


Todo Lugar é Aqui é o tema do 26º Inverno Cultural 
da UFSJ. A expressão traduz com simplicidade 
a sensação antagônica de relacionar o local e 
o universal, na vida, na cultura e nas artes, em 
diferentes espaços geográficos, em diferentes 
épocas. É um dos desafios de uma universidade 
que busca se articular com as comunidades 
onde está inserida de forma a reconhecer as 
diferenças, as peculiaridades, as distâncias e as 
proximidades, para alcançar a maturidade do 
equilíbrio entre o familiar e o desconhecido, 
entre o patrimônio histórico e o patrimônio a ser 
deixado para o futuro.



Todo Lugar é Aqui marca o momento em que UFSJ se consolida como instituição 
multicampi, com a necessidade de estar presente, de forma plena e consistente, nas 
esferas do ensino, da extensão e da pesquisa, sustentável e equilibradamente entre 
as cidades de Divinópolis, Ouro Branco, São João del-Rei e Sete Lagoas. Através da 
simplicidade dessa temática pode-se encontrar espaço privilegiado para discutir a 
complexidade da vida, da criatividade, das ciências, das relações humanas e políticas, 
principalmente nesse contexto tão marcante da vida pública brasileira e mundial, 
quando os contornos de uma nova cidadania estão sendo forjados. E a arte e a cultura 
têm muito a contribuir em seu papel histórico de divisar possibilidades criativas para a 
vida em comunidade.

Nas últimas três edições do Inverno Cultural, partimos das Paisagens Sonoras para 
discutir todas as nuances de uma cidade, dos seus recantos, dos valores imateriais 
percebidos pelos sentidos, criando um tecido complexo, uma paisagem; depois 
aportamos os Sentidos do Corpo, observando a centralidade do corpo em toda a 
experiência filosófica e artística, buscando humanizar as relações corporais e culturais; 
e enfim, vivemos a experiência de Kairós, Um Tempo Possível, que nos posicionou de 
forma diferente na linha do tempo, mostrando a necessidade de se apreciar momentos 
singelos do mundo e da vida, desafiando a cronologia impositiva da produção material.

Agora apresentamos Todo Lugar é Aqui, um aparente paradoxo, com imagens díspares, 
que parecem impossíveis de conciliar. É uma ideia que permeia a vida em todas as suas 
dimensões, naturalizada na experiência humana, reconhecida e consagrada noção 
arquetípica das culturas oriental e ocidental. E não há um indivíduo sequer que seja 
excluído dessa noção confortante e democrática de pertencimento a um lugar e a um 
tempo, o aqui e o agora. Onde quer que você esteja, o universo se faz presente. Seja 
qual for o seu tempo, é também o tempo da história de todas as pessoas...

E para proporcionar encontros, o 26º Inverno Cultural da UFSJ apresenta uma série de 
eventos, durante intensos 15 dias, tentando contemplar ao máximo diferentes gêneros 
e linguagens, dentro das 7 áreas de ação do festival, Artes Cênicas, Literatura, Artes 
Plásticas, Artes Visuais, Música, Arte-Educação e Especiais. Serão cortejos, exposições, 
mostras, debates, shows musicais, espetáculos de teatro e dança, com artistas de 
grande importância no cenário nacional e internacional, bem como outros iniciantes, 
todos universais e locais em suas obras, em suas carreiras e em seus olhares. 

As atividades foram criteriosamente selecionadas para criar espaços privilegiados de 
formação, aperfeiçoamento, entretenimento, e busca de alternativas para o pleno 
desenvolvimento da cidadania, para as discussões sobre novas formas de sociabilidade, 
sobre o meio ambiente e sobre práticas corporais. Tentamos atender diferentes 
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10h Cortejo de Abertura 26º Inverno Cultural da UFSJ:
Homenagem aos 300 anos de São João del-Rei
Coordenação: Marcelo Rocco. Produtores: Alexandro Fernando Silva, Cristiane Moura e Luiz 
Felipe Faleiro
Quantas cidades cabem aqui? Nestes trezentos anos, quem compôs este lugar? Os heróis 
contados e recontados pela História, ou pessoas comuns que no cotidiano montam, 
remontam, colorem, fazem e refazem São João del-Rei? Criar a História é mantê-la fio a 
fio. Uma mistura de vozes, acordos e desacordos: e assim nascem -  das pedras carregadas 
pelos escravos - imensas construções, catedrais seculares, e depois, esquinas, lugares, 
ruas! E o que virá? A vida brota toda manhã dos poros do trabalhador. E aplaudimos Maria-
mulher, José Homem, Maria-homem, José-Mulher. Venha com a gente construir mais esta 
História, colorir com nossos pés, com nosso sorriso aberto. Uma História tecida com tinta, 
suor e um pouco de sangue.
Local Saída 1: Largo de São Francisco
Local Saída 2: Av. Leite de Castro, esquina com a R. Frei Cândido

Teatro: Brisa’s Beach
Trupe três (Belo Horizonte). Concepção e Atuação: Janaina Morse. Sonoplastia e assistência de 
produção: Camila Sperancini.
Uma palhaça, sua mala, e nela um mundo. O espetáculo convida os espectadores a serem 
cúmplices da história que se descortina desde o primeiro instante do espetáculo. Brisa 
encontra dentro de sua mala todas as soluções para resolver seus conflitos de maneira 
divertida.
Local:  Praça Carmélio Cardoso - Bairro São Geraldo.

16h

públicos e idades, procurando a difusão de fundamentos estratégicos para uma atuação 
autônoma dos indivíduos em sociedade.

Tendo em mente as possibilidades que se avizinham nos encontros por vir, nos 
trilhos da arte, da cultura, da produção cultural, da democratização dos acessos, do 
entretenimento e dos debates, o 26º Inverno Cultural da UFSJ traz a síntese de nossa 
aspiração em articular o local e o universal no brilho dos olhos de todos/as que 
participarem dessa experiência. Portanto, trace suas próprias rotas, escolha os eventos 
que mais te tocarem e os lugares que mais te inspirarem. Certamente iremos nos 
encontrar para dividir experiências. Este será o maior dos espetáculos!
Todo lugar é aqui!

Paulo Henrique Caetano
Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da UFSJ

Coordenador Geral do 26º Inverno CUltural da UFSJ

Valéria Kemp
Reitora da UFSJ
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Exposição coletiva: Gérard Monnier (França), Ivan Argote (Colômbia) e Pedro Motta (Brasil)
Curadoria: Ricardo Coelho
A exposição reúne três artistas de países de gerações distintas. – O que os diferencia em 
seus discursos poéticos? O que os aproxima? O que é particular em um determinado 
lugar? O que é universal no trabalho dos três? – Pergunta Ricardo Coelho, curador da 
exposição. Gérard Monnier, nascido em 1935 na França, é fotógrafo e professor emérito 
da universidade Paris I Phanteon-Sorbonne. Foram selecionadas 30 fotografias de seu 
ensaio intitulado “Espera”, com imagens realizadas em 9 países diferentes. Artista visual, 
o mineiro Pedro Motta é formado pela Escola de Belas Artes da UFMG. Atualmente suas 
pesquisas estão direcionadas às paisagens da região do Campo das Vertentes. O brasileiro 
também apresentará uma série intitulada “Espera”, mas, diferente de Monnier, sua fotos 
foram feitas em suas andanças pelas belas e tortuosas estradas mineiras. Por fim, o mais 
jovem e inquieto convidado, Ivan Argote, colombiano nascido em 1983 e que, com 
apenas 30 anos já foi um dos convidados da 30º Bienal Internacional de São Paulo. Ivan 
apresentará uma vídeo-instalação com inquietantes imagens realizadas nas cidades de 
Nova York, Paris e Madri.
Visitação: 13 de julho a 11 de agosto, de 8 às 20h 
Local: Centro Cultural da UFSJ.

18h30 Exposição: ensaio fotográfico “Neguin” e Inauguração da Galeria 
Escada
Daniela Paoliello (Belo Horizonte). Curadoria: Kátia Lombardi e Ricardo Coelho
Daniela Paoliello é artista visual graduada em Ciências Sociais pela UFMG, com ênfase em 
Antropologia Visual. Cursa especialização em Artes plásticas e contemporaneidade pela 
Escola Guignard. Desenvolve sua produção artística com foco nos temas: performance, 
transe, máscara e corpo. “Neguin é um personagem que nasce da fusão de duas 
subjetividades, da história que teimava se inventar entre nós. A imagem cumpre seu 
papel, e ocupa o silêncio do momento em que as palavras desaparecem. Fotografei o que 
não podia dizer. Os momentos em que Neguin se dissolvia para meus olhos e se tornava 
vibração.” (Daniela Paoliello)
Visitação: 14 de julho a 11 de agosto, das 8h às 20h.
Local: Centro Cultural da UFSJ
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20h Dança: Las Cuatro Esquinas
Companhia de Flamenco Del Puerto (Porto Alegre)
Direção: Ana Medeiros, Daniele Zill e Juliana Prestes
Nessa montagem, dez anos de flamenco, espaço, poesia, movimento e música se fundem 
e oferecem ao público um passeio pelas madrugadas quando a cidade está adormecida. 
Cruzaremos juntos as esquinas de uma cidade imaginária, tendo como fio condutor a 
música e a dança flamenca, em busca da tensão dos cruzamentos, do efeito do barulho e 
do movimento cotidiano.
Público-alvo: livre
Local: Teatro Municipal.

Abertura Oficial do 26º Inverno Cultural da UFSJ18h
Ato solene de abertura do festival pela reitoria e pela coordenação do 26º Inverno Cultural 
da UFSJ
Local: Centro Cultural da UFSJ.



23h Show de abertura do 26º Inverno Cultural da UFSJ:
Blitz
A banda nasceu em 1982 num espaço multicultural e democrático que ficou conhecido 
como Circo Voador, atualmente na Lapa, Rio de Janeiro.  Hoje com uma formação estável, 
junta há cerca de sete anos e que já gravou três CDs e dois DVDs, a banda é composta por: 
Evandro Mesquita (vocal, guitarra e violão), Billy (teclados), Juba (bateria), Rogério Meanda 
(guitarra), Cláudia Niemeyer (baixo), Andrea Coutinho (backing vocal) e Mariana Salvaterra 
(backing vocal). Antenados com a modernidade o caldeirão Blitz continua fervendo com 
o rock, o pop, o reggae, o blues, o eletrônico, as baladas de gaita e violão, as letras bem-
sacadas, as guitarras swingadas, o canto falado, as respostas das meninas, enfim, o típico 
bom-humor que sempre foi a marca de Mesquita & Cia. Atividade total e muitos shows 
Brasil afora, com a tour que nunca tem fim. 
Local: Parque de Exposições - Barroso
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15h Mostra Experimentações Audiovisuais: Três Irmãos de Sangue
(2006, 102’). Direção: Ângela Patrícia Reiniger
O documentário retrata a vida dos irmãos Betinho, Henfil e Chico Mário e como suas 
ações se misturam com a história política, social e cultural do Brasil na segunda metade 
do século XX. Eles contribuíram para as principais transformações pelas quais passou o 
povo brasileiro nesse período. Os irmãos sabiam da importância da defesa dos direitos 
humanos e se esforçaram ao máximo para alcançar esse objetivo. Hemofílicos, foram 
contaminados pelo vírus HIV através de transfusão de sangue. Isso os tornou um símbolo 
da luta contra a AIDS no Brasil. O fato do país hoje ser visto como referência mundial no 
combate à AIDS tem muito a ver com o pioneirismo deles em relação a essa causa. 
Local: Sala de Multimídia do Centro Cultural da UFSJ. 

16h Show: Villa-Lobos - vamos todos cirandar!
Grupo Quinto (Belo Horizonte)
O Grupo Quinto mostra parte do rico folclore musical brasileiro, através da performance 
ao vivo dos álbuns Cirandas e Cirandinhas, compostos para piano solo por Heitor Villa-
Lobos. No espetáculo, peças selecionadas dos dois álbuns serão tocadas cada hora por 
um pianista, em uma alternância que imita a dinâmica da dança em roda, em que cada 
vez uma pessoa é convidada a cantar sozinha no centro. Somado a isso, outros elementos 
cênicos são explorados, criando jogos sugeridos pelas letras das cantigas. Para finalizar 
a apresentação, uma das cirandas foi escolhida e arranjada pelo compositor Marcelo 
Dino, para que os cinco pianistas a toquem simultaneamente, dividindo o mesmo piano, 
“cantando com os dedos”, a mesma cantiga. 
Público-alvo: livre
Local: Teatro Municipal.



18h Abertura da exposição: Riscos do corpo
Marina Carneiro (Nova Lima). Curadoria: Ricardo Coelho
A exposição é composta por desenhos feitos com bico de pena, nanquim, aguadas em 
aquarela e guache sobre papel. As representações do corpo humano realizadas por 
Marina Carneiro transitam entre o grotesco e o sublime. Alguns desenhos são delicados, 
orgânicos e de caráter intimista, outros possuem aspectos do estranho, do bizarro e do 
erótico. Personagens de um lugar distante, pertencentes ao um tempo indeterminado, 
figuras solitárias que nos transportam para o espaço da imaginação ou dos sonhos.
Visitação: de 14 a 28 de Julho, de segunda a sexta, das 11h às 17h
Local: Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer. Casa de Bárbara Eliodora, 
Praça Frei Orlando, 90. 

15

SE
G

U
N

D
A

  J
U

LH
O

15h Mostra Experimentações Audiovisuais: 
Ecos do Badalo (2012, 20’). Direção: Adriano Medeiros. O documentário registra fragmentos 
do lendário drama sobre um sino assassino, em São João del-Rei. Através da história oral 
e da presença de diversos narradores personagens, o intrigante relato é revisitado dentro 
de uma perspectiva audiovisual. A simbiose entre sino-sineiro é posta em movimento e 
reflexão. 

Ouro de Tolos (2012, 16’). Direção: Felipe Carelli. Curta-metragem ficcional que mostra a 
história de João Vitor  e Kid e a descoberta e um valioso tesouro na Mina de Tancredo 
Neves. Porém, isso vai provocar uma confusão de outro mundo.

Sabe lá o que é isso (2012, 20’). Direção: Wilson Freire. Documentário registra a homenagem 
aos 80 anos do Bloco de Carnaval Batutas de São José feita pela banda Babi Jaques & 
Os Sicilianos e o Maestro Spok. Com guitarras e distorções, o grupo investiga a evolução 
musical do frevo e conta um pouco da história do carnaval de Rua do Recife, dos 80 anos 
de resistência dos Batutas de São José e da destruição física do bairro de São José na 
década de 1970.

Local: Sala de Multimídia do Centro Cultural da UFSJ. 

16h Abertura da Exposição: Individuação
Curadoria: Kátia Hallak Lombardi
Coordenação: Ivan Vasconcelos Figueiredo e Kátia Hallak Lombardi
Artistas participantes: Ana Clara Silva, André Neves Pinheiro de Azevedo, Carolina Argamim 
Gouvêa, Cecília Santos, Diego Sá, Eder Nunes Saldanha, Íris Marinelli Pedini, Kleyton 
Guilherme, Ruzza Lage, e Thiago Morandi.
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20h Teatro: Os Gigantes da Montanha
Grupo Galpão (Belo Horizonte). Direção: Gabriel Villela
A fábula Os Gigantes da Montanha narra a chegada de uma companhia teatral decadente 
a uma vila mágica, povoada por fantasmas e governada pelo Mago Cotrone. Escrita por 
Luigi Pirandello, a peça é uma alegoria sobre o valor do teatro (e, por extensão, da poesia 
e da arte) e sua capacidade de comunicação com o mundo moderno, cada vez mais 
pragmático e empenhado nos afazeres materiais. A 21ª montagem da companhia celebra 
o retorno da parceria com Gabriel Villela, que assina também a direção de espetáculos 
marcantes do grupo, como Romeu e Julieta (1992) e A Rua da Amargura (1994). 
Público-alvo: adulto
Local: Avenida Tancredo Neves

Patrocinadora do Grupo Galpão



Individuação contempla uma reflexão acerca do processo de diferenciação do indivíduo 
em um mundo massificado através de registros fotográficos produzidos nas quatro cidades 
sedes da UFSJ. Sete alunos do curso de Jornalismo da Universidade e mais três fotógrafos 
convidados trazem olhares diversos e sensíveis para evidenciar as peculiaridades do meio 
social do qual a UFSJ faz parte. A exposição ocorre simultaneamente em Divinópolis, Ouro 
Branco, São João del-Rei e Sete Lagoas.
Visitação: quartas, das 13h às 17h; quintas, sextas e sábados, das 9h às 12h e das 13h às 
17h; domingos, das 9h às 12h.
Local: Plataforma de Embarque da Estação da Ferrovia Centro-Atlântica (saída do trem 
para Tiradentes)
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20h Show: Memórias em Improviso
Mano a Mana (Belo Horizonte)
Interpretada pelos irmãos Marcos Souza e Karina Souza, peça resgata lembranças do 
pai, músico e compositor Chico Mário, irmão de Betinho e Henfil, que completa 25 anos 
de morte em março de 2013. Um misto de movimentos, sons e interpretações, com 
elementos cênicos capazes de transmitir as mais sutis recordações. Assim é Memórias em 
Improvisos, peça estrelada pelos irmãos Marcos e Karina Souza, que formam o Mano a 
Mana e conta com inúmeros improvisos, criados a partir de memórias do pai Chico Mário, 
com uso de linguagens artísticas distintas, como música, dança, teatro, textos e gravações. 
Com direção de Chico Pelúcio (grupo Galpão), o espetáculo estreou no Espaço Multiuso 
do Sesc Palladium, em dezembro de 2012. 
Local: Teatro Municipal

22h Show: 100% Cotton
Tipa (França)
Apresentação de repertório da música francesa contemporânea, onde o jazz tem forte 
acento. A presença de palco e a voz da cantora Camille Bertault, aliada à qualidade musical 
dos sons de Antoine de Mena, dão tonicidade e plasticidade sonora ao rico repertório 
proposto.
Público-alvo: livre
Local: Teatro do Campus Santo Antônio
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9h Palestra: Minas Território da Cultura - Dinâmicas Territoriais
Eliane Parreiras (Secretária de Estado de Cultura de Minas Gerais)
Palestra sobre a estrutura de funcionamento do Sistema Estadual de Cultura, bem como 
sobre as ações e programas de fomento à cultura mantidos pelo Governo de Minas.
Público-alvo: gestores municipais de cultura, produtores, instituições culturais e artistas.
Local: Anfiteatro do Campus Santo Antônio.

10h Palestra: Projetos Territoriais e Metodologia de Atendimento 
Integrado e Sustentável – Dinâmicas Territoriais
Manuella Machado (Superintendente de Interiorização da Secretaria de Estado de Cultura de 
Minas Gerais)  e Paulo Mendes (Diretor de Associativismo e Consórcios Públicos da Secretaria 
de Desenvolvimento Regional e Políticas Urbanas)
Abordagem sobre a importância de os municípios mineiros atuarem de forma associada 
e integrada, apontando os benefícios econômicos e culturais para as regiões e os tipos de 
associativismo existentes.
Público-alvo: gestores municipais de cultura, produtores, instituições culturais e artistas.
Local: Anfiteatro do Campus Santo Antônio.

11h Palestra: Criação de Academias Municipais de Letras e Casas de 
Cultura – Território do Saber
Aloísio Garcia (Presidente da Federação das Academias de Letras e Cultura de Minas Gerais)
Nessa palestra serão discutidas as principais atribuições de uma Academia de Letras, tanto 
para os municípios quanto para os cidadãos e sua importância para o intercâmbio cultural 
e intelectual dos municípios.
Público-alvo: professores, intelectuais, advogados, jornalistas, escritores.
Local: Anfiteatro do Campus Santo Antônio

15h Mostra Experimentações Audiovisuais: 
A Porta (2007, 7’). Direção: Antonio Carlos Ferreira. Curta-metragem experimental que 
revela a sabedoria e mistério inconsciente, através de cenas de delírios, sonhos, divagações 
e angústia de um homem de 93 anos no limiar, entre a vida e a morte. O roteiro foge da 
narrativa linear e toca temas como loucura, memória, morte, inconsciente, consciente, 
sonho, lucidez, religiosidade, identidade, ambivalência, medo, bondade, maldade, 
alteridade.
A Casa Iluminada (2013, 10’). Direção: Antonio Carlos Ferreira. Vídeo experimental que 
narra o conflito humano pela obsessão material, buscando outros caminhos de superação 
na vida. 
Pisca Pisca (2012, 3’). Direção: Nadia Campos Alibio. O pisca-pisca nosso de cada dia. A 
monotonia da máquina . A rotina dos passos, chaves, botões. A vida através do on / off.  
“Pisca Pisca” é uma narrativa contada pelo rastro luminoso das máquinas do cotidiano, 
formando assim, a rotina piscante mecânica.  
Relato da aula do 30º dia do mês de janeiro do ano de 2013 (2013, 10’). Direção: Joyce de 
Oliveira Ribeiro. O curta-metragem retrata o andamento de uma aula do curso de Mestrado 
em Educação da UFSJ. O filme traz como questionamento: afinal, quando a aula começa e 
quando termina (se termina)? 
Ouro de Tolos (2012, 16’). Direção: Felipe Carelli. Curta-metragem ficcional que mostra a 
história de João Vitor  e Kid e a descoberta e um valioso tesouro na Mina de Tancredo 
Neves. Porém, isso vai provocar uma confusão de outro mundo.

Local: Sala de Multimídia do Centro Cultural da UFSJ. 



19h Procissão de Nossa Senhora do Carmo
Local de saída: Igreja de Nossa Senhora do Carmo.
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18h II Mostra Ensaios de Arte e Cultura: 
Curadoria geral: Kátia Lombardi, Ivan Figueiredo e Ricardo Coelho

Oficina-Evento de caráter teórico e transdisciplinar, composta por 8 encontros envolvendo 
profissionais de reconhecida competência no cenário artístico-cultural em âmbito 
nacional e internacional. 

A II Mostra Ensaios de Arte e Cultura será oferecida como uma oficina regular com um 
total de 180 vagas. Não sendo completadas as inscrições para a lotação do anfiteatro, o 
público em geral poderá assistir às apresentações e debates livremente, de acordo com a 
disponibilidade máxima de lugares do auditório. O participante inscrito que assistir a pelo 
menos 5 encontros terá direito a certificado de participação.

Público-alvo: Interessados em artes e cultura em geral, estudantes de Jornalismo, Artes, 
Teatro, Arquitetura, História, Geografia, Psicologia, Sociologia, e outros.
Local: Anfiteatro do Campus Santo Antônio.

1º encontro: O autoritarismo moderno 
Jorge Coli é professor da UNICAMP, membro da Associationn Internationale des Critiques 
dArt, membro da Association des Historiens de lArt Contemporain. Em 2004 recebeu o 
Prêmio Gonzaga Duque (ABCA), como melhor crítico de arte.

20h Show: Noel Rosa, Preto e Branco
Valéria Lobão (Rio de Janeiro)
Depois de pré-selecionada para o Grammy Latino 2012 com o CD Chamada, a cantora 
carioca Valéria Lobão lança agora o seu novo CD Noel Rosa, Preto e Branco, que reúne 
canções de um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos. No repertório, 
pérolas surpreendentes como “Sinhá Ritinha”, “Malandro Medroso”, e “Quantos Beijos”, 
além dos clássicos “Último Desejo”, “Mulato Bamba” e “As Pastorinhas”. A cantora divide o 
palco com dois renomados pianistas cariocas, Itamar Assiere, que assina a Direção Musical 
do show, e Carlos Fuchs, como convidado especial. Ao todo, são 16 canções que desafiam 
o tempo, entre sambas, emboladas, fox e moda caipira, num espetáculo dinâmico e 
comovente. O cd Noel Rosa, Preto e Branco contou com a presença de 16 pianistas, dentre 
eles Gilson Peranzzetta, André Mehmari, Leandro Braga, Délia Fischer, João Donato, Itamar 
Assiere e Carlos Fuchs, entre outros, além da participação especial dos cantores Joyce 
Moreno e Marcelo Pretto.
Público-alvo: livre
Local: Teatro Municipal.

22h Festival Pop & Rock: 
Cecília Bravo (Lavras) e Homens Lentos (Belo Horizonte)
Local: Palco Todo Lugar é Aqui - Av. Leite de Castro, ao lado do Posto Vianini
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18h II Mostra Ensaios de Arte e Cultura
2º encontro: Os fotógrafos da arquitetura: Atores da história da 
fotografia ou operadores a serviço da arquitetura.
Gérard Monnier é fotógrafo desde 1964. Professor emérito da Universidade de Pars I 
Panthéon-Sorbonne e historiador da arquitetura contemporânea. Em 1974 introduziu a 
disciplina História da Fotografia na Universidade de Provence, convidando o fotografo 
Willy Ronis para participações especiais em seu curso.
Local: Anfiteatro do Campus Santo Antônio.

18h Show: Happy Feet Jazz Band
A  banda brasileira Happy Feet Jazz Band tem no jazz das décadas de 30, 40 e 50 sua 
principal inspiração. Nomes como Louis Armstrong, Duke Ellington e Ella Fitzgerald são 
frequentes em seu estilo e repertório.
Local: Palco Todo Lugar é Aqui

15h Mostra Experimentações Audiovisuais: 
Terra, cuide dessa bola (2012, 11’); Asas da liberdade (2009, 2’); O Jardim dos robôs 
(2010, 5’). Direção: Acacio Alves Pinto Junior. Mostra de curtas-metragens em vídeos de 
animação, com as técnicas stop motion e 2D. Os filmes possuem temática ambiental 
direcionada ao homem contemporâneo que procura um modo mais sustentável de levar 
a vida. 

A Porta (2007, 7’). Direção: Antonio Carlos Ferreira. Curta-metragem experimental que 
revela a sabedoria e mistério inconsciente, através de cenas de delírios, sonhos, divagações 
e angústia de um homem de 93 anos no limiar, entre a vida e a morte. O roteiro foge da 
narrativa linear e toca temas como loucura, memória, morte, inconsciente, consciente, 
sonho, lucidez, religiosidade, identidade, ambivalência, medo, bondade, maldade, 
alteridade.

Relato da aula do 30º dia do mês de janeiro do ano de 2013 (2013, 10’). Direção: Joyce de 
Oliveira Ribeiro. O curta-metragem retrata o andamento de uma aula do curso de Mestrado 
em Educação da UFSJ. O filme traz como questionamento: afinal, quando a aula começa e 
quando termina (se termina)? 

Ecos do Badalo (2012, 20’). Direção: Adriano Medeiros. O documentário registra fragmentos 
do  lendário drama sobre um sino assassino, em São João del-Rei. Através da história oral 
e da presença de diversos narradores personagens, o intrigante relato é revisitado dentro 
de uma perspectiva audiovisual. A simbiose entre sino-sineiro é posta em movimento e 
reflexão. 
Local: Sala de Multimídia do Centro Cultural da UFSJ. 

Patrocinadora do Happy Feet Jazz Band

19h Lançamento de livros:
Tudo que é sólido desmancha no bar – Igor Alves, ilustrações de Glauco Soares
A onça Dolores e o bode Quirino – Zeco Homem de Montes e Deborah Engelender
Balbúcio – Júlio Satyro
A construção do mito Mário Palmério – André Azevedo da Fonseca
O grito vermelho – Bruno Godói



Coleção I7h: Propriedade Intelectual, Inovação e Sustentabilidade – Rogério Almeida 
Meneghin e outros
E a vida acontece... - Marcelo César
Local: CESC. Centro Social e Cultural do 11º BIMth (Av. Hermílio Alves, s/n).
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20h Dança: Enquanto Tecemos
Companhia Suspensa (Belo Horizonte). Direção: Sérgio Penna
O espetáculo se baseia na Odisséia de Homero. As situações vividas por seus personagens, 
Penélope, Ulisses e Palas Atena, forçam-nos a pensar em como viver juntos e a sós na 
aventura de ser gente neste mundo. A experiência da espera, um estado suspenso e vivo, 
é o que separa e aproxima as distâncias entre nós.
Público-alvo: livre
Local: Teatro Municipal.

20h30 Recital de Flauta, Espineta e Soprano
Concerto Irmãs Viegas (São João del-Rei)
Concerto de música barroca e colonial brasileira, com ênfase no repertório sacro de 
compositores da região. A apresentação inclui peças de Loeillet, Vivaldi, Bach, Padre José 
Maria Xavier e Antônio dos Santos Cunha.
Público-alvo: livre
Local: Capela do Divino Espírito Santo, Rua Maestro Batista Lopes,140 - Centro.

22h Show: Patrizia Laquidara in Concent
Patrizia Laquidara (Itália)
Patrizia Laquidara, acompanhada de seus músicos proporão uma mescla de trabalhos 
que incluem músicas em italiano e em vêneto, dialeto da região de Veneza. Uma mistura 
da música italiana contemporânea e tradicional, com um pouco de tempero de canções 
de grandes nomes da  MPB, como Chico Buarque e Caetano Veloso. A boa dose de 
teatralidade de Patrizia, aliada ao seu carisma e à qualidade musical conferem ao show 
uma dimensão de alto teor artístico.
Público-alvo: a partir de 16 anos
Local: Teatro do Campus Santo Antônio

21h Shows: Posse do 26º Inverno Cultural da UFSJ
Grupos Ideologia da Paz, Atitude Consciente, Rajada Fatal, e BDCMC (São João del-Rei).
O evento reúne grupos protagonistas da cena rap e hip-hop de São João del-Rei e região, 
que vem sendo uma atração de grande importância para o Inverno Cultural nos últimos 
anos e tem representado um espaço de reflexão social e política através da arte.
Local: Palco Todo Lugar é Aqui  - Av. Leite de Castro, ao lado do Posto Vianini
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15h Mostra Experimentações Audiovisuais: 
Caos Estruturante (5’16’’); Cidade em Disputa (5’16”); Zilah Resiste (2’48” ); Ato contra 
comemoração do Golpe 64 (3’30”); Existe Amor em SP (0’39’’); Duelo de MC’s: Qualquer 
Parede da Cidade é Tela! (2’29’’); Não Foi Acidente (1’58’’); Grito Rock se junta ao Coletivo 
Delírio no Carnaval de Rua de BH (4’21’’); 8 Anos Pinheirinho (3’10”); Churrascão 
Crackolandia  (4’30” ); Marcha da Maconha SP (2’40”); Ato Contra Comemoração ao 
Golpe de 64 MG (3’6’’); Ação da GCM na Praça Roosevelt Contra Skatistas no dia 
04/01/2013 (2’16’’) e Tekoha (8’). Direção:Gabriel Zambon Diniz. 
Descentralização, democratização do acesso, vídeo guerrilha e mídialivrismo são algumas 
tags colocadas quando se pensa em um novo audiovisual. A Mostra Midiativista propõe a 
reflexão estética e conceitual da linguagem, seu uso e sua finalidade. 
Local: Sala de Multimídia do Centro Cultural da UFSJ.

18h II Mostra Ensaios de Arte e Cultura: 
3º encontro: Todo lugar é aqui – Conversa com os artistas Gérard 
Monnier, Ivan Argote e Pedro Motta.
Gérard Monnier é fotógrafo desde 1964. Professor emérito da Universidade de Paris I 
Panthéon-Sorbonne e historiador da arquitetura contemporânea. Em 1974 introduziu a 
disciplina História da Fotografia na Universidade de Provence, convidando o fotógrafo 
Willy Ronis para participações especiais em seu curso.
Ivan Argote é artista multimídia, colombiano nascido em 1983, um dos convidados da 30º 
Bienal Internacional de São Paulo.
Pedro Motta é artista visual formado pela Escola de Belas Artes da UFMG. Atualmente 
suas pesquisas estão direcionadas às paisagens da região do Campo das Vertentes.
Local: Anfiteatro do Campus Santo Antônio

11h Abertura da Exposição: 
Moradores - A Humanidade do Patrimônio Histórico
NITRO + Alicate (Belo Horizonte)
Moradores é uma campanha cultural pela valorização da diversidade de identidades 
culturais das cidades brasileiras, com a qual se busca situar o cidadão como patrimônio 
imaterial de seu município. Com três etapas realizadas (Tiradentes, Paraty e Juiz de Fora), 
o projeto chega a São João del-Rei com o mesmo formato: montando uma tenda branca 
na Avenida Tancredo Neves e convidando moradores populares e anônimos para serem 
fotografados. O projeto ainda terá exibição de filme documentário sobre os moradores de 
São João del-Rei na entrada do Teatro Municipal, além de varal fotográfico.
Visitação: 18 a 27 de julho
Local: prainha sob a Ponte da Cadeia, Centro 

20h Inauguração da Gráfica-Escola do Museu de Arte Sacra 
Concerto Capela Del-Rey
Grupo Capela Del-Rey. Músicos: Katya Beatriz de Oliveira (soprano), Ligia Fiche (violino), 
Letícia Simas (violino), Modesto Flávio (viola), e Rafael Morais (violoncelo). Direção Artística: 
Modesto Flávio. Curadoria do evento: Alzira Agostini Haddad (Atitude Cultural); Ana Maria 
Biavati Guimarães e Mauro André Santos (Museu de Arte Sacra).
Em 2011 foi formado o Capela Del Rey – Orquestra e Coro integrado por trinta músicos, 
entre instrumentistas e cantores, de São João del-Rei e região. Com este efetivo o 
conjunto realizou uma série de concertos, levando ao público um programa com obras 
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21h Teatro: Outro Lado
Quatroloscinco Teatro do Comum (Belo Horizonte). Direção: Coletiva
O espetáculo de estética contemporânea e intimista discorre sobre o medo das pessoas 
diante de situações críticas e desconhecidas e sobre a vida e a morte. Na fábula, quatro 
personagens estão presos em um bar enquanto uma guerra acontece do lado de fora. 
Confinados, eles descobrem que a guerra está também em outro lugar. A participação 
do Grupo Quatroloscinco no Festival faz parte do projeto Conexão Universitária 2013, 
patrocinado pelo 5º Prêmio Cena Minas do Governo de Minas.
Público-alvo: adulto.
Local: Sala Preta do Curso de Teatro da UFSJ - Campus Tancredo Neves (CTAN).

22h Show: Flor Morena
Aline Calixto
Muita coisa aconteceu desde que Aline Calixto lançou seu primeiro disco, em 2009. De 
lá pra cá, a cantora encantou muita gente, esbarrou com ídolos no palco e fora dele, foi 
premiada e, o melhor de tudo, conquistou a confiança de muitas feras, que entregaram-
lhe de olhos fechados composições para ela gravar o álbum que está sendo lançado pela 
Warner Music. Flor Morena traz uma nova versão de Aline, essa carioca que se mudou para 
Minas Gerais quando pequena, mas voltou ao Rio para se afirmar como uma das revelações 
da música brasileira. Se há dois anos ela veio divulgando o samba que costumava cantar, 
agora Aline começa a abrir as portas para outros estilos. O segundo CD também mostra 
uma cantora mais madura e segura, que sabe que escolheu o caminho certo a seguir.
Local: Palco Todo Lugar é Aqui - Av. Leite de Castro, ao lado do Posto Vianini
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20h Teatro: De tudo um pouco
Rafael Cortez (São Paulo)
O show de humor “De tudo um pouco” estreou em 2009 com um formato totalmente 
diferente do que é apresentado hoje. A produção em Teresina foi a primeira de muitas 
em que o espetáculo foi tomando uma linha, mas sem nunca ter um texto fechado. Até 
hoje o artista incorpora novas linguagens e ideias ao roteiro de cada apresentação, que é 
decidido poucos minutos antes de subir ao palco. O título do espetáculo tem a ver com 
a personalidade multifacetada de Cortez que, além de ator, também é apresentador, 
jornalista, produtor e músico. No palco, ele interage com o público, improvisa, conta 
histórias e toca músicas ao violão, explorando diversas possibilidades cômicas.
Público-alvo: a partir de 16 anos
Local: Teatro Municipal.

representativas da produção de música sacra mineira. O principal objetivo do grupo é a 
divulgação da música mineira dos séculos XVIII e XIX com seus diferentes gêneros e estilos. 
Este intento foi cunhado ainda em uma formação de 2001, com o nome Coro e Orquestra 
Domine Maris, que resultou no CD Creator Alme, primeiro registro fonográfico de obras 
sacras de compositores mineiros e cariocas em 2005. 
Local: Capela do Divino Espírito Santo, Rua Maestro Batista Lopes,140 - Centro.



19

SE
X

TA
  J

U
LH

O

15h Mostra Experimentações Audiovisuais: 
Velório da Catifunda (2012, 60’)
Direção: José Fernando de Souza
Filme ficcional sobre a morte de uma mulher que era fonte de renda de muitas pessoas 
completamente parasitas. A comédia retrata as confusões dos herdeiros durante o velório 
e nos faz pensar em como um fato triste, como a morte, pode ser motivo de alegria para 
muitas pessoas inescrupulosas e sem um pingo de moral.
Local: Sala de Multimídia do Centro Cultural da UFSJ.

18h II Mostra Ensaios de Arte e Cultura 
4º encontro: Curadoria - Conceitos e práticas
Rodrigo Moura é diretor adjunto de programas artísticos e culturais do Instituto Inhotim, 
editor e crítico de arte. Foi curador do Museu de Arte da Pampulha (2004-2006), em Belo 
Horizonte. É co-editor do livro Inhotim: Através (2008), sobre a coleção do Museu.
Eduardo de Jesus é professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 
Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas, com pesquisas na área de audiovisual, 
arte contemporânea e tecnologia. Desenvolve curadorias e integra a diretoria da 
Associação Cultural Videobrasil.
Local: Anfiteatro do Campus Santo Antônio.

19h Teatro: O Mistério da Bomba H____.
Grupo Oriundo de Teatro (Belo Horizonte). Direção: Anna Campos.
Em meio à visita de um famoso ator de televisão e a ameaça de um atentado terrorista, 
no qual seria utilizada a terrível bomba H___, entram em cena fãs histéricas, super-

heróis, autoridades e malandros que, entre disfarces, amores impossíveis e perseguições, 
representam o embate entre frangos e perus que movimenta Galinópolis e seus habitantes.
Público-alvo: infanto-juvenil.
Local: Teatro Municipal.
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19h Contação de histórias para adultos
Vânia Maria Silva de Souza Dangelo, Claudia Isabel de Souza Rodrigues, Maria do Carmo 
Santos (Madu Santos) (Belo Horizonte e São João del-Rei)
Apresentação conjunta realizada por três contadoras de histórias.
Público-alvo: adultos
Local: Largo da Igreja de São Francisco de Assis.             

20h Show: Elegia da Alma
Rafael Cortez (São Paulo)
“Elegia da Alma” reúne 15 composições escritas por Rafael Cortez entre 1996 e 2010; e uma 
faixa bônus feita no improviso. O disco mostra também o modo como ele se relacionou 
tecnicamente com o instrumento nos últimos anos, trazendo gravações realizadas entre 
2005 e 2011, todas registradas por Flávia Calabi e Guilherme Ramos, da Radar Sound. Com 
texto de apresentação da jornalista Lorena Calábria, “Elegia da Alma” é, como ela mesma 
diz: “um disco autoral, no mais amplo sentido. Vai de reminiscências da infância ao duelo 
literário”.
Local: Teatro do Campus Santo Antonio.            
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21h Teatro: Outro Lado
Quatroloscinco Teatro do Comum (Belo Horizonte). Direção: Coletiva
O espetáculo de estética contemporânea e intimista discorre sobre o medo das pessoas 
diante de situações críticas e desconhecidas e sobre a vida e a morte. Na fábula, quatro 
personagens estão presos em um bar enquanto uma guerra acontece do lado de fora. 
Confinados, eles descobrem que a guerra está também em outro lugar. A participação 
do Grupo Quatroloscinco no Festival faz parte do projeto Conexão Universitária 2013, 
patrocinado pelo 5º Prêmio Cena Minas do Governo de Minas.
Público-alvo: adulto.
Local: Sala Preta do Curso de Teatro da UFSJ - Campus Tancredo Neves (CTAN).

22h30 Show: Feriado Pessoal
Bruna Caram
Neta da cantora de rádio Maria Piedade, Bruna nasceu em Avaré (SP), berço do tradicional 
festival de MPB. O primeiro álbum-solo, lançado em dezembro de 2006 pela Dábliu 
Discos, chamava-se Essa Menina. No Japão, a faixa-título chegou a emplacar em playlists 
de rádios importantes. Aqui, a partir do sucesso de Palavras do Coração, Bruna passou a 
ser incluída na lista de talentos emergentes da MPB. Agora, seu segundo disco foi batizado 
Feriado Pessoal, nome da única composição própria que ela e seu elevado senso crítico se 
permitiram incluir no repertório que inclui faixas de grandes nomes da MPB. A intenção é 
alcançar não só quem gosta de MPB, mas também quem curte outros gêneros.
Local: Palco Todo Lugar é Aqui - Av. Leite de Castro, ao lado do Posto Vianini
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15h Mostra Experimentações Audiovisuais: 
Pra fazer carnaval mais uma vez 
(77’). Direção: Léo Rodrigues. 
Nos anos 60, jovens da pequena Prados-MG se mudaram para estudar nas cidades maiores 
do estado, onde tiveram contato com ideais que pautavam as transformações políticas e 
sociais da época. Encontrando-se nas férias, eles resolveram fundar a União Consumidora 
de Álcool (UCA), que logo se converteria num bloco carnavalesco e transformaria as 
práticas comportamentais de uma cidade até então conservadora e moralista. A iniciativa 
se consolidou e foi o embrião de um carnaval popular que já dura 50 anos.
Local: Sala de Multimídia do Centro Cultural da UFSJ.

10h Contação de histórias infantis
Vania Maria Silva de Souza Dangelo, Claudia Isabel de Souza Rodrigues, Maria do Carmo 
Santos (Madu Santos) (Belo Horizonte e São João del-Rei)
Apresentação conjunta realizada por três contadoras de histórias.
Público-alvo: infantil.
Local: Largo da Igreja de São Francisco de Assis.             
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16h Show infantil: Histórias da Arca - Centenário de Vinícius de Moraes
Ana Cristina (voz), Caio Gracco (baixo, arranjos e direção musical); Cláudio Moraleida (violão e 
cavaquinho); Rogério Delayon (violões) e Serginho Silva (percussão). Belo Horizonte.
Ana, Vinicius e a Arca de Noé: em cena, a magia da obra de Vinicius de Moraes, na voz 
de Ana Cristina. A cantora mineira apresenta o espetáculo “Histórias da Arca”, com a obra 
poética de Vinicius de Moraes para crianças de todas as idades. E neste ano a turnê tem 
um sentido especial: homenagear o poeta, em seu centenário de nascimento. O enredo, 
criado por Ana costura as canções de Vinicius de Moraes em texto, com o qual o público se 
envolve e se identifica. Conta a história que começa em uma casa esquisita com uma porta 
sempre aberta e termina no quintal, com as peripécias de um pato pateta em confusões 
no galinheiro. No roteiro, canções de dois dos CDs da trilogia que revisita a obra do Poeta, 
costuradas por um texto lúdico e singelo, de autoria da cantora. 
Local: Largo do Rosário

16h Teatro: Fábulas Errantes
Pé na Rua Galpão Cine Horto (Belo Horizonte). Direção: Mariana de Lima Muniz
Uma trupe mambembe, “Os Irmão Grimm”, ocupa os mais diferentes espaços de parques 
e praças para contar fábulas. Na batalha pela atenção do público, a trupe propõe uma 
experiência itinerante pelo universo dos contos de fadas, com humor e despojamento. 
Através da obra dos Irmãos Grimm, a infância é habitada de brincadeiras, medos e, 
principalmente, da esperança de ouvir ao final de cada história: “e viveram felizes para 
sempre”.
Local: Praça São Sebastião, Santa Cruz de Minas.
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19h Lançamento de livros:
Figurações do Íntimo - Eneida Maria de Souza, Adelaine LaGuardia e Anderson Bastos 
Martins
Fontes Históricas sobre São João del-Rei - Antônio Gaio Sobrinho
Diálogos em Filosofia Clínica - José Maurício de Carvalho
Revista Vertentes
Livro do 13º Concurso de Poesia da UFSJ e Premiação do Concurso
Local: CESC – Centro Social e Cultural do 11º BIMth (Av. Hermílio Alves, s/n)

18h Intervenção e campeonato de skate: IR5 – Inverno Radical 5
O Inverno Radical nasceu de uma proposta consoante entre a Custom Skate Art e o 
Inverno Cultural da UFSJ de divulgar, formar e impulsionar a diversidade cultural de forma 
democrática e inclusiva. O IR5 usará a relação entre o skate e a rua como plataforma de 
sustentabilidade ecológica, transformando objetos já descartados pela população nas 
ruas em obstáculos de skate. Modalidades:
Best Trick AM no Obstáculo Surpresa (sustentável). 
Free Session - Projeção de fotos e Vídeos das edições passadas.
Live Painting - Freestyle com MCs
Local: em frente o palco Todo Lugar é Aqui - Av. Leite de Castro, ao lado do Posto Vianini        

20h Show: Meu mundo só tem começo, meus desejos não têm fim
Ceumar Trio (São Paulo)
O encontro de Ceumar com a percussionista Priscila Brigante e com a baixista Lelena Anhaia 
(que a acompanha desde o cd sempreviva!), mostra a versatilidade e a força feminina que 



20

SÁ
B

A
D

O
  J

U
LH

O

20h Lançamento de Audiolivro: Meu pé de laranja lima
Rafael Cortez (São Paulo)
O lançamento conta com uma apresentação do autor, com poemas e canções.
Local: Anfiteatro do Campus Santo Antônio

sua música instiga. Após a turnê pelo interior de São Paulo, dentro da programação do 
Circuito SESC de Artes 2012, reencontram-se em única apresentação na cidade de Santo 
André para dividir o palco do Teatro do SESC e celebrar com o público da mesma arte que 
Ceumar abraça mundo afora. O repertório do show “Meu mundo só tem começo, meus 
desejos não têm fim” passeia por todos os álbuns da cantora, como Dindinha, sempreviva!, 
Achou! e o cd de composições autorais Meu Nome. Dentre as músicas, “Geofrey – a lenda 
do ginete” (Chico César), “São Genésio” (Gero Camilo), “Pecadinhos” (Zeca Baleiro e Tata 
Fernandes), “O seu olhar” (Paulo Tatit e Arnaldo Antunes), “Dindinha” (Zeca Baleiro) e Gira 
de Meninos (Ceumar e Sérgio Pererê). 
Público-alvo: livre.
Local: Teatro Municipal.

20h Projeto SambAgente: Grupo Corda e Caçamba 
(São João del-Rei)
Durante o 26º Inverno Cultural da UFSJ, o Projeto SambAgente, em parceria com a AESBRA 
– Associação das Escolas de Samba, Blocos e Ranchos de São João del-Rei, apresenta 
grupos de samba de destaque na cidade, promovendo a cultura e o acesso ao festival. 
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22h Show: Nó na Orelha 
Criolo
Os shows de Criolo têm direção musical de Daniel Ganjaman e Marcelo Cabral, também 
produtores do disco. No palco, Criolo se apresenta acompanhado de sua banda, que conta 
com os produtores Daniel Ganjaman (teclados) e Marcelo Cabral (baixo elétrico e acústico) 
e Guilherme Held (guitarra), Maurício Badé (percussão), Thiago França (sax tenor e flauta), 
DJ Dan Dan (voz) e Sérgio Machado (bateria).
O repertório do show conta com canções do álbum “Nó na Orelha”, um dos mais 
comentados e premiados discos de 2011: “Bogotá”, que celebra a influência da música 
africana com sax tenor de Thiago França; o clássico imediato “Não Existe Amor em SP”, que 
exibe poesia e interpretação que não deixam dúvidas a respeito da força da composição 
e da garganta de Criolo; “Freguês da Meia-Noite”, samba canção acirrado por arranjo de 
cordas certeiro e um dos hits dos shows; “Sucrilhos”, que ressurge com novo arranjo para 
os já conhecidos versos “Pode colar mas sem arrastar. Se arrastar, favela vai cobrar.”
Local: Palco Todo Lugar é Aqui - Av. Leite de Castro, ao lado do Posto Vianini

O Grupo Corda e Caçamba reúne antigos e novos sambistas, mesclando sambas 
renomados e sambas são-joanenses com uma interpretação, a um só tempo, fiel aos 
clássicos e original às raízes do grupo.
Local: em frente ao Campo do São Caetano -Tijuco.
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15h Mostra Experimentações Audiovisuais: 
Pisca Pisca (2012, 3’). Direção: Nadia Campos Alibio. O pisca-pisca nosso de cada dia. A 
monotonia da máquina. A rotina dos passos, chaves, botões. A vida através do on / off.  
“Pisca Pisca” é uma narrativa contada pelo rastro luminoso das máquinas do cotidiano, 
formando assim, a rotina piscante mecânica.  

Relato da aula do 30º dia do mês de janeiro do ano de 2013 (2013, 10’). Direção: Joyce de 
Oliveira Ribeiro. O curta-metragem retrata o andamento de uma aula do curso de Mestrado 
em Educação da UFSJ. O filme traz como questionamento: afinal, quando a aula começa e 
quando termina (se termina)? 

Ouro de Tolos (2012, 16’). Direção: Felipe Carelli. Curta-metragem ficcional que mostra a 
história de João Vitor e Kid e a descoberta e um valioso tesouro na Mina de Tancredo 
Neves. Porém, isso vai provocar uma confusão de outro mundo.

Sabe lá o que é isso (2012, 20’). Direção: Wilson Freire. Documentário registra a homenagem 
aos 80 anos do Bloco de Carnaval Batutas de São José feita pela banda Babi Jaques & 
Os Sicilianos e o Maestro Spok. Com guitarras e distorções, o grupo investiga a evolução 
musical do frevo e conta um pouco da história do carnaval de Rua do Recife, dos 80 anos 
de resistência dos Batutas de São José e da destruição física do bairro de São José na 
década de 1970. 

Local: Sala de Multimídia do Centro Cultural da UFSJ.

16h Teatro: O Casamento da Dona Baratinha
ESTOPA - Cia Abrupta de Teatro (São João del-Rei)
Selecionada por meio do Festival de Cenas Curtas da UFSJ, a apresentação se baseia 
na tradicional história da Dona Baratinha da clássica Coleção Disquinho do compositor 
Braguinha. Ela busca acender nos mais velhos o sentimento de nostalgia das antigas 
contações de histórias, e atrair, através das músicas cantadas ao vivo, crianças de todas 
as idades.
Local: Praça Nossa Senhora de Fátima - Tijuco 

17h Show: Mistura de Sons e Ritmos 
Monte Pascoal (Belo Horizonte)
O grupo teve sua formação inicial com o quarteto Minasax, em 1997, quando lançou o 
primeiro CD. Já representaram o Brasil em congressos mundiais de saxofones, festivais 
de jazz, festivais de inverno e de música. Participaram de inúmeros projetos culturais, 
com destaque no Projeto Pixinguinha, que percorreu diversas cidades da região norte do 
Brasil. O quarteto realiza shows para um público cada vez mais diferenciado e ávido de 
música de qualidade em um trabalho inédito que une, além das apresentações musicais, 
intervenções didáticas sobre os diversos estilos musicais e características de grandes 
compositores da nossa música, buscando uma proximidade e interatividade com a 
plateia. O Show apresenta arranjos primorosos de clássicos da MPB como “Bye Bye Brasil” 
(Roberto Menescal e Chico Buarque), “Um a Zero” (Pixinguinha), “Baião de Lacan” (Guinga 
e Aldir Blanc), e músicas inéditas de compositores mineiros escritas especialmente para a 
formação do grupo. 
Público-alvo: a partir de 10 anos.
Local: Largo do Rosário.         
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18h Intervenção e campeonato de skate: IR5 – Inverno Radical 5
O Inverno Radical nasceu de uma proposta consoante entre a Custom Skate Art e o 
Inverno Cultural da UFSJ de divulgar, formar e impulsionar a diversidade cultural de forma 
democrática e inclusiva. O IR5 usará a relação entre o skate e a rua como plataforma de 
sustentabilidade ecológica, transformando objetos já descartados pela população nas 
ruas em obstáculos de skate. Modalidades:
Free Session Premiada –Mirim – Ini – Am (feminino)
Local: em frente o palco Todo Lugar é Aqui - Av. Leite de Castro, ao lado do Posto Vianini         

18h Show: Lançamento do álbum Transcontinental
Banda Churrus (São João del-Rei)
Longe dos estúdios desde 2010, a banda mineira retorna com lançamento do album 
Transcontinental pelo selo carioca Midsummer Madness. Tendo finalmente alcançado a 
estabilidade, a banda pode investir em uma produção mais elaborada, deixando um pouco 
de lado o lo-fi tão presente nos seus primeiros trabalhos. Além disso, a chegada de um 
terceiro guitarrista fez com que, naturalmente, a presença das guitarras fosse enfatizada 
neste novo trabalho. Esta novidade é mais evidente em “All I Wonder” e “Everyday & 
Everytime”, tanto nos riffs à la Will Sergeant que marcam as canções, quanto nos duetos de 
guitarra que demonstram a influência de bandas como Wilco e Thin Lizzy. Duetos também 
presentes em “Diamonds”, que com sua doce melodia nos remete a Pernice Brothers. A 
quarta canção do EP, “Gabriel”, é uma balada que celebra a paternidade e nos leva de volta 
a 1995, quando o britpop dominava as paradas.
Local: Teatro do Campus Santo Antônio    
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20h Teatro: Caravana Mágica
Astros da Mágica (Belo Horizonte). Direção: Pedro Guadalupe dos Santos Lins Brandão e 
Henrique Mendes de Vargas (Belo Horizonte)
O espetáculo traz a apresentação de números de mágica e ilusionismo. Formado por 
mágicos mineiros, o show dos Astros da Mágica contempla todos os ramos desta arte 
milenar como mentalismo, grandes ilusões, prestidigitação e mágica infantil. Além disso, 
o público presenciará de perto o “Close-up Magic” com cartas, moedas e objetos do dia-a-
dia. A magia acontece bem próxima do espectador conduzindo-o a momentos de muita 
emoção, mistério e surpresas.
Público-alvo: infanto-juvenil
Local: Teatro Municipal        

22h Show: Matanza 
(Rio de Janeiro)
O Matanza foi idealizado nos idos de 1996 por Jimmy London e Donida, com a ideia de 
explorar as melodias simples da fase inicial do cantor norte-americano americano Johnny 
Cash. A banda gravou a sua primeiro demo em 1998, chamada “Terror em Dashvillie”. 
Completavam a formação o baterista Nervoso e o baixista Diba.
Famosa pelos seus shows intensos, o Matanza é hoje formado por Jimmy London (vocal), 
Maurício Nogueira (guitarra), China (baixo) e Jonas (bateria). E a novidade da mais recente 
turnê da banda é o álbum “Thunder Dope”, lançado em novembro de 2012. É com ele que 
a banda busca um retorno ao rock cru e direto dos seus primeiros trabalhos. É o Matanza 
mais Matanza do que nunca: pesado, rápido, mal-humorado e tocando o country-hardcore 
que é a sua marca registrada.
Local: Palco Todo Lugar é Aqui - Av. Leite de Castro, ao lado do Posto Vianini
        



23h Bate-papo musical sobre Leminsky
Estrela Leminsky  e Téo Ruiz
Paulo Leminski, além de poeta e escritor, possuía várias outras facetas, dentre elas 
compositor popular. Entre seus parceiros e intérpretes figuram nomes como Caetano 
Veloso, Moraes Moreira e Arnaldo Antunes. Estrela Leminski, sua filha caçula, iniciou um 
grande projeto de resgate de toda sua obra musical, que consiste na gravação de músicas 
inéditas do poeta em CD e também a organização de um songbook com toda a obra, que 
ultrapassa 100 canções, que Leminski compôs letra, música ou ambos. Este pocket-show é 
apenas uma mostra de vasto repertório, onde ela será acompanhada de Téo Ruiz.
Local: Teatro Municipal  
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15h Mostra Experimentações Audiovisuais: 
Velório da Catifunda (2012, 60’)
Direção: José Fernando de Souza
Filme ficcional sobre a morte de uma mulher que era fonte de renda de muitas pessoas 
completamente parasitas. A comédia retrata as confusões dos herdeiros durante o velório 
e nos faz pensar em como um fato triste, como a morte, pode ser motivo de alegria para 
muitas pessoas inescrupulosas e sem um pingo de moral.
Local: Sala de Multimídia do Centro Cultural da UFSJ.

18h II Mostra Ensaios de Arte e Cultura 
5º encontro: Aprendendo a ensinar arte
Ricardo Coelho é artista visual, professor, curador independente e designer de exposições. 
É doutorando pelo Instituto de Artes Visuais da UNESP. Coordenou o ensino de artes numa 
associação beneficente na periferia de São Paulo entre janeiro de 2005 e julho de 2009. 
Local: Anfiteatro do Campus Santo Antônio.

18h Palestra: Música Popular e Moderna Poesia Brasileira - tradições e 
contradições
Igor Alves é poeta, professor e pesquisador. Formado em Letras e com mestrado em 
Teoria Literária e Crítica da Cultura, pela UFSJ. Membro fundador do grupo Larvas Poesia, 
tem poemas publicados em jornais, antologias e na internet. Autor da obra independente 
5.000 sentidos: Ontologia Poética.
Lucas Sales Batista é músico formado pela UFSJ, professor do Conservatório Padre José 
Maria Xavier e atua em diversos conjuntos de música popular e erudita.

22h II Noite de Poesia: Desencontro Desmarcado
A noite traz grandes poetas de várias cidades que se apresentarão no palco do Teatro 
Municipal. O homenageado é o poeta Paulo Leminsky. Também ocorrerá o lançamento da 
primeira edição da Revista Desencontro Desmarcado.
Público-alvo: a partir de 14 anos
Local: Teatro Municipal



A palestra visa traçar, de forma lúdica e didática, um panorama da poesia moderna, desde 
o modernismo de 1922, e da música, desde Villa Lobos até a contemporaneidade, através 
da apresentação ao vivo de músicas pertinentes ao estudo, como Noel Rosa, Titãs, Caetano 
Veloso, Legião Urbana, Paulinho da Viola; além da leitura e interpretação de poemas de 
autores como Paulo Leminski, Oswald de Andrade, Hilda Hilst, Chacal, Carlos Drummond 
de Andrade, entre outros. Na apresentação, feita pelo músico e professor Lucas Batista e 
pelo poeta e professor Igor Alves, também são discutidas questões em relação à vida e ao 
sistema da arte, e de que forma pode ser feita uma crítica e uma apreciação da cultura de 
forma vívida e significada.
Local: Sociedade de Concertos Sinfônicos
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20h Teatro: Amor Te Espero
Barracão Teatro (Campinas). Direção: Esio Magalhães
Após a venda fracassada de um elixir milagroso, dois charlatões, Mirbobaz e o palhaço 
Zabobrim, seguem viagem sem saber o que os espera pela frente. Os dois encontram uma 
mulher misteriosa no meio do caminho, que é muito mais do que eles poderiam imaginar. 
O espetáculo é uma divertida mistura entre o jogo do palhaço, os elementos cênicos e a 
dança.
Público-alvo: a partir de 12 anos
Local: Teatro Municipal
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15h Mostra Experimentações Audiovisuais
Ecos do Badalo (2012, 20’). Direção: Adriano Medeiros. 
O documentário registra fragmentos do lendário drama sobre um sino assassino, em São 
João del-Rei. Através da história oral e da presença de diversos narradores personagens, 
o intrigante relato é revisitado dentro de uma perspectiva audiovisual. A simbiose entre 
sino-sineiro é posta em movimento e reflexão. 

Ouro de Tolos (2012, 16’). Direção: Felipe Carelli. 
Curta-metragem ficcional que mostra a história de João Vitor e Kid e a descoberta e um 
valioso tesouro na Mina de Tancredo Neves. Porém, isso vai provocar uma confusão de 
outro mundo.

Sabe lá o que é isso (2012, 20’). Direção: Wilson Freire. 
Documentário registra a homenagem aos 80 anos do Bloco de Carnaval Batutas de São 
José feita pela banda Babi Jaques & Os Sicilianos e o Maestro Spok. Com guitarras e 
distorções, o grupo investiga a evolução musical do frevo e conta um pouco da história 
do carnaval de Rua do Recife, dos 80 anos de resistência dos Batutas de São José e da 
destruição física do bairro de São José na década de 1970. 

Local: Sala de Multimídia do Centro Cultural da UFSJ
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18h Palestra: H.J.Koellreutter e o movimento Música Viva: contribuições 
para a educação musical no Brasil
Carlos Kater é educador, musicólogo e compositor. Doutor pela Universidade de Paris, 
com pós-doutorado pela mesma instituição e professor titular pela Escola de Música da 
UFMG. Criou e editou duas importantes revistas publicadas no Brasil: Cadernos de Estudo: 
Análise Musical e Cadernos de Estudo: Educação Musical, que se tornaram referências na 
vida acadêmica brasileira. É autor de vários textos e dos livros: Eunice Katunda: musicista 
brasileira, Música Viva e H.J.Koellreutter: movimentos em direção à modernidade. Seu 
trabalho de criação musical inclui composições apresentadas em diversos festivais e 
encontros de música no Brasil e no exterior, arranjos sobre temas brasileiros e criação 
de jogos sonoro-musicais. Nos últimos cinco anos foi professor da Universidade São 
Marcos, atuando como professor-orientador em seu Programa de Mestrado e Doutorado; 
consultor (CNPq, FAPESP) e professor da EaD/UFSCar, onde integra o grupo de pesquisa 
Música, Educação & Sociedade junto à pós-graduação. Realiza sistematicamente cursos 
e consultoria e dirige o Grupo de Musicantes, da Atravez, que atua em diversos espaços 
culturais, educativos e sociais da cidade de São Paulo.

Esta palestra será ricamente ilustrada por imagens e documentos projetados e tratará de 
algumas das contribuições mais características de Koellreutter e do movimento Música 
Viva, criado por ele no Brasil. 

Local: Sociedade de Concertos Sinfônicos
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18h II Mostra Ensaios de Arte e Cultura
6º encontro: Estética e poética nas trajetórias artísticas de Aprígio 
Fonseca e Sérgio Niculitcheff
Aprigio Fonseca é artista visual e professor, bacharel em Comunicação Visual pela UFPE 
e mestre em Artes Plásticas pela ECA/USP. Realizou mostras individuais e coletivas, tendo 
sido premiado no I Salão Nacional de Artes Plásticas - FUNARTE, em 1978.
Sergio Niculitcheff é doutor em Artes pela UNICAMP e professor do Centro Universitário 
Belas Artes SP. Artista plástico atuante há mais de 30 anos, possui obras em diversas 
coleções públicas e particulares. Tem a linguagem pictórica como meio principal de 
expressão.
Local: Anfiteatro do Campus Santo Antônio

20h Show: Motivo 
Rafael Marini (Belo Horizonte)
O som de Rafael Martini pode ser ouvido em boa parte da atual produção autoral de 
Minas Gerais. O piano e os arranjos de Martini sempre deixam sua marca, muito pessoal 
e característica, de um instrumentista criador e livre. No show “Motivo”, Rafael (piano e 
voz) é acompanhado por alguns dos melhores instrumentistas da nova geração de Minas 
Gerais e do Brasil. Seu grupo integra os músicos Alexandre Andrés (flautas), Joana Queiroz 
(clarineta e clarone), Jonas Vitor (saxofones), Trigo Santana (Contrabaixo) e Antonio 
Loureiro (bateria). Os músicos, que se conhecem há muitos anos, apresentam muita 
interação ao vivo, sempre respondendo uns aos outros nas improvisações e conduzindo 
as músicas de Martini com muita fluidez e coesão. 
Local: Teatro Municipal



22h Festival Pop & Rock:
Bona Fortuna (Mariana) e Isis Lobato e Banda (São João del-Rei)
Local: Palco Todo Lugar é Aqui - Av. Leite de Castro, ao lado do Posto Vianini
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15h Mostra Experimentações Audiovisuais
A Porta (2007, 7’). Direção: Antonio Carlos Ferreira
Curta-metragem experimental que revela a sabedoria e mistério inconsciente, através de 
cenas de delírios, sonhos, divagações e angústia de um homem de 93 anos no limiar, entre 
a vida e a morte. O roteiro foge da narrativa linear e toca temas como loucura, memória, 
morte, inconsciente, consciente, sonho, lucidez, religiosidade, identidade, ambivalência, 
medo, bondade, maldade, alteridade.
A Casa Iluminada (2013, 10’). Direção: Antonio Carlos Ferreira
Vídeo experimental que narra o conflito humano  pela obsessão material, buscando 
outros caminhos de superação na vida. 
Relato da aula do 30º dia do mês de janeiro do ano de 2013 (2013, 10’). Direção: Joyce 
de Oliveira Ribeiro
O curta-metragem retrata o andamento de uma aula do curso de Mestrado em Educação 
da UFSJ. O filme traz como questionamento: afinal, quando a aula começa e quando 
termina (se termina)? 
Pisca Pisca (2012, 3’). Direção: Nadia Campos Alibio
O pisca-pisca nosso de cada dia. A monotonia da máquina. A rotina dos passos, chaves, 
botões. A vida através do on / off.  “Pisca Pisca” é uma narrativa contada pelo rastro 
luminoso das máquinas do cotidiano, formando assim, a rotina piscante mecânica.  
Terra, cuide dessa bola (2012, 11’); Asas da liberdade (2009, 2’); O Jardim dos robôs (2010, 5’). 
Direção: Acacio Alves Pinto Junior
Mostra de curtas-metragens em vídeos de animação, com as técnicas stop motion e 2D. Os 
filmes possuem temática ambiental direcionada ao homem contemporâneo que procura 
um modo mais sustentável de levar a vida. 
Local: Sala de Multimídia do Centro Cultural da UFSJ
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18h II Mostra Ensaios de Arte e Cultura
7º encontro: Perspectivismo ameríndio e direitos não humanos
Idelber Avelar é Professor Titular de Literatura na Tulane University, Nova Orleans (EUA). 
É o coeditor de Brazilian Popular Music and Citizenship (Duke, 2011) e autor de Figuras da 
violência (Editora UFMG, 2011) e Alegorias da Derrota (Editora UFMG, 2003), entre outros. 
Local: Anfiteatro do Campus Santo Antônio

20h Show: Macaxeira Fields
Alexandre Andrés (Belo Horizonte)
Show de lançamento do segundo disco do compositor e multiinstrumentista mineiro 
Alexandre Andrés, Macaxeira Fields. Gravado em 2012, o disco autoral, feito em parceria 
com o poeta Bernardo Maranhão, une a música instrumental e a canção. A sonoridade 
e a poesia de universos essencialmente brasileiros e de origem rural, como o interior de 
MG e a herança de artistas como Guimarães Rosa e Luiz Gonzaga, dialogam com gêneros 
musicais de origens diversas. A composição título “Macaxeira Fields” tem como inspiração 
o violão de “Blackbird”, clássico dos Beatles, com um toque sutil de baião. Em outras 
faixas o minimalismo de Philip Glass e do Grupo Uakti encontram a estética do Clube da 
Esquina. As músicas deste show valorizam a cultura brasileira e mineira em suas raízes 
populares, colocando-a em diálogo com estilos sonoros universais. Para André Mehmari 
(diretor musical do CD), as músicas de Alexandre trazem “harmonias não muito usuais, 
que remetem ao melhor momento do Clube da Esquina”.
Público-alvo: livre
Local: Teatro Municipal

22h Festival Pop & Rock:
Martelo de Pano (São João del-Rei) e Mercuryo (São João del-Rei)
Local: Palco Todo Lugar é Aqui - Av. Leite de Castro, ao lado do Posto Vianini
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15h Mostra Experimentações Audiovisuais
Caos Estruturante (5’16’’), Cidade em Disputa (5’16”); Zilah Resiste (2’48” ); Ato 
contra comemoração do Golpe 64 (3’30”); Existe Amor em SP (0’39’’); Duelo de MC’s: 
Qualquer Parede da Cidade é Tela! (2’29’’); Não Foi Acidente (1’58’’); Grito Rock se 
junta ao Coletivo Delírio no Carnaval de Rua de BH (4’21’’); 8 Anos Pinheirinho 
(3’10”); Churrascão Crackolandia  (4’30” ); Marcha da Maconha SP (2’40”); Ato Contra 
Comemoração ao Golpe de 64 MG (3’6’’); Ação da GCM na Praça Roosevelt Contra 
Skatistas no dia 04/01/2013 (2’16’’); Tekoha (8’). Direção: Gabriel Zambon Diniz. 
Descentralização, democratização do acesso, vídeo guerrilha e mídialivrismo são algumas 
tags colocadas quando se pensa em um novo audiovisual. A Mostra Midiativista propõe a 
reflexão estética e conceitual da linguagem, seu uso e sua finalidade. 
Local: Sala de Multimídia do Centro Cultural da UFSJ

18h II Mostra Ensaios de Arte e Cultura
8º encontro: Novas mídias e seus impactos na comunicação
Ivan Vasconcelos Figueiredo é jornalista, professor da UFSJ e doutorando em Estudos 
Linguísticos pela UFMG. Pesquisador do Núcleo de Estudos sobre Transgressões, Imagens 
e Imaginários pela UFMG, investiga os processos de produção e recepção midiática.
Richardson Pontone é  professor das Faculdades Promove e UNIBH, mestrando em 
Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local, além de documentarista, publicitário 
e especialista em Rádio e TV. Atualmente, desenvolve uma pesquisa na didática para 
formação de documentaristas sociais.
Local: Anfiteatro do Campus Santo Antônio

25 19h Teatro: Mambembrasileiros
Texto e Direção: Giovanni Dias.Grupo Rasgacêro e os Artêros Geraes (Poços de Caldas)
Às vésperas de completar 600 apresentações na rua e 12 anos de criação, o Grupo Rasgacêro 
desbrava novos caminhos para compartilhar “Mambembrasileiros”. O espetáculo é original 
e ousado. Conta com intervenções cômicas e improvisadas que reforçam as tradições 
folclóricas dos que fazem cultura na rua. Escrito por Giovanni Dias, começa com um 
cortejo ditirâmbico que vem pelas ruas cantando e tocando instrumentos. Provocam a 
todos com suas peripécias, brincadeiras e convidam para o espetáculo saltimbanco que 
logo se inicia. No picadeiro, formado no meio da praça, começa a história do “Artêro”, o 
personagem do Grupo Rasgacêro. Envolto pelo cenário inusitado, a partir de uma Kombi, 
o narrador por meio de seu cordel, conta a história do “Artêro”, um menestrel chinfrim, 
colocado de castigo perambulando por esse “mundo de meu Deus” por ter ousado subir 
em uma carroça e fingir ser Dioniso. Com muita música, teatro e circo, o Artêro descobre 
as diversas faces desse deus pagão incrustado na cultura brasileira, gerando assim 
“Mambembrasileiros”. 
Local: Praça da COHAB

Patrocinadora do Grupo Rasgacêro e os Artêros Geraes 

19h Show: Smoke in the Rio
Santa Morena (Belo Horizonte)
O espetáculo ‘Smoke in the Rio’ reúne releituras de músicas da cultura popular, reinventadas 
em arranjos instrumentais (flautas, violino, violões, percussão) que refletem as vivências 
e ideias musicais dos integrantes do Santa Morena. O grupo foge ao tradicionalismo e Q
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mistura elementos de culturas musicais diversas. Forma, harmonia, referências temáticas 
e até mesmo interpretações são influências diretas de nomes como Baden powell, 
Beatles, Hermeto, Bach, Mutantes, Pink Floyd e outros. Assim, não há censura de ideias 
e experimentações, sendo possível ouvir temas e estruturas de samba, rock, ijexá, funk, 
baião, jazz, maracatu, música progressiva, blues e por aí vai. Imagens, vídeos, conversação 
e interação sonora estreitam a relação com o público, tornando o espetáculo um meio 
de musicalização especialmente aos que pouco contato têm com a linguagem e com 
elementos da música erudita, da música instrumental e da verdadeira música popular, 
aquela que nasce do povo.
Local: Largo do Rosário

20h Teatro: Dias Felizes: Suíte Em 9 Movimentos
Rita Clemente (Belo Horizonte). Direção: Rita Clemente 
Winnie é uma rebelde senhora que resiste e esforça por ser feliz. Todos os dias ela acorda, 
escova os dentes, conversa com alguém que não responde. Esta montagem, em nove 
momentos musicais (Fuga, Rapsódia, Rondó, Fantasia, Moteto, Recitativo, Área, Vocalise 
e Prelúdio), transforma a tragédia do cotidiano da obra de Samuel Beckett em um 
emocionante e bem humorado musical.
Público-alvo: adulto
Local: Teatro Municipal
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Milton Nascimento
Um dos grandes destaques da programação oferecida pelo Inverno Cultural em sua 26ª 
edição é o espetáculo VIVA BITUCA!, criado exclusivamente para a ocasião. O espetáculo 
foi concebido carinhosamente para homenagear Milton Nascimento, e o faz destacando 
uma qualidade que é marca do artista: a amizade. VIVA BITUCA! traz para o palco um 
Milton cercado de músicos e artistas das novas gerações, motivados para compartilhar 
o fascínio de uma música que é de Minas e do Mundo. VIVA BITUCA! percorre as cidades 
de Divinópolis, Sete Lagoas e São João del-Rei, e em cada uma das cidades abre espaço 
para os novos valores musicais, mostrando a música de Milton atravessando gerações, 
renovando-se e afinando-se também na cena dos jovens talentos contemporâneos.
A direção musical é de Túlio Mourão, parceiro e músico de Milton Nascimento por 12 anos, 
que selecionou artistas em cada uma das cidades por onde o show passa. Túlio assume 
os teclados ao lado dos músicos Wilson Lopes, Lincoln Cheib e Beto Lopes.  Participam do 
espetáculo as cantoras Luiza Lara, de Divinópolis, Josi Lopes, de Sete Lagoas e Marilane 
Santos, de São João del-Rei. Em São João del-Rei a convidada é a banda Santa Morena.
Local: Palco Todo Lugar é Aqui - Av. Leite de Castro, ao lado do Posto Vianini

22h Show: VIVA BITUCA! 25
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15h Mostra Experimentações Audiovisuais
Celuloid Closet (1995, 102’). Direção: Rob Epstein e Jeffrey Friedman. Curadoria da sessão: 
Prof. Carlos Frederico Bustamante (UFSJ)
O Cine Clube Homoerótico, coordenado pelo Prof. Carlos Frederico Bustamante 
(UFSJ), é a principal ação do projeto de extensão  A discussão da identidade 
masculina homoerótica nos séculos XX e XXI na interseção entre o cinema, o teatro e a 
sociedade, aprovado no Edital PIBEX 2013. Nesta exibição que marca o início do projeto, 
The Celluloid Closet, conhecido no Brasil  como  O Celulóide Secreto  ou  O Outro Lado 
de Hollywood, é o título do documentário  realizado em  1995, dirigido e escrito por 
Rob Epstein e Jeffrey Friedman. O filme é uma produção francesa, britânica, alemã e 
estadunidense, baseado no livro homônimo de Vito Russo, que pesquisou a história de quais 
filmes, especialmente de Hollywood,  retratavam personagens gays, lésbicas, bissexuais 
e transgêneros. O documentário entrevista vários homens e mulheres conectados à 
indústria cinematográfica de Hollywood para comentar várias passagens nos filmes e suas 
próprias experiências pessoais em como lidar e atuar com e como personagens  LGBT. 
Dos personagens afetados à  censura  do Código de Produção de Hollywood, também 
conhecido como Código Hays, dos personagens implicitamente homossexuais masculinos 
e femininos, dos cruéis estereótipos aos progressos conquistados na década de 1990.
Público-alvo: adulto
Local: Sala de Multimídia do Centro Cultural da UFSJ.

16h Teatro: Quem Pergunta, Quer Resposta!
Grupo Oriundo de Teatro (Belo Horizonte). Direção: Antonio Hildebrando
Rebeca é uma criança, curiosa e sapeca, que quer descobrir a resposta para uma simples 
pergunta: “O Que é a Vida?”. A menina embarca em uma grande aventura no intuito de 

26

19h Lançamento de livros
Amores Oblíquos - Evaldo Balbino
Móbiles de Areia - Evaldo Balbino
O Embuçado: Agente da Conjuração Mineira - Alair Coêlho de Resende
Um Olhar Sobre Resende Costa: Antologia de Texto do Jornal das Lages - Elaine 
Martins e Rosalvo Pinto
Lá no Fundo do Peito - Mauro Martins
Videorrelações - Adriano Medeiros
Local: CESC - Centro Social e Cultural do 11º BIMth (Av. Hermílio Alves, s/n)

20h Teatro: Histórias de Chocar (Ensaios de Amor)
Rita Clemente (Belo Horizonte). Direção: Rita Clemente
Inspirado livremente no romance Ensaios de Amor, do filósofo suíço Alain de Botton, o 
espetáculo tem concepção geral assinada pela dupla de artistas Rita Clemente e Paulo 
Azevedo. A montagem traz a história de amor entre Irene e Júlio que se conhecem, 
casualmente, em um lugar de passagem. A partir daí, vivem as diversas etapas de um 
relacionamento entre os ideais românticos e a realidade.
Público-alvo: a partir de 14 anos
Local: Teatro Campus Santo Antônio

solucionar esse mistério. Quem pergunta, quer resposta! é um espetáculo com trilha 
sonora executada e cantada ao vivo pelos atores, destinado principalmente às crianças.
Público-alvo: infantil
Local: Praça Senhor Bom Jesus de Matozinhos
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20h Show: Paixão e Fé 
Titane e Túlio Mourão 
A cantora Titane e o compositor pianista Túlio Mourão se lançam ao delicado desafio de 
dar formas à afinidade e admiração que há muito os une. A força telúrica e o formidável 
magnetismo da cantora significam estímulo e espaço para a delicadeza e sofisticação 
do pianista. Dois nomes consagrados da cena musical brasileira colocam sensibilidade 
e maestria na formulação de um recital que os expõe ao máximo. O repertório privilegia 
um ambiente de afinidade, onde a música mineira tem destaque, assim como os temas 
autorais e recriações do cancioneiro brasileiro que solicitam ao máximo a originalidade 
e empenho da dupla. Sucessos como “Tirana da rosa”, “Estrela natal” aparecem para 
sinalizar ao expectador a origem, perfil e trajetória dos artistas e também são molduras 
para destacar o momento presente marcado por pesquisa e elaborada renovação. No 
momento, o trabalho está sendo registrado em CD, com previsão de lançamento para 
julho de 2013. 
Público-alvo: adulto
Local: Teatro Municipal

22h Show: Dona Jandira e Banda
(Belo Horizonte) 
Neste espetáculo, Dona Jandira vem mostrar porque tem sido considerada não mais 
uma revelação, mas uma artista que ocupou seu espaço no cenário musical mineiro 
e nacional. Após oito anos de uma carreira consistente, reconhecida pelo público e 
crítica, apresenta um show com canções eternas da música brasileira como “Na baixa do 
sapateiro” (Ary Barroso), “Nunca” (Lupicínio Rodrigues), “Onde anda você” (Vinícius de 

Moraes e Hermano Silva), “Feitiço da Vila” (Noel Rosa e Vadico), além de canções inéditas 
de reconhecidos compositores mineiros como Chico Amaral, Sergio Moreira e Murilo 
Antunes. Acompanhada de cinco músicos de alto nível, apresenta um show com arranjos 
elaborados, no qual mostra todo o seu talento e singularidade de interpretação, com 
energia e emoção.
Público-alvo: a partir de 16 anos
Local: Palco Todo Lugar é Aqui - Av. Leite de Castro, ao lado do Posto Vianini

26
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14h Workshop: A História da Música Popular Brasileira
Humberto Junqueira iniciou seus estudos em música em 1998, na Fundação de 
Educação Artística, onde atualmente é professor de violão e outras disciplinas. Em 2008, 
ingressou no mestrado na Escola de Música da UFMG, onde pesquisou a obra violonística 
do compositor Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto, concluindo a pós-graduação no ano 
de 2010. Humberto esteve também ligado ao departamento de música da Universidade 
Federal de Ouro Preto como professor de violão entre 2009 e 2011. Ministrou diversas 
oficinas e palestras, a maior parte delas sobre o Choro e o violão brasileiro. Humberto 
lançou, em 2012, seu primeiro trabalho autoral, intitulado Latina Levada. O CD teve 
ampla acolhida pela imprensa especializada e busca trazer à luz um resumo da carreira 
do músico e sua atividade como compositor, intérprete e arranjador. Atualmente, além da 
FEA, é também professor de música da Universidade do Estado de Minas Gerais.

15h Mostra Experimentações Audiovisuais:
Três Irmãos de Sangue (2006, 102’). Direção: Ângela Patrícia Reiniger. 
O documentário retrata a vida dos irmãos Betinho, Henfil e Chico Mário e como suas 
ações se misturam com a história política, social e cultural do Brasil na segunda metade 
do século XX. Eles contribuíram para as principais transformações pelas quais passou o 
povo brasileiro nesse período. Os irmãos sabiam da importância da defesa dos direitos 
humanos e se esforçaram ao máximo para alcançar esse objetivo. Hemofílicos, foram 
contaminados pelo vírus HIV através de transfusão de sangue. Isso os tornou um símbolo 
da luta contra a AIDS no Brasil. O fato de o país hoje ser visto como referência mundial no 
combate à AIDS tem muito a ver com o pioneirismo deles em relação a essa causa.
Local: Sala de Multimídia do Centro Cultural da UFSJ
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11h Dança: Eis o que fizemos para chegar até aqui...
Companhia Municipal de Dança de Paraopeba (Paraopeba) Direção: Alan Keller
De maneira poética e moderna a Companhia traz ao palco fragmentos dos espetáculos 
mais aclamados e premiados pelo grupo. “Eis o que fizemos para chegar até aqui...”, é o 
nome escolhido pelos próprios bailarinos ao trabalho que utiliza a dança contemporânea 
como eixo central, mas não abandona as raízes destes jovens, que lutaram contra 
preconceitos e estereótipos de uma cidade interiorana. Assim, o grupo que se originou 
de um projeto social e traçou uma longa trajetória para chegar neste palco, passeia pelos 
povos primitivos e tradicionais e contempla a brasilidade diante de tudo isso.
Local: Teatro Municipal

Como se sabe, a interpretação da cultura popular vem, ao longo do tempo, transformando-
se e ganhando novos significados na cultura brasileira. Nesse sentido, a música desponta 
- ora como metáfora, ora como objeto de análise - como um instrumento privilegiado 
para a leitura do país e de suas características culturais. Essa atualização interpretativa da 
cultura popular é fundamental, pois, permite um extraordinário avanço em relação aos 
modelos genéricos de descrição da tradição popular, que a concebem como meramente 
dependente da cultura formal e letrada.

Local: Sociedade de Concertos Sinfônicos
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20h Projeto SambAgente: Grupo Reinovação 
(São João del-Rei)
Durante o 26º Inverno Cultural da UFSJ, o Projeto SambAgente, em parceria com a AESBRA 
– Associação das Escolas de Samba, Blocos e Ranchos de São João del-Rei, apresenta 
grupos de samba de destaque na cidade, promovendo a cultura e o acesso ao festival. 
O Projeto encerra as atividades no Inverno Cultural com o show do Grupo Reinovação, 
que traz o melhor do pagode e do samba nacionais, com a irreverência e a descontração 
próprias da tradição do samba de roda e de quintal.
Local: Praça Carmélio Cardoso - Bairro São Geraldo

20h Teatro: Mau Humor
Dupla Companhia (Rio de Janeiro). Texto e Direção: Lucília de Assis. Atuação: Carmem Frenzel
Uma mulher estressada desabafa com a plateia sobre tudo que a deixa de mau humor. 
“Mau Humor” é um monólogo bem humorado que fala de como os tempos atuais são 
capazes de levar qualquer um a viver, sem perceber, em permanente mau humor. A 
cumplicidade entre atriz e plateia rompe a fronteira entre arte e realidade e coloca o 
instante como argumento para sua construção.
Público-alvo: acima de 14 anos
Local: Teatro Municipal 
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19h Concerto: Antônio Carlos de Magalhães 
(Belo Horizonte)

Neste concerto, o cravista Antônio Carlos de Magalhães apresentará obras de importantes 
compositores do barroco mineiro, tais como Lobo de Mesquita, Marcos Coelho Neto, 
Manoel Dias de Oliveira e muitos outros. Embora estas obras pertençam ao patrimônio 
histórico de Minas Gerais, infelizmente poucas pessoas ouviram alguma peça desse 
período. A realização deste recital é de grande importância para a cultura musical de São 
João del-Rei e para a valorização da cultura mineira.
Local: Museu de Arte Sacra

16h Teatro: Quem Pergunta, Quer Resposta!
Grupo Oriundo de Teatro (Belo Horizonte)
Direção: Antonio Hildebrando
Rebeca é uma criança, curiosa e sapeca, que quer descobrir a resposta para uma simples 
pergunta: “O Que é a Vida?”. A menina embarca em uma grande aventura no intuito de 
solucionar esse mistério. Quem pergunta, quer resposta! é um espetáculo com trilha 
sonora executada e cantada ao vivo pelos atores, destinado principalmente às crianças.
Público alvo: infantil
Local: praça do Distrito do Rio das Mortes



22h Show de encerramento do 26º Inverno Cultural da UFSJ: 
Tudo Esclarecido
Zélia Duncan 
Com o show “Tudo Esclarecido” a artista presta homenagens a Itamar Assumpção, com 
o objetivo de lembrar os dez anos da morte do precursor da vanguarda paulistana. 
Impecável musicalmente e esteticamente, o espetáculo toma como base o disco Tudo 
Esclarecido. Lançado em outubro de 2012, o álbum traz um repertório com treze canções 
de Itamar (algumas delas em parceria com a poeta Alice Ruiz). Ao roteiro da apresentação 
foram acrescentadas outras músicas de autoria do cantor e compositor que Zélia já havia 
registrado ou cantado ao vivo em algum momento de sua carreira, como “Código de 
Acesso”, “Fim de Festa” e “Milágrimas”. Esta última surge como o ponto alto da noite, no 
qual Zélia toca um ukulele bem baixinho enquanto os cinco músicos da banda a iluminam 
com as lâmpadas penduradas em cima de cada um.
Local: Palco Todo Lugar é Aqui - Av. Leite de Castro, ao lado do Posto Vianini

... e até o inverno de 2014!

27

SÁ
B

A
D

O
  J

U
LH

O



Chico da Roça 
Av. Pres. Tancredo Neves, 523
Centro 

Tel.: (32)3371.1274
e-mail: 
rest.chicodaroca@hotmail.com

Funcionamento: 
Todos os dias, das 18h à 1h

Cardápio: 
Jantar a la carte e pizzaria 

Prato Inverno: 
Filé de frango ao catupiry

Atividade Cultural: 
Exposição de quadros do artista 
plástico Wangui.

Dedo de Moça Bar e Restaurante 
Rua Aureliano Mourão, 101 
(esquina com Av. Tiradentes) – Centro

Tel.: (32)3371.7382
e-mail: gerente@dedodemoca.com.br

Site: www.dedodemocasaojoaodelrei.com.br

Funcionamento: 
Todos os dias, das 18h à 01h e almoço aos 
domingos, das 12 às 16h

Cardápio: Cozinha brasileira

Prato Inverno: Capeletti in Brodo Caipira 

Programação: 
BATUQUE NA COZINHA... 
música ao vivo no porão do Dedo de Moça. 
Ingressos e mesas vendidos no local. 
22h. 
Dia 17: Bora dançar... com DJ Dayvidson Vilella 
Dia 18: Martelo de Pano
Dia 19: Bianca Cobbo e Joabe
Dia 24: Cifras no Varal
Dia 26: Ilê Sembá, duo com Jéssica Máximo e 
Thales Pereira

Bar do Agostinho
Rua Alexandre Sbampato, 27 
Praça Pedro Paulo - Fábricas 

Tel.: (32)3372.3907
e-mail: bardoagostinho@gmail.com

Funcionamento: 
terça a sexta-feira, das 18h à meia-noite
sábados, domingos e feriados, das 11h 
à meia-noite
Cardápio: 
A la carte: carnes, petiscos e caldos

Prato Inverno:
Linguiça caipira “daqui” ao molho 
de gorgonzola mais mandioca na 
manteiga.

Atividade Cultural: 
Exposição de painéis do Maurício 
Atelier.
Exposição de fotografia: 
“Todos os lugares se reúnem aqui”, 
Jonas Augusto e Kiko Neto.

Alecrim Gastronomia a Quilo
Rua Aureliano Mourão, 72
Centro

Tel.: (32)3372.4030
e-mail: alecrimgastronomia@gmail.com

Funcionamento: 
todos os dias, das 11h às 15h

Cardápio: 
Cozinha contemporânea a variada, 
saladas, pratos quentes, carnes, massas, 
peixes e sobremesas.

Prato Inverno:
Trilha de Minas, trilha empanada em cama 
de purê de batata baroa acompanhada 
com molho de camarão e queijo minas 
gratinado.

Atividade Cultural: 
Exposição de fotografia: 
“Imagens e Sabores”,  Eduardo Lopes



Rex Restaurante  
Av. Engenheiro Hermílio Alves, 146 - Centro 

Tel.: (32)3371.1449
e-mail: rex_164@yahoo.com.br
www.facebook.com/rex.restaurante

Funcionamento: 
Todos os dias, das 11 às 17h. 

Cardápio: Self service a quilo com 
comida mineira, massas, saladas, carnes e 
sobremesa

Prato Inverno:
Petit Gateau de doce de leite acompanhado 
de queijo minas

Atividade cultural:
Exposição das artesãs: 
Maria Julieta Bassi - cerâmicas utilitárias, 
esculturas, painéis e quadros, 
queimados em fornos catenário e elétrico e 
com técnica raku. 
Maria Arlete Terra - pratos de porcelana 
pintados com azul cobalto 
Maria Ratton - cerâmica e vidro (fusing)

Restaurante Villeiros  
Rua Padre José Maria Xavier, 132 
Centro 

Tel.: (32)3372.1034
e-mail: villeiros@gmail.com
site: www.villeiros.com.br

Funcionamento: 
Todos os dias, das 11h30 às 16h. 

Cardápio: 
Buffet gourmet a quilo

Prato Inverno:
Filet mignon à moda mineira

Atividade cultural:
Exposição da artista plástica Paula 
Melo (papel mâché)

Pizza Raro
Largo Tamandaré, 138 - Centro 

Tel.: (32)3372.2536
e-mail: pizzararo@gmail.com 

Funcionamento: 
todos os dias, das 18h à meia-noite

Cardápio: 
Pizzas Artesanais e entradas. Carta de 
vinhos e de cervejas especiais.

Prato Inverno: 
Pizza Maria Bonita: mussarela, carne 
de sol, cebola, rapadura, requeijão e 
pimenta dedo de moça.

Atividade Cultural: 
Pocket shows: três apresentações 
curtas com alunos do curso de Música 
da UFSJ todas as noites.

Del Rei Café
Avenida Tiradentes, 553 - Centro 

Tel.: (32)3371.1368
e-mail: delreicafe17@gmail.com

Funcionamento: 
de domingo a quarta, das 11h às 23h
de quinta a sábado, das 11h à meia-noite

Cardápio: 
A la carte, almoço executivo, petiscos, 
caldos, pizzas, massas, cafés, drinks, 
chopp Backer artesanal e cerveja 
artesanal.

Prato Inverno:
Medalhão de frango com cebola 
empanada no Chopp Backer.

Atividade cultural: 
19/07, 20h: João Vitor (voz e violão)
26/07, 20h: Arnaldo (voz e violão)



RESIDÊNCIA ARTÍSTICA
Coordenação: Fabricio Fernandino e Rodrigo Minelli (UFMG)
Apoio: Fundação Rodrigo Mello Franco de Andrade
Serão quatro artistas convidados em residência/ateliê aberto: Karina Montenegro (São Paulo), 
Cristiano Rosa (Porto Alegre), Jorge Castro (Cordoba) e Abel Monasterolo (Buenos Aires)
Oficinas: serão oferecidas quatro oficinas no modelo “aula aberta” (sem necessidade de inscrição 
prévia), nos espaços abertos da cidade de Tiradentes, entre 19 e 27 de julho, nas áreas de fotografia, 
artes cênicas, música e artes plásticas.
Apresentação: 26 de julho
Local: Centro Cultural Yves Alves
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CIRCUITOS TURÍSTICO TRILHA DOS INCONFIDENTES 
Festival de Inverno Cultural “Queijo, 
Cachaça e Seresta”
Local:  Praça da Cultura - Antônio Carlos
Data: 11 a 14 de Julho
 
Roteiro Gatronômico e Cultural de 
Carrancas
Local: Carrancas
Data: 12 a 21 de Julho

Férias Culturais 
Local: Lagoa Dourada
Data: 22 a 28 de Julho

Festival de Música
Local: Prados
Data: 14 a 27 de Julho

Funcionamento: 
Almoço: quarta a domingo, das 11h30 às 
15h. 
Jantar: sextas e sábados, das 19h34 à 
meia-noite.

Cardápio: 
Comida árabe variada, pratos mineiros, 
massas, crepes, sobremesa e café com 
canela e cardamomo.

Prato Inverno:
Quibão do Saliya: quibe frito recheado 
com verdura refogada no azeite extra 
virgem e queijo gorgonzola “ritapolitano”.

Atividade cultural:  
De 13 a 27 de julho: 
Exposição de fotos “Sabores e cores do 
Mundo”, de André Luís Vieira.

Dia 24 de julho, quarta-feira, às 19h: 
Oficina Gastronômica: “O mundo 
das especiarias, condimentos e ervas 
aromáticas” (breve história, utilização, 
receitas e degustação, com 3 horas de 
duração) com o chef-proprietário André 
Luís Vieira. 
Valor: R$35,00. 
Confirmação antecipada.

RITÁPOLIS
Restaurante Saliya
Praça Tiradentes, 53  (ao lado da Matriz de Santa Rita) - Ritápolis
Tel.:  (32)3356.1160 / 3356.1116 / 9918.4761
e-mail: andrelvieira@hotmail.com
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Realização: Orquestra Popular Livre
O projeto “Zona da Música” é uma realização da Orquestra Popular Livre - OPL e acontece 
desde 2009, sempre na segunda quinzena de julho. É uma mostra artístico-cultural envolvendo 
música, exposições, intervenções cênicas e literárias, cinema e gastronomia. Colaborando com a 
revitalização artística e cultural da Rua da Cachaça e entorno do Centro Histórico de São João del-
Rei, o projeto foi lançado em 2009, com a presença do multi-instrumentista Hermeto Pascoal, que 
compôs para aquele momento a música que ele mesmo batizou de “Zona da Música”. Este ano o 
“Zona da Música Ano 5” abre a sua programação artístico-cultural no dia 12 de julho, às 21 horas, 
no Centro Cultural OPL, numa parte superior do imponente Solar da Baronesa de Itaverava
Local: Centro Cultural OPL. Rua Getúlio Vargas, 242
Informações e reservas: (32)9954.9154 / opl@oi.com.br

Programação, sempre as 21h:
12 de julho: Abertura da Exposição de fotografias de Antonio Celso Toco e José Vasconcelos Neto
      A música astral de Thomas Edward Brokaw e a Udiyana Bandha
13 de julho: A música instrumental de Felipe José e grupo
14 de julho: Palco Livre
19 de julho: Apresentação do cantor e compositor Rubens Santana
20 de julho: A voz de Priscila Moraes e banda  
21 de julho:  Feira de usados (livros & discos de vinil) 
25 de julho:  Clube da Seresta
26 de julho:  O violão 7 cordas de Fábio do Carmo e grupo de choro
27 de julho:  Ciro Canton & Gabriel Oliveira
28 de julho:  Encerramento das arte-ações do projeto Zona da Música – Ano 5EV
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SEXPOSIÇÃO IMAGENS E POESIA DA ESTRADA REAL
As riquezas da Estrada Real, um dos mais importantes destinos turísticos do Brasil, são tema da 
exposição “Estrada Real – Imagens e Poesia”. Na montagem, 24 fotos, quatro vídeos, oito poesias 
e uma poesia sonora retratam a percepção de artistas, profissionais e amadores sobre as belezas, 
tradições e costumes do caminho que passa por Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
A exposição é o resultado de um concurso cultural realizado na internet, que mobilizou mais de 
50 mil pessoas nas redes sociais. Foram cerca de 2,5 mil trabalhos inscritos. Dentre os artistas 
vencedores do concurso e que estão presentes na mostra estão os fotógrafos Lucas Braga Fonseca 
e Henrique Caetano Fonseca, os videomakers Samuel Barbosa dos Reis e Guilherme Dutra e os 
poetas Daisy Aguinaga e Daniel Perico Graciano.
Dentre as imagens estão o amanhecer da Serra da Piedade, uma das vistas mais belas de Minas 
Gerais; o voo de uma pipa nas montanhas rochosas de Diamantina; janelas e casarões históricos 
em Tiradentes e Paraty; as festas religiosas em Ouro Preto e São João del-Rei, e um mergulho 
revigorante na Serra do Cipó.
Além da exposição, os trabalhos finalistas compõem um livro que será distribuído a bibliotecas 
públicas e centros culturais de todo o estado. O projeto “Estrada Real – Imagens e Poesia”  é 
realizado pelo Sesi-MG e Instituto Estrada Real, com patrocínio da Souza Cruz, via Lei Estadual de 
Incentivo à Cultura.”
Data: 19 a 28 de julho
Local: foyer e pavimento superior do Teatro Municipal
Horário: das 12h às 17h e durante as atrações do Inverno Cultural
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Adriana Rigon Weska, Diretora de Desenvolvimento da Rede Ifes, da Secretaria de Ensino 
Superior do MEC
Aécio Neves, Senador da República
Alexandre Soares, Superintendente da Rede Integração de TV
Alexif Parrot, Superintendência de produção da Rede Minas de TV 
Aloísio Oliveira, Diretor Financeiro do Grupo LSMl
Aloísio Pinho Oliveira, Diretor GeraL da LSM Brasil - Unidade São João del-Rei
Aloízio Mercadante, Ministro da Educação
Ana Gabriela Dias Cardoso, diretora de Relações Institucionais das Gerdau – MG
Andre Bier Gerdau Johannpeter, Diretor Presidente e CEO da Gerdau
Andréa Neves da Cunha, Presidente do Serviço de Assistência Social (Servas)
Antônio Anastasia, Governador do Estado de Minas Gerais
Antônio Grassi, Presidente da Funarte - Fundação Nacional de Artes
Antônio Jacob, Diretor Comercial da Bozel no Brasil
Antônio Pontes, Presidente do Grupo Calsete
Aristides Junqueira, advogado e Ex-Procurador Geral da República
Artur Claúdio da Costa Moreira, Coordenador Biblioteca Municipal Baptista de Almeida Caetano
Associação Amigos de São João del-Rei
Associação das Escolas de Samba, Blocos e Ranchos de São João del-Rei – Aesbra
Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de São João del-Rei – Ascas
Bárbara Freitag, Escritora e Filósofa
Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais (38º -PMMG)
Batalhão de Infantaria de Montanha, Regimento Tiradentes (11º)
Bruno Papa Alcântara, Gerente Geral da Caixa Econômica Federal em São João Del-Rei
Capela da Santa CasaEV
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FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 
Comunidade de São Geraldo
Tema: Maria, modelo de fé, esperança e caridade
Paróquia Santuário São João Bosco

Local: Praça Carmélio Cardoso. Bairro São Geraldo

Programação:
13 de julho: Tríduo dedicado a São Benedito.
14 de julho: Dia Maior dedicado a Nossa Senhora do Rosário
6h: Alvorada
8h: Concentração das Bandas de Congado na Praça Carmélio Cardoso
10h: Apresentação dos Grupos de Capoeira
13h30: Caminhada da Corte, saindo do Salão Comunitário Santa Rita e do Vereda Park   
Hotel.
15h: Missa festiva, benção dos congadeiros e saudação à corte; em seguida, descida   
dos mastros e queima de fogos.
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Carlos Augusto Magalhes Filho, Presiente do Conselho de Administração da Embrasil
Carlos Eduardo Garrocho de Almeida, Diretor de Assuntos Corporativos da Holcim
Cida Campos, Prefeita de Ouro Branco
Claúdio Luiz Silva Gonçalves, Presidente do Athletic Club
Cláudio Rawicz, diretor de Comunicação da Iveco
Confraria de Nossa Senhora do Rosário
Conservatório Estadual de Música Padre José Maria Xavier
Corpo de Bombeiros Militares de São João Del-Rei
Del Rei Flat
Direção, lojistas e colaboradores do Shopping Sete Lagoas
Djalma Bastos de Morais, Diretor Presidente da CEMIG
Dominique Riche, Presidente da Bozel International
Eika Oka de Melo, prefeita de Barroso
Eliane Parreiras, Secretária de Cultura do Estado de Minas Gerais
Eros Grau, advogado e Ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal
Fabiana Pereira Pinheiro, Gerente de Comunicação da Holcim
Fernando Neri de Araújo, Diretor Financeiro da Bozel no Brasil
Fernando Paes de Carvalho, Gerente geral da Presidência da Petrobras em Brasília 
Ferrovia Centro Atlântica
Flávia de Oliveira Amaral, Diretor a de Marketing da Farmax
Frederico Antoniazzi, Diretor de Produção e Programação da Rede Minas
Guilherme Carvalho, Gerência de Atendimento e Articulação Regional Norte, Centro-Oeste e 
Minas Gerais da Petrobras
Helvécio Luiz Reis, Prefeito Municipal de São João del-Rei
Henilton Parente de Menezes, Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura

Itamar Dutra Pereira de Resende, Presidente do Grupo LSM
IPHAN de São João del-Rei
J.D. Vital, Diretor de Comunicação Social da Cia. Brasileira de Mineração e Metalúrgica (CBMM)
Jaime Martins, Deputado Federal
João Afonso Farias, Presidente da ACI Del Rei - Associação Comercial e Industrial de São João 
del-Rei
João Bosco de Castro Teixeira, Diretor Geral do CEREM – Centro de Referência Musicológica 
José Maria Xavier
João Butkus Filho, Gerente de Fábrica da Holcim - Unidade Barroso
Jorge Gerdau Johannpeter, presidente do Conselho de Administração do Grupo Gerdau
José Afonso Farias, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
José Alberto Ferreira, Presidente do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural
José Amaro Siqueira Júnior, diretor de Comunicação da Globo Minas
José Fernando Tavares Guvella, Gerente da CEMIG em São João del-Rei
José Samuel Magalhães, Gerente Setorial da Comunicação Institucional da Petrobras em Brasília
Jota Dangelo, Ator e autor de teatro, cronista e ativista cultural.
Juliana Cassilhas Andrigueto, Gerente de Responsabilidade Social Corporativa da Holcim
Luiz Alberto Morais Cardoso, Diretor de Promoções da ACI Del Rei - Associação Comercial e 
Industrial de São João del-Rei
Luiz Carlos Fernandes, presidente da Cooperseltta
Luiz Guilherme de Campos, Superintendente do Sudeste de Minas Gerais da Caixa Econômica 
Federal
Luiz Henrique Michalik, Superintendente de Comunicação Empresarial da CEMIG
Manoel Vitor de Mendonça Filho, Vice-Presidente Executivo da Gerdau Açominas
Paulo Speller, Secretário de Ensino Superior do Ministério da Educação
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Márcia Cláudia Figueiredo, responsável pelo Centro de Documentação da Funarte - Fundação 
Nacional de Artes
Márcio Reinaldo, Prefeito de Sete Lagoas
Marco Mazzu, Presidente da Iveco Latin America
Marcus Vinícius da Costa Januário, Gestor da Trilha dos Inconfidentes
Maria Cristina Alves Pereira, Vice-Prefeita de São João Del-Rei e Secretária Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade
Mário Antônio Ferrari Felisberto, Chefe do Escritório Técnico do IPHAN São João del-Rei
Mário Neto Borges, Presidente da FAPEMIG
Maurício Ferreira, Supervisor de Relações Externas e Gestor Local do Instituto Holcim 
Memorial Presidente Tancredo de Almeida Neves
Merilane Emanuele Cardoso, Secretária de Cidadania, Assistência e Desenvolvimento Social
Michele Abreu Arroyo, Superintendente do IPHAN
Museu de Arte Sacra
Museu Regional de São João del-Rei
Olavo Machado Jr., presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg)
Orquestra Lira Sanjoanense
Orquestra Ribeiro Bastos
Otmar Hubscher, Presidente da Holcim
Paróquia de Nossa Senhora do Pilar
Pedro Leão Souza Leite, Secretário Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e Lazer
Pedro Parcekian, Juiz da Vara da Infância e Adolescência
Pré-Enem Frei Seráfico
Prefeitura Municipal de Barroso
Prefeitura Municipal de Divinópolis

Prefeitura Municipal de Ouro Branco
Prefeitura Municipal de São João Del-Rei
Prefeitura Municipal de Sete Lagoas
Polícia Civil de São João del-Rei
Rafael Agostini, Diretor da  Serraria Agostini 
Ralph Araújo Justino, Presidente da Trilha dos Inconfidentes
Reginaldo Lopes, Deputado Federal
Robson Braga de Andrade, Presidente da Confederação Nacional da Indústria
Salão Paroquial do São Geraldo 
Sergio Esteban Gil, Gerente de Projetos Especiaias da Iveco
Sérgio Rouanet, Mentor Intelectual da Lei de Incentivo à Cultura
Sinara Rafaela Campos, Prefeita de Santa Cruz de Minas
Sociedade de Concertos Sinfônicos de São João del-Rei
Sônia Valadares, Diretora da Lei Estadual de Incentivo à Cultura
Tadeu Carneiro, Presidente da Cia. Brasileira de Mineração e Metalúrgica (CBMM)
Teatro Municipal de São João del-Rei
Valéria Cordeiro, Assessora do Governador do Estado de Minas Gerais
Venerável Ordem Terceira de São Francisco de Assis
Venerável Ordem Terceira do Monte Carmelo
Vladimir Azevedo, Prefeito de Divinóplis
Wilson Alves Lage, Diretor da Bozel Brasil S.A
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Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ
Reitora: Valéria Kemp
Vice-Reitor: Sérgio Cerqueira

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários: Paulo Henrique Caetano
Pró-Reitor de Ensino de Graduação: Marcelo Pereira de Andrade
Pró-Reitor Adjunto de Ensino de Graduação: Márcio Falcão Santos Barroso
Pró-Reitor de Administração: José Tarcísio Assunção
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação: André Luiz Mota
Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa e Pós-graduação: Afonso de Alencastro Graça Filho
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis: Dimas José de Resende
Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento: Cláudio Sérgio Teixeira de Souza
Pró-Reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas: Adriana Amorim da Silva
Assessor de Comunicação Social: Bruno Leal Carvalho
Assessora Especial: Neyla Lourdes Bello
Assessor de Relações Institucionais: Weber Neder Issa

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários
Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários: Paulo Henrique Caetano
Diretora da Divisão de Projetos e Apoio à Comunidade Universitária: Telma Valéria de Resende
Secretária da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários: Roberta Santarosa de Sousa
Chefe do Setor de Projetos Artísticos e Culturais: Alfredo da Costa Bastos
Chefe do Setor de Extensão Universitária: Simone Bassi P. Lana Cardoso
Chefe do Setor de Inclusão e Assuntos Comunitários: Orisvaldo Antônio da Silva
Servidores: Francisco Avelino da Silva Júnior e Virgílio Oswaldo Dornelles Dangelo

Bolsistas: Brauller Quibler de Melo, Nayara Neves Reis, Tiago Torres de Medeiros Simas, Vitor 
Farnez Prado, Ana Cristina Silveira, e Wilson Laurentino Santos Junior
Apoio Técnico: Ailton Durval de Deus, Bruno César Giarola, Carlos Roberto Ferreira, Márcio de 
Paula Nogueira, Paulo Roberto Giarola, Ricardo Washington e Valdevino Teixeira de Carvalho.

26º Inverno Cultural da Universidade Federal de São João del-Rei
Coordenador Geral do 26º Inverno Cultural: Paulo Henrique Caetano 
Coordenadora Adjunta do 26º Inverno Cultural: Telma Valéria de Resende
Gerente do 26º Inverno Cultural: Gustavo Agnaldo de Lacerda
Assessora da Coordenação Geral: Neyla Lourdes Bello
Assistente de Coordenação Geral: Aline Braga Resende
Coordenador do 26º Inverno Cultural em Ouro Branco: Gustavo Leal Toledo
Coordenador do 26º Inverno Cultural em Divinópolis: Alexandre Ernesto Silva
Coordenador do 26º Inverno Cultural em Sete Lagoas: Édio Luiz da Costa

Coordenadores de Áreas:
Arte-educação: Deborah Engelender
Artes Cênicas: Inês Linke e Diogo Horta
Artes Plásticas: Ricardo Coelho
Artes Visuais: Ivan Figueiredo Vasconcelos e Kátia Hallak Lombardi 
Especiais: Marco Camarano
Literatura: Jairo Faria Mendes e Evandro Passos
Música: Valéria Braga e Marcos Filho
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Coordenadora Geral de Produção: Marilane Santos Sotani 
Logística de Transporte: Aliane de Souza Nascimento
Logística de Hospedagem e Alimentação: Orisvaldo Antônio da Silva
Oficinas: Denise Atala Lombelo Campos e Alfredo da Costa Bastos
Luz e Som: Rafael Chitarra e Ricardo Ribeiro 
Secretaria: Júnio Adão Ribeiro Leite e Júlio Panzera
Assistente de produção: Jonas Reis Maciel
Apoio: Cristiane Moura, Luiz Carlos Firmato e José Leandro Fernando Silva

Gestão Financeira: Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei – FAUF 
Presidente: Jucélio Luiz de Paula Sales
Gerente Administrativo: Mirella de Barros Diláscio
Apoio: Alessandra Gaede Pinheiro

Assessoria Jurídica: Dra. Luciana da Silva Pena 
Assessoria de Imprensa: Sinal de Fumaça – A comunicação original
Jornalistas: Sérgio Stockler, Aline Ferreira e Pollyanna Alcântara 

Identidade Visual e Design Gráfico: Due Design - Olívia Lombardi e Priscila Gaio
Site oficial do Inverno Cultural: Linked – Empresa Júnior da Ciência da Computação 
Sistema de Editais de Seleção do Inverno Cultural: SOS Host - Carlos Eduardo Diláscio Sotani 
Sistema de Inscrições de Monitores e Oficinas: Linked - Empresa Júnior da Ciência da Computação 
Filmagem: ERA – Empório de Relacionamentos Artísticos
Fotografia: J.Viegas Fotografia. Fotógrafos: Júnior Viegas, Paulo Filho, Leandro Nunes, Eduardo 
Lopes e Sérgio Cardoso. Assistentes de tratamento de fotos: Ruzza Lage e André Neves Azevedo

Prefeitura de Campus da UFSJ: Fábio Chaves 
Chefe do Setor de Serviços Gerais: Denilson Fonseca
Chefe do Setor de Transporte: Lucas Resende Araão 
Chefe do Setor de Espaço Físico: Sérgio Murilo Silva
Setor de Tecnologia Informacional e Educacional da UFSJ (SETEC): Luiz Antônio Ferreira
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