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Assembleia Cultural abre novos 
espaços para a arte em Belo Horizonte

Programa valoriza a música clássica
leria de Arte. A mostra come-
çou no último dia 6 e pode 
ser visitada de segunda a sex-
ta, das 8 às 18 horas.

Composta por cerca de 
30 fotografias, a exposição 
evidencia a alegria da festa 
na Capital, que tem gerado 
ganhos culturais, turísticos 
e financeiros para a cidade. 
Ela foi produzida pelo Cole-
tivo Cortina de Fumaça, que 
atua com a proposta de pro-
duzir um acervo fotográfico 
de cenas, manifestações e 
comportamentos e de multi-
plicar o diálogo entre a foto-
grafia profissional, autoral e 
artística.

bilidades. Apenas no caso do 
artesanato, os interessados 
devem aguardar uma sele-
ção específica.

Para participar dos pro-
cessos seletivos, podem se 
inscrever pessoas físicas ou 
jurídicas, mas é vetada a par-
ticipação daqueles que foram 
contemplados no edital de 
2016. A documentação solici-
tada deverá ser encaminhada 
pessoalmente ou pelos Cor-
reios à Assembleia.
Carnaval – Uma das ações do 
Assembleia Cultural, a expo-
sição O democrático Carnaval 
de Belo Horizonte prossegue 
até o próximo dia 24, na Ga-

o que também é considera-
do pelos idealizadores como 
uma forma de incentivar os 
estudantes.
Seleção – O Assembleia Cul-
tural agrupa as diversas ini-
ciativas da ALMG relaciona-
das à cultura e não se restrin-
ge ao teatro. 

Na Galeria de Arte do 
Espaço Político-Cultural Gus-
tavo Capanema há espaço 
para mostras e exposições de 
artes visuais em modalida-
des como pintura, desenho, 
escul tura, gravura, docu-
mento, fotografia e instala-
ção. O edital disponível ago-
ra abarca todas essas possi-

Outro programa de destaque, 
já com 15 anos de existência, 
é o Segunda Musical, que 
oferece espaço para amantes 
de música clássica, sempre 
às segundas, às 20 horas, no 
Teatro. Ele é voltado para a 
apresentação de estudantes, 
selecionados em uma audi-
ção anual.

A idealizadora do progra-
ma, Cláudia Bento, destaca 
que se trata de uma iniciati-
va que dá oportunidade pa-
ra novos talentos. Parte das 
apresentações compõem o 
que é chamado de “convite 
do mestre” e leva intérpretes 
consagrados para esse palco, 

Willian Dias / Arquivo ALMG

O Assembleia Cultural agrupa iniciativas da ALMG relacionadas à cultura, como exposições e espetáculos de dança 

humorista Carlos Nunes, que 
está sempre por ali, lembra a 
importância da transmissão 
pela TV Assembleia. “Muita 
gente do interior me contra-
tou depois de me assistir na 
televisão”, afirma Nunes.

meio-dia, no Teatro. 
Paulinho Horta e Paula 

Fernandes são outros músicos 
que passaram pelo Zás quan-
do ainda despontavam para 
o sucesso. E, como não só 
de música vive esse palco, o 

de Zás, que completou 20 
anos em 2016.

O Zás oferece espetácu-
los de música, teatro, dan-
ça, humor e poesia, entre 
outras manifestações artís-
ticas, sempre às sextas, ao 

Com programas que con-
templam de música clássica 
a comédias stand-up e expo-
sições que vão de pinturas e 
fotografias a ilustrações de 
livros infantis, o Assembleia 
Cultural tem contribuído para 
alavancar carreiras artísticas e 
ofertar uma programação di-
versificada para o público mi-
neiro há mais de uma década.

Os interessados em par-
ticipar este ano de algum 
desses programas idealiza-
dos pela ALMG já podem se 
inscrever para o processo se-
letivo. Os editais estão dispo-
níveis no Portal, na página do 
Assembleia Cultural.

Nomes consagrados nos 
cenários estadual e nacional 
viveram nesses espaços mo-
mentos importantes para o 
início de suas carreiras. É o 
caso do cantor e compositor 
Wilson Sideral. “Eu estava co-
meçando, tocava em bares. 
Foi a primeira vez que me 
apresentei em um teatro”, 
conta Sideral. O artista parti-
cipou do programa batizado 



2 • segunda-feira – Assembleia Informa 13 de fevereiro de 2017

TV ASSEMBLEIA
 0h Zás – Banda Jack Boris
 0h30 Comissão de Segurança Pública (18/10) – Uso do tempo 

trabalhado na Defesa Social do Estado como título em concurso 
público para a área

 3h50 Palestra – Dinâmica intercameral e o processo legislativo no 
Brasil, com Rafael Melo

 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 1: 
Descubra o que é o orçamento público

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Sala de Imprensa  – Crise nas penitenciárias / #Confirma

 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – 1 ano do Estatuto da Pessoa com Deficiência 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Minas é Muitas – Diamantina 
 10h10 Comissão de Participação Popular (29/11) – A promoção da 

cidadania para a população em situação de rua
 13h Geração – É Carnaval 

 13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 1: 
Descubra o que é o orçamento público

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissão de Saúde (18/10) – Desafios dos municípios para 

garantir o direito à saúde
 17h30 Segunda Musical – Pianista Johnson Gouvêa e violonista Artur 

Azzi
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa – Crise nas penitenciárias / #Confirma
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Pensando em Minas – Por uma história plural do Brasil, com 

José Carlos Reis 
 21h30 Compactos de Comissões 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Reforma trabalhista

• programação sujeita a alterações
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ACONTECE NA SEMANA
Terça-feira (14/2)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – entrega do título de Cidadão Honorário do 

Estado ao escritor e pintor Oscar Araripe

Quarta-feira (15/2)
13h30

• Fórum Técnico das Juventudes (Sala de Reuniões da GPI) – reunião pre-
paratória

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

Quinta-feira (16/2)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)

Pintor e escritor Oscar Araripe  
será homenageado no Plenário

ção que leva seu nome, com 
sede em Tiradentes (Região 
Central). Já realizou quase 
uma centena de exposições, 
tendo sua arte apresentada 
também no exterior.

Entre as várias homena-
gens recebidas, destaca-se, 
em 2014, a Medalha de Ouro 
da Academie Arts-Sciences et 
Lettres, da França, pelo con-
junto de sua obra.

Oscar Araripe também 
retratou com destaque três 
heróis brasileiros: Tiradentes 
(Inconfidência Mineira), Bár-
bara de Alencar e seu filho, 
Tristão Araripe (Revolução 
Pernambucana e Confedera-
ção do Equador). Os dois últi-
mos são seus ancestrais.

da Manhã, Jornal do Brasil e 
Última Hora. Escreveu o en-
saio “China, o pragmatismo 
possível”, em 1974, alcançan-
do grande sucesso de público 
e crítica. Outra obra de des-
taque foi a trilogia literária 
Maria, Marta e eu.

O escritor também edi-
tou, com o artista plástico Au-
gusto Rodrigues, o jornal Arte 
e Educação. O homenageado 
é ainda membro-fundador da 
InSea, sigla de International 
Society for Education through 
Art (Sociedade Internacional de 
Educação por Meio da Arte).
Exterior – Na pintura e no de-
senho, desenvolveu técnicas 
próprias e acumulou vasta 
obra, catalogada pela funda-

e satisfação que terei a opor-
tunidade de entregá-lo esse 
título de Cidadão Honorário”, 
afirma Geraldo Pimenta.

Nascido na cidade do Rio 
de Janeiro, Oscar Araripe, de 
75 anos, graduou-se em Ciên-
cias Jurídicas e Sociais pela 
Faculdade Nacional de Direi-
to, da UFRJ, em 1968.

Na faculdade, ele foi elei-
to para o comando do Dire-
tório do Centro Acadêmico 
Cândido de Oliveira (Caco). 
Militante da organização ca-
tólica de esquerda Ação Po-
pular (AP), sofreu retaliações 
durante a ditadura militar, 
mas depois foi anistiado.

Oscar Araripe foi jornalis-
ta cultural nos jornais Correio 

A Assembleia vai homena-
gear amanhã (14) o pintor e 
escritor Oscar Araripe com 
o título de Cidadão Honorá-
rio de Minas Gerais. A ceri-
mônia, que terá início às 20 
horas, no Plenário, atende 
a requerimento do deputa-
do licenciado Ricardo Faria 
 (PCdoB), afastado para ocu-
par o cargo de secretário de 
Estado de Turismo. A home-
nagem será entregue por seu 
colega de partido, deputado 
Geraldo Pimenta.

“Seu trabalho, dedicação 
e, acima de tudo, seu profun-
do respeito por nossa Minas 
Gerais marcam a história da 
cultura e da arte no Estado. 
Por isso, é com muita alegria 

SOLENIDADE


