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IMPORTANTE:
Certifique-se que tenha sempre a última versão disponibilizada no site.
Em destaque vermelho, o que foi alterado desde a última versão
Em destaque laranja, o que foi alterado desde a penúltima versão
VIRADA VARGINHA 2018
O festival não-governamental de cidadania de outro mundo! www.viradavarginha.com.br
PROGRAMAÇÃO
_____________________________QUINTA-16/08/2018_________________________
= Quinta (16) – 10h às 17h
Ponto de Informações sobre a Virada Varginha 2018 no Calçadão
Calçadão da Wenceslau Braz
Interação com o público, entrega do mapa guia do festival e início de algumas atividades e atrações.
Durante todo o dia, o Palhaço Asterístico (São Paulo-SP) realizará a intervenção artística Varal Cultural
em que o público poderá deixar uma mensagem, um desenho, uma receita de bolo, uma ideia para o
futuro da antiga Linha Férrea ou mesmo uma declaração de Amor. O resultado será exposto em uma
instalação durante o sábado (18). Das 10h às 13h, alunos e professores do curso de Engenharia de
Produção do Grupo Unis farão atendimento com orientações para pequenos empreendedores sobre
práticas de gestão e de melhorias em seu estabelecimento. Das 11h30 às 16h30, haverá ações de
conscientização de combate à Dengue, com a distribuição de cartilhas interativas, brincadeiras e sessões
de teatro. A ação será feita de forma lúdica e interativa pela equipe da Policlínica Central. Haverá no
local, um ponto de coleta de resíduos eletrônicos pela EcoBrasil e de vidros pela Raneri para serem
destinados à reciclagem. Já das 10h às 18h, o grupo de palhaços Doutores Anjos da Alegria fará
interações com o público no Calçadão. Um momento de descontração e alegria. O grupo acompanhará a
chegada do ET de Varginha e seguirá o cortejo com ele até a Praça da Estação Ferroviária.
= Quinta (16) – 11h às 13h
Observando o Sol com Telescópios
Calçadão da Wenceslau Braz
Você já contemplou o Sol de pertinho? A oportunidade chegou! A equipe do Observatório Vaz Tolentino
de Belo Horizonte em parceria com o Instituto de Pesquisa, Educação e Extensão em Arte Educação e
Tecnologias Sustentáveis - IPEARTES, e com e com a Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte
de Goiás - SEDUCE-GO vai promover a observação do céu por meio de um telescópio profissional. O
público poderá também tirar dúvidas sobre Astronomia com o especialista João Marcos de Almeida
Pinto. Haverá a participação também da profa. Raphaella Cabral do GEDAI-Varginha. Em caso de tempo
nublado, a atividade está mantida, porém com o foco no contexto teórico sobre o tema.
= Quinta (16) – 10h às 11h30
Ligando os Pontos para o seu Futuro Profissional
E. E. Dr. Wladimir de Rezende Pinto (Polivalente)
Nessa vivência, Brenda Freitas mediará uma reflexão sobre como escolher a profissão ideal baseada nas
suas capacidades naturais e conectar com seu propósito de vida. Ótima oportunidade para estudantes
do Ensino Médio e educadores se orientarem sobre este momento de escolhas e decisões. O evento
acontece no Polivalente, e é aberto a qualquer interessado. Sujeito a lotação, 20 vagas para o público
externo.
= Quinta (16) – 17h às 18h
Chegada do ET de Varginha via Rapel
Fachada do Clube de Varginha
Descendo de rapel desde a fachada do Clube, o ET de Varginha se junta a um cortejo mobilizado pelo
grupo de palhaços Doutores Anjos da Alegria que se juntarão a quem desejar participar do trajeto até a
Praça da Estação Ferroviária para a Abertura (entrada livre) do festival. Os Bombeiros Militares e a
empresa de limpeza de fachadas Verticalize auxiliarão, zelando pela segurança da operação.

= Quinta (16) – 18h às 20h
Lançamento da Virada Varginha 2018 (entrada livre)
Estação Ferroviária
Durante a Abertura, em uma espécie de avant-premiere, as atrações, oficineiros e colaboradores e
apoiadores terão a oportunidade de compartilharem em cerca de um minuto, uma breve fala sobre de
que forma e por que colaboram com o festival. O Lançamento começará pontualmente às 18h porque às
20h inicia a tradicional Quinta da Boa Música (QBM) promovida pela Fundação Cultural De Varginha na
Plataforma da Estação. As atrações na noite do dia 16 serão duas bandas: Premiere e Lemak (pop, rock'n
roll e músicas autorais).
= Quinta (16) – 20h30 às 22h30
Passeio Ciclístico Iluminado pela Linha Férrea - 8 km
Estação Ferroviária
A partir das 20h30 acontece a concentração para a 3a Pedalada Iluminada pela nova linha férrea com a
distribuição de 22 LED de iluminação gratuitos para os primeiros que chegarem. O número simboliza os
anos desde o Caso ET de Varginha.
A partida será às 21h, seguindo pela linha férrea até o emblemático muro do Caso ET
de Varginha. O retorno será também pela mesma via, encerrando na Estação, totalizando cerca de sete
quilômetros. Como forma de auxiliar os ciclistas iniciantes, haverá ciclistas experientes acompanhando.
Encerramento estimado às 22h30.

______________________________SEXTA–17/08/2018_________________________
= Sexta (17) – 10h às 17h
Ponto de Informações da Virada Varginha 2018 na Praça Getúlio Vargas
Praça Getúlio Vargas
Mais um dia de interação com o público, entrega do mapa guia do festival e início de algumas atividades
e atrações. Durante todo o dia, o Palhaço Asterístico (São Paulo-SP) realizará a intervenção artística
Varal Cultural em que o público poderá deixar uma mensagem, um desenho, uma receita de bolo, uma
ideia para o futuro da antiga Linha Férrea ou mesmo uma declaração de Amor. O resultado será exposto
em uma instalação durante o sábado (18). Das 10h às 13h, alunos e professores do curso de Engenharia
de Produção do Grupo Unis farão atendimento com orientações para pequenos empreendedores sobre
práticas de gestão e de melhorias em seu estabelecimento. Haverá no local, um ponto de coleta de
resíduos eletrônicos pela EcoBrasil e de vidros não-quebrados para serem destinados à reciclagem. Das
11h30 às 16h30, haverá ações de conscientização de combate à Dengue, com a distribuição de cartilhas
interativas, brincadeiras e sessões de teatro. A ação será feita de forma lúdica e interativa pela equipe
da Policlínica Central.
= Sexta (17) – 11h às 13h
Observando o Sol com Telescópios
Praça Getúlio Vargas
Você já contemplou o Sol de pertinho? A oportunidade chegou! A equipe do Observatório Vaz Tolentino
de Belo Horizonte em parceria com o Instituto de Pesquisa, Educação e Extensão em Arte Educação e
Tecnologias Sustentáveis - IPEARTES, e com e com a Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte
de Goiás - SEDUCE-GO vai promover a observação do céu por meio de um telescópio profissional. O
público poderá também tirar dúvidas sobre Astronomia com o especialista João Marcos de Almeida
Pinto. Em caso de tempo nublado, a atividade está mantida, porém com o foco no contexto teórico
sobre o tema.
= Sexta (17) – 15h às 17h
Campeonato de S.K.A.T.E. de outro Mundo
Praça Getúlio Vargas
Na última Virada o Campeonato de skate inusitado rolou dentro do Lar São Vicente. Desta vez, o evento
acontecerá na Praça Getúlio Vargas, tendo como skatistas e jurados, os usuários da Fundação
Varginhense de Assistência aos Excepcionais - FUVAE. O evento é aberto a qualquer skatista interessado
em participar também, basta comparecer com seu próprio skate no dia. A animação da competição será

conduzida por William do Skate. Haverá premiação de brindes para os participantes.
= Sexta (17) – 19h às 22h
Observando o Céu Noturno com Telescópios
Memorial do ET (Vila Paiva)
Você já contemplou os planetas e estrelas de pertinho? A oportunidade chegou! A equipe do
Observatório Vaz Tolentino de Belo Horizonte em parceria com o Instituto de Pesquisa, Educação e
Extensão em Arte Educação e Tecnologias Sustentáveis - IPEARTES, e com e com a Secretaria de Estado
da Educação, Cultura e Esporte de Goiás - SEDUCE-GO vai promover a observação do céu por meio de
um telescópio profissional. O público poderá também tirar dúvidas sobre Astronomia com o especialista
João Marcos de Almeida Pinto. Em caso de tempo nublado, a atividade está mantida, porém com o foco
no contexto teórico sobre o tema.
= Sexta (17) – 18h às 21h
Cinema no Muro do Rinaldi 2 / Jardim Áurea
Rinaldi 2 (fundos da Creche Municipal Célia Campos Tavares)
O muro nos fundos da Creche Municipal Célia Campos Tavares (rua Milton Nogueira Frota, 15), na saída
para Três Pontas, próxima a entrada da estrada para o Lagamar entre os bairros Parque Rinaldi 2 e
Jardim Áurea será transformado em uma sala de cinema itinerante. Um dos legados da Virada Varginha
2018 será o oferecimento desta tela permanente para exibições, pintada pelo grafiteiro Kaká Chazz.
A atração terá início às 18h com a apresentação do DJ ValdLuca e Xandão com o melhor dos anos 70, 80
e 90. Às 19h será exibido o desenho animado BugiGangue no Espaço com a participação do personagem
ET de Varginha, além de curta-metragens educativos e o documentário Caso Varginha: minuto a minuto,
que sintetiza os principais fatos e questionamento sobre o maior caso da ufologia brasileira. Haverá
distribuição gratuita de pipoca para os primeiros 50 que comparecerem.
= Sexta (17) – 20h às 22h
Estação do Samba
Estação Ferroviária
Apresentações de Dlley + Trio Bom. O quarteto surgiu em 2013 com a ideia de tocar Samba Raiz e
Samba Rock. Numa formação reduzida com Dlley (violão e vocal), Hugo (cavaco e vocal), Will (rebolo,
surdo e vocal), Robinho (pandeiro e vocal), os músicos têm como característica a batucada e o suingue
brasileiro. O projeto é uma iniciativa da Prefeitura de Varginha e é executado pela Fundação Cultural.

_____________________________SÁBADO-18/08/2018________________________
= Sábado (18) – 7h às 13h
Visita Guiada à Horta Muda de Comida
Sítio Urbano Rio Verde (rua do Planalto, 500 - bairro Rezende)
A horta receberá neste dia, o público interessado em conhecer como funciona a produção de alimentos
sem agrotóxicos em Varginha. Os grupos serão formados a cada hora e a visita terá duração estimada de
30 minutos. As crianças se vestem de mini-chefs nesta experiência ecopedagógica que o Sítio oferece
regularmente para escolas. Participação gratuita. No mesmo local acontece rotineiramente uma feirinha
de produtos naturais.
= Sábado (18) – 9h às 12h
Ponto de Informações da Virada Varginha 2018
Praça João Pessoa
Na praça será instalado um ponto de informações sobre o festival, que terá diversas atividades rolando
a poucos metros dali, ao longo da linha férrea.
= Sábado (18) – 9h às 12h
Músicos do Conservatório na Praça João Pessoa
Praça João Pessoa
Diversos músicos do Conservatório Estadual de Música de Varginha se apresentarão de forma inédita e
inusitada. A caixa d’água localizada na Praça João Pessoa será transformada em um palco itinerante. Às

10h acontece a apresentação da Big Band.
= Sábado (18) – 9h às 12h
Doutores do Sorriso no Calçadão
Calçadão da Wenceslau Braz
“Você já ganhou um abraço hoje???” É com esse mote que os Doutores do Sorriso participam da Virada
Varginha 2018. Levando aos participantes a Terapia do Abraço, onde abordam as pessoas e, como o
próprio nome diz, oferecem abraços e distribuem sorrisos! O grupo de voluntários atua na cidade
fazendo visitas em hospitais e asilo, levando alegria aos que mais precisam.
= Sábado (18) – 9h às 16h
Piquenique Literário
Local: Praça do Mártir São Sebastião (300 m da Estação Ferroviária)
Cantinho dedicado aos amantes da leitura. Durante todo o dia de sábado esse espaço será ambientado
para acolher o público interessado em mergulhar na magia dos livros.
= Sábado (18) – 10h às 12h
Banda Trilha Cine no Cine Rio Branco
Local: Cine Rio Branco
Dando continuidade à consolidação da fachada do Cine Rio Branco como um espaço para apresentações
musicais, durante a Virada acontecerá o show da Trilha Cine. No repertório estão as canções que
marcaram as trilhas sonoras dos filmes da década de 1980 e 1990 como “De Volta para o Futuro”, “Uma
Linda Mulher”, “Rei Leão”, “Armagedon”, dentre outros. Ao final da apresentação, às 12h30, o grupo de
Maraquetê de Maracatu de baque virado conduzirá um cortejo musical desde o Cinema até a Estação
Ferroviária, contagiando a todos para as atividades ao longo da tarde na linha férrea.
Corredor de Atrações: desde a Estação Ferroviária até os fundos da Cooperativa Minasul (2 km)
= Sábado (18) – 9h às 18h
Ponto de Informações da Virada Varginha 2018 na Estação Ferroviária
Estação Ferroviária
Mais um dia de interação com o público, entrega do mapa guia do festival e início de algumas atividades
e atrações. Das 9h às 12h, alunos e professores do curso de Engenharia de Produção do Grupo Unis
farão atendimento com orientações para pequenos empreendedores sobre práticas de gestão e de
melhorias em seu estabelecimento. Haverá no local, um ponto de coleta de resíduos eletrônicos pela
EcoBrasil e de vidros não-quebrados para serem destinados à reciclagem.
= Sábado (18) – 9h às 18h
Ponto de Informações da Virada Varginha 2018 na Vila Flamengo
Local: Praça da Vila Flamengo (500 m da Estação Ferroviária)
Interação com o público, entrega do guia do festival e algumas atividades e atrações surpresa rolando.
De 9h às 12h, alunos e professores do curso de Engenharia de Produção do Grupo Unis farão
atendimento com orientações para pequenos empreendedores sobre práticas de gestão e de melhorias
em seu estabelecimento. Haverá no local, um ponto de coleta de resíduos eletrônicos pela EcoBrasil e
de vidros não-quebrados para serem destinados à reciclagem. Das 9h às 16h haverá ações de
conscientização de combate a Dengue, com a distribuição de cartilhas interativas, brincadeiras e sessões
de teatro. A iniciativa é da equipe da Policlínica Central.
= Sábado (18) – 7h às 10h
Eco Corrida de Outro Mundo pela Linha Férrea – 7 + 7 km
Local: Praça da Vila Flamengo (500 m da Estação Ferroviária)
Uma corrida não competitiva cidadã para se redescobrir a linha férrea como uma excelente via de
mobilidade não motorizada, inclusive para práticas esportivas. A Concentração será a partir das 7h e o
trajeto de 7 km percorrerá até o final, o trecho urbano da linha férrea nas imediações da Estação de
Captação de Água da Copasa, às margens do rio Verde. Lá, será oferecido um café-da-manhã aos
corredores, que compartilharão suas experiências durante a corrida. Posteriormente serão convidados a
retornarem caminhando e recolhendo resíduos recicláveis na rota. Haverá pontos no caminho para se
deixar os sacos cheios de resíduos que serão recolhidos pela Virada e encaminhados à CooperET para
triagem, contabilização e destinação correta dos recicláveis. Quem optar por não participar do mutirão,

poderão retornar à Vila Flamengo correndo, totalizando 14 km. A atividade contará com equipe de
apoio da Prolife e Faculdade São Lucas.
= Sábado (18) – 7h às 18h
Instalação Artística Varal Cultural na Linha Férrea
Local: Praça da Vila Flamengo (500 m da Estação Ferroviária)
Durante todo o dia, o Palhaço Asterístico (São Paulo-SP) realizará a intervenção artística Varal Cultural
em que o público poderá deixar uma mensagem, um desenho, uma receita de bolo, uma ideia para o
futuro da antiga Linha Férrea ou mesmo uma declaração de Amor. Deixe sua criatividade fluir. A
Instalação Artístico será a somatória dos dias anteriores, de mensagens recolhidas no Calçadão (16) e
Praça Getúlio Vargas (17).
= Sábado (18) – 8h às 9h30
Yoga na Linha Férrea
Beco da Rua Monte Castelo, 500 na Vila Flamengo (400 m da Estação Ferroviária)
Nesta atividade promovida pela Clínica de Estética Raquel Adelaide em parceria com a Casa do Sol Yoga
e Massagem, o público - iniciantes e praticantes - terá a oportunidade de se conectar consigo mesmo e
com a natureza. O Yoga é um sistema de educação integral, que envolve não apenas o corpo, mas
também a mente e o espírito. É uma prática universal, sendo indicada para todas as pessoas que
desejam ampliar o bem-estar e a autoestima. Sugerimos a todos que levem colchonete, toalha ou algo
para cobrir o piso.
= Sábado (18) – 14h às 19h
Oficinas do Corpo e da Alma
Local: Praça da Vila Flamengo (500 m da Estação Ferroviária)
Este coletivo, gerido pela terapeuta Kenya Ferreira dos Santos, tem como objetivo o desenvolvimento
humano de forma integral, trabalhando consciência corporal com técnicas alternativas e holísticas.
Inúmeras atividades acontecerão no Conselho Comunitário da Vila Flamengo, anexo à quadrinha. Uma
oportunidade para transformar seu corpo em um palco de descobertas! Programação: 14h Contaremos com a exposição fotográfica “Mulheres e o Sagrado” da artista Thalia Fersi | 14h30 - Oficina
de Dança de Salão com Paulo Antônio | 15h30 -, Recital da Poesia “DUALIDADE” e exposição de livros
com a escritora Tina Coelho | 16h30 - Oficina de Dança: A Mulher Sagrada com a Professora Gisele
Castilho | 17h30 - Cromoterapia com a terapeuta Kenya Ferreira dos Santos | 18h00 Consciência
Corporal com a dançarina Paola Mahsati. Não é necessário inscrição prévia, sujeito a lotação da sala,
chegue com antecedência.
= Sábado (18) – 9h às 16h
Doutores Anjos da Alegria na Linha Férrea
Estação Ferroviária
O grupo de palhaços Doutores da Alegria vai interagir com os participantes da Virada Varginha no
percurso da Linha Férrea. Ações como pintura facial, distribuição de nariz de palhaço, dia do abraço e
brincadeiras deixarão o percurso mais colorido e divertido!
= Sábado (18) – 9h às 17h
Exposição Olhares de Outro Mundo por Diego Gazola
Estação Ferroviária
A exótica Nave que alterou a paisagem urbana de Varginha é tema desta exposição fotográfica. Os
quadros retratam o cenário da cidade tendo sempre como destaque o "monumento" tão corriqueiro no
dia-a-dia da população.
= Sábado (18) – 9h às 17h
Exposição The Visceral Mind por Rodrigo Vilela
Estação Ferroviária
Trabalhos inspirados em traumas e medos, o artista plástico de Boa Esperança-MG pinta em nanquim,
acrílica, carvão, café e shoyu que se materializam superfície em telas, cadernos e madeiras.
= Sábado (18) – 9h às 17h
Exposição Minas Gerais Redescobre o Brasil por Diego Gazola
Estação Ferroviária
Neste projeto de 2002, Diego Gazola apresenta atrás de painéis fotográficos bilingues (português e
inglês), o seu olhar durante a primeira viagem que fez a região Amazônia e extremo nordeste do Brasil.

São abordados as experiências e descobertas nos Estados do Pará, Maranhão, Piauí e Ceará, cujo intuito
é desmistificar conteúdos de geografia e história sobre a região que ele não havia encontrado nos livros
didáticos durante sua infância e adolescência.
= Sábado (18) – 9h às 17h
Exposição O Sentimento do Mundo por Eric Tempesta
Estação Ferroviária
Temos duas mãos e o sentimento do mundo, já dizia o poeta Drummond, mas e o resultado disso? É
Arte.
Na exposição “O Sentimento do Mundo”, teremos a oportunidade de apreciar e desfrutar de obras de
arte como fotografias e poemas produzidos por Eric Tempesta.
= Sábado (18) – 9h às 12h
Oficina de Produção de Brinquedos com Recicláveis e de Pipas
Local: Ruela da rua Rio de Janeiro na Vila Flamengo (700 m da Estação Ferroviária)
Os alunos de Educação Física do Unis realização atividades de produção coletiva de brinquedos com uso
de materiais reutilizáveis, além de gincanas e brincadeiras populares. A atuação como educadores do
lazer levará o público de crianças e pais a refletirem sobre as diversas possibilidades de ocupação do
tempo livre, além do reaproveitamento de resíduos bem como fortalecer as relações sociais por uma
melhor qualidade de vida em nossa cidade. Haverá também uma ação da Responsabilidade Social do
Unis, em que uma caixa será alocada para a doação de brinquedos a serem destinados para crianças
carentes no Dia das Crianças.
= Sábado (18) – 14h às 17h
Gincana de Brincadeiras na Linha Férrea
Local: Ruela da rua Rio de Janeiro na Vila Flamengo (700 m da Estação Ferroviária)
Os alunos do curso de Educação Física do UNIS, em parceria com a comunidade, realizará diversos jogos
e brincadeiras em formato de gincana utilizando os brinquedos construídos durante a Oficina de
Brinquedos Recicláveis. Serão Atividades para diversas idades e habilidades realizadas com muita
inclusão, sustentabilidade e diversão.
= Sábado (18) – 9h às 16h
Slackline na Linha Férrea
Local: Praça da Vila Flamengo (500 m da Estação Ferroviária)
Admiradores e curiosos irão se divertir com a presença de atletas e amadores do slack line. Essa
modalidade vem ganhando espaço e amantes por todo o mundo. Uma mistura de técnica e coragem
criam infinitas possibilidades em cima da fita! Reserve um tempinho do seu sábado para andar na linha!
= Sábado (18) – 9h às 11h
Eco CÃOminhada pela Linha Férrea - 3 km
Local: Praça da Mina (1.500 m da Estação Ferroviária)
Em um trajeto de cerca de três quilômetros, a CÃOminhada concentrará a partir das 9h na Praça da
Mina e seguirá até a Vila Flamengo pela linha férrea. O retorno será pelo mesmo caminho, porém com a
proposta de que os tutores dos pets recolhem resíduos recicláveis na rota. Haverá pontos no caminho
para se deixar os sacos cheios de resíduos que serão recolhidos pela Virada e encaminhados à CooperET
para triagem, contabilização e destinação correta dos recicláveis. Já as fezes dos animais serão coletadas
em saco de pão e posteriormente enterradas de forma adquada. A ideia é despertarmos o vínculo
afetivo entre humanos e cães por meio do contato com uma potencial via não-motorizada adequada
também para o passeio com pets. A atividade conta com o apoio logístico da Dog Fitness e do curso de
Medicina Veterinária do Unis.
= Sábado (18) – 9h às 11h
Jogando Tênis na Linha Férrea
Local: Ruela da rua Rio de Janeiro na Vila Flamengo (700 m da Estação Ferroviária)
A rua Rio de Janeiro será convertida em mini-quadras de tênis em paralelo à linha férrea. Essa é a
proposta da academia Double Game por meio do projeto “Raquetinhas para Todos” durante a Virada.
Serão montadas mini-quadras para aulas de uma hora de duração entre 9h às 11h. Não é necessário
inscrição prévia.

= Sábado (18) – 9h às 15h
Barraquinha de Ouvidoria do SUS
Local: Praça da Vila Flamengo (500 m da Estação Ferroviária)
O SUS estará presente apresentando sua plataforma virtual de Ouvidoria e como os cidadãos podem
utilizá-la.
= Sábado (18) – 9h às 16h
Vivencie os Óculos de Realidade Virtual (VR) na Linha Férrea
Local: Praça da Vila Flamengo (500 m da Estação Ferroviária)
A tecnologia VR permite que o usuário tenha uma experiência 360 graus ao utilizar um óculos especial
acoplado a celulares que suportem Realidade Virtual. Durante a Virada Varginha, o Coletivo GDG
Varginha realizará oficinas para que você aprenda a construir seu próprio óculos, experienciando a
tecnologia através de vídeos que proporcionam uma visão em 360 graus.
= Sábado (18) – 9h às 12h
Revitalizando a Praça José Pernambuco
Local: Praça José Pernambuco (300 m da Estação Ferroviária)
Pouquíssima conhecida com o seu nome oficial, a praça é emblemática na história do Carnaval
varginhense. Ali acontece os ensaios e concentração do tradicional bloco carnavalesco Viúvas Virgens.
Durante a Virada, um mutirão realizará de forma colaborativa, melhorias e embelezamentos
paisagísticos no local como floreiras de pneu e mandalas coloridas. Participe você também!
= Sábado (18) – 9h30 às 18h30
Música no Beco da Rua Monte Castelo
Local: Beco da Rua Monte Castelo, 500 (400 m da Estação Ferroviária)
Músicos solo e bandas transformarão o final da rua, próximo à Academia Happy Fitness e Bicicletaria
Rex em um inusitado palco com música de boa qualidade. Programação: 9h30 às 11h - Jaqueline Nicolau
e Amigos. 11h30 às 12h30 - Luquinha e Xico. 13h às 14h30 Lilly Joplin. 15h às 16h - Banda Mind Trip.
16h30 às 17h30 - Cacá e Milange. 17h30 às 18h30 Homill Jr. Samba & Rock Banda.
Sábado (18) – 9h às 16h
Feira de Trocas na Linha Férrea
Local: Praça da Vila Flamengo (500 m da Estação Ferroviária)
A ação contará com uma feirinha de trocas de qualquer produto inservível para você e potencial de
utilidade para alguém, além de um espaço para doação e trocas de livros. Durante todo o sábado (18), a
Praça será referência para quem deseja fazer a energia circular na nossa Feira. No caso de não haver
nada em casa que queira desapegar, alimentos não-perecíveis são bem-vindos. Teremos um lindo Bazar
com roupas, livros, acessórios e uma infinidade de possibilidades que certamente irá se renovando no
decorrer do dia. Nesse Bazar o dinheiro não é moeda de troca, a troca é um por um, independente do
valor comercial. Escolha com carinho uma peça para desapegar e se surpreenda com as possibilidades
do que pode levar do Bazar. Teremos uma sessão especial para os livros e um cantinho de leitura lindo
para quem quiser aproveitar e já dar uma folheada no seu livro “novo”. A Virada Varginha acredita em
um formato de economia solidária e criativa. Venha fazer parte desse consumo consciente, uma
revolução onde todos saem ganhando!
= Sábado (18) – 9h às 14h
Encontro de Cultivadores de Bonsai na Linha Férrea
Estação Ferroviária
Uma oportunidade para o público conhecer a técnica de cultivo de bonsai, inclusive alguns produzidos
com árvores nativas da região. O Bonsai não se trata de uma espécie vegetal específica, mas sim de uma
técnica utilizada em árvores com o objetivo de “miniaturizar” inspirando-se em formas existentes na
natureza. Não há árvore de Bonsai, mas sim um processo de seleção e transformação de árvores que
tenham potencial para se assemelhar a uma réplica da natureza.
= Sábado (18) – 9h às 17h
Estação VOCÊ
Local: Praça da Vila Flamengo (500 m da Estação Ferroviária)
O Instituto VOCÊ, uma das mais renomadas empresas de treinamentos em desenvolvimento humano do
Brasil te convida para a Estação VOCÊ. Um momento para dinâmicas e bate-papo sobre
autoconhecimento e evolução. Afinal de contas, você sabe o que tem te impedido de realizar seus

sonhos? Você tem agido em prol deles ou deixado a vida no "piloto automático"? Tem algum
comportamento que você quer mudar, mas não consegue? Aproveite essa oportunidade, acreditamos
que você possa muito mais!
= Sábado (18) – 9h às 17h
Oficina da Mente - Exposição e Workshop de Pintura
Local: Praça da Vila Flamengo (500 m da Estação Ferroviária)
Conecte sua mente ao universo das cores, do belo e da Arte. Maisa Gallo faz um convite para sua
exposição de telas durante a Virada Varginha. Além dos quadros expostos, a artista conduzirá
workshops de pintura durante o todo o dia.. “Oficina da Mente” é o momento de relaxar e expandir sua
criatividade, ligar seu Eu com a energia positiva da vitalidade.
= Sábado (18) – 9h às 17h
Oficina de Desenhos - Retratos e Cenários da Linha Férrea
Local: Praça da Vila Flamengo (500 m da Estação Ferroviária)
O desenhista Ender compartilhará técnicas de desenhos com o público interessado, retratando cenários
e memórias sobre a Linha Férrea. Quem desejar ser retratado, o artista realizará o trabalho ao valor
promocional de R$10,00.
= Sábado (18) – 9h às 16h
Ocupação Lúdica da Central dos Jogos
Local: Ruela da rua Rio de Janeiro na Vila Flamengo (700 m da Estação Ferroviária)
Dezenas de jogos e brincadeiras surgem de dentro de uma Kombi repleta de surpresa para o público
infantil e também de todas as idades. A atração vem de São Paulo exclusivamente para a Virada
Varginha 2018 em um oferecimento do SEBRAE e com o apoio da Associação Comercial e Industrial de
Varginha - ACIV.
= Sábado (18) – 10h às 18h30
Música no Palco da Vila Flamengo
Local: Praça da Vila Flamengo (500 m da Estação Ferroviária)
Grandes bandas de Varginha e região se apresentação neste palco instalado entre as ruas Rio de Janeiro
e Tiradentes no entorno da Praça da Vila Flamengo. Programação: 10h às 11h - Banda do João. 11h30 às
12h30 - Tributo Anos 80. 13h às 14h - Bille Rock. 14h30 às 15h30 - Zepherin. 16h às 17h - Carcádia (Santa
Rita do Sapucaí-MG). 17h30 às 18h30 - Sissibonaflá.
Sábado (18) – 9h às 12h
Circuito de Exercícios Funcionais, Ritmos e Zumba na Linha Férrea
Local: Praça da Vila Flamengo (500 m da Estação Ferroviária)
Uma atividade organizada pela Double Game na quadra da Vila Flamengo. A modalidade de exercícios
físicos que foge do padrão repetitivo de treinos da academia. O circuito funcional consegue combinar
movimentos que você costuma fazer no seu dia a dia, mas eles são associados a outros para gerar maior
resistência, coordenação motora, força e equilíbrio. De 9h às 10h Aula de Zumba com a profa. Karen
Guido e prof. Max Lial. Já pela Double Game, das 10h às 11h. Exercícios Funcionais e das 11h às 12h Aula
de Ritmos.
= Sábado (18) – 10h às 12h
Batalha de MC na Linha Férrea
Local: Estação Ferroviária
Hip-Hop e duelo de MC: uma mistura perfeita para transformar a Estação Ferroviária no reduto da
cultura de rua varginhense. Produzido pela Vai que Vai Eventos, o festival reunirá MCs de Varginha e
região. O vencedor gravará sua faixa em um estúdio profissional. Abertura com Ezão do Rap
(Varginha-MG), Zero35 (Varginha-MG) e RAP 100 K.ô (Ilicínea-MG).
= Sábado (18) – 9h às 16h
Venha praticar Calistenia e Parkour na Linha Férrea
Estação Ferroviária
Oficina de demonstração e prática das duas modalidades esportivas, na qual praticantes experientes
farão a introdução e o acompanhamento para os iniciantes. Recomenda-se o uso de tênis confortável e
roupa adequada para esportes.
= Sábado (18) – 9h às 18h
Lounge Hippiezinha Zen

Local: Praça da Vila Flamengo (500 m da Estação Ferroviária)
Uma parceria entre a Hippiezinha e Borboletas Zen, esse lounge vai ser pura cor, criatividade e arte! O
espaço é um convite para a experimentação! Conta com exposições de arte, moda e acessórios, além da
realização de workshops como o de borboletas feitas com o método de dobraduras de papel, usando
material reciclado. A Borboleta Zen tem o intuito estimular a arte como terapia, criando também uma
possibilidade de geração de renda. O conceito da Hippiezinha é o de liberdade e empoderamento. A
soma dessas duas forças criativas fez nascer esse espaço de acolhimento e liberdade!
= Sábado (18) – 11h às 15h
Oficina de Produção de Plaquinhas para a Linha Férrea
Local: Praça da Vila Flamengo (500 m da Estação Ferroviária)
A Oficina de produção de plaquinhas elaboradas com pintura em madeira será empreendida por Juliana
Gaya. As mensagens positivas serão instaladas ao longo da linha férrea.
= Sábado (18) – 11h às 11h30
Desfile Hippiezinha
Local: Praça da Vila Flamengo (500 m da Estação Ferroviária)
O desfile acontecerá durante o intervalo da apresentação de bandas no palco da Vila Flamengo. Será
apresentado o Boho Style, uma mistura eclética, livre, hippie e boêmia com cores, texturas e
principalmente elementos étnicos, mas sempre com um toque de sofisticação e glamour. Essa leveza
nas peças, com vestidos, batas e saias fluidas, retrata uma busca pela suavidade, e sua característica
essencial é um look despojado propositadamente. A Hippiezinha valoriza a arte, a liberdade de escolha,
a força da mulher e sua versatilidade, além de apresentar uma junção de trabalhos artesanais como
forte tendência no mundo da moda.
= Sábado (18) – 10h às 16h
Música no Jardim do Barranco do Dinho
Local: Jardim do Barranco do Dinho (1.500 m da Estação Ferroviária)
O jardim foi criado e é mantido pelo músico varginhense Dinho Batistão. Durante a Virada, ele e amigos
promoverão um dia de muita música neste oásis próximo à Praça da Mina e ao lado da Cooperativa
Minasul. Traga seu lanche e faça parte do piquenique colaborativo enquanto curte o som. Programação:
10h Rafa Carloto Som Eletrônico. 12h30 Sambalanço. 13h Milena Castro. 13h30 Sopro Divino. 14h Nita
Rodrigues. 14h30 Michel Bacana. 15h Luquinha e Xico. 15h30 Evil Zé.
= Sábado (18) – 12h às 16h
Revitalizando o Jardim do Barranco do Dinho
Local: Jardim do Barranco do Dinho (1.500 m da Estação Ferroviária)
O jardim foi criado e é mantido pelo músico varginhense Dinho Batistão. Durante a Virada, um mutirão
realizará de forma colaborativa, melhorias e embelezamentos paisagísticos no local. Participe você
também!
= Sábado (18) – 13h às 18h
Atendimentos de Acupuntura
Estação Ferroviária
A acupuntura é um conjunto de práticas terapêuticas inspirado nas tradições médicas orientais. A
acupuntura busca a recuperação do organismo como um todo pela indução de processos regenerativos,
normalização das funções alteradas, reforço do sistema imunológico e controle da dor. A ação de
atendimento em Acupuntura durante a Virada Varginha contará com Acupunturistas com formação
reconhecida pelo MEC, professores que já atuam na área.
= Sábado (18) – 15h às 17h
Memória Viva com Idosos do Lar São Vicente
Local: Praça da Vila Flamengo (500 m da Estação Ferroviária)
Vamos juntos prestigiar a memória viva da nossa cidade! Os velhinhos do Lar São Vicente serão
agraciados com um espaço de caracterização especial na Vila Flamengo! Várias opções de roupas de

época, figurinos e acessórios estarão disponíveis para que eles se divirtam se lembrando de como se
vestiam na época em que o trem circulava por Varginha. Depois de caracterizados serão fotografados e
as imagens se transformarão em exposição a ser exposta no Lar São Vicente.
= Sábado (18) – 15h às 17h
Festival de Pipas de Outro Mundo na Linha Férrea
Local: Jardim do Barranco do Dinho (1.500 m da Estação Ferroviária)
Um festival surpreendente de pipas sem cerol vai rolar na linha férrea. Serão oferecidas até 50 pipas
com linha aos primeiros que chegarem, além da produzidas pela manhã durante uma Oficina. O
participante que levar a pipa autoral mais “de outro mundo”, e a que subir mais será premiada.
Iniciativa realizada em parceria com a AFAS - Associação Feminina de Assistência Social/Varginha, 24°
BPM e alunos de Educação Física do Unis.
= Sábado (18) – 19h às 22h
Observando o Céu Noturno com Telescópios no Centro
Local: Arquibancada do Estádio 7 de Setembro (200 m da Estação Ferroviária)
Você já contemplou os planetas e estrelas de pertinho? A oportunidade chegou! A equipe do
Observatório Centauro de Cambuquira-MG estará novamente na Virada em conjunto com o astrônomo
amador varginhense Daniel Serafim para promoverem a observação do céu por meio de um telescópio
profissional. O público poderá também tirar dúvidas sobre Astronomia com eles. A atividade será no
Estádio do 7 de Setembro, na rua Paraná, próximo à Estação Ferroviária, em um ambiente propício à
observação noturna. Em caso de tempo nublado, a atividade está mantida porém com o foco no
contexto teórico sobre o tema.
= Sábado (18) – 12h às 18h
DJs na Estação
Estação Ferroviária
A música eletrônica, em suas mais diversas vertentes também terá espaço durante a Virada Varginha
2018. A curadoria das atrações é do DJ Túlio Xavier e conta com o apoio de divulgação e decoração da
GAYA Eventos Alternativos. Programação: 12h: Val dluca e Xandão - Big Ben Retrô anos 70, 80, 90 | 13h:
Thaner e Otávio R. - House, Deep, Tech e Tech House | 14h: Jefinho (Jheffh) e Paulo Roberto (Sefiroth) Progressive House | 15h: Bruno Henrique e e Jaime Bittencourt - Techno | 16h: Lincoln (Alusid) Progressive Psytrance | 17h: Thiago (Guizuh) e Túlio (Oktane) - Full On.
= Sábado (18) – 19h às 22h
Cinema na Estação Ferroviária– Ufologia e Cidadania
Estação Ferroviária
Os mistérios sobre o Caso ET de Varginha, assim como documentários inspiradores sobre a revitalização
de espaços públicos serão os temas que permearão essa coletânea de filmes e documentários que serão
exibidos na Estação Ferroviária. A programação sobre o Caso ET de Varginha conta com a curadoria do
Canal de Ufologia no YouTube “João Marcelo” e Grupo de estudos e Pesquisas ufológicas de Sorocaba GEPUS. Já a programação sobre engajamento cidadão é um oferecimento da Plataforma digital de
vídeos Videocamp.
Territoriar – Ambientes Educativos Inspiram Novas Aprendizagens| 19h às 19h30
(documentário – classificação livre – 30 minutos – ano 2016)
O documentário apresenta a iniciativa Territoriar, um projeto que busca promover a qualidade da
educação e a permanência escolar de meninos e meninas por meio da participação da comunidade na
ressignificação de ambientes pedagógicos considerando a convivência, a humanização, a ludicidade, a
investigação e o sentimento de pertencimento territorial.
ET de Varginha no Programa Fantástico | 19h30 às 19h45
(reportagens de TV – classificação livre - 15 minutos – ano 1996)
Primeira reportagem exibida no Fantástico da Rede Globo em 1996

Caso Varginha: minuto a minuto | 19h45 às 20h
(documentário – classificação livre – 15 minutos – ano 2016)
Uma compilação dos principais fatos e questionamento sobre o maior caso da ufologia brasileira
produzido por João Marcelo e Weslem Andrade.
Varginha: A Roswell Brasileira | 20h30 às 21h30
(documentário – classificação livre – 50 minutos – ano 2001)
Documentário do canal argentino Infinito sobre o Caso Varginha.
Mesa de Debate sobre o Caso ET de Varginha | 21h30 às 22h
A roda de conversa após o documentário será mediada pelo ufólogo Marco Antônio Leal e o curador do
canal de ufologia no You Tube, João Marcelo.
= Sábado (18) – 17h30 às 20h
Cinema no bairro Carvalhos
Muro do Centro Comunitário do Carvalhos
O muro dos fundos do Centro Comunitário será transformado em uma sala de cinema itinerante. Será
exibido o desenho animado BugiGangue no Espaço com a participação do personagem ET de Varginha,
além de curtas-metragens educativos e o documentário Caso Varginha: minuto a minuto, que sintetiza
os principais fatos e questionamento sobre o maior caso da ufologia brasileira. Haverá distribuição
gratuita de pipoca para os primeiros 50 que comparecerem. O filme é o mesmo exibido na Virada de
2017 em que foi projetado no bairro Novo Tempo.

Observações:
- Recomendamos que chegue 30 minutos antes do horário das atividades escolhidas.
- A organização fará o máximo esforço para bem acomodar a todos.
- Programação está sujeita a alterações sem aviso prévio, no site você encontra sempre a última
versão para download.
- Mais informações no site www.viradavarginha.com.br

