Ministério da Cultura
e Usiminas apresentam

2º Semestre

1

C

onvidamos você a embarcar em uma jornada
cheia de conhecimento com a programação do
segundo semestre de 2018 da Ação Educativa
do Instituto Cultural Usiminas.

Apresentamos a seguir uma série de atividades que
visam promover a integração de áreas e linguagens como
arte, cultura, educação e meio ambiente. Queremos ser
parceiros na transformação social da nossa comunidade
por meio de ações que contribuam para a formação das
pessoas, troca de conhecimentos, despertar da criatividade
e da curiosidade.
De janeiro a junho deste ano, a Ação Educativa do Instituto
Cultural Usiminas somou um público de 24 mil pessoas
entre estudantes, professores e famílias e contou com
a participação de 144 escolas do Leste de Minas em
atividades direcionadas.
Neste novo roteiro que se inicia, convidamos a todos a
navegar pelas páginas seguintes e se programar para,
juntos, vivenciarmos experiências criativas.
Esperamos você!
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Atividades para todos

Para família

Para estudantes

Para professores

Para crianças

Nossos espaços

Programação especial
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Nilmar Lage

Para estudantes
e professores
Série Espetáculos Didáticos:

apresentações de espetáculos de qualidade que
trabalham as mais diversas linguagens artísticas.

Visitas Teatralizadas: visita lúdica
aos bastidores do Teatro, guiada por dois
personagens.
Programa de Formação de Professores e
Arte Educadores: o programa oferece cursos

e oficinas de artes visuais, teatro, dança, música
e literatura voltados à prática de professores e
arte-educadores.

Conhecendo a Usiminas Mecânica: por

meio de contação de histórias, uma visita
interativa apresenta a transformação do
minério de ferro em aço. Após a visita, os alunos
participam de uma oficina de pintura.

Para Família
Série Espetáculos Didáticos: apresentações
gratuitas de espetáculos de qualidade para as
famílias.

Visitas Teatralizadas: visita lúdica
aos bastidores do Teatro, guiada por dois
personagens.
Arte em Família: vivências artísticas e ateliês
práticos direcionados às famílias. Um momento
de diversão e aprendizado para adultos e
crianças.
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Conhecendo a Usiminas: visita à Usina de

Ipatinga guiada por contação de história com
o objetivo de apresentar de maneira criativa o
processo de produção do aço. A atividade será
seguida de oficina de pintura com agregado
siderúrgico.

Projeto Xerimbabo
Usiminas 2018
Projeto de educação ambiental
com atividades cujas temáticas se
complementam para mostrar como a
fauna, o verde e a sustentabilidade
fazem parte do DNA da Usiminas.
Compõem as atividades do Xerimbabo
deste ano: Seminário para Educadores;
Conhecendo os Xerimbabos;
Conhecendo a Usiminas; Aventura no
Viveiro.
Seminário para Educadores: atividade que
apresentará os espaços do Viveiro de Mudas da
Usiminas, do Centro de Biodiversidade da Usipa
(CEBUS) e da Usina de Ipatinga como locais e
instrumentos pedagógicos de vivências práticas.

Aventura no Viveiro: passeio pelo Viveiro
de Mudas da Usiminas, por meio de contação
de história, que vai abordar a importância da
preservação do meio ambiente.
Conhecendo a Usiminas: visita à Usina de

Ipatinga guiada por contação de história com
o objetivo de apresentar de maneira criativa o
processo de produção do aço. A atividade será
seguida de oficina de pintura com agregado
siderúrgico.

Nilmar Lage

Conhecendo os Xerimbabos: visitas

orientadas e interativas para estudantes
sobre educação ambiental, no Centro de
Biodiversidade da Usipa (Cebus).

Programação
especial
Curso de Iniciação à Gestão da Cultura
com Ênfase em Diversidade: o curso vai
abordar diversos temas relacionados com o
objetivo de mostrar várias etapas e vertentes
atuais que envolvem a gestão cultural.

Nossos espaços
Galeria Hideo Kobayashi: a galeria
abriga exposições diversas, abertas para
comunidade. O espaço oferece visitas guiadas
pelos mediadores da equipe da Ação Educativa
às exposições em cartaz. As visitas buscam
relacionar os temas das exposições com a
experiência de vida dos participantes.
Biblioteca Central de Ideias: com acervo
de mais de 9 mil títulos o espaço aberto ao
público oferece o empréstimo de livros, e
acesso à internet para toda a comunidade, tudo
isso de forma gratuita.
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Programação para estudantes e professores
PARA ESTUDANTES E PROFESSORES

Divulgação

Série Espetáculos
Didáticos

tamanhos variados ajudam a contar essa curiosa
trama, praticamente sem uso de palavras.

MENINO CORAGEM

Dias: 29 e 30 de agosto – quarta e quinta-feira
Horários: 9h e 14h
Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 50 min
Classificação: acima de 4 anos

CIA. ARTICULARTE (SP)

O espetáculo narra a história de um menino
(Boneco Zaki) e sua irmã que se perdem da
família e vivem uma aventura inusitada quando
enfrentam situações estranhas, perigosas e
divertidas. Com muita coragem, eles serão
obrigados a cruzar uma floresta escura, com
seres surreais, depois um mar de criaturas marinhas fantásticas, até chegarem a uma nova
terra. Diversos bonecos e formas animadas de

PARA ESTUDANTES E PROFESSORES

Nilmar Lage

VISITAS TEATRALIZADAS
“Visitas Teatralizadas” é uma encenação que
conta a origem e a história do teatro, de maneira
dinâmica e interativa. Dois atores, juntamente
com o público participante, têm a oportunidade
de ver e explorar a estrutura do Teatro do
Centro Cultural Usiminas, a partir de um texto
lúdico que compara o teatro a um navio. O
pirata Montenegro conduz os visitantes a uma
experiência cercada de curiosidades!

Mês: Setembro
Dia: 4/9 - terça-feira
Horários: 8h, 9h, 10h, 14h e 15h
Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 30 min.
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Agendamento escolar na Ação Educativa a partir
do dia 7 de agosto.

Classificação: acima de 4 anos

Agendamento escolar na Ação Educativa
a partir do dia 21 de agosto.

Mês: Outubro
Dias: 16 e 17/10 – terça e quarta-feira
Horários: 16/10: 8h, 9h, 10h, 14h e 15h

17/10: 8h, 9h, 10h, 14h, 15h e 16h

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 30 min.
Classificação: acima de 4 anos
Agendamento escolar na Ação Educativa
a partir do dia 21 de setembro.

PARA ESTUDANTES E PROFESSORES

Nilmar Lage

Esta atividade tem o objetivo de apresentar de forma
lúdica a transformação do minério de ferro em aço.
Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Por
meio de uma visita interativa, a atriz Raquel Vieira vai
contar sobre a jornada do aço pela Usiminas Mecânica,
uma verdadeira escola de heróis onde ele passará
por sua transformação final e encontrará seu papel
definitivo no mundo: de pontes que unem pessoas a
navios que cruzam os mares. Após a visita, os alunos
irão participar de uma oficina de pintura e experimentar
uma tinta especial, desenvolvendo a imaginação através
de uma atividade muito divertida, ministrada pela artista
Rosane Dias.

Divulgação

PARA PROFESSORES

CONHECENDO A
USIMINAS MECÂNICA

Programa de Formação de
Professores e Arte-Educadores
MEDIADORES DO
ENCANTAMENTO AO TEATRO
DEIVERSON TÓFANO (MG)
A oficina tem por objetivo auxiliar os participantes a
trabalhar o teatro em instâncias mais pedagógicas,
expandindo a sua relação na educação de crianças
e jovens. Espera-se que os professores atuem como
mediadores de seus alunos e que estejam prontos
para absorver a essência da obra artística no
contato com atrações teatrais. E, no envolvimento
com o espetáculo, desmembrar os conceitos e
práticas que podem ser utilizados em sala de
aula, promovendo a preparação do olhar dos
espectadores e o prolongamento dos sentidos que
a obra proporcionou no contato.

Mês: Outubro
Dia: 24/10 – quarta-feira
Horários: 8h e 14h
Local: Usiminas Mecânica
Duração: 3h
Classificação: acima de 10 anos
Agendamento escolar na Ação Educativa a partir
do dia 21 de setembro.

Mês: Novembro
Dia: 1/11 – quinta-feira
Horários: 8h e 14h
Local: Usiminas Mecânica
Duração: 3h
Classificação: acima de 10 anos
Agendamento escolar na Ação Educativa a partir
do dia 4 de outubro.

Deiverson Tófano é mestrando em Psicologia
Social pela PUC BH, pós-graduado Especialista
em Psicodrama pelo IMPSI – Instituto Mineiro de
Psicodrama, Bacharel em Psicologia e Licenciado
em Teatro pela UnB e ator profissional. Atualmente
trabalha como psicólogo social do CRAS e
trabalhos voltados para o estudo e formação em
Psicodrama e Teatro. É fundador do SACADA – Arte
em Movimento e do Psicodrama do Leste Mineiro.
Dias: 20 e 21 de agosto – segunda e terça-feira
Horário: 18h às 22h
Local: Centro Cultural Usiminas
Duração: 8h
Público alvo: Agentes culturais, professores

de língua portuguesa e literatura, artes cênicas,
estudantes de pedagogia e artes, educadores e
outros interessados.
Vagas: 25
Inscrições gratuitas na Ação Educativa a partir
de 2 de agosto.
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Programação para famílias
Divulgação

Série Espetáculos
Didáticos
PARA FAMÍLIA

MENINO CORAGEM
CIA. ARTICULARTE (SP)

O espetáculo narra a história de um menino
(Boneco Zaki) e sua irmã que se perdem da
família e vivem uma aventura inusitada quando
enfrentam situações estranhas, perigosas e
divertidas. Com muita coragem, eles serão
obrigados a cruzar uma floresta escura, com
seres surreais, depois um mar de criaturas marinhas fantásticas, até chegarem a uma nova
terra. Diversos bonecos e formas animadas de

Nilmar Lage

PARA FAMÍLIA

Dia: 29 de agosto – quarta-feira
Horário: 19h
Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 50 min
Classificação: livre
Entrada gratuita, com retirada de ingresso na
bilheteria.

VISITAS TEATRALIZADAS
“Visitas Teatralizadas” é uma encenação que
conta a origem e a história do teatro, de maneira
dinâmica e interativa. Dois atores, juntamente
com o público participante, têm a oportunidade
de ver e explorar a estrutura do Teatro do
Centro Cultural Usiminas, a partir de um texto
lúdico que compara o teatro a um navio. O
pirata Montenegro conduz os visitantes a uma
experiência cercada de curiosidades!

Mês: Setembro
Dia: 4/9 - terça-feira
Horário: 19h
Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 30 min.
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tamanhos variados ajudam a contar essa curiosa
trama, praticamente sem uso de palavras.

Classificação: livre

Agendamento escolar na Ação Educativa a
partir do dia 21 de agosto.

Mês: Outubro
Dia: 16/10 - terça-feira
Horário: 19h
Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas
Duração: 30 min.
Classificação: livre
Agendamento gratuito na Ação Educativa a
partir do dia 21 de setembro.

Nilmar Lage

ARTE EM FAMÍLIA

PARA FAMÍLIA

O objetivo dos encontros é aproximar crianças
e adultos do universo das artes. Podem
participar das atividades crianças de qualquer
idade e seus acompanhantes interessados
em experimentar momentos de interação,
socialização e recreação, por meio
de atividades lúdicas voltadas à arte
e à criatividade.

Duração: 1h30
Classificação: livre
Entrada franca, mediante agendamento
na Ação Educativa. Confira no site
institutoculturalusiminas.com e pelo telefone
31 3824 3731, no mês de cada atividade, o tema
que será oferecido.

Dias: 25 de agosto, 27 de outubro e 24 de
novembro - sábados
Horário: 15h
Local: Centro Cultural Usiminas

Nilmar Lage

PARA FAMÍLIA

CONHECENDO A
USIMINAS
Esta atividade tem o objetivo de apresentar de
maneira lúdica o processo de produção do aço
na Usiminas. Por meio de uma visita interativa
à Usina de Ipatinga (MG), a atriz Raquel Vieira
vai contar sobre a verdadeira jornada do carvão
e do minério (heróis desta história) para se
transformarem em bobinas de aço, perpassando
por seus segredos e curiosidades. Após a visita,
as famílias vão participar de uma oficina de
pintura usando o agregado siderúrgico, material
gerado em várias etapas da produção do aço,
ministrada pela artista Rosane Dias.

Mês: Agosto
Dia: 18/8 – sábado
Horários: 8h e 14h
Local: Usiminas – Usina de Ipatinga
Duração: 3h
Classificação: acima de 8 anos
Agendamento gratuito na Ação Educativa a
partir do dia 2 de agosto.

Mês: Setembro
Dia: 22/9 – sábado
Horários: 8h e 14h
Local: Usiminas – Usina de Ipatinga
Duração: 3h
Classificação: acima de 8 anos
Agendamento gratuito na Ação Educativa a
partir do dia 21 de agosto.
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Mês: Outubro
Dia: 20/10 – sábado
Horários: 8h e 14h
Local: Usiminas – Usina de Ipatinga
Duração: 3h
Classificação: acima de 8 anos

Mês: Novembro
Dia: 10/11 – sábado
Horários: 8h e 14h
Local: Usiminas – Usina de Ipatinga
Duração: 3h
Classificação: acima de 8 anos

Agendamento gratuito na Ação Educativa
a partir do dia 21 de setembro.

Agendamento gratuito na Ação Educativa
a partir do dia 4 de outubro.

Projeto Xerimbabo Usiminas 2018
O Projeto Xerimbabo Usiminas, iniciado em 1984 como pioneiro em Minas Gerais ao abordar a educação ambiental, chega em 2018 com uma nova
metodologia. Com o tema “A Casa da Natureza”, serão oferecidas três atividades cujas temáticas se complementam para mostrar como a fauna,
o verde e a sustentabilidade fazem parte do DNA da Usiminas. O “Conhecendo a Usiminas” e o “Aventura no Viveiro”, tradicionais programas
já desenvolvidos pelo Instituto Cultural Usiminas, se juntam ao “Conhecendo os Xerimbabos” e proporcionam ao público ricas experiências de
educação ambiental no Centro de Biodiversidade da Usipa (CEBUS), na Usina de Ipatinga (Usiminas Ipatinga) e no Viveiro de Mudas da Usiminas.
Nilmar Lage

SEMINÁRIO PARA EDUCADORES

PARA PROFESSORES

Como proposta de visão integrada de
“natureza” e “meio ambiente”, por meio de
três cenários interdependentes - o verde,
a fauna e a sustentabilidade -, o Seminário
para Educadores apresentará os espaços
do Viveiro de Mudas da Usiminas, do Centro
de Biodiversidade da Usipa (CEBUS) e da
Usina de Ipatinga como locais e instrumentos
pedagógicos de vivências práticas para
aplicação de conceitos ambientais e da
sustentabilidade junto à comunidade e aos
estudantes no cotidiano das escolas. Cada
ambiente será apresentado como uma “sala de
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aula viva”, rica em informações e acervo científico,
com roteiros e outras informações.

Dias: 21 e 22/8 - terça e quarta-feira
Horários: 7h30 e 13h
Local: Centro de Biodiversidade da Usipa e Viveiro

de Mudas da Usiminas - Ipatinga
Duração: 3h
Público-alvo: Professores e Educadores
Inscrições gratuitas na Ação Educativa pelo
telefone (31) 98437-3330 a partir do dia 2 de
agosto.

PARA ESTUDANTES

Nilmar Lage

AVENTURA NO VIVEIRO

Duração: 3h
Classificação: acima de 6 anos

Esta atividade foi desenvolvida para que
os participantes possam usufruir de um
momento de descontração e aprendizado
no Viveiro de Mudas da Usiminas, espaço
criado em 1980 para ser um local de
preservação e educação ambiental, acessível
à comunidade. Por meio de uma contação de
histórias, a atriz Raquel Vieira vai abordar
temas como meio ambiente, preservação e
sustentabilidade e a relação da Usiminas com
a cidade na qual vivemos. Os participantes
terão, ainda, um momento prático.

Agendamento escolar na Ação Educativa
pelo telefone (31) 98437-3330 a partir do dia
2 de agosto.

Mês: Agosto
Dias: 23 e 24/8 – quinta e sexta-feira
Horários: 8h e 14h
Local: Viveiro de Mudas da Usiminas

Mês: Setembro
Dias: 18, 19 e 20/9 – terça, quarta e quinta-

feira

Horários: 8h e 14h
Local: Viveiro de Mudas da Usiminas
Duração: 3h
Classificação: acima de 6 anos
Agendamento escolar na Ação Educativa
pelo telefone (31) 98437-3330 a partir do dia
21 de agosto.

Mês: Outubro
Dias: 2, 3 e 4/10 – terça, quarta e quinta-feira

Horários: 8h e 14h
Local: Viveiro de Mudas da Usiminas
Duração: 3h
Classificação: acima de 6 anos
Agendamento escolar na Ação Educativa
pelo telefone (31) 98437-3330 a partir do dia
5 de setembro.

Mês: Novembro
Dias: 21, 22 e 23/11 – quarta, quinta e sexta-

feira

Horários: 8h e 14h
Local: Viveiro de Mudas da Usiminas
Duração: 3h
Classificação: acima de 6 anos

Agendamento escolar na Ação Educativa
pelo telefone (31) 98437-3330 a partir do dia
25 de outubro.
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PARA ESTUDANTES

Nilmar Lage

CONHECENDO A
USIMINAS
Esta atividade tem o objetivo de apresentar
de maneira lúdica o processo de produção
do aço na Usiminas. Por meio de uma visita
interativa à Usina de Ipatinga (MG), a atriz
Raquel Vieira vai contar sobre a verdadeira
jornada do carvão e do minério (heróis desta
história) para se transformarem em bobinas
de aço, perpassando por seus segredos e
curiosidades. Após a visita, os alunos vão
participar de uma oficina de pintura usando
o agregado siderúrgico, material gerado em
várias etapas da produção do aço, ministrada
pela artista Rosane Dias.

12

Mês: Agosto
Dias: 13 e 14/8 – segunda e terça-feira
Horários: 8h e 14h
Local: Usiminas – Usina de Ipatinga
Duração: 3h
Classificação: acima de 10 anos

Mês: Outubro
Dia: 9/10 – terça-feira
Horários: 8h e 14h
Local: Usiminas – Usina de Ipatinga
Duração: 3h
Classificação: acima de 10 anos

Agendamento escolar na Ação Educativa
pelo telefone (31) 98437-3330 a partir do dia
2 de agosto.

Agendamento escolar na Ação Educativa
pelo telefone (31) 98437-3330 a partir do dia
5 de setembro.

Mês: Setembro
Dia: 25/9 – terça-feira
Horários: 8h e 14h
Local: Usiminas – Usina de Ipatinga
Duração: 3h
Classificação: acima de 10 anos

Mês: Novembro
Dia: 27/11 – terça-feira
Horários: 8h e 14h
Local: Usiminas – Usina de Ipatinga
Duração: 3h
Classificação: acima de 10 anos

Agendamento escolar na Ação Educativa
pelo telefone (31) 98437-3330 a partir do dia
21 de agosto.

Agendamento escolar na Ação Educativa
pelo telefone (31) 98437-3330 a partir do dia
25 de outubro.

PARA ESTUDANTES

Nilmar Lage

CONHECENDO OS
XERIMBABOS
Imersão no zoológico do Centro de
Biodiversidade da Usipa (CEBUS), com
visitas orientadas e interativas pelo berço
do Projeto Xerimbabo Usiminas. Desde a
sua criação, o espaço tem fundamental
contribuição à preservação e conservação
da fauna silvestre regional, atuando como
um zoo e um centro de reabilitação da fauna
que acolhe, trata, medica, conserva e devolve
à natureza aqueles animais provenientes do
tráfico e acidentes diversos.

Mês: Agosto
Dias: terça a sexta-feira
Horários: 8h e 13h
Local: Av. João Cláudio Teixeira Sales, 801,
Horto, Ipatinga (MG) – Acesso pela portaria
da Usipa.

Duração: 3h
Classificação: livre
Agendamento escolar na Ação Educativa
pelo telefone (31) 98437-3330 a partir do dia
30 de julho.

Mês: Setembro
Dias: terça a sexta-feira
Horários: 8h e 13h
Local: Av. João Cláudio Teixeira Sales, 801,

Horto, Ipatinga (MG) – Acesso pela portaria
da Usipa.
Duração: 3h
Classificação: livre
Agendamento escolar na Ação Educativa
pelo telefone (31) 98437-3330 a partir do dia
20 de agosto.

Mês: Outubro
Dias: terça a sexta-feira
Horários: 8h e 13h

Local: Av. João Cláudio Teixeira Sales, 801,

Horto, Ipatinga (MG) – Acesso pela portaria
da Usipa.
Duração: 3h
Classificação: livre
Agendamento escolar na Ação Educativa
pelo telefone (31) 98437-3330 a partir do dia
10 de setembro.

Mês: Novembro
Dias: terça a sexta-feira
Horários: 8h e 13h
Local: Av. João Cláudio Teixeira Sales, 801,

Horto, Ipatinga (MG) – Acesso pela portaria
da Usipa.
Duração: 3h
Classificação: livre
Agendamento escolar na Ação Educativa
pelo telefone (31) 98437-3330 a partir do dia
15 de outubro.
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Programação especial

ES PEC IAL

Divulgação

CURSO DE INICIAÇÃO À GESTÃO DA CULTURA
COM ÊNFASE EM DIVERSIDADE
Dividido por módulos, o curso vai abordar diversos temas relacionados
com o objetivo de mostrar várias etapas e vertentes atuais que
envolvem a gestão cultural, como “Desafios contemporâneos para a
Diversidade Cultural”; “Políticas Culturais no Brasil: um balanço crítico”;
“Mediação e públicos de cultura”; “Trabalho Colaborativo, tecnologias
e mobilização”; “Economia da Cultura, Economia Solidária e Economia
Criativa”; “Alternativas de financiamento da cultura”; “Gestão de
Projetos Culturais” e “Produção cultural na prática”.
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Dias: 21, 22, 28 e 29 de setembro

5, 6, 19, 20, 27 e 28 de outubro
9, 10, 16, 17, 23 e 24 de novembro
Horários: sextas, das 18h às 22h
sábados, das 9h às 12h e 13h às 18h
Local: Centro Cultural Usiminas
Duração: 112h
Público-alvo: artistas, agentes e gestores culturais, bem como
instituições culturais que pretendam melhor estruturar sua atuação
na área, unindo aspectos teóricos e práticos da gestão de projetos
culturais.
Inscrições gratuitas na Ação Educativa a partir de 2 de agosto.

Conheça nossos espaços
GALERIA HIDEO KOBAYASHI
NOS S OS ES PAÇ OS

Localizada no Centro Cultural Usiminas, a Galeria Hideo
Kobayashi abriga exposições abertas à comunidade.
Neste semestre, o público poderá conferir exposições
com diferentes linguagens artísticas, sempre com visitas
orientadas que buscam relacionar os temas das mostras
com a experiência de vida dos participantes. Confira a
programação completa no site institutoculturalusiminas.
com e pelo telefone 31 3824 3731.

Horário de funcionamento: terça a sábado, das 10h
às 21h.

Local: Centro Cultural Usiminas
Visitação gratuita
Nilmar Lage

N O S SO S E S PA Ç OS

Nilmar Lage

BIBLIOTECA CENTRAL
DE IDEIAS
Localizada no Centro Cultural Usiminas, a Biblioteca
Central de Ideias é um espaço que promove o diálogo
entre a cultura e a educação de forma descentralizada
e acessível. O acervo é composto por livros de literatura
e arte, além de gêneros de filosofia, administração,
psicologia, terapêutico e literatura infantil.

Horário de funcionamento: terça a sábado, das
10h às 21h.
Local: Centro Cultural Usiminas
Seja sócio: basta apresentar a identidade ou certidão
de nascimento, CPF, comprovante de endereço e uma
foto 3X4.
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Centro Cultural Usiminas
Av. Pedro Linhares Gomes, 3900-A,
Shopping Vale do Aço . Ipatinga . MG
CEP 35160-290. Tel.: 31 3822 2215
Ação Educativa
Terça a sexta, das 8h30 às 12h e 13h às 17h
Tel.: 31 3824 3731 . acaoeducativa@usiminas.com
Projeto Xerimbabo
Tel.: 31 98437 3330

IMPRESSO - PODE SER ABERTO PELA ECT

Galeria Hideo Kobayashi
Terça a sábado, das 10h às 21h
Biblioteca Central de Ideias
Terça a sábado, das 10h às 21h
Tel.: 31 3824 3849

facebook.com/institutoculturalusiminas
www.institutoculturalusiminas.com

PATROCÍNIO
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Bilheteria
Terça a sábado, das 12h às 20h30
Tel.: 31 3822 3031
Teatro Zélia Olguin
Av. Itália, 1890, Cariru . Ipatinga . MG
CEP 35160-114 . Tel.: 31 3825 1670

APOIO

REALIZAÇÃO

