
Espaço Cultural Tergip recebe projeto Música
Pra Viajar na capital mineira
Qui 19 janeiro

De 20 a 27 de janeiro, o Espaço Cultural Tergip recebe o projeto Música Pra Viajar. Composto por
oito atrações de estilos variados, o projeto leva aos passageiros e usuários do Terminal Rodoviário
Governador Israel Pinheiro diferentes músicas que retratam o perfil cultural de Minas Gerais.

As atrações ficam por conta dos artistas Trio Lampião, Dead Lover´s Twisted Heart, Lucas Fainblat,
Daniel Saavedra, Leo Machaka Blues, Brascubazz, Pata de Leão e NEGR.A – Coletivo de Negras
Autoras. 

Segundo Robson Soares, curador do Espaço Cultural Tergip a iniciativa é significativa. “O projeto
Música Pra Viajar é muito importante, pela variedade de música popular que pode ser apresentada,
principalmente para um público tão diverso”, afirma.

Os shows serão apresentados todos os dias sempre às 18h. Concretizado pela primeira vez em
2015, no Aeroporto de Confins, o projeto é uma realização da Nó de Rosa Produções e Eventos.

Espaço Cultural Tergip

O Espaço Cultural Tergip é uma área localizada no hall de entrada do Terminal Rodoviário e é
responsável por receber e promover atrações culturais, proporcionando a interação e a interlocução
da população com a arte. 

Objetivando democratizar os bens culturais, o local resgata uma função social da rodoviária. Para
além de um espaço de embarque e desembarque, de idas e vindas, o Tergip passa a ser um
ambiente de contemplação e contato com obras de artistas mineiros, nacionais e internacionais.

Além da arte que sai dos museus e galerias e passa a ocupar o espaço público, estando mais
próxima da população, os visitantes podem conferir manifestações culturais diversas, como música,
danças populares e até mesmo exposições de brinquedos e carros antigos. A proposta é de que
sejam promovidas atrações periódicas ao longo do ano.

Sob nova administração desde 1º de março de 2016, o Terminal Rodoviário, agora gerido pela
Codemig, tem trabalhado para oferecer segurança, conforto e bem-estar a seus usuários.
Comprometida com as diretrizes do Governo estadual em prol dos mineiros, a Codemig busca
aproximar a arte do cidadão, unindo as pessoas por meio da cultura.

O aumento da eficiência empresarial confere à Codemig competência para atuar em ações voltadas
a proporcionar melhoria da qualidade de vida da população mineira, por meio de ações indutoras
de desenvolvimento e do bem-estar social.

A empresa se integra de forma consciente e madura à política de valorização do cidadão praticada
pelo Governo de Minas Gerais. Outras informações podem ser obtidas no site

http://www.codemig.com.br
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