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 FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO 

. Mais de 522 mil pessoas foram alcançadas diretamente pelas atividades 

do Palácio das Artes, CâmeraSete – Casa da Fotografia de Minas Gerais e Serraria 

Souza Pinto, até 10 de dezembro de 2019. 

 

. Houve um crescimento de 18,93% no público* do Palácio das Artes; de 

13,3% no público médio / atividade * e de 4,39% nas atividades oferecidas* 

 

. Importantes intervenções foram realizadas na infraestrutura do Palácio das 

Artes, garantidas pelo Governo de Minas Gerais. Vários problemas encontrados 

por esta gestão no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes já se encontram 

solucionados: conserto do ar condicionado, reforma da central elétrica, 

do sistema de dimmers e da estrutura cenotécnica, com investimento de 

cerca de R$1,3 milhão.  

 

. Pesquisa de Impacto Econômico das atividades culturais*** mostra que para 

cada R$1,00 de investimento público, houve retorno em tributos de R$3,88 

e de R$32,79 em gastos diretos e indiretos, com mais de 50 segmentos da cadeia 

produtiva movimentados. 

 A FCS gera inúmeras atividades econômicas.  A produção de uma ópera, 

por exemplo, cria em média 250 empregos diretos, considerando 

artistas e técnicos, e outros 60 nas áreas de logística, limpeza, 

segurança, recepção, além de empregos indiretos em diversos outros 

segmentos da cadeia produtiva, tais como alimentação, comércio, 

hotelaria e transporte, entre outros. 

 

. Planejamento Estratégico 2019-2022 elaborado em processo participativo 

e colaborativo com os servidores da FCS. Revistos e elaborados: Missão, Visão, 

Princípios, Propósitos e Objetivos Estratégicos contemplando a multiplicidade, 
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amplitude e relevância da instituição para a política pública de cultura e para a 

sociedade.  

 

. Renovação da cessão do espaço da CâmeraSete – Casa da Fotografia de 

Minas Gerais para a Fundação Clóvis Salgado, pelo detentor Instituto Moreira 

Salles, por mais 10 anos.   

 

. Mapeamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 

agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) aderentes ao 

Planejamento Estratégico, Programação Cultural e demais ações da FCS.  

 

 CORPOS ARTÍSTICOS 

 

. Democratização da oferta cultural com acesso gratuito a 75% de 

atividades dos Corpos Artísticos da FCS (Cia. de Dança Palácio das Artes, 

Coral Lírico e Orquestra Sinfônica de Minas Gerais). Representa aumento de 

23,6% na quantidade de eventos gratuitos realizados pelos Corpos Artísticos*.  

 

. Aumento de 21,5% no público* das apresentações não-gratuitas dos Corpos 

Artísticos, com destaque para o Programa “Em Concerto” que cresceu 

155%. 

 

. Programação comemorativa dos 40 anos do Coral Lírico de Minas Gerais, 

reconhecido como Patrimônio Cultural do Estado (concertos, cerimônias, selo 

comemorativo etc). 

 

 CINEMA 

. Houve aumento de 10% no público geral do Cine Humberto Mauro*, com 

realização de 33 mostras. A 21ª edição do FestCurtasBH 2019 teve um aumento 

de público de 18,9% em relação à edição anterior. 
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 ARTES VISUAIS 

 

. As galerias de artes visuais do Palácio das Artes e da CâmeraSete* tiveram 

um crescimento de 8,22% no público, com a realização total de 23 

exposições no ano. 

 

. A exposição CHICHICO ALKMIM – FOTOGRÁFO reuniu mais de 11 mil 

pessoas, desde sua abertura em 8 de novembro de 2019. As exposições do 

programa ARTEMINAS – Narrativas ferminas reúnem obras de artistas 

mulheres de Minas, voltadas para a arte contemporânea, arte popular, urbana e 

acervo da FCS, com público de mais de 2.100 pessoas no período de 28 de 

novembro a 10 de dezembro.  

 

 CEFART 

 

. Crescimento de 105,79% no número de matrículas (total 2.381) nos 

cursos do Centro de Formação Artística e Tecnológica – Cefart - e de 56,52% 

na quantidade de cursos: 72 cursos Regulares, Complementares, de Extensão, 

Livres e Aulas Abertas)*. Todas as atividades ofertadas foram gratuitas. 

 

. De acordo com pesquisa realizada por alunos da Fundação João Pinheiro**, 

71,9% dos alunos formados nos Cursos Técnicos do Cefart trabalham 

em suas respectivas áreas de formação, sendo que 75% se inseriram no 

mercado de trabalho em menos de um ano após a formatura.  

 

. Em torno de 200 alunos do Cefart participam de grupos voltados para 

a prática coletiva como Banda Sinfônica, Big Band, Coral Infanto-juvenil, Coro 

Sinfônico, Grupo de Choro, Ópera Studio, Orquestra de Violões e Orquestra 

Jovem. 
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. As ações de democratização e inclusão social criaram oportunidade de acesso 

gratuito a mais de 11 mil pessoas a espetáculos nacionais e 

internacionais realizados no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes e a quase 

3 mil pessoas às sessões de cinema no Cine Humberto Mauro. No total, mais 

de 20 mil visitantes foram atendidos nas atividades gratuitas de mediação 

e arte-educação.  

 Essas ações contemplam alunos do Cefart e oriundos de Escolas 

Públicas Municipais e Estaduais, localizadas em todas as regiões de 

Belo Horizonte e Região Metropolitana, além de organizações 

sociais e culturais e de programas sociais e de inclusão do Governo 

de Minas Gerais. 

 


