15 dias.  

14. Relatório – Elaboração de relatório contendo os resultados obtidos e avaliação do projeto. 

Prazo 10 dias.  

 

 

 

 

 

 

ACESSIBILIDADE AO PÚBLICO 

Informe se o local permite acesso aos portadores de necessidades especiais e terceira idade. 

A acessibilidade do público será garantida por meio da escolha prévia e minuciosa dos locais em 

que ocorrerão as apresentações, sendo eles de fácil acesso a qualquer tipo de público, incluindo-se 

pessoas com deficiência, idosos, entre outros, perto dos mais diversos meios de locomoção. 



Praça Matheus Tavares, 121 - Centro • 37002-320 • Varginha/MG 
Tel.: (35) 3690-2700 • www.fundacaoculturaldevarginha.com.br Pág. 5 de 6 

 

 

 

 

 

DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO 

Descreva as ações que serão desenvolvidas no projeto para a promoção de igualdade de 

oportunidade de acesso e fruição de bens, produtos e serviços culturais. 

Todas as performances musicais acontecerão de forma gratuita, com a classificação livre, em locais 

públicos, possibilitando a toda comunidade acesso pleno e livre às ações artísticas propostas. Além 

disso, toda a programação será previamente divulgada, por meio de material gráfico (cartazes, 

folders, etc.) e mídias digitais e impressas (TV, Jornal, Rádio, Internet, etc.). 

Além disso, a equipe do projeto disponibilizará todo os registros audivisuais realizados durante o 

evento em plataformas online onde qualquer pessoa possa ter acesso. Permitiremos também que o 

público realizem seus próprios registros. 

Sendo assim, o Projeto Esquina Musical pretende: 

- Realizar-se em uma semana de trocas artístico-culturais, entre a comunidade, os espaços urbanos e 

músicos/artistas locais e/ou regionais; 

- Apropriar-se de espaços públicos movimentados e de grande circulação do município de 

Varginha, levando arte para as ruas em situações cotidianas; 

- Promover a fruição e apreciação artístico-musical pela comunidade, a partir das performances 

musicais, de diferentes gêneros; 

- Ampliar o acesso pela comunidade varginhense aos bens culturais e artísticos locais/regionais por 

meio de apresentações em espaços públicos de grande circulação, gratuitas e de classificação livre, 

abrangendo o maior número de indivíduos possível. 

 

PÚBLICO 

Informar perfil de pessoas a serem atingidas pelo Projeto. As camadas da população que se 

pretende atingir com o projeto, bem como a estimativa de público total, observando atenção 

àquela população menos assistida ou excluída dos seus direitos culturais por sua condição 

social, etnia, deficiência, gênero, faixa etária, domicílio, ocupação, entre outras. 

O projeto é aberto a todo tipo de público, de qualquer idade e classe social, gratuito, em regiões 

centrais e periféricas, além de garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência e idosos.  
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ABRANGÊNCIA DO PROJETO 

Indique em quantos e em quais bairros do município de Varginha o projeto será realizado. 

Serão realizadas performances em regiões centrais da ciadade em horário comercial e bairros 

periféricos. Os bairros serão: Centro, Vila Pinto, Jardim Sion, Jardim Andere, Vila Paiva e Jardim 

Petrópolis.   

 

CONTRAPARTIDA CULTURAL 

Descreva o conteúdo conceitual e procedimental da contrapartida. 

A contrapartida cultural se dará por meio da realização de 14 performances musicais espalhadas 

pelo município de maneira gratuita e acessível a toda população.  

 

MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM UTILIZADOS E SEUS 

RESPECTIVOS CUSTOS 

1. Coordenação Geral – R$ 6.000,00 

2. Produção Executiva (3 pessoas) – R$ 6.000,00 

3. Cachês artísticos (14 grupos/ R$ 800,00 por grupo) – R$ 11.200,00  

4. Registro e edição de fotos e vídeos – R$ 3.000,00 

5. Deslocamento de equipe, artistas e transporte de materiais – R$ 500,00 

6. Locação de equipamentos de som e infra-estrutura – R$ 6.000,00 

7. Contador – R$ 300,00 

8. ECAD – R$ 700,00 

9. Alimentação durante o evento  – R$ 2.000,00 

 

      DIVULGAÇÃO 

 

10. Designer Gráfico – R$ 1.300,00 

11. Banners (14 unidades) – R$ 1.400,00 

12. Cartazes (200 unidades) – R$ 700,00 

13. Folders (5 mil unidades) – R$ 1.700,00 

14. Promoção em mídias digitais – R$ 200,00 

 



Praça Matheus Tavares, 121 - Centro • 37002-320 • Varginha/MG 
Tel.: (35) 3690-2700 • www.fundacaoculturaldevarginha.com.br Pág. 7 de 6 

 

 

 

VALOR TOTAL DO PROJETO 

R$ 41.000,00 

 

VALOR A SER APOIADO POR OUTRAS FONTES (Especificar as fontes e valores) 

R$ 34.185,64 – Leis de Incentivo, editais e patrocínios diretos. 

 

DATA PREVISTA PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS 

O projeto acontecerá entre 22 e 27 de Novembro de 2021, em celebração ao dia do músico que é 

comemorado no dia 22 de Novembro.  

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS EVENTOS 

(ANEXAR AUTORIZAÇÃO DE USO DE ESPAÇO OU TERMO DE ANUÊNCIA DA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CASO DE ESCOLAS). 

ESBOÇO DA PROGRAMAÇÃO 

 

Dia 22/11 – Segunda-feira 

 

13h – APRESENTAÇÃO 1 - Praça José de Rezende Paiva (Praça da Fonte) 

15h – APRESENTAÇÃO 2 - Praça Getúlio Vargas 

17 – APRESENTAÇÃO 3 - Travessa João Pessoa (próxima ao CEMVA) 

 

 

Dia 23/11 – Terça-feira 

 

13h – APRESENTAÇÃO 4 -  Praça José de Rezende Paiva 

15h – APRESENTAÇÃ 5-  Praça Getúlio Vargas 

 

Dia 24/11 – Quarta-feira 

 

13h – APRESENTAÇÃO 6 - Praça José de Rezende Paiva  
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15h - APRESENTAÇÃO 7 - Praça Pinto de Oliveira (próxima a Av. São José) 

17h – APRESENTAÇÃO 8 - Praça Champagnat (próxima ao VTC)  

 

 

Dia 25/11 – Quinta-feira 

 

13h – APRESENTAÇÃO 9 - Praça Marcílio Dias (rodelão) 

15h – APRESENTAÇÃO 10 - Praça Pio 12 (próxima a TV Alterosa) 

17h – APRESENTAÇÃO 11 - Praça Roque Rotundo (próxima a escola Afonso Pena) 

 

 

Dia 26/11 – Sexta-feira 

 

13h – APRESENTAÇÃO 12 - Praça Doutor Marcos Frota (próxima ao supermercado Pajeú) 

17h – APRESENTAÇÃO 13 - Praça São Charbel  

 

Dia 27/11 – Sábado (encerramento) 

 

12h – APRESENTAÇÃO 14 - Calçadão da Wenceslau Braz  

 

 

EQUIPE - RELACIONAR TODA A EQUIPE DO PROJETO E AS FUNÇÕES 

A SEREM DESEMPENHADAS POR CADA COMPONENTE DE FORMA 

DETALHADA 

incluir currículo com comprovação de cada membro. 

NOME DO PROFISSIONAL 

 

Michela de Oliveira Gonçalves  

 

FUNÇÃO A SER DESEMPENHADA NO PROJETO 

Coordenação Geral 

 

ATIVIDADES A SEREM EXERCIDAS  

Coordenação de todas as atividades do projeto: Captação de recursos; Coordenação financeira; 

Seleção de artistas; Definição dos espaços e datas das apresentações; Contato com fornecedores e 

prestadores de serviço; Definição de logística do projeto; Divulgação; Montagem; Apresentações; 

Registro audiovisual; Pagamento dos cachês e da equipe; Prestação de Contas; Elaboração de 

clipping; Edição de fotos e vídeos; Relatório, etc.   

 

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

•  Pós-Graduação MBA em Gestão de Eventos – EAD – Centro Universitário Internacional - 

UNINTER. Conclusão: 2018.  

•  Bacharel em Produção Cultural - Universidade Federal Fluminense - UFF. Conclusão: 2013. 

• Programa de mobilidade acadêmica no curso de Música da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte - UFRN. 2012.  
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• Graduanda em Turismo – Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP. Ingresso: 2014.2 

(trancado).  

 

• Cursos: Curso “ O Avesso da Cena” ministrado por Rômulo Avelar, promovido pela Cia Fofocas 

de Teatro, através Plataforma Inspire Gestão Cultural (2020); Curso de capacitação sobre a Lei 

Aldir Blanc, promovido pelo Fórum de Trabalhadores Da Cultura de Lagoa Santa – MG (2020); 

Gestão  de  Grupos  e  Espaços  Culturais  –  Capacitação  de  Empreendedores  Criativos, realizado 

pelo Instituto Inspire Gestão Cultural (2017); Curso de empreendedorismo "Bota pra fazer", 

oferecido pela Endeavor (2016); Curso de extensão de Direitos Autorais e de Imagem realizado 

pela Pró-Reitoria  de Extensão da UFOP, Ouro Preto – MG (2017); Curso Livre de Gestores e 

Empreendedores Culturais; e Prestação  de  Contas  de  Projetos  Culturais, ambos pela  Fundação 

Cultural de Varginha/MG (2014 e 2015); Piano,  Canto  Coral,  Percepção  Musical, Teoria 

Musical, Imagem Musical e História da Música (2003 a 2008), Percussão, Musicalização e Canto 

Coral (2020), Conservatório Estadual de Música de Varginha/MG;  Inglês - CCAA , Varginha/MG 

(2000 a 2005).  

 

• Oficinas e Vivências: Oficina de percussão tradicional da cultura yorùbá com Ilu Akin – RS 

(2020); e Oficina de coco com Mestra Odete de Pilar, Encontro de Culturas da Chapada dos 

Veadeiros (2020); Oficina de Produção de Documentários, ministrada por Mário de Almeida pelo 

POIESIS/SP (2020);  Oficina de Maracatu de Baque Virado com o Contramestre Pitoco de Aira da 

Nação Estrela Brilhante do Recife (2019), Viçosa - MG;  Oficina de Maracatu de Baque Virado 

com o batuqueiro Deivison da Nação Porto Rico (2019), Varginha - MG; Oficina de Maracatu de 

Baque virado da Nação Encanto do Pina, Oficina de Agbês e Oficina de Dança dos Orixás 

ministradas pela Mestra Joana D’arc Cavalcante, Ouro Preto/MG (2017); Oficina de Maracatu de 

Baque Virado e roda de conversa com o ex-mestre da Nação Estrela Brilhante de Recife Walter 

França com a participação da Rainha Marivalda, Ouro Preto – MG (2017); Oficina de Maracatu de 

Baque Virado pelo projeto de Extensão da UFOP ministrada por Itamar Bambaia, Ouro Preto 

(2017); Oficina de percussão e diversidade étnico-racial, oferecida pelo projeto de extensão da 

UFOP na Troca de Saberes e Extensão Universitária da UFJF, Juiz de Fora (2017); Integrante do 

grupo “Unidos Pela Gentileza” de bateria de escola de samba e ritmos populares da UFF/Niterói 

(2012); Oficina de Maracatu e participação do grupo percussivo “Semente de Jurema” realizado 

pelo ponto de cultura “Gingas”, Niterói/RJ(2011 e 2012); Produção Cultural Colaborativa; e 

Introdução à Música Digital, Fórum das Artes - João Monlevade/MG (2015); Participação na aula-

espetáculo “Teatro-dança clássica indiana Bharatanatyam” ministrada pelo indiano Janaki 

Rangarajan;  Conferência “Ouro Teatro: batucar/cantar/dançar/contar” ministrada por Zeca Ligiéro, 

e na Mesa-redonda “Dança e teatro na periferia” ministrada por Cida Falabella, no Festival de 

Inverno de Ouro Preto e Mariana – Fórum das Artes, Ouro Preto (2015); Oficina de Formatação de 

Projetos Culturais, Festival Música do Mundo - Três Pontas/MG (2014); Gestão Cultural: Gestão de 

um ofício: A arte,  Coletivo Boa  Praça  -  Niterói/RJ (2010); Orientação  em  Arte e  Iluminação  

Cênica (2010),  Organização  de Eventos Acadêmicos (2011) e Elaboração de Projetos Culturais 

(2012), Universidade Federal Fluminense  -  Niterói/RJ;   

 

• Eventos: Participação na live “Arte-cultura é trabalho?”, realizada por Marilaine Rabelo (2020); 

Baque da Virada, Ubatuba – SP (2019/2020); 130º e 131º Festa de Nossa Senhora do Rosário, 

contando a segunda com as participações do contramestre Pitoco de Aira e o batuqueiro Alex 

Araújo do Maracatu Nação Estrela Brilhante de Recife, Airões – MG (2018 e 2019); e na 

Tradicional Festa das Congadas de Lambari (2019); Minas  Eventos  Expo,  em  Belo  Horizonte  

(2017);  I  Encontro  Estadual  de Organizadores   de   Eventos   Acadêmicos,   Universidade   
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Federal   Fluminense   - Niterói/RJ (2011); 10 Dimensões: Diálogos em rede, corpo, arte e 

tecnologia – UFPB, João Pessoa/PB (2012);  XIV  e  XV  ENEARTE - Encontro  Nacional  dos  

Estudantes  de  Arte, Ouro Preto/MG e Natal/RN (2010  e 2011). 

 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

 

• Sócia-proprietária da empresa Maracá Empreendimentos Culturais. Principais funções: 

administração, financeiro, idealização e gestão de eventos, divulgação e logística. (2018 até o 

momento). 

•  Sócia-proprietária da Empresa Truá Produções, destinada a produção de eventos e grupos 

artísticos e culturais. (2015 a 2017).   

•  Diretora Geral do Projeto V.A.I. – Varginha Arte Itinerante aprovado pela Lei Municipal de 

Incentivo à Cultura do Município de Varginha – MG (2014). 

•  Coordenadora de Produção do Festival Fórum das Artes de João Monlevade – Realizado pela 

Universidade Federal de Ouro Preto (2015); 

•  Co-idealizadora, Coordenadora Financeira e Produtora Executiva do 1º Encontro de Astronomia 

Para Todos de Ouro Preto – Realizado pelo Departamento de Turismo da UFOP  (2017); 

•  Produtora  Executiva  do  Festival  de  Inverno  de  Ouro  Preto  e  Mariana  –  Fórum das  Artes 

(2015  e  2017),  do  Encontro  dos  Saberes  (2015, 2016 e 2017)  e  do  7º Congresso  Brasileiro  

de Extensão  Universitária  (2016),  realizados  pela  Universidade Federal  de  Ouro  Preto; da 

turnê musical do artista australiano Gwyn Ashton no Brasil, realizada pela Mobcult Produções , Rio 

de  Janeiro/RJ (2015);  da  estreia  do  espetáculo  "Habemus Corpos"  da  Cia  Calor  de  Laura  e 

produzido pela Truá Produções com parceria da Universidade Federal de Ouro Preto (2016); do  

Projeto  “Teatro  na  Escola”  aprovado  pela  Lei  Municipal  de  Incentivo  a  Cultura  de Varginha  

–  MG  (2014),  do Projeto  (Re)  Inventando  Um  Tempo,  aprovado  pela  Lei Municipal de 

Incentivo à Cultura de Varginha – MG (2011 e 2013), contemplado em 2012 com o “Prêmio 

Agente Jovem de Cultura: Diálogos e Ações Interculturais”, pelo Ministério da Cultura; do curso de 

extensão “Direitos Autorais e de Imagem” realizado pela Pró-Reitoria de Extensão da UFOP 

(2017).  

• Colaboradora da  Regenthal  Produções  Artísticas  –  Empresa  de  Produção  Cultural  incubada 

pelo Centro de Referência em Incubação de Empresas e Projetos de Ouro Preto - INCULTEC 

(2015); da  Guitarra  Brasileira Produções  Artísticas  e  Edições  Ltda.  do  violonista  e  

compositor  Renato  Piau,  na  área  de Produção Musical, Rio de Janeiro/RJ (2013); 

• Assistente de  Produção  na  II Conferência Municipal de Cultura de Niterói/RJ (2009); e da I 

ENREFAEB – Encontro Regional de Arte Educadores do Sudeste /FAEB, e da IV Mostra de Arte 

Contemporânea, Pólo UFF Rio das Ostras (2009).  

• Estagiária do Festival Panorama como assistente de coordenação de produção, Rio  de  Janeiro/RJ 

(2013), do  LAHVI  (Laboratório  Horto-Viveiro)  da  Universidade  Federal  Fluminense, nas áreas 

de captação de recursos, realização e divulgação de eventos, oficinas e atividades culturais e 

ecológicas. Niterói/RJ (2011); e do NEPAC - Núcleo de Ensino e Pesquisa em Artes Cênicas, 

desempenhando funções ligadas à captação de recursos e produção executiva de eventos e 

espetáculos teatrais. Niterói/RJ (2010); 

•  Bolsista  da  Assessoria  de  Arte  e  Cultura  da  Pró-Reitoria  de  Extensão  da  Universidade 

Federal de Ouro Preto (2015 a 2017); 

• Monitora  do  Fórum  Nacional  de  Pró-Reitores  de  Planejamento  e  Administração  –  Ouro 

Preto (2015); 1º e 3º Encontro de Formação da Escola de Gestores – UFOP, Ouro Preto/MG (2015); 
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do Festival Panorama,  Rio de Janeiro/RJ (2010 e 2011); e do Festival Cultura Digital.br, Rio de 

Janeiro/RJ (2011); 

• Performer na Intervenção Cênica “Cantos de Resistência” no Festival de Inverno de Ouro Preto  e  

Mariana  –  Fórum  das  Artes  2016  e  no  40º  Encontro  Nacional  do  Fórum  de  Pró- reitores  de  

Extensão  das  Instituições  Públicas  de  Educação  Superior  Brasileiras, realizado pela 

Universidade Federal de Ouro Preto (2016);  

• Relatora do GT de música na III Conferência Municipal de Cultura de Niterói (2013); e do GT de 

Artes Visuais no “I Encontro Nacional de Ensino Superior das Artes” realizado pela Universidade 

Federal de Ouro Preto (2014). 

 

PORTFOLIO DISPONÍVEL EM : 

https://drive.google.com/file/d/1oAaZZ0urKs5_yCw6m3bDjErwaYw13VvX/view?usp=drivesdk  

 

SOBRE A EMPRESA 

 
A Maracá Empreendimentos Culturais,  mais conhecida como Maracá Bar e Eventos, iniciou suas atividades 

em 2018 com a proposta de construir coletivamente e ser um espaço que tem como principal objetivo 

promover e difundir cultura e arte para toda comunidade.   

 

Aliando arte, gastronomia, diálogo e entretenimento, tem desenvolvido ao longo de sua existência, eventos 

diversificados nos quais se apresentam diferentes linguagens artísticas e culturais. Tais como shows musicais 

autorais e interpretativos, espetáculos teatrais, exposições de quadros, fotografias, poesias e artesanato, 

encontros de compositores, apresentações de maracatu e rodas de samba, projetos e residências artísticas.  

 

Foram realizados ainda eventos gratuitos abordando temas específicos, de caráter cultural, educativo e de 

incentivo à economia local, como por exemplo, o universo feminino, retratado na Feira de Economia 

Criativa realizada no dia Internacional da Mulher, nas Rodas de Conversa realizadas no Dia Mundial do 

Empreendedorismo Feminino, nas palestras e diálogos sobre gestação e maternidade realizados no Dia das 

Mães.  

 

Até o momento já passaram pelo espaço da Maracá mais de 150 artistas, sendo a maioria da região, e os 

demais de outras localidades como João Pessoa/PB, Jundiaí/SP, São José dos Campos/SP, São João Del 

Rei/MG, Belo Horizonte/MG, entre outros.  

 

EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS  

 

Nas próximas linhas seguem a listagem e a descrição dos principais eventos e atividades produzidos e/ou 

realizados pela Maracá Empreendimentos Culturais – Maracá Bar e Eventos. 

  

- "PERNAMBUCO EM 4 ATOS", Ateliê Casarão, de Jundiaí/SP (12 de janeiro de 2019) - Espetáculo teatral 

que conta a história de um caixeiro viajante que traz em suas malas as sabenças, heranças e raízes culturais 

de um dos estados mais diversificados do Brasil!  

 

- MARAQUETÊ (12 de janeiro de 2019) - Grupo de Maracatu de Baque Virado celebra 2 anos de baque e 

oficinas gratuitas em Varginha/MG.  

 

- PROJETO DOIS NO JAZZ (fevereiro a julho/2019) - Idealizado e executado pelos músicos Cassiano 

Maçaneiro e Bruno Vieira, trouxeram toda semana um músico convidado ao palco do Maracá apresentando 

vertentes da música instrumental que passam do blues ao jazz tradicional, da mpb/samba ao rock/fusion e o 

que há de mais atual na música instrumental improvisada. Artistas que participaram do projeto: André 

Siqueira, Douglas Rosa, Allan John, Gustavo Ruz, Eduardo Rebouças, Nathan Viana, Roberto Bach, Deive 

https://drive.google.com/file/d/1oAaZZ0urKs5_yCw6m3bDjErwaYw13VvX/view?usp=drivesdk


Praça Matheus Tavares, 121 - Centro • 37002-320 • Varginha/MG 
Tel.: (35) 3690-2700 • www.fundacaoculturaldevarginha.com.br Pág. 12 de 

6 

 

 

Oliveira, Endrigo Teixeira (DD), Sandro Fernando, Deyler Gaspri, Felipe Batiston, Breno Rocha, Letícia 

Alves, Isabela Morais, Leo Chalana e Rafael Mendes.   

 

- KARAOKÊ AO VIVO (07 de fevereiro de 2019) - A banda varginhense Red Label trouxe o melhor do 

rock com momentos de Karaokê ao vivo ao longo da apresentação. Idealização: Maracá Bar e Eventos.  

 

- FIM DE SEMANA DA MULHER (08 e 09 de março de 2019) - Em comemoração ao Dia Internacional da 

Mulher, Maracá em parceria com iniciativas femininas do município e região, prepararam um fim de semana 

com diversas atividades e uma programação especial: 

 

- BANDA XOXOTE MOLHADO - A banda na sua versão trio nasceu em São João Del Rei pela vontade de 

movimentar as potências musicais femininas, misturando brasilidades, passeando por forró, coco, entre 

outros. 

- BRECHÓ DE TROCA E FEIRA CRIATIVA – com o objetivo de trocar contatos, experiências e fomentar 

novas ações, valorizando os trabalhos de quem tá bem ao nosso lado! Ao todo mais de 20 mulheres 

empreendedoras participaram do evento.  

- FLASH TATOO COM JANA INA.   

- RODA DE CONVERSA MULHERES EMPREENDEDORAS – Destinada às mulheres criativas, 

empreendedoras e multipotenciais, falando sobre o empreendedorismo feminino, mercado criativo e os 

desafios que assombram nossas atuações. Para quem está começando, quem já está no mercado ou quem só 

tem ideias, com o objetivo de trocar experiências, fazer networking e uma rodada orgânica de mentorias para 

assessorar e impulsionar seus negócios. Facilitadoras: Rafaella Fioravanti Venturato e Aline Sarto. 

- SHOW DA BANDA DESSAS – Mulheres que gostam de cantar músicas feitas por mulheres (ou pelo 

feminino de alguns caras) para mulheres. Ritmos diferentes, uns mais dançantes, outros mais reflexivos, 

porém uma mesma temática: nós, mulheres! Porque somos dessas que tocam no assunto!  

- MARACÁ TROPICAL com FURMIGADUB (05 de abril de 2019) - Projeto de Fabiano Formiga, multi-

instrumentista paraibano formado pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), que tocou por 13 anos nas 

Orquestras Sinfônicas do Estado e que desde 2011 se dedica à produção de faixas autorais. Além de compor 

suas próprias músicas, FurmigaDub é responsável por resgatar e gravar canções de mestres da cultura 

popular nunca gravados, ajudando a preservar e difundir esses trabalhos tão únicos da cultura brasileira.  

 

- DIA DAS MÃES (11 de maio de 2019) – programação completa: 

- RODA DE CONVERSA SOBRE GESTAÇÃO E PARTO - Você sabe que a gestante necessita de uma 

ampla rede de apoio para ter uma gestação saudável e amorosa? Saber quem faz parte desta rede é um dos 

temas que a Doula e Naturóloga Fernanda abordou no bate papo com gestantes, além de explicar o papel da 

Doula e relatar sobre as experiências de parto normal dentro da maternidade de Varginha. Atividade gratuita. 

Mediação: Rakel Castellar e Fernanda Miranda.  

 

- DANÇA INTUITIVA COM SLING PARA MÃES E BEBÊS - O sling ou carregador de bebê é um tecido 

utilizado originalmente por povos nômades, facilitando a vida dos pais e fortalecendo o vínculo entre pais e 

filhos. A Dança Materna com sling para Mães e Bebês, além de propiciar a vivência especial de dançar em 

dupla (ou em trio, já que o pai é sempre bem vindo), possibilita à mulher o retorno à vida social depois do 

parto. É um momento de liberdade de expressão e carinho. Atividade gratuita. Facilitadora: Gabriela 

Alcântara.  

 

- CARDÁPIO MUSICAL (02 de fevereiro e 01 de junho de 2019) - Neste projeto, o público escolhe uma 

música no cardápio para ser executada. As edições aconteceram 2 vezes com as participações de Jaque 

Nicolau e Nita Rodrigues. Idealização: Maracá Bar e Eventos.    

 

- ARRAIARTE MARACÁ (13 a 16 de junho de 2019) – programação completa: 

 

- AULA DE FORRÓ COM CURIÓ.  
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- PROJETO DOIS NO JAZZ ESPECIAL FORRÓ.   

- TRIO CHAMEGO BOM. 

- QUADRILHA com ROSI KELLY (digital influencer) – performance interativa realizada pela artista 

Rachel Mitidiere.   

- CHICO CICA em DÁ PACENÇA - O espetáculo teatral é uma prosa muito animada e descontraída com o 

matuto Chico Cica, que além de contar causos e anedotas que remetem à vida nas cidades do interior, e dos 

costumes da roça, tenta montar com a plateia o que ele chama de “orquestra”.  

- QUARTETO VIOLA NOVA - Formado por Roberto Bach (viola caipira, craviola e violão), Adilson 

Ferreira (violão), Danton Mendes (viola) e Maurílio Bass (contrabaixo) o grupo de música de viola raiz traz 

em seu repertório as clássicas música de Viola da época de ouro instrumentais e cantadas, tais como Liu e 

Léo, Carreiro e Carreirinho, Goiano e Paranaense, Tonico e Tinoco, Almir Sater, Sérgio Reis, Tião Carreiro 

e Pardinho, entre outros!  

 

- ESPETÁCULO TEATRAL: CLANDESTINAMENTE, Ateliê Casarão, Jundiaí/SP (18 de julho de 2019) - 

Performance interativa do ator-criador Claudio de Albuquerque, inspirada no texto AGRESTE de Newton 

Moreno - "uma poética e tocante história de amor, desejo, busca e verdades". 

 

- EXPOSIÇÃO DE TELAS CORES DO SELVA (13 de setembro de 2019 até o momento) - Henrique Selva 

Manara iniciou em 2008, na cidade de Ouro Preto, sua pesquisa híbrida apresentando performances que 

integram teatro e artes plásticas. Residente hoje em Belo Horizonte o artista continua sua pesquisa, 

desenvolvendo uma performance ritual trazendo lendas e histórias, convidando o público a lembrar do 

passado para repensar o presente. Exposição fixa com visitação gratuita.    

 

- AUTOEXPRESSÃO - LIVE SET LOUNGE (setembro a dezembro de 2019) – Parte do Projeto de 

Residência Artística idealizado pelo Maracá Bar e Eventos. Autoexpressão é um convite à apreciação 

ambiente de uma sonoridade fina inspirada em MP&B, Bossa Nova e NuDisco. Também é a palavra que 

define a experiência como multiartista de Karolina Gomes. Brasileira, natural de Mococa-SP, iniciou a sua 

vivência artística aos 9 anos de idade no “Grupo Folclórico Raízes” onde teve contato com tons e sons de 

nosso Brasil. Em 2013, lança o Projeto Lina! – DJ Live Deep House/Chill Out - que vem amadurecendo e 

ganhando força ao longo de sua história. Meio paulista, meio mineira, atua como artista em vertentes bem 

divergentes vivendo assim o máximo de sua autoexpressão!  

 

- MULHERES QUE MOVEM A ECONOMIA (16 e 17 de novembro de 2019) - Maternidade, Criatividade 

e Empreendedorismo – Celebrando o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino o evento abriu espaços 

para dialogar sobre os desafios e sonhos que as mulheres compartilham entre si, sendo um espaço para 

celebrar seus negócios e suas histórias. Idealização: Maracá Bar e Eventos em parceria com Aline Sarto. 

Programação completa: 

 

- AUTOEXPRESSÃO - ESPECIAL "SOM DAS MINAS" - Um set especial dedicado às mulheres que nos 

encantam todos os dias através da música.  

 

- OFICINA DE MARKETING E COMUNICAÇÃO PARA MULHERES EMPREENDEDORAS.  

 

- PAINEL: DIÁLOGOS DE MÃES, EMPREENDEDORAS E CRIATIVAS.  

 

- APRESENTAÇÃO DE NEGÓCIOS E SONHOS. 

 

- RELATOS DE EXPERIÊNCIA O QUE ME MOVE? Conheça mulheres protagonistas que estão à frente 

dos movimentos de fortalecimento do empreendedorismo feminino. 

 

- APRESENTAÇÃO DE NEGÓCIOS E SONHOS. 
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- MÚSICA AO VIVO COM O DUO DESSAS. 

 

- ENCONTRO DE COMPOSITORES MARACÁ (04 de fevereiro de 2020 até o momento) – Projeto que 

recebe compositores que queiram apresentar suas criações artísticas, e que acontece toda primeira terça-feira 

do mês. Dentre as categorias contempladas estão MÚSICA, POESIA, DANÇA, TEATRO, 

PERFORMANCE, FOTOGRAFIA e ARTES VISUAIS. As inscrições são feitas na hora, por ordem de 

chegada, podendo ser inscritas até 2 composições por vez ou até 10 minutos por pessoa. O encontro é 

gratuito e aberto ao público! Atualmente, devido à pandemia da COVID19, os encontros acontecem de 

maneira virtual. Os vídeos são postados em nosso canal do Youtube: 

https://www.youtube.com/c/maracabareeventos. Idealização: Maracá Bar e Eventos em parceria com Tiago 

Branco e Leo Damasio.   

 

- GABUNÇA DE CARNAVAL: A MATINÊ (16 de fevereiro de 2020) - Mini bloco de carnaval criado 

especialmente para o Maracá destinado ao público infantil.  

 

- FDS DA MULHER NO MARACÁ (06 e 07 de março de 2020) - Mulheres nas Artes. Programação 

completa: 

 

- ESPECIAL JANIS JOPLIN com Nita Rodrigues. 

- SHOW do DUO DESSAS com Rachel Mitidiere e Jaque Nicolau.  

- EXPOSIÇÕES DE TELAS de Mônica Cardoso.  

- EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA de Camila Cardoso.  

- EXPOSIÇÃO DE POEMAS de Grazi Poeta.  

- EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO de Marina Heluy.  

- FLASH TATOO com Jana Ina.  

 

- ESPECIAIS e TRIBUTOS musicais:  

 

- CAETANO VELOSO por ISABELA MORAIS. 

-TRIBUTO AOS CHICOS: BUARQUE, SCIENCE E CÉSAR/ 

 LENINE e CHICO CÉSAR por TEVICO.  

 

- ESPECIAIS e TRIBUTOS MUSICAIS PRODUZIDOS PELOS ARTISTAS ESPECIALMENTE PARA O 

MARACÁ:  

 

-BELCHIOR por TIAGO BRANCO. 

-BOB MARLEY por JOÃO ZANATELLI e GUSTAVO OROZIMBO. 

-GILBERTO GIL por JOÃO EUGÊNIO com a participação de Giuliano Magales, Bruno Bertola, Cacá 

Negretti, Gabriela Gonçalves, Michel Pedro, Rachel Mitidiere, Jaque Nicolau e Tiago Branco.  

- JANIS JOPLIN por NITA RODRIGUES.  

 

- SHOWS AUTORAIS:  

- BANDA DO JOÃO, Varginha/MG. 

- CACÁ NEGRETTI, Varginha/MG.  

- LEO DAMASIO, Varginha/MG. 

- RAFAEL GONZÁ, São José dos Campos/SP.  

- TIAGO BRANCO, Varginha/MG. 

- FURMIGADUB, João Pessoa/PB.  

- BRENO ROCHA, Varginha/MG. 

 

PORTFÓLIO DISPONÍVEL EM: 

https://drive.google.com/file/d/15ULI_KldRLc7m1hLX2gnUKhhEMZGzRjz/view?usp=drivesdk 

https://drive.google.com/file/d/15ULI_KldRLc7m1hLX2gnUKhhEMZGzRjz/view?usp=drivesdk
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RELATÓRIO 

Os proponentes selecionados que receberem o recurso, deverão apresentar um relatório de 

desenvolvimento do projeto, no prazo de 90 (noventa) dias corridos após o recebimento do 

recurso, contendo a descrição da metodologia utilizada para desenvolvimento do processo 

criativo, a descrição dos produtos obtidos como resultado do processo criativo premiado, e a 

descrição dos resultados que ainda pretende alcançar após a conclusão dessa etapa do 

processo. 

 

 

 

 

 

 

  ATENÇÃO ! 

 

Todo o conteúdo do projeto deverá ser digitado, impresso, encadernado e entregue na Secretaria da 

Administração da Fundação Cultural de Varginha, localizada na Praça Matheus Tavares, 121 – 

Centro 

– Varginha/MG (Estação Ferroviária de Varginha). Uma cópia também deve ser enviada pelo e-mail 

fundacaocultural@varginha.mg.gov.br. 

 

 

 

 

 

 

 
Michela de Oliveira Gonçalves 

Maracá Empreendimentos Culturais LTDA 
090.068.197-97/ 29.896.389/0001-87 

mailto:fundacaocultural@varginha.mg.gov.br
mailto:fundacaocultural@varginha.mg.gov.br


MARACÁ EMPREENDIMENTOS 

CULTURAIS 

CNPJ: 29.896.389/0001-87 

(35) 992434200 

maracabareeventos@gmail.com 

 Maracá Bar e Eventos 

 @maracabareeventos 

https://www.youtube.com/c/maracabareeventos 

 

https://www.facebook.com/maracabareeventos
https://www.instagram.com/maracabareeventos/
https://www.instagram.com/maracabareeventos/
https://www.youtube.com/c/maracabareeventos


ENCONTRO DE COMPOSITORES  

Projeto que reúne compositores que queiram 

apresentar suas criações artísticas, e que acontece toda 

primeira terça-feira do mês. O encontro é gratuito e 

aberto ao público!  

Clique:       Encontro de Compositores 2020 
 

Atualmente, devido à pandemia da COVID19, os 

encontros acontecem de maneira virtual, uma vez por 

mês. Período: Abril de 2020 até o momento. Os 

vídeos são postados em nosso canal do Youtube:  

      Encontro de Compositores – Edição Online 
 

 

 

Arte: Sarah Toledo 

Foto: Gabriela Gonçalves 
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PROJETO DOIS NO JAZZ 

Idealizado e executado pelos músicos 

Cassiano Maçaneiro e Bruno Vieira, 

trouxeram toda semana um músico convidado 

ao palco do Maracá apresentando vertentes da 

música instrumental que passam do blues ao 

jazz tradicional, da mpb/samba ao rock/fusion 

e o que há de mais atual na música 

instrumental improvisada. Artistas que 

participaram do projeto: André Siqueira, 

Douglas Rosa, Allan John, Gustavo Ruz, 

Eduardo Rebouças, Nathan Viana, Roberto 

Bach, Deive Oliveira, Endrigo Teixeira (DD), 

Sandro Fernando, Deyler Gaspri, Felipe 

Batiston, Breno Rocha, Letícia Alves, Isabela 

Morais, Leo Chalana e Rafael Mendes.  

Período: Fevereiro a Julho de 2019. 

Arte: Sarah Toledo 

Fotos: Michela Oliveira 
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 MARAQUETÊ  + PERNAMBUCO 

EM 4 ATOS 

O Grupo de Maracatu de Baque Virado 

“Maraquetê” celebra 2 anos e participa do 

espetáculo teatral “Pernambuco em 4 Atos”, 

do Ateliê Casarão - Jundiaí/SP. O 

espetáculo conta a história de um caixeiro 

viajante que traz em suas malas as sabenças, 

heranças e raízes culturais de um dos 

estados mais diversificados do Brasil!  

 

Arte: Sarah Toledo 

12 de janeiro 

de 2019. 
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FIM DE SEMANA DA MULHER 2019 

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, 

Maracá em parceria com iniciativas femininas do 

município e região, prepararam um fim de semana 

com diversas atividades e uma programação especial: 

- Banda Xoxote Molhado – trio feminino de forró 

de São João Del Rei/MG.   

- Brechó de Troca e Feira Criativa – com o objetivo de 

trocar contatos, experiências e fomentar novas ações, 

valorizando os trabalhos de quem tá bem ao nosso 

lado! Ao todo mais de 20 mulheres empreendedoras 

participaram do evento.  

- Flash Tatoo com Jana Ina.   

- Roda de Conversa com Mulheres Empreendedoras – 

destinada às mulheres criativas, empreendedoras e 

multipotenciais, falando sobre o empreendedorismo 

feminino, mercado criativo e os desafios que 

assombram nossas atuações. Facilitadoras: Rafaella 

Fioravanti Venturato e Aline Sarto. 

- Show da Banda Dessas – Banda feminista formada 

por mulheres de Varginha /MG.  

08 e 09 de março de 2019. 

Arte: Sarah Toledo 

5 



ARRAIARTE MARACÁ 

- Aula de Forró com Curió.  

- Projeto Dois No Jazz - Especial Forró.   

- Trio Chamego Bom – Forró arretado.  

- Quadrilha com a digital influencer Rosi Kelly. 

Performance interativa realizada pela artista Rachel 

Mitidiere.   

- Chico Cica em Dá Pacença –o espetáculo teatral é 

uma prosa muito animada e descontraída com o 

matuto Chico Cica, que além de contar causos e 

anedotas que remetem à vida nas cidades do interior, 

e dos costumes da roça, tenta montar com a plateia o 

que ele chama de “orquestra”.  

- Quarteto Viola Nova - o grupo de 

música de viola raiz traz em seu repertório as clássicas 

música de viola da época de ouro instrumentais e 

cantadas. 

Arte: Sarah Toledo 

13 a 16 de Junho de 

2019. 
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Performance interativa do 

ator-criador Claudio de 

Albuquerque, inspirada no 

texto “Agreste” de Newton 

Moreno. 

20 de Julho de 2019.  

Arte: Sarah Toledo 
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EXPOSIÇÕES 

Arte: Sarah Toledo 
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Exposição de telas “Cores do Selva” por  

Henrique Selva Manara 

“Alma não tem cor” – tela de Daniele Werneck  

feita especialmente para o Maracá.  

 

“Olhar Peregrino” – Exposição de  

poemas de  Tom Rodrigues  

 



MULHERES QUE MOVEM A 

ECONOMIA  

Maternidade, Criatividade e Empreendedorismo – 

Celebrando o Dia Mundial do Empreendedorismo 

Feminino o evento abriu espaços para dialogar sobre os 

desafios e sonhos que as mulheres compartilham entre 

si. É um espaço para celebrar nossos negócios e nossas 

histórias. Idealização: Maracá Bar e Eventos em 

parceria com Aline Sarto. Programação completa: 

- Autoexpressão – Especial “Som das Minas" - Um set 

especial dedicado às mulheres que nos encantam todos 

os dias através da música.  

- Oficina de Marketing e Comunicação para Mulheres 

Empreendedoras.  

- Painel: Diálogos de Mães Empreendedoras e Criativas.  

- Apresentação de Negócios e Sonhos.  

- Relatos de Experiências: O que me move? Conheça 

mulheres protagonistas que estão à frente dos 

movimentos de fortalecimento do empreendedorismo 

feminino. 

- Apresentação de Negócios e Sonhos.  

- Música ao vivo com o Duo Dessas.  

16 e 17 de novembro de 2019. 

Arte: Sarah Toledo 

9 



FDS DA MULHER 2020 

MULHERES NAS ARTES 

- Especial Janis Joplin com Nita Rodrigues. 

- Show do Duo Dessas com Rachel Mitidiere  

  e Jaque Nicolau.  

- Exposição de Telas de Mônica Cardoso.  

- Exposição Fotográfica de Camila Cardoso.  

- Exposição de Poemas de Grazi Poeta.  

- Exposição de Artesanato de Marina Heluy.  

- Flash Tatoo com Jana Ina.  

 

Arte: Sarah Toledo 
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06 e 07 de março de 2020 

 



MICHELA  DE OLIVEIRA GONÇALVES 

Pós- Graduada em MBA Gestão de Eventos pela UNINTER; 

Bacharel em Produção Cultural pela Universidade Federal 

Fluminense (UFF); Participou de diversos cursos e oficinas 

relacionados a empreendedorismo, gestão de grupos e espaços 

culturais, elaboração e prestação de contas de projetos culturais, 

entre outros.  

Atualmente é Sócia – Proprietária da empresa Maracá 

Empreendimentos Culturais, desde 2018, onde é responsável pela 

administração e realização de eventos culturais. Trabalha com 

elaboração de projetos culturais e produção de eventos, já tendo 

atuado na coordenação e produção executiva de festivais, 

congressos, turnês e produtoras musicais, cias e núcleo de pesquisa 

em artes cênicas, conferências de cultura, entre outros.  

Na área artística cursou piano, percussão, canto coral, percepção 

musical, teoria musical, imagem musical, história da música, 

orientação em arte, iluminação cênica e introdução à música 

digital.   

 



COMPROVAÇÕES NA ÁREA CULTURAL 
















