
 

    

 

 

 
Duelo de MC's 

As  bandas Kabalah e Homens de Fé são as convidadas desta noite. Uma 
noite que une Rap e Reggae com o único objetivo de celebrar diferentes ma-
nifestações culturais num ambiente harmonioso, aonde todo mundo é igual. 
 
Kabalah: Na estrada desde o início de 2005, a banda Kabalah achou na so-
noridade e na alegria do reggae a maneira mais simples e sincera de levar 
sua mensagem às pessoas. A banda é formada por Radu (voz e guitarra), Di-
gão (guitarra), Ramede Pereira (bateria) e Matheus (baixo).  
 
Confira o som da banda no link abaixo: 
 
http://www.myspace.com/kabalahmusic  
 

Homens de Fé: Com o objetivo musical dentro do Hip Hop, o Grupo Homens 
de Fé vem, desde 2003, misturando ritmo e poesia com ênfase no cristia-
nismo como mensagens de suas letras, transmitindo uma metodologia e um 
novo conceito da fé cristã. Oriundo das vilas que compõem o Bairro Serra, o 
Homens de Fé é composto pelos MC’s Waden Pirata, Wanderosn Deck, Ma-



teus Truta, Bruno e Sam, que também é beatmaker. Em dezembro último, o 
HF lançou seu primeiro disco, intitulado “Primogênito”. O álbum tem 15 fai-
xas, produzidas por Nicolas Vassou (Enece Beats) e DJ Spider, que tam-
bém assina a gravação, mixagem e masterização do disco. 
 
Data: 29 de maio.  
Horário: 21h. 
Local: Viaduto Santa Tereza (abaixo dele).  
Preço: Entrada Franca.  
Informações: www.duelodemcs.blogspot.com  
 

Senta a Pua! 
 
O grupo Senta a Pua! resgata a tradição das antigas gafieiras e da dança 
de salão e traz em seu repertório choros e maxixes de grandes nomes como 
Paulo Moura, K-Ximbinho, Raul de Barros, Zé da Velha e Silvério Pontes, a-
lém de sambas de Chico Buarque, João Bosco e Dorival Caymmi. Neste show 
a banda fará uma homenagem a Ataulfo Alves. Senta a Pua! é formado por 
Rodrigo Torino no violão, Juventino Dias no trompete, Tiago Ramos nos sa-
xofones, Pablo Malta no cavaquinho, Maurício Ribeiro no baixo e Gustavo 
Grieco na bateria. 
 
Data:  30 de maio.  
Horário: 20h. 
Local: Casa do Conde.    
Preço:  R$5 (inteira) R$2,50 (meia) 
Informações: (31) 3213-7112 
 

ROSA CRIOULA 
 
Interessados pela imensa diversidade cultural do Brasil, os integrantes da 
ROSA CRIOULA fazem questão de traduzir em suas músicas, as vivências 
que tiveram nas pesquisas feitas em estados como Maranhão e Pernambuco. 
Também apresentam a cultura de muitas cidades mineiras onde acontecem 
manifestações folclóricas como o lendário "Boi", o "Maracatu", o "Congado" 
e vários outros folguedos que enriquecem nossas poesias populares. 
 
Confira o som da banda no link abaixo: 
 
http://www.myspace.com/rosacrioula  



 
 
 
Data:  31 de maio.  
Horário: 19h.  
Local:  Studio B Music Bar  
Preço: Homens R$10 e Mulheres R$8 
Informações: http://www.estudiobmusicbar.com.br/  
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Encontro Marcado - Meire Regina fala so-

bre o Teatro do Oprimido 
 
A palestrante irá analisar o momento fértil em que se encontra o Teatro do 
Oprimido no Brasil – que  foi fundado nas décadas de 60 e 70 pelo teatró-
logo Augusto Boal – e, principalmente, em Belo Horizonte, com a criação da 
Rede "TÔ em BH". Além de buscar a socialização do movimento e desenvol-
ver estudos sobre as técnicas utilizadas. O encontro destina-se não só aos 
atores e interessados em teatro, mas à comunidade em geral. 
 



Meire Regina possui graduação em Letras pela Pontifica Universidade Cató-
lica de Minas Gerais (PUC-MG) e formação em Teatro do Oprimido pelo Cen-
tro de Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro (CTO-RJ). Meire é poeta, con-
tadora de história e participa do grupo Teatro de Bonecos. Atualmente, é 
articuladora da Rede de Teatro do Oprimido em Belo Horizonte (ToemBH) e 
membro do Grupo Levante. 
 
Data:  30 de maio.  
Horário: 15h. 
Local:  Centro Cultural Urucuia.  
Preço: Entrada Franca. 
Informações: www.guiaentradafranca.com.br   

 
Impressões visuais – 50 anos da Comissão 

Fulbright no Brasil 
 
 
A mostra reúne fotografias que integram acervo de diversas instituições do 
Brasil e dos Estados Unidos, como os brasileiros Museu do Imigrante e Ins-
tituto Moreira Sales e os norte-americanos NASA, Reuters e Associated 
Press, entre outros. As imagens da mostra Impressões Visuais estão organi-
zadas em seis eixos temáticos: herança, política, esportes, cidadania, cultu-
ra e meio ambiente. 
 
Data:  20 de maio a 17 de junho.  
Horário: Segundas: 18h às 21h; terças a sábados: 09h30 às 21h e domingos: 
16h às 21h.  
Local: Espaço Mari'Stella Tristão.  
Preço:  Entrada Franca. 
Informações: www.palacioasartes.com.br  



 
 
 

BUDAPESTE 
 

Sinopse:  José Costa é um ghost-writer, escritor especialista em escrever 
livros para terceiros sob a condição de permanecer anônimo. Na volta de um 
congresso, Costa é obrigado a fazer uma escala na cidade de Budapeste, 
onde acaba conhecendo Kriska, que lhe ensina o húngaro. Casado com uma 
famosa apresentadora de telejornais no Brasil, José agora vive divido por 
duas mulheres, separado entre dois continentes. Baseado no livro homônimo 
“Budapeste” de Chico Buarque. 
Direção: Walter Carvalho.  
Elenco: Leonardo Medeiros, Giovanna Antonelli, Gabriela Hámori, Paola Oli-
veira, Débora Nascimento, Antonie Kamerling,  Chico Buarque.  
Classificação: 16 anos. 
Local:  Usiminas Belas Artes.  
Horário: 14h30/16h50/19h/21h20  
Preço: SEG, TER, QUIN R$10 (inteira) R$5 (meia)  
QUAR R$8 (inteira) R$4 (meia) 
 SEX, SÁB, DOM, FER. R$14 (inteira) R$7 (meia) 

Informações: www.embracine.com.br  
 

PALAVRA (EN)CANTADA 
 
Sinopse: O documentário faz uma reflexão sobre a relação entre a música 
popular brasileira e a poesia e literatura, através de depoimentos e perfor-
mances musicais com artistas como Arnaldo Antunes, Maria Bethânia e Chi-



co Buarque de Hollanda. O filme mostra ainda imagens inéditas e raras, co-
mo a encenação de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Mello Neto, no 
Festival de Teatro Universitário de Nancy, na França em 1966 e uma apre-
sentação de Dorival Caymmi, nos anos 40, cantando e tocando O Mar. 
Direção: Helena Solberg. 
Gênero: Documentário.   
Classificação: Livre 
Local:  Usina Unibanco de Cinema.  
Horário: 16h30/19h50  
Preço: SEG, TER, QUIN R$12 (inteira) R$6 (meia)  
QUAR R$10 (inteira) R$5 (meia) 
 SEX, SÁB, DOM, FER. R$14 (inteira) R$7 (meia) 
Informações: www.usinadecinema.com.br  
 

Sonho de uma Noite de São João 
 

O espetáculo é uma adaptação do grande clássico de William Shakespeare, 
"Sonho de uma Noite de Verão". Adaptado por Mariana Arruda, que tam-
bém integra o elenco do espetáculo, o texto de William Shakespeare ganhou 
em "Sonho de uma Noite de São João" um toque diferente, um jeitinho bra-
sileiro.  
Elenco:  
Giovanna Almeida - Hérmia e Pino 
Mariana Arruda - Helena e Pedro Marmelo 
Thales Ventura - Demétrio, Chico Flauta e Semente-de-mostarda 
Thiago Carvalho - Lisandro e Flor-de-ervilha 
Camila Morena - Novelo e Prólogo 
Thaís Cecília - Puck 
Cristiana Costa - Titânia 
Vandiléia Foro - Oberon 
Direção: Paulinho Polika 
 
Data:  30 e 31 de maio.   
Horário: Sábado, às 20h e domingo, às 11h e 16h.  
Local: Sábado Praça JK e domingo Parque das Mangabeiras.  
Preço:  Entrada Franca. 
Informações: www.guiaentradafranca.com.br  
 

Sessão Bebê 



Esta sessão será apresentado o filme Bonequinha de Luxo que é uma forma 
de homenagear a sua protagonista Audrey Hepburn.  
 
Sinopse: O filme conta a história do envolvimento entre um jovem escritor 
bancado pela amante, e sua vizinha, Holly Golightly, uma prostituta de luxo 
de Nova York que está à procura de um milionário para casar. Com Audrey 
Hepburn e George Peppard.  
 
Data:  30 de maio.   
Horário: 16h.  
Local: Cine Humberto Mauro.  
Preço:  R$2 (inteira) R$1 (meia).  
Informações: www.palacioasartes.com.br  

A Sessão Bebê é uma sessão exclusiva 
para mães e pais com crianças de colo, o ideal seriam bebês de até 18 me-
ses. O projeto surgiu com o intuito de acolher esse público especial. Sendo 
assim, as condições de exibição são também especiais: ingressos a preço 
reduzido (R$ 2,00), luzes do piso acesas durante todo o programa, volume 
do som mais baixo e ar-condicionado mais suave. Alem disso, os pais poderão 
contar com o fraldário recém-inaugurado do Palácio das Artes. Lembrando 
que os filmes são para entretenimento dos adultos, ou seja, quem não tem 
um bebê para acompanhar também pode participar!  
 


