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PONTA A PÉ

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:  
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IMPRESSÕES QUE DEIXAMOS POR AÍ 
contato, né?!

Daniele do bairro Santa Mônica 
(espetáculo: 1,2,3... testando! da 

Cia. Circunstância, no bairro 
Santa Mônica, dia 30/06)

Como hoje a nossa realidade é pouco 
investimento na área de cultura e de 
educação, o pouco que tem, está sendo 
tirado. E as crianças dessas regiões de 
periferia e as mais carentes não têm 
muito contato com a cultura, né?! É 
muito importante levar alegria pra 
essas crianças, para que elas percebam 
que existe um mundo diferente do 
mundinho delas, um mundo com ativi-
dades saudáveis pra elas, principal-
mente através do brincar. Vocês estão 
de parabéns! 
Silvana Graciele do bairro Jardim 

Guanabara (Cortejo Cultural + 
Rua de Lazer + espetáculo Faça 
Algum Barulho da Rui Moreira 
Cia. De Danças, bairro São João 

Batista dia 29/06)

Foi ótimo o festival vir pro Jardim 
Leblon, aqui quase não tem nada na 
verdade. A gente tem poucas opções de 
divertimento para as crianças e hoje 
pra eles foi um dia especial. Quero que 
esse festival volte mais vezes pra cá.

Delina do bairro Jardim Leblon 
(Cortejo Cultural + Rua de Lazer + 

Ficou  um  Gostinho  de  quero  mais  nos  moradores  de  Venda  Nova
Amélia, lá tem uma praça também, mas 
não acontecem essas coisas. Seria ótimo 
se acontecesse mais pertinho de casa até 
porque hoje eu só vi por uma feliz coin-
cidência.

Amanda do bairro Santa Amélia 
(Espetáculo 1,2,3... testando! da 

Cia. Circunstância, bairro Santa 
Mônica dia 30/06)

Eu achei muito bom esse festival acon-
tecendo aqui, é muito importante ter a
oportunidade de trazer nossos filhos 
para poderem conhecer e é essencial 
esse contato desde pequenos. Eu amei 
esse domingo diferente, eu e minha 
filha. Gostaria de parabenizar os 
grupos envolvidos e espero que acon-
teçam mais vezes. 

Tais do bairro Santa Mônica 
(espetáculo: 1,2,3... testando! da 

Cia. Circunstância, no bairro 
Santa Mônica, dia 30/06)

Achei muito interessante o evento 
acontecendo aqui porque é um lugar 
meio esquecido, não tem muita coisa 
acontecendo em rua, tanto para o 
adulto quanto para criança. Eu cheguei 
aqui e a praça estava bem vazia, aí foi 
enchendo e enchendo porque as pessoas 
gostam dessas coisas. Mas às vezes, 
ainda   não   sabem  que  gostam  até   o

O “Festival Ponta a Pé Cultural - 
Tradições e Contemporaneidade” 
aconteceu entre os dias 16 de junho 
e 14 de julho, por meio de sua 
execução foram realizadas 29 ativi-
dades culturais, distribuídas em 14 
bairros localizados na região de 
Venda Nova. A programação com-
pleta envolveu apresentações de 
espetáculos de dança, circenses e 
teatrais, ações formativas, cortejos 
de palhaças(os) e brincantes, 
exibições cinematográficas, sarau 
de poesia e exposição fotográfica. 

Os vendanovenses marcaram 
presença em todas as atividades. 
Nos quatro cantos de Venda Nova 
o encontro entre arte e espectador 
aconteceu, deixou marcas e ainda 
reverbera. Seguem pequenos rela-
tos, impressões, reflexões escritas 
por espectadores presentes nas 
atividades artísticas.

Eu simplesmente adorei, eu vim ao 
supermercado e vi a movimentação e 
pensei: ‘vou ficar um pouquinho’. Fazia 
tanto tempo que eu não ia no circo, e eu 
acho palhaços uma coisa tão boa, tão 
divertida. Adorei. Queria que ações 
assim acontecessem mais vezes, as 
crianças adoram! Eu moro no Santa 

.
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Espetáculo Lâminas da Cia.
Movimento do Beco, bairro 

Jardim Leblon dia 06/07)

Eu achei massa demais o festival acon-
tecer aqui, gratificante ter participado. 
E com certeza deveria ter mais eventos 
assim na comunidade, é o que une a 
galera da comunidade com a galera da 
cultura, porque tá difícil ter isso aqui, a 
gente normalmente não tem esse tipo 
de evento e sempre falta a criançada, 
ne?! Os eventos que tem a criançada 
participando os pais veem que é seguro 
e sempre querem colar e é isso que une 
sempre. Estou feliz demais, só força pro 
Festival!

Gizele Mendes do bairro Jardim 
Leblon. (Cortejo Cultural + Rua 

de Lazer + espetáculo Lâminas da 
Cia. Movimento do Beco, bairro 

Jardim Leblon dia 06/07)

Eu achei o espetáculo A Toque de Caixa 
maravilhoso, porque conta a realidade 
do nosso Brasil e do nosso trabalho. A 
gente tá aí e só trabalha, trabalha, 
trabalha e na hora de aposentar, a gente 
só tem dinheiro para comprar remédio e 
não tem como curtir a aposentadoria, 
essa é a vida do brasileiro. Achei muito 
bacana esse festival acontecer tão 
pertinho e acho que as pessoas deviam 
vir mais vezes. Hoje é a primeira vez 
que eu estou vindo e quero muito poder 
participar sempre que tiver mais. 
Quero poder prestigiar esse espetáculo 
e essas ações que é simplesmente mara-
vilhoso.

Geová Fernandes do bairro Juli-
ana (A Toque de Caixa – Pessoa 

Invisibilizada. Negra. Guardiã de 
Ancestralidades do Teatro Negro 
e Atitude, bairro Minas Caixa no 

dia 13/07)

DESCOBRINDO A REDE 
CULTURAL LOCAL

Você conhece a Acadêmicos de Venda Nova?
A quase debutante tem uma história de 

muito esforço e conquistas
O  Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos de Venda Nova  
localizada no bairro São João Batista, foi fundada em dezembro de 2004 
por um grupo de familiares e já se apresentou na cena carnavalesca 
belo-horizontina no ano seguinte com o enredo propício a esse início de 
caminhada – “Oh abram-alas que Acadêmicos de Venda Nova Vai 
passar”. Nesse ano ficou com o vice-campeonato! Mas era o começo de 
uma história de verdadeiros guerreiros que lutam para manter vivo a 
cada ano essa tradição brasileira dos desfiles de carnaval.

A  Escola foi campeã pela primeira vez em 2008 com um enredo que 
homenageava o Rio das Velhas, principal rio de Belo Horizonte. Depois 
de abrir a porteira, a escola foi campeã outras cinco vezes em 2009, 2014, 
2015, 2017 e 2019. Mas mesmo nos anos em que não se sagrou campeã, 
ficou entre as quatro primeiras em todos os anos desde que começou sua 
trajetória.

(Zenaide da Mangueira sobrinha de Mestre Cartola entrega o troféu da Escola campeã de 2019 de BH 
| Foto: Acervo Pessoal)
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Para além da vitória nos desfiles, a escola de samba Acadêmi-
cos de Venda Nova é vitoriosa por sua representatividade na 
região. Durante o ano inteiro disponibiliza oficinas culturais 
para a comunidade como oficina de costura, dança, capoeira, 
violão, artesanato, cavaquinho e muito mais, com condições 
acessíveis (Para mais informações acesse o site www.aven-
danova.com.br).

De acordo com a pesquisadora Cristiana de Azevedo Tra-
monte as escolas de samba “representam uma importante 
força organizativa das camadas populares”(em sua disser-
tação A pedagogia das escolas de samba de Florianópolis: a 
construção da hegemonia cultural através da organização do carna-
val). Desde o início da história das escolas de samba em solo 
brasileiro, essas organizações eram marcadas (e talvez ainda 
tenham esses traços bem enraizados) por serem represen-
tantes das camadas populares e da luta por visibilidade dos 
marginalizados.

Dar continuidade no trabalho é bem complicado pelos custos 
envolvidos e a Acadêmicos de Venda Nova sabe bem como 
rebolar durante o ano todo para manter viva a história e 
tradição do carnaval em Belo Horizonte. De acordo com o 
Diário Oficial do Município (DOM) de Belo Horizonte, a 
Empresa Belotur repassou R$ 75 mil à Acadêmicos de Venda 
Nova, “para custear exclusivamente despesas relativas à sua 
apresentação carnavalesca”. Em um primeiro olhar, o valor 
pode parecer mais que suficiente, mas não é. A escola de 
samba não tem lugar próprio para armazenar as fantasias e 
carros alegóricos, portanto precisa alugar espaços para tal. 
Para o carnavalesco Marco Aurélio, falta incentivo da PBH à 
cena cultural local. “Espero que tenhamos um projeto de 
carnaval com pensamento do poder público, pois ele é 
obrigado a apoiar as manifestações culturais da cidade. Nós 
somos a cidade!”

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos de Venda 
Nova permanece trazendo alegria por onde passa e encan-
tando apesar de todas a dificuldades enfrentadas. Venha con-
hecer um pouco mais a história dessa gigante de Belo Hori-
zonte. E apoie essa empreitada junto à essa comunidade 
carnavalesca linda!

A Associação Cultural Odum orixás inicia 
sua história em 1972. A primeira lingua-
gem artística utilizada para abrir diálogo 
sobre questões da negritude e zelar pelo 
respeito merecido foi a dança. Mas com o 
tempo outras linguagem foram tomando 
espaço com a mesma temática: teatro, arte-
sanato, música e poesia.

A Associação foi uma das primeiras a lutar 
pela conscientização racial, resgate a 
cidadania e auto-estima do negro, e pela 
afirmação da cultura afro-brasileira em 
Minas Gerais, idealizada pelo sociólogo 
Paulo Cesar Valle, pela atriz Eliane Maris e 
pela musicista Celsa Rosa. O inicialmente 
Balé Folclórico do Negro Odum Orixás se 
torna Associação Cultural em 2001 e hoje 
tem cerca de 20 integrantes.

Entre as principais ações desenvolvidas 
estão espetáculos que misturam diferentes 
manifestações artísticas, pesquisas sobre 
temáticas afro-brasileiras, produções 
audiovisuais e oficinas. Todas propondo à 
comunidade uma reflexão sobre a 
importância e a influência que a cultura 
africana tem sobre os costumes populares 
brasileiros.

A associação possui núcleos de trabalho: 
Akipalo (que significa historiadores) – 
grupo de pesquisa e de audiovisual 
Afro-Horizontes voltado para produção de 
documentários; Gruta – grupo de teatro; 
Alafiá (que significa ‘que seja feliz’) – 
Grupo de dança afro; além dos núcleos de 
artesanato, artes plásticas e moda – que 
transformam sementes, jornais, linhas e 
retalhos em diversas bonecas pretas e 
abaiomys, e acessórios diversos. Contato: 
31 999257708

Quem é a Odum Orixás?
Conheça um pedacinho da sua história que 
começa na dança e hoje se espalha também 

por outras linguagens culturais
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TEATRO  NEGRO  E  ATITUDE
Um dos poucos grupos de teatro que  atua integralmente na cultura afro brasileira
Grupo de teatro criado em 1993, o 
Teatro Negro e Atitude dedica-se 
ao desenvolvimento de pesquisas 
referentes à cultura popular 
brasileira de matriz africana, 
estuda textualidades, musicali-
dades e corporeidades culturais, 
sendo estes elementos que dão 
base às criações teatrais realiza-
das. A companhia foi idealizada 
com intuito de provocar o protag-
onismo de pessoas negras e mora-
dores de territórios periféricos 
localizados na cidade de Belo 
Horizonte.

O grupo se caracteriza dentro do 
movimento MNU (Movimento 
Negro Unificado), agrupamento 
essencialmente voltado para 
questões de âmbito social, racial e 
cultural. Através de suas pesqui-
sas o grupo Teatro Negro e 
Atitude desenvolve ações junto a 
redes culturais, produções de 
mostras, festivais, treinamentos 
artísticos e criações teatrais. As 
peças criadas apresentam excelên- 

cia  artística e grande relevância social, garantem ao expectador refletir e se 
divertir através do compartilhamento de saberes presentes na cultura 
Afro-Brasileira.

Hoje o Teatro Negro e Atitude vêm conquistando um público cada vez mais 
amplo, numa trajetória ascendente que o coloca entre os expoentes do 
“teatro negro” no Brasil. O grupo se encontra aberto para jovens atores e 
atrizes interessados em ingressar no Coletivo. No segundo semestre desse 
ano de 2019, o Grupo Teatro Negro e Atitude realizará o projeto “Venda 
Nova - Negritude e Periferia”com ações de arte negra pela região. Será 
desenvolvida uma mostra de cenas curtas de teatro negro em Venda Nova.

LEBLON

O Cine Leblon é um coletivo de artes 
visuais localizado no bairro Jardim 
Leblon, região de Venda Nova, em 
BH/MG. O grupo se caracteriza a 
partir de experiências vivenciadas 
em uma oficina de audiovisual, no 
ano de 2013. A oficina foi idealizada 
pelo programa “Fica Vivo”, o desen-
volvimento e condução das práticas 
pedagógicas artísticas foram realiza-
das pela “NAUM audiovisual”. 
Através da oficina foi criada a primei-
ra peça cinematográfica do coletivo, 

um filme curta-metragem de ficção 
intitulado “Labirinto”, o roteiro foi 
construído a partir de uma lenda 
urbana local, refere-se ao desapareci-
mento de jovens. Após a exibição na 
comunidade, os jovens passaram 
tanto a se reconhecerem quanto a 
serem reconhecidos enquanto artis-
tas, de modo que frequentemente 
eram indagados por moradores do 
bairro a respeito de uma possível 
continuação de Labirinto (2014). 
Desde então o coletivo vem constru-

CINE

(Espetáculo A Toque de Caixa – Pessoa Invisibilizada. Negra. Guardiã de Ancestralidades|Foto: Bruna Cris)

Conheça mais sobre as pesquisas, espetáculos e projetos culturais que são desenvolvidos. Acesse: www.teatronegroeatitude.com
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indo sua trajetória como grupo de 
artistas, e agentes culturais.

A segunda peça cinematográfica 
criada pelo coletivo teve sua estreia 
no ano de 2018, realizada através do 
edital “Descentra”, lançado pela 
Fundação Municipal de Cultura no 
ano de 2014. “Desacertos” apresenta 
ao público reflexões  acerca de 
questões  sociais objetivas,     confli-

tos sociais   que   se  referem ao 
machismo, discriminação, crimina-
lidade, diversidade sexual, 
exclusão programada, juventude, 
feminismo e desemprego. O filme 
construído é fruto de uma criação 
coletiva, buscou-se traduzir em 
imagens, sons e palavras, os ansei-
os, desejos e desafios de pessoas 
que resistem cotidianamente às 
diversas e violentas contradições 

sociais.

No ano de 2018 recebeu o Prêmio 
Funarte Periferias e Interiores. A 
partir desse incentivo, o coletivo se 
prepara para produzir seu terceiro 
trabalho intitulado Brooklin.

Para mais informações acesse: 
www.facebook.com/cinelebloncl

Solidaforró
O fundador e coordenador do proje-
to desde seu início em 2001, 
Matheus Leite se sentia motivado 
pela vontade de fazer alguma coisa 
diferente em sua região, consi- 
derada periférica, e naquele 
momento sendo dominada por 
influências negativas como tráfico 
de drogas e também o desnível 
social como um todo. Encontrando 
pelo meio da dança uma alternativa 
para melhorar a região.

Por muito tempo trabalhou-se 
somente com a parte social, dando 
aulas de dança e como mensalidade 
pedia-se a contribuição de 1K de 
alimento por mês. Atualmente, na 
impossibilidade de manter o projeto 
100% social, cobra-se uma mensali-
dade de R$65,00 por mês e realiza-se 
trabalhos de recolhimento de 
agasalhos, alimentos e visitas a 
instituições de caridade, asilos e 
clínicas.

“Criamos o projeto a partir da ideia 
que as grandes obras são realizadas 
por pequenos gestos” Diz Matheus, 
referindo-se a frase de Mahatma 
Gandhi.

“A solidariedade é contagiosa, 
contagie-se você também.” RAY NASCIDO RAIMUNDO 

ANSELMO DE ALMEIDA, 
FILHO DE RAIMUNDO 
ANTÔNIO DE ALMEIDA 
E LINDAURA ANSELMO  
DE ALMEIDA. CAÇULA 
DE 12 FILHOS. COM 
SONHOS A ALCANÇAR.

Nascido em Belo Horizonte no ano de 1983, desde novo cercado de boas 
influências musicais como Michael Jackson, James Brown, Miami Music, Black 
Music e Sambas além da influência do pai nas Modas de Viola /Sertanejo.

Raimundinho ou simplesmente Ray cresceu ouvindo e convivendo com o estilo 
forte de música e dança, vendo o orgulho dos irmãos com os ‘Black Power´s’ 
ostentando a ideia dos Panteras Negras. Suas principais referências foram as 
músicas e danças de raiz cultural afro.

Aos 14 anos começa a descobrir seu talento musical. Quando uma amiga o 
convidou para cantar na igreja (coral). Aos 16, descobriu o talento da com-
posição e participou de um festival chamado FEMAD (Festival de Música para 
Adolescente) e ganhou em primeiro lugar na edição regional (Belo Horizonte), 
juntamente com Thiago e Marcos, passaram para a fase do estadual em que 
ficaram em segundo lugar.

Aos 17 anos e meio ingressou no exército. Momento em que seus dotes musicais 
ficaram adormecidos. E ao sair da vida militar entrou para o Valores de Minas 
(turma de 2005), momento da sua vida em que mais teve contato com todas as 
formas artísticas e se viu encantado por todos os níveis da arte: tanto poético 
quanto expressivo. Lá conheceu Caio, Fábio (Fu), Dim e através deles conheceu 
o Rodrigo e inicia-se então a banda Black de Neve.

Foram convidados a participar da programação musical do FIT (Festival Inter-
nacional de Teatro) de 2005. “Foi uma noite maravilhosa, onde cantamos clássi-
cos da música negra e reinventamos algumas músicas e fizemos algumas relei-
turas. Eu sempre compunha e os meninos faziam o groove e acrescentavam 
musicalmente.” Acrescenta Ray rememorando aquela apresentação. 2006 
participaram do FAN (Festival da Arte Negra) a convite do Rui Moreira (dança-

As aulas acontecem na Av. Leontino 
Francisco Alves N 37 bairro Serra verde. 

De segunda a sexta às 21hs.  
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rino). A apresentação possibilitou o encontro da banda com o cantor Ed Motta, 
“foi o primeiro contato com o ícone da música negra no Brasil” ressalta.

No ano seguinte a banda começou a dispersar por conta de projetos pessoais. 
Em 2009 a banda se dissipou por completo. Em 2010 Ray ingressou na Neo 
Soul (um subgênero do contemporâneo, porém mais fortemente influenciado 
pela Black Music dos anos de 1970) e gravou um CD solo chamado ‘Vem 
Dançar’. Ganhou reconhecimento do público de Belo Horizonte principal-
mente com a música intitulada ‘Pensando em Você’ que é bem romântica e 
sensual. 

Hoje o projeto “Eu Criança” está em circulação: um projeto de musicalização 
e educação infantil através da música e em breve o novo projeto chamado “No 
Meu Quarto” estará em execução.

“Permaneço me apropriando da música para transmitir pensamento e senti-
mento”. Acrescenta Ray.

Vagner Silva 
Palhaço Limão

Vagner Silva começou a fazer 
teatro em 1998 e descobriu-se 
palhaço logo em 2004 quando 
nasceu o  Palhaço Limão. O 
palhaço surgiu da premissa de 
fazer rir, fazer graça das coisas e 
despertar o sorriso no outro. Teve 
uma trajetória bonita na regional 
de Venda Nova com o Grupo Início 
Produções Teatrais (um grupo de 
sonhadores de venda nova que 
teve início em 1999 à partir de um 
curso oferecido pelo Sesc e em 2004 
encerra suas atividades como 
Grupo Início Produções Teatrais e 
passa a ser conhecido como Tum-
blakarum que encerra as ativi-
dades em 2010). Junto do grupo 
realizaram uma pesquisa em que 
constataram que apenas 0,1% da 
população de Venda Nova, à 
época, já tinham assistido um espe-
táculo teatral, começaram então a 
trabalhar o teatro infantil itineran-
te nas escolas da comunidade.

Após essa trajetória Vagner Silva se 
dedicou mais a palhaçaria. 
Trabalhou com  Terceira Margem e 
Coletivo de Palhaços, até receber 
um convite do Sesc para trabalhar 
como analista de projetos e deixou 
o palhaço em stand by. Embora 
nunca o tenha abandonado de fato. 
Sendo assim criou o ‘Circo do 
Palhaço Limão’ em que pode acres-
centar ou excluir números e será 
modificado pela vida inteira “é um 
trabalho de vida em constante 
mudança” ressalta. Paralelo a isso 
trabalha como pedagogo e líder 
comunitário, além de permanecer 
analista de projetos do Sesc.

“Eu sou palhaço e estou Vagner”

UAI   JUNIO
Uma história de batalhas em prol de um sonho musical
O sonho de viver de música esteve presente na vida de Junio Martins 
desde a sua infância, quando o mesmo teve o primeiro contato com o 
violão, mas, só em 2010 com o nascimento de sua primeira filha (Juli-
ana) que esse sonho começou a se tornar concreto, quando ele decidiu 
deixar a profissão de vendedor para se dedicar à família e à música.

(UaiMusic e Alguns Alunos | Foto: Acervo Junio)
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Pedagogia Social, é um projeto em 
execução de Vagner Silva, uma 
pedagogia mais ligada ao fazer 
juntos, ensinar e a mudar compor-
tamentos comunitários. Trabalho 
que vem dando bons frutos. E o 
palhaço é um facilitador nesse 
projeto também.

Como projeto futuro Vagner conta 
sobre ‘Limão toca Raul’. “Percebo 
que como músico e amante da arte 
da música posso tocar o que quero 
e o que as pessoas costumam pedir 
também, e elas sempre pedem 
Raul”. Em breve esse projeto estará 
em execução. 

No final de 2012 Luana (esposa de Junio) perdeu o emprego e sugeriu 
que montassem algo e pensaram em uma escolinha de violão. Eles já 
tinham em mente um ponto, na avenida principal do bairro, 
conversaram com o proprietário que os pediu pra que voltassem no dia 
seguinte para assinar o contrato e assim eles fizeram, porém quando 
chegaram o senhor disse que iria alugar o espaço para outro empreen-
dimento, um salão de cabelereiro, pois escola de violão era uma ideia 
nova para o bairro e poderia “quebrar” em poucos meses, foi uma 
decepção muito grande para os dois, mas o destino e as energias positi-
vas agiram imediatamente, e um motoqueiro que estava passando na 
hora e viu a frustração deles disse que tinha outra loja bem perto dali, 
grande e mais barata, eles foram até lá e se empolgaram com a loja que 
era o dobro do tamanho, mais barata e daria pra fazer um mezanino, 
ganhando mais espaço. Fecharam o negócio, trabalharam 2 meses de 
porta fechada construindo o mezanino eles mesmos, o dinheiro estava 
acabando e eles tinham de abrir.

Inauguraram em 12 de fevereiro de 2013 e 
viram que o projeto de escolinha de violão 
seria pouco pra eles e nomearam Escola 
de Música Uaimusic, disponibilizando 
aulas de violão, teclado, bateria, Ukulelê, 
baixo, guitarra, canto e outros.

Em 2010 também tem início uma outra 
história: Um aluno que participa de uma 
ONG viu a atitude de Junio que dizia para 
um aluno “com o dinheiro das mensali-
dades  que  pago as contas, mas não é por  (Uaimusic  | Foto: Michele Carvalho)

causa dele que dou aula, faço porque amo isso! E não é por causa de dinheiro que você não continuará seu 
curso, pode continuar vindo gratuitamente”. Ao ver aquilo o outro aluno o orientou a fundar uma Associação 
pois assim ele poderia ajudar muitas outras pessoas de diversas formas. E então ele buscou orientação com um 
advogado, Murilo Santana, pai de alunos que frequentavam o “projeto tocar” uma parceria dele com a 
Paróquia Nossa Senhora de Fátima no bairro Sta. Mônica. Com a ajuda dele e dos outros membros do conselho 
fundaram a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SÔUAI.

A Sôuai ajuda catadores de papelão da região com cestas de alimentos, com mantimentos doados por alunos e 
amigos e arrecadados em eventos. Já teve cursos de Balé, Dança de rua e inglês. Hoje oferece cursos gratuitos 
de Violão, Bateria, Teclado, Violino, Desenho e Prática em Conjunto de Bandas. Quer abrir novos cursos na área 
cultural, musical e do esporte.Tem parceria com programas como Fica Vivo e CEAPA e busca novas parcerias 
para continuar fazendo coisas boas em pró da comunidade.

Junio também é idealizador da banda Tiocapone unindo rock e humor leva ao público uma experiência de alto 
astral e alegria nos shows. Desde janeiro de 2018, a banda é formada por Tiocapone (Junio) no vocal, Brunão na 
guitarra, Felipe San no contrabaixo e Junio D’Cunha na bateria. Nesse pouco mais de 1 ano de carreira a banda 
já participou de festivais como “Abril pra Música” no Rota 85 Pub, “Pré Carnaval Uai Folia” no Uai Music Hall, 
além de ter sido convidado a tocar em um evento no Sesc Venda Nova.



JULHO.2019 / BELO HORIZONTE ANO 1 . Edição 2 

PONTA A PÉJORNAL

Pág. 08

REALIZAÇÃO: INCENTIVO:
NÚMERO DO 

PROJETO 
1437/2017

APOIO: PATROCÍNIO:

3372-0400

As músicas tratam temas como; racismo, política, diferenças sociais financeiras, o perigo de alienação nas redes soci-
ais, gêneros, etc. com muita ironia e irreverência, harmonizando de uma forma bem original. Em outubro de 2019 
será o lançamento do primeiro álbum da banda, intitulado “Rock é vida o resto é sobrevivência”, contendo nove 
músicas autorais. E para não perder nada do que vem por ai se liga nas redes sociais: 

ORQUESTRA ESCOLA CRIARTE

Fundada em 2002 pelo professor 
músico José Alarico Elias Gonçalves, 
a ONG Orquestra Escola Criarte, é 
uma organização sem fins lucrativos 
atuante em Venda Nova, que atende 
atualmente cerca de 150 alunos 
(crianças, adolescentes, jovens e adul-
tos). Eles têm a oportunidade de 
aprender a tocar instrumentos de 
base para uma orquestra sinfônica, 
como violino, viola, violoncelo, 
contrabaixo, flauta transversal, clari-
nete, trompete, saxofone e outros 
instrumentos, tendo como princípio 
para tal, a iniciação teórica e a musi-
calização através da flauta doce. 
“Nosso objetivo é levar a esses alunos 
e a toda comunidade um trabalho 
cultural de envergadura acadêmica, 
que muitos dificilmente teriam acesso 
devido ao alto custo das mensali-
dades nas academias com esta moda- 
lidade de ensino” enfatiza Alarico.

Além da formação de orquestra, a 
instituição denominada Orquestra 
Escola Criarte, oferece oportunidade 
aos membros da comunidade de 
iniciar estudos também nos instru-
mentos violão e teclado, e oferece 
oficinas na modalidade de artesana-
tos, alguns cursos profissionalizantes, 
tudo sem fins lucrativos por iniciativa 
de seu fundador e presidente Jose 
Alarico Elias Gonçalves, que contou e 
conta com um número de amigos 
abraçando junto a ele o ideal de 
serviço social, acreditando no poder 
de transformação através das artes a 
partir da união.
     

 

Construído com recursos públicos, O 
CCVN (Centro Cultural de Venda 
Nova) é fruto do processo de luta 
popular por um local que fomentasse 
a cultura na região.  Após reivindi-
cações das lideranças comunitárias, 
agentes culturais e artistas da região, 
a obra foi aprovada no Orçamento 
Participativo de 2001/2002 e iniciada 
em 2006, com um investimento de 
cerca de 570 mil reais.

A população de Venda Nova conta 
com um espaço preparado para ofere-
cer as mais diversas manifestações 
culturais. Atividades de formação da 
cidadania e artística são oferecidas 
gratuitamente pelo CCVN.

Instagram: @tiocapone // facebook.com/tiocapone // Youtube.com/tiocapone1 // Spotify.com/tiocapone

Centro Cultural de Venda Nova

Com 500 metros quadrados de área 
construída, o local abriga biblioteca, 
sala de exposições, anfiteatro, 
auditório com camarins, adminis-
tração e uma extensa área externa 
arborizada e ajardinada de 3.400 
metros quadrados.

O Centro Cultural de Venda 
Nova fica na rua José Ferreira 
Santos, 184 - Jardim dos Comer-
ciários para não perder nada da 
programação do local basta ligar 
e se informar : Telefone 31 
3277-5533 // 3277-9504
.

Centro de Referência da

O Centro de Referência da 
Memória de Venda Nova, tem 
como sede o Casarão da Rua Boa 
Vista, ou Casarão Azul e Branco.  
A construção é de fins do século 
XIX, mais precisamente 1884. 
Também chamada de “Casa 
Grande”, o local tornou-se uma 
espécie de cartão postal de Venda 
Nova por sua beleza e localização, 
em pleno centro comercial da 
região. O espaço é o único bem 
cultural de Venda Nova tombado 
pelo Conselho do Patrimônio 
Histórico de BH.

Tombado em 2003 pelo Conselho 
do Patrimônio Histórico do 
município, ele comporta o Centro 
de Referência da Memória de 
Venda Nova, ligado à Fundação 
Municipal de Cultura (FMC). 
Danificado pela ação do tempo e 
por um incêndio, o casarão foi 
reconstruído pela Prefeitura de 
Belo Horizonte (PBH) e entregue à 
comunidade em agosto de 2013, 
com  objetivo  de  abrigar  exposi-

“Transformando vidas através 
das artes - Música” O Centro Cultural Venda Nova abriu suas

portas em agosto de 2007

(CCVN | Foto: Acervo CCVN)

Memória de Venda Nova
Um pedacinho da história de 

Venda Nova sobrevive
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ções e o acervo histórico sobre a 
região, reunido pelos moradores.

A edificação agradou a uma das figu-
ras que mais atuou para que o projeto 
de reconstrução se consolidasse: dona 
Lúcia César, de 82 anos, integrante do 
extinto Culturarte, movimento local 
que lutou durante décadas pela valo-
rização e preservação da memória de 
Venda Nova. “Está mais bonito do 
que era”, comenta a moradora.

O espaço é uma extensão do Centro 
Cultural Venda Nova (CCVN), e 
pretende resgatar e promover a 
história da região, realizando oficinas 
de educação patrimonial e  
exposições. Para ficar ligadinho do 
que está acontecendo por lá basta 
ligar no telefone: 31 3277-9833.

construção da memória do futebol 
brasileiro, foi criado o Espaço 
Memória Sesc, no Campo Oficial de 
Treinamento (COT) de Venda Nova.

As opções de lazer do Sesc Venda 
Nova são para todas as idades, com 
quadras poliesportivas, piscina, 
campo de futebol e ainda organiza 
caminhadas por trilhas leves e diver-
tidas, inclusive para as crianças.

A unidade oferece ainda atividades 
nas áreas de esporte, cultura e 
assistência social. São diversos cursos, 
como: hidroginástica, natação, 
ginástica multifuncional, futebol, 
futsal e iniciação esportiva. Para os 
amantes de cultura os cursos são de 
desenho, pintura, artes visuais, teatro 
e música. O trabalho de assistência 
social contempla a formação do 
Grupo + 60, articulações da Rede Sesc 
e o desenvolvimento comunitário 
através de parcerias realizadas com a 
vizinhança. 

Rua Dr. Maria Borboleta, s/n, Novo 
Letícia. Para mais informações ou 
reservar um chalé no fim de semana 
ligue: (31) 3048-7400.

volvidas diversas atividades 
culturais no Centro de Cultura 
Lagoa do Nado, do qual é sede.

Sua vegetação é composta por 
espécies do Cerrado e por uma 
Mata Ciliar que circunda uma 
lagoa de 22 mil metros quadrados, 
formada pelo represamento   de   
três  nascentes.  O córrego do 
Nado é um afluente do córrego 
Vilarinho, que deságua no  
ribeirão do Onça, unindo-se ao rio 
das Velhas, integrante da bacia do 
rio São Francisco. 

Com uma infraestrutura compos-
ta por biblioteca, sala multimeios, 
teatro de bolso, teatro de arena, 
quadras poliesportivas, campo de 
futebol, pista para caminhadas, 
pista de skate no estilo “Street”, 
playground e viveiro de mudas, o 
parque realiza diversas atividades 
de educação ambiental, cultura e 
esporte com o apoio da Fundação 
Municipal de Cultura e da Secre-
taria Municipal de Esportes. 

Para ficar ligadinho na 
programação basta ir fazer uma 
visita na rua Desembargador 
Lincoln Prates, 201, bairro Itapoã 
ou ligar no (31) 3277-7321.
.
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Sesc de Venda Nova 

Para contribuir ainda mais com o 
bem-estar do trabalhador do comércio 
de bens, serviços, turismo e seus 
dependentes, o Sesc em Minas inau-
gurou, em 1958, o “Fim de Semana de 
Venda Nova”, antigo nome do Sesc 
Venda Nova. A unidade, construída 
num terreno adquirido onde se situa-
va o sítio Bela Vista, já contava com 
duas piscinas, quadras de esporte, 
campo de futebol, lanchonete, cinema
e instalações para promoções sociais.

O parque aquático da ’Colônia de 
Férias Sylla Velloso” foi inaugurado 
em julho de 1976 e contava com pisci-
nas para adultos e crianças, saunas, 
vestiários, lanchonete, restaurante e 
quadras de vôlei e peteca. Em setem-
bro de 2014, com o objetivo de apre-
sentar   a    participação   do   Sesc   na 

 

Parque Lagoa do Nado

Localizado na região norte de Belo 
Horizonte, entre os bairros Planalto e 
Itapuã, o parque  possui uma área de 
aproximadamente 311 mil metros 
quadrados e foi implantado em 1994. 
O parque nasceu de uma mobilização 
da comunidade que queria preservar 
o espaço verde de uma fazenda exis-
tente na área, e que seria transforma-
do em um conjunto habitacional. 
Conhecido mais como Parque Lagoa 
do Nado, representa um local de 
referência  cultural,  onde  são  desen-

Há mais de meio século fazendo alegria 
de vendanovenses e de toda a 

população de BH

Um respiro na natureza no meio do
caos da cidade em expansão

(Lagoa do Nado | Foto: Acervo PBH)


