
 
    
 

 

 
Forró no Escuro 

A banda Forró no Escuro é composta por músicos cegos, todos ex-alunos de 
música do Instituto São Rafael de Belo Horizonte. Ela foi formada em 1998 
e de lá para cá já realizou mais de 450 shows e gravou 03 CDs, sendo o pri-

meiro um CD comercial, o segundo um CD ao vivo com uma demonstração de 
seus shows e o terceiro um acústico também com uma demonstração de seu 
trabalho. No Brasil, tem se apresentado em casas noturnas e eventos nos 
estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Além 
dessas apresentações o grupo já se apresentou em outros países.  
 
Data: 25 de junho.  
Horário: 17h30. 

Local: Praça de serviços do Campus Pampulha da UFMG.  
Preço: Entrada Franca.  
Informações: www.guiaentradafranca.com.br   
 

Chope-Duplo 
 



O duo Chope-Duplo é formado pelos violonistas Pablo Lee e Manuel Alejan-
dro. O duo trás neste sábado um trabalho autoral onde tocam obras como 
Bolero, improviso e canção que abre o show e mostra as variadas influências 
musicais dos músicos Pablo e Manuel.  Em seguida são apresentadas obras 
como a Tonada e Despedida inspiradas no folclore do Chile, interligadas 
com  o Pout-pourri Nordestino e as obras Miguelim, Diadorim, Urucuia e Co-
meçando com a viola, inspiradas na narrativa da  obra de Guimarães Rosa e a 
rica cultura dos Sertões Brasileiros. 
 
Data: 27 de junho.  
Horário: 20h. 
Local: Sala Juvenal Dias. 

Preço: R$10 (inteira) R$5 (meia) 
Informações: www.palaciodasartes.com.br   

                                 

 
Exposição Um presente para Ciccillo 

 
 
Ciccillo Matarazzo, além de empresário, foi um grande incentivador das ar-
tes e da cultura durante os anos 50. Idealizador de um dos mais importan-
tes movimentos intelectuais do país, a I Bienal Internacional de São Paulo, 
em 1951, Ciccillo teve seu trabalho reconhecido de uma maneira muito espe-
cial: recebeu de 48 grandes artistas plásticos, um álbum com obras criadas 
especialmente para ele. E são estas obras que estão à disposição do público 



mineiro, vale a pena conferir esta mostra que contém obras de Di Cavalcan-

ti, Alfredo Volpi, Tarsila do Amaral além de outros. 
Ciccillo Matarazzo foi diretor de empresas de diversos ramos em São Pau-
lo. Francisco Matarazzo Sobrinho, conhecido como Ciccillo teve um papel 
fundamental no estímulo e na difusão da cultura nacional. Em 1946, ele fun-
dou o Museu de Arte Moderna de São Paulo, sendo também um dos fundado-

res do Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) e dos estúdios da Companhia Ci-
nematográfica Vera Cruz. 
 
Data:  27 de junho a 2 de agosto.  
Horário: Segundas: 18h às 21h; terças a sábados: 09h30 às 21h e domingos: 
16h às 21h.  

Local:  Galeria Alberto da Veiga Guignard.  
Preço: Entrada Franca. 
Informações: www.palaciodasartes.com.br  
 

Pra Ver a Banda Tocar 
 
Exposição de fotografias feitas por Clotildes Avellar Teixeira, resultantes 
do trabalho de pesquisa sobre as corporações musicais de Belo Horizonte e 

Mariana. Clotildes Avellar Teixeira é historiadora  especialista em Gestão 
do Patrimônio Cultural e desenvolve trabalhos de pesquisa histórica, recupe-
ração de acervos da cultura popular, coordenação editorial e gestão de pro-

jetos desde 1996 atuando principalmente na linha da preservação da memó-
ria e do patrimônio cultural brasileiro.  
 
Data:  De 16 de junho a 11 de julho.  
Horário: De Terça a Sexta das 09h às 17h e Sábado das 09h às 12h. 

Local:  Centro Cultural Venda Nova.  
Preço: Entrada Franca. 
Informações: www.pbh.gov.br    
 
  



 
 

 
A Viagem de Clara - Em Busca do Eu Perdido 

 

Sinopse da Peça: Clara é uma menina que deseja ser outra pessoa. Antes 
de realizar seu pedido, o Mestre dos Desejos a envia a uma fantástica via-
gem de autoconhecimento... dentro de seu próprio corpo! Passando pelo es-
tômago, intestino, sistema sangüíneo, coração e cérebro, "A Viagem de Clara 
- Em Busca do Eu Perdido" é um musical infantil contemporâneo com temas 
relevantes para as crianças de hoje que vivem em busca de sua identidade 
perdida. A peça é organizada pelo grupo Confesso Cia de Teatro.  
Classificação: Livre.  
Data: 28 de junho.  
Local:  Museu Histórico Abílio Barreto.  
Horário: 11h30.  
Preço: Entrada Franca.   
Informações: www.amigosdomhab.org.br  
 

A Mulher do Meu Amigo 
 

Sinopse: “A Mulher do Meu Amigo” conta a história de Thales, um advogado 

bem-sucedido que está em crise com sua profissão. Casado com a rica, boni-
ta e mimada Renata, ele trabalha no escritório do poderoso e amoral empre-
sário Augusto que, além de chefe, é também seu sogro. Durante uma tempo-

rada de férias, desfrutada numa casa de campo com sua esposa e os amigos 
de longa data Rui e Pamela, Thales decide que vai parar de trabalhar. A re-



solução, aparentemente pessoal e intransferível, acaba afetando a vida de 

todos que o cercam e desencadeando uma série de confusões, como uma im-
provável troca entre os casais. 
Direção: Cláudio Torres. 
Elenco: Marcos Palmeira, Mariana Ximenes, Antônio Fagundes, Otávio Mul-
ler, Maria Luísa Mendonça. 

Classificação: 14 anos.  
Local:  Usina Unibanco de Cinema.  
Horário: 14h20/16h10/17h50/19h30/21h20.  
Preço: SEG, TER e QUI R$12 (inteira) R$6 (meia) QUA, R$10 (inteira) 
R$5 (meia) SEX, SÁB, DOM e FER R$14 (inteira) R$7 (meia).   
Informações: www.usinadecinema.com.br  
 
 


