
VALE DO AÇO 2018

A P R E S E N T A M

M I N I S T É R I O  D A  C U L T U R A  E  

MÚSICA   TEATRO   DANÇA   OFICINA   EXPOSIÇÃO 

PROGRAME-SE

CENTRO CULTURAL USIMINAS
E TEATRO ZÉLIA OLGUIN17/1   11/317/1   11/3



FÉRIAS REPLETAS DE
SERVIÇO

POSTOS DE VENDAS

COBRANÇA DE INGRESSOS

ARTE E CULTURA!
Valores de ingressos: para todos os espetáculos os valores de meia entrada são estendidos a todas as 
categorias até 2 horas antes do evento. Faltando 2 horas para cada evento terão direito a meia entrada: pro-
fessores, estudantes, menores de 18 anos (observando a classificação), maiores de 60 anos e colaboradores 
das empresas Usiminas, Usiminas Mecânica, Mineração Usiminas, Soluções Usiminas e Unigal.

Bilheteria do Centro Cultural Usiminas (terça a sexta, das 12h às 20h30; aos sábados, das 12h 
às 16h e das 17h às 20h30; e aos domingos, quando houver espetáculo, das 14h às 20h30. Av. Pedro 
Linhares Gomes, 3900, Shopping Vale do Aço, Ipatinga-MG) Bilheteria do Teatro Zélia Olguin 
(quarta a sábado, das 15h às 20h30; e aos domingos, das 15h às 20h30, quando houver espetáculo. Av. 
Itália, 1890, Cariru, Ipatinga-MG) Shopping do Vale do Aço (segunda a sábado, das 10h às 22h; 
e aos domingos das 12 às 18h. Av. Pedro Linhares Gomes, 3900, Shopping Vale do Aço, Ipatinga-MG) 
Hospital Márcio Cunha Unidade I (segunda a sexta, das 9h às 12h e das 12h30 às 17h30. Av. 
Kiyoshi Tsunawaki, 41, Bairro Das Águas, Ipatinga-MG) Hiperconsul (segunda a sábado, das 9h às 
11h e das 11h30 às 17h30.  Av. Pedro Linhares Gomes, 3900, Shopping Vale do Aço, Ipatinga-MG) 
Internet www.eventim.com.br (taxa de conveniência 18%). Para todos os espetáculos serão efetuadas 
vendas nos cartões de débito, crédito e Vale Cultura (bandeiras Alelo e Sodexo).

Espetáculos adultos: crianças a partir de 4 anos de idade.
Espetáculos infantis: crianças a partir de 3 anos de idade.
Para todos os espetáculos pagos há isenção de 3 horas de estacionamento no Shopping Vale do Aço.

O Festival de Verão Vale do Aço 2018 é uma iniciativa do 
Instituto Cultural Usiminas que oferece uma programação 
diversificada e de qualidade no período das férias de verão. 
Integrante do calendário cultural do Vale do Aço, o evento 
apresenta atrações de várias partes do país. De 17 janeiro           
a 11 de março, o Festival vai movimentar o Teatro Zélia Olguin   
e o Centro Cultural Usiminas com mais de 60 atrações de 
teatro, música, dança, exposições artísticas, oficinas culturais   
e um espaço especial com jogos pedagógicos. 

Venha curtir o melhor da arte e cultura no Festival de Verão Vale 
do Aço 2018!
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Exposição de obras criadas a partir da provocação feita pelo 
designer gráfico Hérique Assis, a estilista e artista visual 
Vanuza Bárbara e artistas locais, com o propósito de apresentar 
uma identidade gráfica para a região por meio das obras 
elaboradas a partir de materiais alternativos vinculados ao 
conceito de sustentabilidade. Além da exposição, está prevista 
uma série de oficinas na programação do Festival de Verão. 

A exposição apresenta um trabalho feito em papel machê 
por meio do qual são retratados povos, culturas e a 
história de épocas (máscaras). Nos desenhos artísticos são 
utilizadas técnicas em grafite, giz pastel seco e tinta óleo.

Horário: 10h às 21h
Local: Foyer do Centro Cultural Usiminas
Público: livreHorário: 2 horas antes dos espetáculos em cartaz 

no Teatro Zélia Olguin
Local: Galeria do Teatro Zélia Olguin
Público: livre
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BEM BORDADOROSTOS E FORMA, 
“MARCAS E HISTÓRIAS”

17/1 A 11/3
17/1 A 11/3

Hérique Assis Campos (MG)

Deborah Carla Gomes Lima Oliveira e 
Jefferson Colbert Gomes Lima (MG)
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Os participantes irão aprender a desenhar peças básicas 
dos nossos guarda-roupas e, também, a criar com o que 
possuem, usando a imaginação para confeccionar peças 
sustentáveis a partir do reaproveitamento.

Confecção de mandalas usando material reciclável. 
As mandalas estão presentes em várias culturas e 
são excelentes objetos de decoração.

Local: Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas
Duração: 2h | Público: infantil | Vagas: 20
Entrada franca mediante agendamento na 
Ação Educativa: (31) 3824-3731

Local: Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas
Duração: 2h | Público: livre | Vagas: 30
Entrada franca mediante agendamento na
Ação Educativa: (31) 3824-3731
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CRIAR COM O QUE TEMOS – 
PROJETO BEM BORDADO

OFICINA DE MANDALAS
EM CD

19/1 (SEXTA) - 15H 20/1 (SÁBADO) - 15H

Vanuza Bárbara (MG) Maria Freitas de Oliveira (MG)



Brincando com fantasia e realidade, Adriane Lima 
narra a história do nascimento da cidade de Ipatinga 
e revela moradoras encantadas do Vale do Aço. 

Reutilização de latas que seriam jogadas no lixo 
que se transformam em guarda objetos, porta-
lápis, porta temperos, vasos e outros.

Nesta oficina, papéis, folders e catálogos já utilizados 
serão transformados em lindas caixinhas.

Local: Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas 
Duração: 2h | Público: infantil | Vagas: 20
Entrada franca mediante agendamento na Ação 
Educativa: (31) 3824-3731

Local: Jardim Externo do Centro Cultural 
Usiminas | Duração: 2h | Público: livre | Vagas: 
30 | Entrada franca mediante agendamento na 
Ação Educativa: (31) 3824-3731

Local: Jardim Externo do Centro Cultural 
Usiminas | Duração: 3h | Público: livre | Vagas: 
20 | Entrada franca mediante agendamento na 
Ação Educativa: (31) 3824-3731
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FADICIDADE – PROJETO 
BEM BORDADO

OFICINA DE LATAS 
DECORADAS

A FANTÁSTICA FÁBRICA 
DE CAIXINHAS

26/1 (SEXTA) - 15H 27/1 (SÁBADO) - 15H 3/2 (SÁBADO) - 14H

Adriane Lima (MG) Cássia Maria Oliveira Rodrigues Albuquerque (MG) Assis de Zévila (MG)

O Teatro Espontâneo trata de uma ampliação da 
linguagem teatral, articulando arte e ciência, para o 
âmbito de conferir o teatro o seu valor transformador. 
Um teatro para oportunizar o encontro para trabalhar 
os dramas sociais. Assim, a oficina irá referenciar o 
desempenho e a representação de papeis sociais, em 
treinamento pelo teatro espontâneo.

Local: Sala de ensaio do Centro Cultural 
Usiminas | Duração: 3h | Público: adulto
Vagas: 30 | Entrada franca mediante 
agendamento na Ação Educativa: (31) 3824-3731

OFICINA TEATRO
ESPONTÂNEO

3/2 (SÁBADO) - 14H

Deiverson Tófano (MG)



A oficina visa despertar um olhar para si, para o 
outro e para o espaço ao nosso redor por meio de 
dinâmicas de integração, consciência e expressão, 
improvisação, respiração, relaxamento e jogos para 
ampliar a escuta.

A oficina vai abordar a cor como elemento fundamental 
em processos de criação e as influências que têm 
no cotidiano. O objetivo é capacitar alunos para 
o desenvolvimento de projetos artesanais com 
fundamentação no uso das cores, tornando-os mais 
adequados ao seu propósito.

Nesta oficina o público terá a oportunidade de 
experimentar e construir brinquedos confeccionados 
pelas crianças junto às suas famílias.

Nesta oficina serão ensinados princípios básicos 
dos bordados, ponto de partida para quem deseja 
mergulhar neste universo.

Local: Jardim Externo do Centro Cultural 
Usiminas | Duração: 2h | Público: livre | Vagas: 
20 | Entrada franca mediante agendamento na 
Ação Educativa: (31) 3824-3731

Local: Jardim Externo do Centro Cultural 
Usiminas | Duração: 2h | Público: livre | Vagas: 
30 | Entrada franca mediante agendamento na 
Ação Educativa: (31) 3824-3731

Local: Sala de ensaio do Centro Cultural
Usiminas | Duração: 2h | Público: acima de 13 
anos | Vagas: 20 | Entrada franca mediante agen-
damento na Ação Educativa: (31) 3824-3731

Local: Jardim Externo do Centro Cultural 
Usiminas | Duração: 2h | Público: livre | Vagas: 
20 | Entrada franca mediante agendamento na 
Ação Educativa: (31) 3824-3731

OFICINA DE TEATRO PARA
ATORES E NÃO ATORES

BRINQUEDOS: CONSTRUIR
E BRINCAR!

BEM BORDADO – 
PROJETO BEM BORDADO

17/2 (SÁBADO) - 14H8/2 (QUINTA) - 15H 17/2 (SÁBADO) - 15H16/2 (SEXTA) - 15H

Bia Mussi (MG)Maria Elisia Bastos (MG) Iracema Rocha (MG)Sandra Helena (MG)
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TEORIA DAS CORES – 
PROJETO BEM BORDADO



O principal objetivo desta oficina é o processo de 
criação em dança. Buscar estruturas cênicas simples, 
utilizando a contribuição de cada participante.  

Local: Sala de ensaios do Centro Cultural 
Usiminas | Duração: 3h | Público: adulto | Vagas: 
20 | Entrada franca mediante agendamento na 
Ação Educativa: (31) 3824-3731
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COMPOSIÇÃO
COREOGRÁFICA 

24/2 (SÁBADO) - 14H

Marcela Costa Toledo (MG)
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Oficina dinâmica para as crianças conhecerem suas 
habilidades artísticas. O objetivo é estimular o gosto 
pelo canto, dança e interpretação de forma lúdica.

A oficina vai incentivar a descoberta de formas, 
possibilidades, diferentes texturas e movimentos na 
produção de personagens e cenários de uma história.

Local: Jardim Externo do Centro Cultural
Usiminas | Duração: 3h | Público: infantil (7-11 
anos) | Vagas: 20 | Entrada franca mediante 
agendamento na Ação Educativa: (31) 3824-3731

Local: Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas
Público: livre | Duração: 2h | Vagas: 30 | Entrada 
franca mediante agendamento na Ação Educativa: 
(31) 3824-3731

TEATRO MUSICAL
KIDS

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA – 
“MODELANDO PERSONAGENS!”

24/2 (SÁBADO) - 14H 3/3 (SÁBADO) - 15H

Narjara Ribeiro Lima (MG) Marizete Rocha (MG)



O espetáculo de dança cigana apresenta a história 
do conturbado amor entre os ciganos Esmeralda e 
Hugo. A trama se passa na cidade de Andaluzia, na 
Espanha, considerada a terra do sol, dos amores e 
da música.

O Duo Ricardo Valverde e Rodrigo Carneiro 
interpretam, com uma formação inusitada 
(vibrafone e violão de 7 cordas), composições 
autorais do CD “Trios”, fazendo um passeio sonoro 
por diversos ritmos e estilos brasileiros como 
choro, baião, bossa nova e samba. 

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 1h15 | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: livre 

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 1h20 | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: livre 

SANGRE Y FUEGOSHOW “TRIOS”

19/1 (SEXTA) - 20H17/1 (QUARTA) - 20H

Cia Esmeralda de Dança Cigana (MG)/Dança 
Cigana

Ricardo Valverde e Rodrigo Carneiro (SP)/Música 
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Humano Demasiado Humano surge através de um trabalho 
coletivo  e se utiliza do teatro performativo para trazer 
aos palcos um desnudar do mito em cada um. A música, 
a dança, a iluminação, adereços e textos vão sendo 
expostos, onde cada performer vai se apoderando e, num 
momento de quase desespero, tentar salvar sua cena. A 
performance é ousada e apresenta cenas erotizadas com 
classificação para um público vai partir dos 18 anos.

Local: Teatro Zélia Olguin
Duração: 55min | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: 18 anos

HUMANO DEMASIADO HUMANO
– FRAGMENTAÇÃO ABSOLUTA

19/1 (SEXTA) - 20H

Grupo Boca de Cena (MG)/Teatro Contemporâneo



Local: Teatro Zélia Olguin
Duração: 55min | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: 18 anos

HUMANO DEMASIADO HUMANO
– FRAGMENTAÇÃO ABSOLUTA
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O espetáculo conta sobre a história da radialista 
Adelaide Fontana, que demitida após 25 anos de casa, 
quando comandava o “Suspiros ao meio-dia”, resolve 
invadir e se trancar no estúdio da Rádio Esperança 
para fazer um programa especial. O espetáculo fala 
dos limites impostos às mulheres, principalmente as 
que ousavam desafiar o autoritarismo da época.

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 1h | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: 16 anos

A RAINHA DO RÁDIO

20/1 (SÁBADO) - 20H

Esfera Produções Artísticas (SP)/Teatro

O espetáculo aborda a mística da sexta-feira 
(O dia da felicidade sem motivo) para o teatro. 
Utilizando personagens engraçados, os atores 
brincam e se divertem com a plateia, usando e 
abusando de magia e da loucura que a sexta-feira 
proporciona nas pessoas.

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 1h30 | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: 12 anos

TRIO COMÉDIA EM “HOJE É
DIA DE MALDADE”

21/1 (DOMINGO) - 19H

Cia. de Humor Trio Comédia (MG)/Teatro/Comédia

O espetáculo conta a história de dois palhaços, 
Dândi (Pedro Barroso) e Gadiego (Raphael Pereira), 
que chegam à cidade a procura de risos, sorrisos, 
brincadeiras e abraços para encherem a bagagem 
da viagem e seguirem para outra cidade. 

Local: Foyer do Centro Cultural Usiminas
Duração: 50min | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: livre

FICA DE ZÓI NOS TREM!

21/1 (DOMINGO) - 16H

Cia. Que Tal Hoje? (MG)/Circo-Teatro/Comédia

Projeto autoral de Ramon Gonçalves que 
contempla o repertório que o compositor 
apresenta nas mostras e festivais de MPB dos 
quais participa no Brasil inteiro de forma assídua, 
desde 2015, representando a cena autoral do 
Vale do Aço. 

Local: Teatro Zélia Olguin 
Duração: 1h30 | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 | (meia estendida) | Classificação: livre

AUTORALMA

21/1 (DOMINGO) - 19H

Ramon Gonçalves (MG)/Música MPB



No palco três atores se revezam em diversos 
personagens que levam o público ao delírio através 
de um espetáculo misto de besteirol, stand-up 
comedy, música, circo e improvisos com a plateia. A 
noite da comédia brinda os dez anos do Circo Teatro 
Fool com personagens que provocam o riso através 
de uma linguagem popular para todas as idades.

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 1h20 | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: livre

NOITE DA COMÉDIA

24/1 (QUARTA) - 20H30

Circo Teatro Fool (MG)/Teatro-Circo/Comédia
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O show convida o público para a celebração dos dez 
anos da banda “Colhé de Chá”. Nesta performance, 
o grupo apresenta composições autorais e algumas 
releituras tropicalistas que tornaram a banda 
conhecida no Vale do Aço.

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 1h20 | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: livre

QUE TAL UM CHÁ?
PRA GENTE SE ACHAR?

25/1 (QUINTA) - 20H

Colhé de Chá (MG)/Música

O espetáculo traz confusões de Dona Adelaide 
ao ter que receber em casa sua “querida” nora. 
Após o casamento de seu filho, Dona Adelaide 
declara guerra e, agora, com a suposta gravidez, 
ela pretende fazer de tudo para desmascarar a sua 
nora e ter o seu único filho de volta em casa. 

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 1h20 | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15  (meia estendida) | Classificação: 12 anos

A SOGRA 

26/1 (SEXTA) - 20H

João Sabará (RJ)/Teatro/Comédia 

Show com a cantora Liz Eulália, acompanhada 
de músicos locais, com repertório de música 
brasileira com arranjos inéditos. A cantora 
valoriza a música nacional em suas várias 
vertentes de forma surpreendente e emocionante.

Local: Teatro Zélia Olguin
Duração: 1h20 | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: livre

SHOW À BRASILEIRA,
COM LIZ EULÁLIA

26/1 (SEXTA) - 20H

DLP Áudio Música (MG)/Música



Local: Teatro Zélia Olguin
Duração: 1h20 | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: livre

SHOW À BRASILEIRA,
COM LIZ EULÁLIA

Fo
to:

 D
ivu

lga
çã

o

Fo
to:

 D
ivu

lga
çã

o

Fo
to:

 D
ivu

lga
çã

o

Fo
to:

 D
ivu

lga
çã

o

Todos os personagens do imaginário circense ganham 
vida na pele do palhaço “Petit Gatão. LuisYuner 
reuniu em seu espetáculo solo, as melhores cenas 
desses 10 anos do Circo Fool para brindar junto com 
o público a alegria de estar nos palcos e picadeiros 
de todo Brasil. Truques, perigo, destreza e palhaçada 
fazem parte do show.

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 50min | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: livre

O MAIOR MENOR PALHAÇO 
DO MUNDO 

27/1 (SÁBADO) - 17H

Circo Teatro Fool (MG)/Teatro-Circo/Comédia

Após escrever todas as páginas do seu diário 
sexual, Lindaurea encontrou seu príncipe encantado 
e resolveu se casar. Para compartilhar a noite e 
dividir a conta do cerimonial, ela convida sua prima 
Deusarina. Essa festa de casamento duplo promete 
muitas gargalhadas. 

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 1h | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: 12 anos

A COMÉDIA DAS ENCALHADAS 
“UM BOLO DE CASAMENTO”

27/1 (SÁBADO) - 20H

Espaço Cultural Casa Laboratório (MG)/
Teatro/Comédia 

A banda Inamara e Cia do Rock se apresenta no 
Vale do Aço desde 2015 com um repertório de 
clássicos do rock. Com um vocal feminino, as 
versões das canções interpretadas por mulheres 
do cenário do rock sempre foram os pontos altos 
das apresentações.

Local: Teatro Zélia Olguin
Duração: 1h20 | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: livre

ELLAS ROCK

27/1 (SÁBADO) - 20H

Inamara & Cia do Rock (MG)/Música

“Rito” é um encontro com o sagrado. Inspirado na 
espiritualidade afro-brasileira, a obra apresenta 
a musicalidade, os movimentos e as festividades 
do nosso povo através de um espetáculo sensorial 
e místico. 

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 50min | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: livre

RITO 

28/1 (DOMINGO) - 20H

Fito Cia. (MG)/ Dança/Contemporânea
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O Los Películas Cine Clube realiza sessão especial de abertura das 
atividades de 2018, dentro da programação do Festival de Verão. 
O Los Películas foi fundado em dezembro de 2015 com a proposta 
de reunir pessoas interessadas em assistir títulos que estão fora 
do circuito comercial e, após cada exibição, promover debates. 
Com três anos de atividades ininterruptas o cine clube já realizou 
32 exibições. Para esta 33ª sessão, o título será definido por meio 
de enquete realizada na página do Clube no Facebook.  

Local: Foyer do Centro Cultural Usiminas
Entrada franca com retirada de ingresso na 
bilheteria | Classificação: livre

LOS PELÍCULAS CINE CLUBE

31/1 (QUARTA) - 19H30

Los Películas (MG)/Cinema

Everton Coroné Trio apresenta em suas melodias e 
batidas uma nova linguagem para o forró, unindo 
a tradição e o novo, trazendo para o nosso tempo 
a poesia e essência do forró pé de serra. O disco e 
show “Na Trilha do Sol”foi lançado em mais de 15 
países e nas principais casas de forró do Brasil. 

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 1h30 | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: livre

NA TRILHA DO SOL 

1/2 (QUINTA) - 20H

Everton Coroné Trio (MG)/Música 

O Duo de Violões é formado pelos violonistas Marlon 
Nascimento e Fábio Ramos, alunos da escola de 
Música da Universidade do Estado de Minas Gerais 
(UEMG). O repertório transita do erudito ao popular, 
passando por diversos períodos da música como: 
renascentista, barroco, clássico e contemporâneo. 

Local: Teatro Zélia Olguin
Duração: 55min | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: livre

DUO DE VIOLÕES – 
CORDAS AO VENTO

1/2 (QUINTA) - 20H

Duo Marlon Nascimento & Fábio Ramos (MG)/
Música/Clássica/Popular
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Local: Teatro Zélia Olguin
Duração: 55min | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: livre

Duo Marlon Nascimento & Fábio Ramos (MG)/
Música/Clássica/Popular
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Completando 28 anos de sucesso por onde 
passou, o Showriso volta ao palco do Centro 
Cultural Usiminas para um brinde ao riso, à 
alegria e a descontração. 

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 1h30 | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: 14 anos

SHOWRISO

2/2 (SEXTA) - 20H

Showriso (MG)/Teatro/Comédia 

Concerto de piano solo e a quatro mãos, realizado 
pelos irmãos pianistas, que se apresentaram 
no Festival de Verão de 2017 e agora retornam 
com um repertório erudito. O concerto já 
circulou por vários espaços e eventos nacionais e 
internacionais. 

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 1h30 | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: livre

IRMÃOS PIANISTAS 
EM CONCERTO

3/2 (SÁBADO) - 20H

Irmãos Pianistas (MG)/Música Erudita

Concerto musical de rock alternativo da banda 
Dialética, que pode ser definido como um 
laboratório musical onde são misturados diversos 
elementos de várias vertentes do rock, para 
formar uma musicalidade única e alternativa. 

Local: Jardim Interno do Centro Cultural Usiminas
Duração: 2h | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: 10 anos

DIALECTICA LAB ACOUSTIC  

3/2 (SÁBADO) - 18H

Dialética (MG)/Música

E hoje em dia, como é que se diz eu te amo?! 
Pergunta de Renato Russo, durante um dos shows 
da turnê “O Descobrimento do Brasil”. A banda 
L’âge D’or apresenta em seu show as 14 canções 
do disco, junto com os maiores sucessos da banda 
Legião Urbana.

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas 
Duração: 1h30 | Ingresso: R$ 40 (inteira)
R$ 20 (meia estendida) | Classificação: livre

ESPECIAL LEGIÃO URBANA –
O DESCOBRIMENTO DO BRASIL

4/2 (DOMINGO) - 19H

Banda L’âge D’or (MG)/Música



A banda tem o propósito de interpretar e fazer 
releituras de grandes clássicos do cantor Zé 
Ramalho, compositor, ícone da música popular 
brasileira.

Dois amigos decidem largar seus empregos formais 
e vão em busca de um circo para trabalharem. Eles 
encontram um circo abandonado e logo dão vida a 
este espaço com números de comédia, acrobacias, 
malabarismo e mágicas.

O enredo deste espetáculo oferece diversos 
elementos afro difundidos pelas regiões do Brasil, 
tais como: o Congado, o Maracatu, o Ijexá, o 
Cabula, o Barravento, etc, trazidos em canções de 
domínio público e de grandes representantes da 
música popular brasileira.

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 1h30 | Ingresso: R$ 50 (inteira)
R$ 25 (meia estendida) | Classificação: livre

Local: Teatro Zélia Olguin
Duração: 1h | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: livre

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 1h20 | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: livre

TONS DO BRASIL CANTA 
“ZÉ RAMALHO”

AS TRAPALHADAS DE
RISADINHA E GARGALHADA FESTEIROS

16/2 (SEXTA) - 20H4/2 (DOMINGO) - 16H 15/2 (QUINTA) - 20H

Tons do Brasil (MG)/Música/MPBRG Produções Artísticas (MG)/Teatro-Circo/Comédia Valentinas (MG)/Música
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O espetáculo é um resgate da Cultura Caipira 
e reúne em seu repertorio o melhor da música 
sertaneja de raiz. Regido pelo maestro Mariano,
o show reúne mais de 25 músicos, que emocionam 
a plateia por sua beleza poética e musicalidade, 
numa reverencia a esta tradicional manifestação 
brasileira.

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 1h30 | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: livre

CHORA VIOLA

17/2 (SÁBADO) - 20H

Orquestra de Viola Caipira do Vale do Aço (MG)/ 
Música/Caipira



Orquestra de Viola Caipira do Vale do Aço (MG)/ 
Música/Caipira
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Inspirado livremente no livro de Nena de Castro, 
o espetáculo conta as aventuras de Mariana, 
uma menina que descobre a magia das letras e 
sons além de suas referências afrobrasileiras e 
se diverte ao entender a origem das histórias e 
lendas africanas.

Local: Teatro Zélia Olguin
Duração: 50min | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: livre

MARIANA CATIBIRIBANA

18/2 (DOMINGO) - 16H

Chrika de Oliveira (MG)/Teatro/Infantil
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A banda mineira apresenta um repertório de 
canções autorais de seu primeiro álbum, com 
uma gama de influencias que passam pela música 
regional, o indie rock e o folk norte-americano. 

Local: Teatro Zélia Olguin
Duração: 1h30 | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: livre

CONTRA O AMOR NÃO HÁ 
ARGUMENTO

17/2 (SÁBADO) - 20H

Banda CantoVerbo (MG)/Música/Contemporânea

Fo
to:

 D
ivu

lga
çã

o

O grupo Choro do Vale foi criado há 10 anos na 
cidade de Ipatinga/MG e tem como premissa 
a valorização e divulgação do choro brasileiro, 
aliado ao samba de raiz e o baião. No repertório, 
clássicos como Pixinguinha, Jacob do Bandolim, 
Ernesto Nazareth e Zequinha de Abrel estão sempre 
presentes.

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas 
Duração: 1h20 | Ingresso: R$ 30 (inteira) 
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: livre

RECEITA DE SAMBA

18/2 (DOMINGO) - 17H

Grupo Choro do Vale (MG)/Música/Choro e Samba

Sidnei de Oliveira apresenta composições que 
fazem parte do CD Prólogo e irá viajar por suas 
influências musicais utilizando violas e violões com 
regionalidade do Rio Grande do Sul, São Paulo, 
Minas Gerais, assim como Argentina, Uruguai e 
Bolívia. Prólogo é a universidade representada pela 
Viola Caipira.

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 1h20 | Ingresso: R$ 30 (inteira) 
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: livre

SIDNEI DE OLIVEIRA – PRÓLOGO 
VIOLA DE 10 CORDAS

21/2 (QUARTA) - 20H

Sidnei de Oliveira (SP)/Música/Instrumental



O show é uma homenagem ao rock e faz releitura 
de várias músicas de sucesso consagradas até a 
década de 90 da banda inglesa Pink Floyd.

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 1h10 | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: livre

DARK SIDE PINK FLOYD 
TRIBUTE 

22/2 (QUINTA) - 20H

Banda DarkSide (MG)/Música/Rock Progressivo
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O Núcleo de Dança-Dor faz imersão no imaginário 
infantil em sua nova montagem de dança-teatro. 
O novo espetáculo é inspirado no poema “Vez em 
quando”, de Daniel Viana.

Local: Teatro Zélia Olguin
Duração: 50min | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: livre

VEZ EM QUANDO

24/2 (SÁBADO) - 16H

Núcleo de Dança-Dor (MG)/ Dança-Teatro

Quem nunca sonhou em ser um super-herói? De tanto ouvir 
histórias de cavalaria em quadrinhos, Dom Alonso Quixano 
pensou ter superpoderes e saiu pelo mundo em busca de 
aventuras. Ao lado de Sancho Pança, seu fiel escudeiro, 
enfrenta gigantes, ladrões e dragões para fazer justiça e 
impressionar sua amada da Dulcinéia. O problema é que tudo 
só existia na cabeça do Super-Quixote. 

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas 
Duração: 1h | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: livre

AS AVENTURAS
DO SUPER-QUIXOTE

25/2 (DOMINGO) - 16H

Coletivo Aberto (MG)/Teatro/Infantil/Contemporâneo

O espetáculo narra a desventura de Lindaurea, uma 
psicóloga bem sucedida que descobriu ao longo da 
vida que o sucesso da beleza de uma mulher feia é ter 
consciência de sua feiura, questionando e criticando o 
padrões de beleza imposto pela sociedade. Lindaurea 
apresenta sua experiência sexual de uma mulher feia 
em busca do homem perfeito.

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas 
Duração: 50min | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: 12 anos

O DIÁRIO SEXUAL DE UMA 
MULHER FEIA

25/2 (DOMINGO) - 20H

Espaço Cultural Casa Laboratório (MG)/Teatro/Comédia



Fo
to:

 N
ilm

ar 
La

ge

Fo
to:

 D
ivu

lga
çã

o

Fo
to:

 D
ivu

lga
çã

o

Fo
to:

 D
ivu

lga
çã

o

O espetáculo aborda o relacionamento entre dois 
irmãos, ao contar a história de Enrico (irmão mais 
velho) e Lino (irmão caçula). No palco, o público vai 
se identificar com questões comuns na relação entre 
irmãos, como oscilações, conflitos e as pontes que os 
unem fraternalmente. 

Local: Teatro Zélia Olguin
Duração: 1h | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: 12 anos

FRATELLO

25/2 (DOMINGO) - 19H

SACADA – Arte em Movimento (MG)/Teatro/Drama

Uma brincadeira séria com o jogo do “bicho homem” 
cortando a própria carne para se tornar “gente”.      
A negação da identidade, dos desejos e instintos em 
prol da sociedade com suas fomes e cavernas. Da 
produção a prostituição do ser pelo bem maior ou 
pela própria sobrevivência.

Local: Teatro Zélia Olguin
Duração: 37min | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: livre

DA CARNE AO CORTE

1/3 (QUINTA) - 20H

Hibridus Dança (MG)/Dança/Contemporânea

Projeto de música autoral que agrega teatro, 
artes visuais e uma formação musical singular, 
que transita entre grupos de música popular e 
orquestra. Foi idealizado por Lucas Pereira a 
partir das músicas de Pedro Gontijo. 

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 1h | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: livre

TERESA E AS CORES

1/3 (QUINTA) - 20H

Lucas Pereira (MG)/Música e Teatro/Música Popular 

Defensor da música caipira e da viola de 10 
cordas, Hyuri Luna é um artista da região do Vale 
do Aço. Acompanhado de sua banda, o cantor 
apresenta um repertório com músicas de artistas 
que marcaram a história da música caipira e 
sertaneja, tais como Sérgio Reis, Almir Sater, 
entre outros. 

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 1h30 | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: livre

HYURI LUNA – A VOZ DO
CAIPIRA

2/3 (SEXTA) - 20H

Hyuri Luna (MG)/Música/Caipira-Sertanejo



A união da musicalidade regional com as cores 
das obras de artistas, fotógrafos e artesãos do 
Vale do Aço temperados com o rico sabor da 
culinária local, será o prato principal para quem 
aprecia a arte.

Show acústico da banda que irá apresentar ao 
público ritmos do pop rock nacional e internacional. 
Cumpadre Nestor tem grande orgulho de se 
apresentar na sua cidade, no Vale do Aço.

Dois na pista é um espetáculo que fala do amor 
entre dois homens. Um na faixa dos cinquenta anos 
e outro com a metade de sua idade. Os dois se 
encontram em um shopping e, a partir daí, surge 
uma forte relação que mescla paixão, amor e medo 
de tudo.

Local: Foyer do Centro Cultural Usiminas
Duração: 4h | Ingresso: Entrada franca |
Classificação: livre

Local: Teatro Zélia Olguin
Duração: 1h45 | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: livre

Local: Teatro Zélia Olguin
Duração: 1h10 | Ingresso: R$ 30 (inteira) 
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: 16 anos

SONS, CORES E SABORESACÚSTICO CUMPADRE
NESTOR 2018 DOIS NA PISTA

4/3 (DOMINGO) - 15H3/3 (SÁBADO) - 20H 4/3 (DOMINGO) - 20H 

Hérique Assis Campos (MG)/Artesanato/MúsicaBanda Cumpadre Nestor (MG)/ Música Alexandre Toledo Produções Artísticas (MG)/ 
Teatro/Drama
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Conhecido por seu trabalho à frente do Graveola, 
Luiz Gabriel Lopes é um prolífico compositor 
de canções. Nos últimos anos, tem circulado 
intensamente em formato solo, tendo passado por 
mais de 15 estados do Brasil e vários países da 
Europa e da América Latina. 

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 1h10 | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: livre

LUIZ GABRIEL LOPES - MANA

4/3 (DOMINGO) - 19H 

Luiz Gabriel Lopes (SP) / Música
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Baseado no Livro da escritora Nena de Castro, 
Leiloca Bruxoca é um espetáculo musical que narra a 
vida de uma família que foi enfeitiçada pela Bruxa da 
Maldição. Após este feitiço, a floresta onde morava 
ficou terrivelmente inóspita, seca e triste. Mas 
esta história não termina assim, há um enigma que 
quebra este feitiço.

Local: Teatro Zélia Olguin 
Duração: 50min | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: livre

LEILOCA BRUXOCA

8/3 (QUINTA) - 15H30
E 19H30

Fito Cia (MG)/Teatro-infantil/Drama

Vários bailarinos e grupos do Vale do Aço se unem 
para expressar um pouco da cultura e diversidade 
do povo árabe. Além da dança do ventre, as 
coreografias apresentam fusões e danças 
folclóricas como Dabke e Port Said. Ao final, o 
público poderá degustar a culinária árabe no foyer 
do Teatro. 

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 2h | Ingresso: R$ 50 (inteira) R$ 25
(meia estendida) | Classificação: livre

DANÇA E CULINÁRIA ÁRABE

10/3 (SÁBADO) - 20H

Cia. Cintia Barros de Danças Árabes (MG)/ Dança, 
música e culinária/Árabe

Uma trupe de artistas mambembes viajam 
em seu mágico carroção para apresentar 
o espetáculo que conta a história de três 
cientistas malucos que inventam uma máquina 
do tempo para voltar ao passado e impedir um 
incêndio que devastou uma reserva florestal.

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 50min | Ingresso: R$ 30 (inteira)
R$ 15 (meia estendida) | Classificação: livre

A MÁQUINA DO TEMPO

11/3 (DOMINGO) -16H

Coletivo7 (MG)/ Teatro/Infantil
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