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onta pé do 
‘ Ponta a Pé ’

O Festival Ponta a Pé Cultural foi 
criado no ano de 2008, é realizado 
pela Cóccix Companhia Teatral, as 
atividades são desenvolvidas em 
bairros localizados na região de 
Venda Nova/Belo Horizonte. O 
festival é um importante mecanis-
mo de difusão e descentralização 
da arte em geral, sua realização 
estimula o desenvolvimento de 
atividades caracterizadas por 
processos de enraizamento e 
pertença cultural.
A relevância deste Festival vem 
sendo autenticada ao longo dos 
seus sete anos de existência, sua 
programação já recebeu mais de 
250 (duzentos e cinquenta) artis-
tas, realizou mais de 90 (noventa) 
apresentações, atingindo uma 
média de 8.500 (oito mil e quin-
hentos) espectadores no total.
A essência do Festival perdura até 
hoje e na sua 7ª edição conta com 
29 atrações multiculturais envol-
vendo linguagens artísticas diver-
sas; teatro, dança, circo, exibição 
de filmes, cortejo, brincadeiras, 
sarau, e exposição fotográfica.

Tá acontecendo, e é tudo nosso!
Arte. Em toda parte! Quem vê?

Conheça um pouco das 
impressões que as edições passa-
das deixaram nos moradores da 
região: 

“... Até me senti importante, 
porque antes nem asfalto tinha e 
agora até teatro já aconteceu”
Andréia Lucia (moradora da região de 

Venda Nova - 2009)

“Iniciativa maravilhosa! Tragam 
sempre peças teatrais provo-
cantes que promovam discussões
e reflexão.” 
Vânia Silvério (moradora da região de 

Venda Nova - 2009)

“Uma ótima ideia. Oportunidade 
para a divulgação e a emanci-
pação da cultura apoiar mais 
grupos e trabalhos periféricos. O 
personagem Grandão é fantástico 
(referência ao ator Gustavo Falabel-
la – ator da Zap 18 – participante da 
terceira edição do Ponta a Pé)” 

Joana (moradora da região de Venda 
Nova - 2009)

A 7ª edição do Festival Ponta a Pé 
Cultural   realizada  neste  ano  de
2019, tem como fundamentação o  
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Dias 14 e 15 de junho aconteceu 
o “Arraiá Venda Nova 308 anos” 
em comemoração dos 308 anos 
da região de Venda Nova/BH, 
uma parceria entre Comuni-
dade, Centro Cultural Venda 
Nova e Comerciantes .

E a quadrilha? Teve sim senhô.
Artesanato? Teve sim senhô.

Tem comidinhas típicas? Teve 
sim senhô. 

E vai ter muito mais!

Os 308 anos foram bem comem-
orados lá no Arraiá de Venda 
Nova, resgate, alegria e boa con-
vivência.

P
Toda História tem um começo e com o Festival não é diferente

Atividades culturais 
para além das linhas do 

contorno

A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, MGS - Minas Gerais Administração e  
Serviços,  BDMG Cultural e Cóccix Companhia Teatral apresentam:  

tema “Tradições e Contemporanei-
dade”, as atividades realizadas 
apresentam ao público manifes-
tações artísticas e culturais 
promovidas por gerações distintas, 
o tradicional em face ao contem-
porâneo. 
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O projeto, objetiva a formação de grupos 
de mulheres na cultura Hip Hop, oferecen-
do oficinas e cursos, contemplando ações 
educacionais e artísticas que incentivem o 
público feminino que já se encontra inseri-
dos na cultura. Aborda os temas Identi-
dade Juvenil, Literatura, Canto, Formação 
de DJ’s, Expressão Corporal e Improviso. 

Confira a programação dos nossos próxi-
mos encontros. 

Você curte a cultura Hip Hop?
Já conhece a Oficina Feminina de Rap?

Vem participar.
Atenção, não precisa de inscrição prévia. 
É só chegar . Tem muita oficina pertinho 

acontecendo

Pra quem gosta de livros e uma 
boa conversa 

A Biqueira Cultural é uma  biblioteca  
itinerante que incentiva a leitura suste-
ntável a partir de trocas de livros.
Neste ano o projeto incentivado pela Lei de 
BH e está circulando as Batalhas de rimas 
afim de promover o acesso à leitura e litera-
tura dos jovens de periferia, frequentadores 
das batalha.

Sigam a página do Biqueira e fique ligado 
nas próximas ações!

A Associação Cultural Tecendo Arte e Vida 
oferece 11 cursos diferentes na região: 
aulas de costura, computação, artesanato, 
garçom, construção de móveis e fabricação 
de sabão caseiro e colorau. A música 
também se tornou peça-chave do projeto, a 
partir dos cursos de canto para crianças 
entre 6 e 12 anos, violão e percussão. Todos 
já em execução!
Além disso, há também encontros aos 
domingos, de empresários da Região de 
Venda Nova, e  uma reunião para reflexão 
cristã, na qual os presentes discutem os 
valores do Cristianismo, independente da 
religião seguida por cada um. 
Quem tiver interesse em cursar alguma 
das atividades listadas deve fazer contato 
pelo telefone (31) 3453-3580 ou pelo e-mail 
tecendoarteevida@gmail.com . O interessa-
do também pode comparecer pessoal-
mente à associação na Rua Alberto de 
Freitas Ramos, 90 – Bairro Piratininga.

Tem gente ultrapassada que acha que forró 
é coisa antiga... Mas é mais contemporâneo 
do que imagina! Já conhece o melhor do 
Forró Pé de Serra em Venda-Nova? Está na 
hora de ver de perto a pista pegando fogo. 
Todos os domingos a partir de 19h. Na rua 
Padre Pedro Pinto 2.524 Venda Nova. 
Ligue ou deixe um zap e coloque seu nome 
na lista Vip para ter desconto na entrada 
(31) 9991-9823.

Forró Sempre Doce

No dia 13 de junho de 2019 aconteceu o 
sexto encontro da Rede Sesc de Venda 
Nova. um espaço aberto para dialogar 
entre setores públicos, privado e de 
terceiro setor,  levantar demandas e 
trocar experiências entre os participantes 
do encontro.

Se organize e venha participar do 
sétimo encontro!
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“Eu sempre gosto de ações culturais, eu 
acho sempre válido ver as reações das 
pessoas as brincadeiras que estavam acon-
tecendo no entorno, ver o trajeto que a ação 
cultural faz pelo bairro. Me empolga ver o 
sorriso, a galerinha saindo de casa... 
Aquela face que você não vê, quando você 
provoca uma ação as pessoas vão saindo 
curiosas. Isso pra mim é o mais impor-
tante. Me encanta ver os artistas se unindo, 
a galerinha que ralou aí desde o começo. 
Isso realmente me move!” 
Davi Cesário - Morador do Serra Verde

“Foi muito legal, e satisfatória a experiên-
cia da estreia do Festival Ponta a Pé, a 
praça estava cheia de uma maneira que eu 
nunca vi igual, sou morador aqui do bairro 
há 34 anos e moro de frente pra praça. E 
nenhuma apresentação eu nunca vi tanto 
impacto de interação, participação, 
envolvimento mesmo nas atividades de 
todos os públicos, de criança, adolescente, 
jovem e idoso! Eu fiquei muito feliz!” 
Gabriel Borges -Morador do Serra Verde

“Foi uma experiência muito positiva, eu 
percebo que no bairro há uma carência 
nessa área cultural, nós temos muitas 
escolas no bairro. O local que vocês esco-
lheram pra realizar o evento é uma praça, 
que reúne muitas crianças e nunca teve um 
evento dessa magnitude. Percebemos a 
presença de vários atores, atividades 
circenses, teatro, então reuniu vários tipos 
de arte e trouxe uma novidade pro bairro. 
Uma atividade cultural que nós ainda não 
tínhamos percebido aqui no bairro Serra 
Verde. Eu acho que a atividade cultural 
interfere diretamente na educação dos 
jovens. A atividade cultural pode fazer 
com que eles tenham uma outra opção 
para além do caminho das drogas, porque 
as escolas e as famílias têm muitas dificul-
dades para lidar com as crianças e adoles-
centes sobre esses temas. Eu percebo que a 
atividade cultural fortalece uma opção 

a mais para os jovens ter ocupação do 
seu tempo, além da atividade escolar. 
Então a atividade cultural preenche o 
tempo e da uma motivação a mais para 
esses jovens compartilhar as ativi-
dades escolares e afastar eles do mal 
caminho das drogas que vem tomando 
conta da nossa comunidade.” 
Cabo Deivison - Acompanhou o 

cortejo do dia 16/06

“É de uma grande felicidade participar 
dessa edição do Festival Ponta a Pé. Eu 
tive a oportunidade de contribuir pro 
início do Ponta a Pé, estive na primeira 
edição. Eu sinto muito orgulho e felici-
dade de ver o crescimento do projeto, 
ver que começou com ações bem 
pequenas, com poucos apoiadores, 
mas sempre forte, uma ação que se 
mantém com a força dos moradores. 
Uma característica da Cóccix de 
sempre estarem em diálogo com os 
moradores. Isso pra mim é importante 
no sentido de acompanhar a caminha-
da do Ponta a Pé. Ver que está dando 
frutos, está crescendo. Sinto uma 
gratidão imensa pelo convite. E desejo 
longa vida ao Ponta a Pé!”
Diego Poça - Ator do espetáculo 
“Naquele Bairro. Encantado - Episó-
dio II: Ensaio Para Uma Serenata)” e 
ex-morador do bairro Conjunto 

Minas Caixa.

“Eu vim ver o meu filho atuar, eu 
ainda não o tinha visto atuando, está 
agora finalizando o curso e é muito 
importante pra ele, assim como é 
importante pra mim como mãe. Ver 
um filho se formando numa universi-
dade, nós que viemos de uma família 
humilde, ele é um batalhador e vitorio-
so. E eu tenho muito orgulho disso. 
Vim de lá do Pará e tô me sentindo o 
máximo, as pessoas perguntando 
sobre o trabalho dele. E o bairro que foi 
a apresentação hoje (bairro Conjunto 
Minas Caixa) é o bairro que ele viveu a     

infância dele, onde nós moramos por 
muitos anos, aí rever a amizade e todo o 
povo foi realmente muito bom.”
 Dalva Poça - mãe do ator Diego Poça - ator 
do espetáculo “Naquele Bairro Encantado – 
Episódio II: Ensaio Para Uma Serenata” e 
ex-moradora do bairro Conjunto Minas 

Caixa.

“Sou morador do bairro Mantiqueira há 
mais de 10 anos. E achei muito bacana 
essa iniciativa da cultura, palhaçada, 
brincadeiras, dança, etc. Se tivesse isso 
constante aqui no nosso bairro tenho 
certeza que a comunidade iria crescer 
muito. Olha bem pra essa praça, como 
está bacana, crianças e adultos se 
divertindo e brincando e dançando. Aqui 
já foi um bairro de alta criminalidade, 
tráfico de droga e hoje está voltando a ter 
lazer e isso é conquista do povo, confi-
ança dos moradores eu acho que muitos 
moradores aqui ao redor da praça devem 
estar contentes com a vinda desse festival 
pra cá. Resgatando o que está morto, a 
praça e a vivência na praça. Eu só tenho a 
agradecer a presença de vocês e espero 
que venham mais vezes ao bairro Man-
tiqueira.” 
Everton Moura Prates - Morador do 

bairro Mantiqueira.

“Minha avó que me trouxe aqui hoje pra 
dançar a disputa, ela queria ganhar esse 
prêmio, aí eu não resisti e dancei bastante pra 
conseguir ganhar pra ela. O prêmio eu vou dar 
metade pra minha avó, e a outra metade eu 
vou guardar pra ajudar a fazer as compras lá 
de casa.” 
Carlos Eduardo, “Dudu” do Mantiqueira  
-Vencedor da disputa de passinhos no bairro 

Mantiqueira. 

Impressões que deixamos por aí
Depoimentos dos moradores por onde o Festival Ponta a Pé já passou na sua sétima edição.
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Dia 13 de junho Venda Nova completou 
308 anos. Mas como pode uma regional 
ser mais velha que a cidade a que 
pertence? 
O jornalista William Araujo do Jornal 
Norte Livre ajuda a entender um pouco 
dessa história: “Não é surpresa que 
Venda Nova é contemporânea do Curral 
D`el Rey (1717), tem mais de 300 anos e 
foi uma pequena Ermida (local religioso 
distante de urbanizações) a partir de 
1823. Depois, emancipou-se para um 
distrito – entre os séculos XVIII e XIX – e 
pertenceu à comarca da Vila de Sabará 
(1857-1864) e comarca de Santa Luzia 
(1864-1924).
Em 1925, o local já era um arraial e 
uniu-se à comarca de Belo Horizonte, 
nova capital de Minas Gerais. Mas, de 
acordo com ex-tabelião Hugo Fróes, no 
livro ‘O distrito de Venda Nova e um 
pouco da sua história’, de Geraldo 
Lisboa, por questões políticas com o 
governador Benedito Valadares, foi 
desligada e dada novamente, em 1939, a 
Santa Luzia.
As pessoas tiveram tantas dificuldades 
burocráticas, que o pai de Hugo, o 
senhor Antônio Rodrigues Fróes, e os 
moradores prof. Antônio Gomes Horta, 
Dr. Álvaro Celso da Trindade e José 
Augusto Freitas organizaram uma 
reunião com o governador Milton Soares 
Campos em 1948.
No episódio, souberam dos problemas 
enfrentados pelos vendanovenses. 
Diante disso, o governador ficou sensibi-
lizado e decretou que a região voltasse a 
fazer parte de Belo Horizonte em dezem-
bro do mesmo ano.”
308 anos e essa região tem muito o que 
nos revelar e nesse aniversário irá home-
nagear uma mulher guerreira que lutou 
bravamente pela educação: Maria das 
Mercês, ou “Dona Mercês” como é 
conhecida em Venda Nova. Lutou por 
qualidade e melhor estrutura da 
escola em que trabalhava  entorno da 
década de 70. Lidando  com  

políticos e quórum social que acha-
vam normal as crianças passarem 
por verdadeiras aventuras no traje-
to até a escola, pulando córregos, e 
sem direito a dita merenda escolar. 
Mas a homenageada pela Rede Sesc 
de Venda Nova sabia que o ensino 
vai além do aprendizado dentro de 
sala de aula.
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escolas em Venda Nova. Ela também 
lecionou na Região Nordeste do país, 
onde alfabetizou diversas crianças e 
jovens.
Atualmente, Dona Mercês se apre-
senta como uma das integrantes do 
Conselho de Venda Nova (Convem), 
que tem, entre outros objetivos, a 
missão de restaurar o meio ambiente 
da região.

Venda Nova Completa 308 Anos
A aniversariante mais que tricentenária tem muito o que comemorar.

(Maria das Mercês em excursão | Foto de acervo pessoal)

( Rua Pedro I |  Foto do acervo de fotos antigas de Belo Horizonte - Autoria desconhecida )

Aposentada em 1988, Dona Mercês 
foi diretora e co-diretora de quatro 

(Maria das Mercês em 2018 | Foto de William Araújo)
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Se Chover Evitem a Vilarinho
Moradores da região de Venda Nova já estão cansados de serem alertados na última hora.
Um problema do século passado que 
vem perpassando por vários mandatos 
e sendo ignorados por vários gover-
nantes. Segundo relatos e dados históri-
cos desde a década de 1970 o que era 
conhecido como Córrego Vilarinho já 
apresentava sinais de falhas no que se 
tratava de drenagem e vazão do curso 
de água, antes mesmo de ser canaliza-
do.

O problema veio se arrastando tempo-
rada de chuva após temporada de 
chuva. Os estragos financeiros e emo-
cionais aos comerciantes e moradores 
locais nesse período todo é difícil de 
calcular. E estar à margem territorial-
mente e também das prioridades do 
poder público faz com que achemos 
normal.

Quando chove, naturalmente, o trânsito 
de BH já responde ficando mais lento, 
mas ouvir coisas cotidianamente como: 
“se chover evitem a Vilarinho...”, “tá 
chovendo forte, sabe se a Vilarinho já 
encheu?”, “consigo resolver quase tudo 
em Venda Nova, exceto quando ela fica 
debaixo da água da chuva”, etc. 
Ninguém mais se assusta com esses 
dizeres, pois caiu no âmbito do 
‘normal’. Normal pra quem já cansou 
de lutar e não ser ouvido, mas e quem 
tá chegando agora? Já está se acostu-
mando a achar normal também.

Cheguei com essa enxurrada de levan-
tamentos e apontamentos, vou explicar 
umas questões para vocês: no final de 
2018 houve um alagamento na Av. 
Vilarinho que resultou em três mortes - 
Cristina Pereira Matos, de 40 anos, e a 
filha dela, Sofia Pereira, de 6 anos. A 
estudante Anna Luísa Fernandes de 
Paiva, de 16 anos, morreu perto dali, ao 
ser sugada por um bueiro que teve a 
tampa arrancada pela força da água.

Mortes causadas por irresponsabili-
dade de governos passados. Alexandre 
Kalil assumiu a responsabilidade pela 
tragédia ao visitar o local no dia 
seguinte da tragédia. “A culpa é do 
prefeito. Estou muito triste, muito 
despreparado para a morte. Em caso 
material, a prefeitura tem estrutura, 
preparo, técnica, dinheiro. Isso tudo 
estará resolvido na segunda-feira e 
não me preocupa. O que me preocu-
pa são as vidas que foram levadas”, 
disse.

Porém a temporada de chuva já se 
aproxima e quase nada foi feito até o 
momento. A prefeitura solicitou um 
estudo e uma proposta para resolver 
o problema, segundo publicações o 
estudo foi feito e ainda permanece 
sendo analisados por diversos espe-
cialistas. O projeto apresentado pela 
Prefeitura de Belo Horizonte para 
conter as enchentes na Av. Vilarinho 
foi alvo de críticas pelo Subcomitê da 
Bacia Hidrográfica do Ribeirão do 
Onça e pelo Instituto Guaicuy SOS 
Rio das Velhas. Em coletiva à 
imprensa na manhã do dia 11 de 
Fevereiro de 2019,
o órgão, que é vinculado ao Comitê 
da Bacia Hidrográfica do Rio das 
Velhas, apresentou um estudo sobre 
a proposta e solicitou uma discussão 
com a sociedade sobre o assunto.

De acordo Marcus Vinicius Poligna-
no, presidente do subcomitê, o proje-
to - que foi estruturado por uma 
empresa de engenharia de maneira 
voluntária e entregue a PBH, não 
pode ser licitado e precisa ser discuti-
do com a sociedade e comitês.

“Existem outras soluções possíveis, 
temos que discutir esse projeto. 

Corremos um sério risco de transferên-
cia de projeto, porque o volume de 
água sairia da Vilarinho e seria jogado 
na bacia do Ribeirão Isidoro, com 
impacto no bairro Ribeiro de Abreu, 
onde já temos enchente”, disse.   

Soluções paliativas podem ser feitas em 
prazo menor. “O sistema deve ser 
adaptado para a atual necessidade de 
drenagem, uma vez que está saturado. 
A construção de novas bacias e a limpe-
za de córregos podem ajudar”, diz 
Frederico Correia Lima, membro do 
Instituto Brasileiro de Avaliações e 
Perícias em Engenharias (Ibape). O 
pacote de intervenções, previsto para 
começar em julho deste ano, prevê a 
construção de dois túneis para desviar 
a água em excesso do córrego Vilarinho 
para o córrego Floresta, na nascente do 
bairro Serra Verde, e ribeirão Isidoro, 
no Mantiqueira. O ponto de encontro 
dos túneis, com capacidade de escoar 
até 160 metros cúbicos de água por 
segundo, será no entroncamento da 
Vilarinho com a avenida Doutor Álvaro 
Camargos, perto da estação do metrô. 
Lá, será criado um reservatório, chama-
do de piscinão. A proposta inclui ainda 
a abertura de um canal para dar vazão 
ao fluxo de água que será desviado e a 
construção de um viaduto a ser erguido 
também próximo ao córrego Floresta, 
na região do bairro Floramar.

Mas fato é que nenhuma pedra se 
moveu desde a última enchente, e a 
temporada de chuvas já se aproxima. O 
que resta para tentar poupar vidas em 
meio aos temporais seria evitar que 
pessoas chegassem até os pontos mais 
críticos da Regional Venda Nova.

Em meio ao descaso do poder público 
alguns moradores e gestores da região 
de venda nova fundaram o coletivo EU 
VILARINHO:
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“Eles Passarão, Eu Vilarinho”

“Vários Gestores e Prefeitos já passaram pela Prefeitura de 
Belo Horizonte, e os

mesmos não conseguiram sanar os problemas de alagamen-
tos na Avenida Vilarinho.

Mas porque?

Pelo simples fato de não entenderem a dinâmica dos Rios e 
suas cheias. Não

respeitar o espaço do Rio, nunca iremos devolver a Paz aos 
moradores no período

das CHUVAS.

Exigimos da Prefeitura e das demais instituições, que o 
debate das obras no Vilarinho

seja amplo e participativo com a população, em cumprimento 
da Constituição e

demais leis.

Não podemos mais sofrer apenas com a Legalidade das obras, 
o que queremos é

Eficiência para que os Alagamentos não tragam mais 
prejuízos e mortes para

moradores e frequentadores da Bacia do Vilarinho.”

Manifesto Eu Vilarinho

As soluções estão demorando e pode ser que nem 
estejam em andamento na próxima temporada de 
chuva, mas cabe aos moradores tomarem cuidados 
redobrados. Na época da tragédia o Jornal Estado 
de Minas fez um informativo para instruir a popu-
lação em casos de enchentes.

E para além disso cabe a nós a cobrança pelas 
mudanças que os governantes prometeram e 
entender que lutar vale a pena. Permaneçamos em 
luta para não voltarmos ao luto!

Do rio que tudo arrasta se diz que é violento
Mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem.

Poema: Bertolt Brecht
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