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Programação especial em comemoração aos
70 anos da Cemig continua nesta semana
Ter 24 maio

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) está com uma extensa programação em
comemoração aos 70 anos de inauguração da empresa.  A partir desta quarta-feira (25/5), estão
previstos novos shows, teatro, muita dança e música, além de diferentes iniciativas voltadas para as
crianças. As atrações podem ser vistas no térreo do edifício-sede, em Belo Horizonte.

A programação desta
quarta fica por conta
da apresentação do
Grupo Minha
Companhia, com o
espetáculo Boo.  O
enredo divertido e
surpreendente conta a
história de duas
palhacinhas que caem
de paraquedas no
meio de uma floresta e

descobrem como sobreviver, enfrentar e superar as dificuldades. Logo depois da apresentação
infantil, o palco recebe a apresentação de dança contemporânea da Cia de Dança Palácio das
Artes. E, fechando o dia, o público acompanhará a voz e o violão de Celso Adolfo, que traz no
repertório o melhor da MPB. As atrações começam às 18h.

O grupo Giramundo traz o seu teatro de bonecos em duas apresentações especiais durante a
semana: na quinta-feira (26/5), a partir das 19h, será a vez do espetáculo Um baú do fundofundo. Já
no sábado (28/5), a partir das 11h, o público vai se encantar com a peça infantil A Bela Adormecida.

Música

As atrações musicais também estarão presentes fechando a programação da semana. Na sexta-
feira (27/5), às 19h, o som ficará por conta da apresentação da banda Samba Queixinho, que levará
para a concha acústica um repertório irreverente, alegre, empolgante, tocando clássicos do samba
e suas vertentes. Já no domingo, a partir das 11h, o show de música infantil será do grupo Pé de
Sonho, que apresentará seus maiores sucessos como o Bicho de Bocão; Lá Vai Chapeuzinho;
Rock da Barata; Que Bicho Será?; Borboleta Azul; Da Barriga da Mamãe; Urso; entre outros.

A entrada para cada atração é gratuita. Todos os ingressos da programação estão sendo oferecidos
no Sympla. Os interessados devem acessar a plataforma para garantir seu ingresso. Os bilhetes
serão apresentados no local dos shows, ficando a disponibilidade para o público sujeita à
capacidade do espaço, além de restrições e protocolos adotados na época da realização de cada
atividade. A concha acústica está montada no prédio-sede da Cemig. O endereço é Avenida

https://www.cemig.com.br/
https://www.sympla.com.br/festival-energia-da-cultura-cemig-70-anos__1583536


Barbacena, nº 1.200, bairro Santo Agostinho. Belo Horizonte/MG.
 

Outras informações e a programação cultural completa em comemoração ao aniversário da Cemig
estão disponíveis neste endereço.

Galeria de Arte Cemig

Além das apresentações culturais e artísticas propostas para esta semana, a Exposição Giramundo
50 anos, inaugurada na última sexta-feira (20/5), ficará aberta para visitação até o dia 30/6 na
Galeria de Arte da Cemig, de segunda a sexta-feira, entre 9h e 18h. A mostra é inédita e, por meio
das peças e do acervo digitalizado, o público poderá conhecer um pouco mais da trajetória do
grupo e passear pelas recordações de um dos teatros de bonecos mais antigos do Brasil. A
exposição é gratuita e de acesso livre.

https://www.cemig.com.br/cemig70anos/

