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Cultura
Ações para todos
Programa Cultural contribui para promover rica agenda de atrações em nossa cidade

Em 2015, o Programa Cultural Unimed-BH apoia 42 projetos, aprovados pela Lei Federal de Incentivo à
Cultura. Entre eles, estão cursos e workshops, programação gratuita do Circuito Instituto Unimed-BH
nas praças adotadas pela Cooperativa, festivais gratuitos ou preços populares para a população de Belo
Horizonte e região.
Confira alguns destaques.

Campanha de Popularização
Teatro e Dança
Atrações para adultos e crianças
Um dos mais importantes e populares
festivais, acontece há 41 anos em
Belo Horizonte e foi apoiado pela
primeira vez pelo Instituto em 2015.
Também pela primeira vez teve atrações
realizadas em Betim.
Período: 6 de janeiro a 8 de março
2.148 apresentações
172 espetáculos
Público: mais de 311 mil pessoas

Exposição: Da Vinci - A exibição
Sucesso mundial ao nosso alcance
Reverenciou as multifaces do renomado
artista italiano Leonardo Da Vinci. Clientes
Unimed-BH tiveram acesso com 50% de
desconto. A exposição teve, ainda, um
importante papel social local, sendo
oportunidade para que crianças da rede
municipal de Contagem prestigiassem a obra
do gênio Da Vinci.

Local: Itaú Power Shopping
Período: 24 de fevereiro a 3 de maio
65 invenções
Público: mais de 35 mil pessoas

Exposição: Senna Emotion
Tributo a um grande ídolo brasileiro
Promoveu o resgate da história de vida e da
trajetória profissional de um dos maiores
pilotos da história da F1, Ayrton Senna.
Local: BH Shopping
Período: 18 de junho a 19 de julho

Público: mais de 20 mil pessoas

Grupo Corpo

Orgulho para todos os mineiros
A celebração dos 40 anos de atividades do
Grupo Corpo lançou dois balés inéditos da mais
importante Cia de dança contemporânea do país.
O espetáculo foi criado em parceria com Samuel
Rosa e Skank, Marco Antônio Guimarães, do
Uakti, e Fábio Mechettida, da Orquestra
Filarmônica de Minas Gerais.

Local: Palácio das Artes
Período: 5 a 9 de agosto
Público: mais de 6 mil pessoas

Orquestra Sinfônica de Betim

Oportunidade de profissionalização e
capacitação
Integra os projetos Oficina Musical e Concertos
Didáticos, parcerias entre o Instituto
Unimed-BH e a Secretaria Municipal de
Educação de Betim. Além da formação musical
dos jovens instrumentistas, as atividades
abrangem o aperfeiçoamento de professores de
música da rede municipal de Betim.

20 corais de alunos das escolas municipais
foram formados.
67 instrumentistas

Circuito Instituto Unimed-BH

Democratização da cultura

Composto por apresentações artísticas abertas
ao público, em 2015 o Circuito Instituto
Unimed-BH leva às praças Floriano Peixoto e da
Saúde, em Belo Horizonte, e à Praça Milton
Campos, em Betim, nove intervenções teatrais.

26 shows e concertos
22 espetáculo de Teatro e Dança

Aulas gratuitas de Alongamento e Caminhada
Orientada e Tai Chi Chuan
Edital Instrumental de Bandas Instrumentais

Festival Cultural Instituto
Unimed-BH
Celebração do trabalho anual

O encerramento das atividades anuais do
Programa de Responsabilidade Social
Cooperativista é marcado pelo Festival
Cultural do Instituto Unimed-BH, no
Grande Teatro do Palácio das Artes. Em
2014, o espetáculo Caymmi filho da Bahia,
intérprete do Brasil homenageou Dorival
Caymmi e contou com a participação de
Dori Caymmi, seu filho.
Local: Grande Teatro do Palácio das Artes
Data: 9 de novembro - 2014
Participantes: mais de 500 pessoas,
incluindo cooperados, colaboradores e
crianças da comunidade
Público: prestigiado por mais de 1.400
pessoas

Ações para o cooperado

Dança a Dois

Bloco Saúde

Coral Unimed-BH

Curso de dança de
salão oferecido pela
Cia Mimulus.

Curso de percussão
ministrado por
Maurício Tizumba.

Regido pelo maestro
Márcio Pontes.

Uniclown

Oficinas Literárias

Edital Cultural

Curso de palhaços
voluntários ministrado pela Spetáculo
Casa de Artes.

Tem como objetivo
trabalhar a redação de
obras literárias, oferecendo ferramentas aos
cooperados.

Possibilitou que
cooperados e seus
familiares inscrevessem
propostas de obras de
arte para exposição no
Centro Médico Unimed.

Confira as principais atrações que estão por vir

- Ópera - Lucia di Lammermoor - Novembro
- Teatro - Relações Aparentes - Novembro
- Sinfônica Pop - Dezembro

Vera Fischer e Tato Gabus Mendes em cena no
espetáculo Relações Aparentes.

Além dos espetáculos exclusivos, diversas atrações acontecem em nossa cidade, como
Savassi Festival, Festejo do Tambor Mineiro, Festival Estudantil de Teatro, Festival
Internacional de Violões, entre outras, patrocinadas pelos cooperados incentivadores da
cultura.

