
 

    

 

 

 
Carnaval a moda antiga. 

 

A velha guarda do samba de Belo Horizonte irá relem-
brar a época áurea do carnaval. 
 
Data: 21 e 23 de fevereiro.  
Horário: Ás 15h e 20h. 
Local: Centro cultural UFMG. 
Preço: Dia 21 às 15h Entrada Franca. 
Dia 21 e 23 às 20h R$10. 
Ingressos no local. 
Informações: www.centrocultural.ufmg.br  

 



                                 

 
Lançamento:'Os Segredos da Bíblia' 

 
A obra literária “Os segredos da Bíblia” é uma análise dos ensinamentos 
bíblicos a partir dos mitos sob a ótica do psiquiatra Carl Jung. As imagens 
mitológicas da Bíblia simbolizam poderes espirituais que os homens carre-
gam dentro da psique, mesmo aqueles que se dizem ateus. Com base nestas 
idéias, o executivo Roberto Lima Netto escreveu o livro “Os segredos da 
Bíblia”, uma visão dos ensinamentos bíblicos sob a ótica psicanalista de Carl 
Jung. 
Roberto Lima Netto é doutor pela Universidade de Stanford em Economic 
Systems Planning e tem uma carreira empresarial de sucesso. Trabalhou no 
Banco Mundial, foi diretor do BNDES e, aos 31 anos, idealizou e foi o pri-
meiro presidente do CEBRAE - que deu origem ao SEBRAE. Foi também res-
ponsável pelo ressurgimento da Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, até 
então uma empresa com grandes problemas financeiros. Além do livro “Os 
segredos da Bíblia” escreveu, entre outros, “O Pequeno Príncipe para gente 
grande” e “Memórias, Sonhos e Reflexões”.  
 

 

Data:  19 de fevereiro. 
Horário:19h. 
Local: Espaço Cultural Terraço Leitura (Leitura Pátio Savassi).  
Preço:  Entrada Franca.  
Informações: www.guiaentradafranca.com.br 



 
 

 
Carnaval Infantil 

As crianças poderão se divertir com uma programação voltada a elas. Serão 
realizadas oficinas para a confecção de máscaras inspiradas no maracatu 
rural, golas de palhaços, maquiagem e estandartes de blocos caricatos. As 
crianças vão participar também de um desfile de carnaval animado por uma 
banda de palhaços e por um boneco gigante, tradicional personagem do car-
naval de rua de Minas. 

 
Data: 22 de fevereiro. 
Horário: 15h às 18h30.  
Local: Shopping Del Rey.  
Preço:  Entrada Franca.  
Informações: www.shoppingdelrey.com.br   
 

 
'Folia de Histórias' 

 

O projeto Feira de Histórias vai entrar em ritmo de carnaval. Os contado-
res de histórias Beatriz Myrrha, Branca Antunes, Cristina Barbosa, Hélio 
Marinho, JP e Nina Quirino  prometem embalar o público da feira com muita 
descontração e alegria. O público irá se divertir com as anedotas, histórias 
curtas, alegres e cheias de humor, costuradas com as tradicionais marchi-
nhas de carnaval. Segundo os narradores, o humor é que comandará a praça, 
juntamente com as marchinhas que alegrarão mais ainda a manhã de sábado 
de quem for passar o feriado na cidade. 
 
Data: 21 de fevereiro. 
Horário: 11h às 13h.  
Local: Feira Tom Jobim.  
Preço: Entrada Franca. 
Informações: www.aletria.com.br  
 

 

 

 



 
 

 
 

 
Mostra Frank Capra 

 
Durante o período carnavalesco haverá exibições de filmes do diretor 
Frank Capra que foi um dos mais preeminentes realizadores de Hollywood 
das décadas de 30 e 40, dando à luz a filmes populistas e idealistas, onde 
mesclavam o divertimento e o sentimentalismo, onde as virtudes do ameri-
cano comum eram enaltecidas. Os filmes fazem parte do Festival de verão 
da UFMG. Serão apresentados os filmes: Aconteceu Naquela Noite, O Ga-
lante Mr. Deeds, Do Mundo Nada se Leva e A Felicidade não se Com-
pra. Confira as sinopses e a programação completa do festival no link abai-
xo. 
 
www.ufmg.br/festivaldeverao  
 
Data: De 21 a 24 de fevereiro.  
Horário: 12h30 (Horário fixo de exibição dos filmes). 
Local: Escola de Arquitetura da UFMG.  
Preço:  Entrada Franca.  
 

 
"Nas Nuvens". 



Ainda dentro da programação do Festival de Verão da UFMG teremos o es-
petáculo teatral “Nas nuvens”. A apresentação retrata, de forma cômica, o 
confronto entre o anjo Gabriel - um malabarista perfeccionista - e sua aju-
dante Querubina - uma dançarina sambista. Técnica sofisticada de malaba-
rismo, contact, cristal balls e fogo são alguns dos elementos que ilustram a 
experiência e a garra dos atores Rose Zambezzi e Stefano Catarinelli. Em 
meio a uma seqüência de gags, movimentos físicos e situações cômicas, os 
integrantes se esmeram para ter uma interação plena com o público. 
 
 
Data: 24 de fevereiro. 
Local: Jardins da Escola de Arquitetura da UFMG.  
Horário: 18h30. 
Preço:  Entrada Franca. 
Informações: www.ufmg.br/festivaldeverao  

 


