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Alípio de Melo no cenário 
cultural de Belo Horizonte

Demorou arrastados nove anos, mas ficou 
pronto e, enfim, foi entregue à população. O 
Espaço Cênico Yoshifumi Yagi, localizado na 
Rua Leonil Prata, no bairro Alípio de Melo 
(Região da Pampulha) foi inaugurado no último 
dia 14. O início das atividades culturais aconteceu 
no domingo (17), com diversas apresentações 
gratuitas de artistas locais e até internacionais. 
A abertura do teatro era esperada há anos pela 
comunidade. O Espaço Cênico Yoshifumi Yagi 
foi conquistado pelos moradores por meio das 
votações do Orçamento Participativo de 2007 
e é o primeiro equipamento cultural de grande 
porte instalado fora do perímetro da Avenida 
do Contorno. O complexo é composto por duas 
áreas para apresentações, sendo uma aberta, com 
capacidade de 1.800 espectadores, e um teatro 
interno, para 250 pessoas. O prefeito Márcio 
Lacerda e o do diretor de artes cênicas e música da 
Fundação Municipal de Cultura (FMC), Jefferson 
da Fonseca, participaram das solenidades.
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Uma nova experiência 
de lazer e aprendizado está 
sendo vivenciada pelo públi-
co infantil no Shopping Del 
Rey (Região da Pampulha). 
Inspirada em museus que 
despertam o sentimento de 
descoberta nas crianças, 
o Aerolândia propõe in-
teratividade educacional 
para crianças e adolescentes 
nos campos das ciências 
modernas e de invenções 
científicas e tecnológicas, 
dentro de um avião modelo 
Brazilian, de 20 metros de 
comprimento, fabricado pela 
Embraer. O avião foi ins-

talado na Praça de Eventos 
do Shopping. O Aerolândia 
ficará no Del Rey até o dia 5 
de junho, durante o horário 
de funcionamento do shop-
ping, e tem capacidade para 
25 participantes, simultane-
amente no percurso, entre 
adultos e crianças. A visita-
ção será dividida em módu-
los de atividades de física, 
sons e visitação à cabine 
para registro fotográfico. O 
percurso tem duração média 
de 20 minutos e os ingressos 
custam R$ 15. Crianças de 
até 5 anos precisam entrar 
com o responsável.

Perto dos 
animais
A Fundação Zoobo-

tânica de Belo Horizonte 
(FZB) está promovendo 
três importantes projetos 
para aproximar ainda mais 
os visitantes dos animais 
que vivem no Zoológico da 
capital. “O papo animal com 
a Jararaca” acontece todas 
as terças e quintas, na casa 
dos repteis, e consiste em 
apresentar ao publico todos 
os animais recém chegados 
à FZB ou que nascerem ao 
longo do ano.  Assuntos 
como o tráfico e resgate de 
animais silvestres também 
são abordados durante o 
evento. O “Encontro com o 
gorila” acontece às quartas 
e sextas feiras, no recinto 
dos gorilas. O objetivo é 
explicar aos visitantes o 
comportamento e as carac-
terísticas do grupo de gorila 
que vive no Zoológico. Já o 
“Encontro com os animais 
diferentes”, que também 
acontece às quartas e sextas, 
no Zoológico, tem como 
objetivo mostrar os hábitos 
dos animais de grande e 
pequeno porte e aqueles 
ainda pouco conhecidos 
dos visitantes. Mais infor-
mações pelo telefone (31) 
3277-8489.

disney 
on ice 

O novo espetáculo Dis-
ney On Ice – Mundos Fan-
tástico, montagem inédi-
ta que acaba de chegar ao 
Brasil, poderá ser visto em 
Belo Horizonte, em curta 
temporada, entre os dias 12 
e 15 de maio, no Ginásio 
do Mineirinho (Região da 
Pampulha). Os ingressos 
já estão à venda pelo site  
www.ingressorapido.com.br. 
O espetáculo traz as irmãs 
da realeza Anna e Elsa e o 
hilário boneco de neve Olaf 
para contarem a história de 
um amor verdadeiro. Com 

eles mais oito princesas da 
Disney: Ariel, Bela, Cin-
derela, Rapunzel, Tiana, 
Jasmine, Aurora e Branca 
de Neve, que verão os seus 
desejos se realizarem nesta 
coletânea de célebres con-
tos de fadas narrados por 
meio da patinação artística, 
das acrobacias e dos famo-
sos personagens Mickey 
e Minnie. Além de Belo 
Horizonte, as apresentações 
passarão por Porto Alegre 
(RS), a partir do dia 14 de 
abril, e Fortaleza (CE), a 
partir do dia 20 de maio.

o direito 
à Preguiça

 
O artista plástico 

Nuno Ramos abr iu 
e x p o s i ç ã o  i n é d i t a 
no Circui to  Cul tu-
ral Banco do Brasil 
(CCBB- BH), no ulti-
mo dia 27. Intitulada 
“O direito à preguiça” 
a mostra tem como 
principal instalação 
um órgão-andaime: 
um andaime que toca 
como um órgão, com 
quase 15 metros de 
altura. O restante das 
obras, oito no total, 
ocupam o  te rce i ro 
andar do complexo. 
De acordo com Nuno, 
quem andar pelo pá-
tio e salas do CCBB 
BH vai se surpreender 
com elementos que 
emitem movimentos 
e sons, como sambas 
de Carmem Miranda 
e Nelson Cavaquinho; 
instalações que fazem 
a decomposição de 
jornais e até produzem 
cachaça. A exposição 
fica em cartaz até o dia 
26 de junho. O CCBB 
BH fica na Praça da 
Liberdade, 450, Fun-
cionários. A visitação 
pode ser feita de quar-
ta a segunda-feira, das 
9h às 21h. A entrada é 
gratuita.

Aerolândia no 
del rey
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O Espaço Cênico Yoshi-
fumi Yagi, localizado na 
Rua Leonil Prata, s/nº, no 
bairro Alípio de Melo (Re-
gião da Pampulha), teve as 
portas abertas ao publico, 
pela primeira vez, no últi-
mo dia 14. O complexo é 
composto por duas áreas 
para apresentação, sendo 
uma aberta, com capacidade 
de 1.800 espectadores, e 
um teatro interno, para 250 
pessoas.

O início das atividades 
culturais aconteceu no úl-
timo domingo (17), com 
programação gratuita. Os 
destaques foram as apresen-
tações do grupo australiano 
de dança aborígene Descen-
dance, pela primeira vez no 
país, e da renomada Escola 
de Dança Razões do Cor-
po, fundada há 25 anos no 
bairro Alípio de Melo, e que 
é grande formadora e incen-
tivadora da arte na região. 

“Esse espaço é de fun-
damental importância para 
a nossa comunidade, pois 
aumenta a visibilidade da 
cultura em nosso bairro e 
agrega projetos culturais. 

Clarissa Roque, aluna da Escola de Dança na 
inauguração do Teatro Raul Belem Machado.

Teatro Raul Belém Machado, que faz 
parte do espaço Cênico Yoshifumi Yagi

Estou feliz pelo Alípio de 
Melo e como moradora e 
empresária do bairro”, ava-
lia Cynthia Corrêa, diretora, 
professora e coreógrafa da 
Escola de Dança Razões do 
Corpo.

O público presente ainda 
pode ver espetáculos tea-
trais, performances e núme-
ros musicais de artistas da 
comunidade. A inauguração 
do teatro era esperada há 
anos pela comunidade. O 
espaço cultural foi conquis-
tado pelos moradores por 
meio do Orçamento Partici-
pativo de 2007 e é o primei-

setor cultural do município e 
serve também como um bom 
exemplo da importância da 
participação popular para a 
administração pública.

“Temos um novo teatro 
público, fora do limite da 
Avenida do Contorno, o 
que é um marco para a po-
lítica de descentralização 
cultural da cidade e que 
foi construído por meio do 
Orçamento Participativo, 
com muita coragem por 
parte da liderança local. 
Tenho certeza que será 

Espaço Cênico Yoshifumi Yagi é o primeiro complexo 
cultural construído fora do hipercentro de Belo Horizonte

teatro no Alípio de Melo é inaugurado

Homenagem
O nome do espaço é 

uma homenagem ao imi-
grante japonês Yoshifumi 
Yagi, antigo morador do 
bairro Alípio de Melo. Yagi 
protagonizou diversas ini-
ciativas pela melhoria da 
qualidade de vida e do de-
senvolvimento cultural da 
região e foi o idealizador 
desse novo polo cultural.

O teatro interno recebeu 
o nome de Raul Belém Ma-
chado em homenagem ao 
premiado cenógrafo e pro-
fessor, figura fundamental 
das artes cênicas em Minas 
Gerais. Os familiares dos 
dois homenageados acom-
panharam a inauguração do 
espaço.

um polo não só de cultura, 
mas de cidadania, inclusão, 
educação e lazer”, disse. 

Jefferson Coutinho res-
saltou que o espaço é o pri-
meiro teatro público cons-
truído depois de 60 anos na 
cidade e que, mais do um 
local de apresentação, será 
um ambiente para a constru-
ção da cultura.

“Recebemos o equipa-
mento com alegria e com a 
enorme responsabilidade de 
fazer com que a comunidade 
esteja absolutamente inseri-

da, não só nas decisões que 
envolvem a grade de ocupa-
ção, mas especialmente na 
construção de espetáculos. 
Temos muitos artistas na re-
gião e já estamos construin-
do uma agenda de ocupação, 
que envolve espetáculos, 
atividades de formação ar-
tística e ações de reflexão”, 
afirmou.

ro equipamento cultural de 
grande porte instalado fora 
do perímetro da Avenida do 
Contorno.

A solenidade de inau-
guração contou com as pre-
senças do prefeito Mar-
cio Lacerda e do diretor 
de Artes Cênicas e Música 
da Fundação Municipal de 
Cultura (FMC), Jefferson 
da Fonseca, além de outros 
representantes da adminis-
tração municipal, lideranças 
e artistas da cidade.

Para o prefeito Marcio 
Lacerda o novo complexo 
é muito significativo para o 
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As nove regiões de Belo 
Horizonte continuam re-
cebendo os mutirões in-
tersetoriais de combate ao 
mosquito Aedes aegypti. A 
cada semana, a ação é reali-
zada em um bairro diferente 
da capital com o objetivo de 
recolher nas residências e no 
comércio os recipientes que 
podem acumular água e se 
tornar criadouros do mos-
quito transmissor da dengue, 
zika e chikungunya.

 Na Pampulha, os muti-
rões acontecem sempre às 
terças-feiras. O mais recente 
foi no bairro São Francisco, 
que abrangeu 2.313 resi-
dências e estabelecimentos 
comerciais. Mais de 100 pes-
soas fizeram parte da equipe, 
entre elas, agentes de saúde 
da Regional Pampulha e da 
Defesa Civil, voluntários da 
comunidade e dos Conselhos 

Mutirão no Dom Orione - operação pente fino
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Mutirão recolhe 800t de lixo

Distrital e Local de Saúde, 
além de servidores da Re-
gional Pampulha e do CRAS 
Santa Rosa. 

 De acordo com a Re-
gional Pampulha, foram 
recolhidas 792 toneladas de 

material inservível. Mais de 
300 imóveis foram tratados 
com aplicação de larvici-
das. Os principais materiais 
recolhidos foram garrafas 
de vidro (26.500), latas 
(31.200) e pneus (21.600). 

DOMINGO NA PRAÇA 
- No domingo (3), a Praça Manoel de 
Souza Barros, no bairro Castelo (Região da 
Pampulha), recebeu cerca de 1.200 pessoas 
para a 1ª edição do projeto Domingo Legal pra 
Cachorro. A proposta é promover a valorização 
do animal e a integração entre a comunidade e, 
ao mesmo tempo, oferecer uma opção de lazer 
e entretenimento para as famílias do Castelo 
e região. A iniciativa é do grupo Amigos 
Solidários do Club Bar Los Hermanos e deverá 
acontecer todos os meses. As datas ainda não 
foram definidas, mas serão divulgadas com 
antecedência. O grupo Amigos Solidários do 
Club Bar Los Hermanos aceita doações de 
roupas, brinquedos, alimentos, jornais e de 
solidariedade. Outras informações pelo telefone 
98328-8804.

br) atua como ferramenta 
colaborativa na internet 
e visa a disseminação da 
informação sobre possíveis 
focos do mosquito. É sim-
ples participar: as pessoas 
se cadastram e, para fazer 
uma denúncia, informam 
endereço e postam fotos 
do local onde possam estar 
os criadouros do mosquito. 
Para que as informações 
do site sejam confiáveis é 
solicitado o e-mail e, após 
o cadastro, é enviada uma 
mensagem para a validação 
das informações, como se 
fosse uma autenticação. 
“A partir daí o colaborador 
tem a opção de verificar, 
eliminar, chamar um agen-
te público ou entrar em 
contato com o responsável 
pelo local do registro de 
foco”, explica Vinicius.

Também foi feito o recolhi-
mento de 19.370 toneladas 
de materiais depositados 
nas calçadas. Aproxima-
damente 60 mil pessoas 
foram beneficiadas com 
estas ações.

 A gerente do Distri-
to Sanitário na Pampulha, 
Cláudia Capistrano res-
saltou a importância das 
ações. ”O mutirão de lim-
peza representa a concen-
tração de ações de várias 
gerências da Regional. A 
população tem colaborado 
e se faz presente, mas o 
desafio continua. É impor-
tante a realização do check-
-list semanal no interior 
de cada imóvel, por parte 
do próprio morador para a 
eliminação dos criadouros 
e focos de mosquito.”

 

Inovação 
Inaugurado pelo ana-

lista de sistemas Vinícius 
Fonseca, no mês de março, 
o site Foco de Dengue 
(www.focodedengue.com.


