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Candidatos Setoriais 
 

 

Cultura Alimentar e Gastronomia 

 

Nome: Flávio Eduardo Matias da Silva 

 

Cozinheiro, chefe de cozinha, instrutor e consultor de A&B desde a 

conclusão do curso de cozinheiro no SENAC MG em 1993. Foi 

diretor da AMIGA - Associação Mineira de Gastronomia (2015), onde 

participou e promoveu eventos gastronomia no Mercado central; 11 

CHEFES E UM TROPEIRO na quadra do Salgueiro, etc.); Participa 

da FGM-Frente da Gastronomia Mineira, atuou no seu secretariado 

com propostas e ações para consolidação do network da Rede da 

Gastronomia Mineira para o crescimento e valorização da 

Gastronomia do Estado. Criou e Administra o grupo da FGM - Frente 

da Gastronomia Mineira no Facebook com mais de 3000 membros. 

Criou o Movimento Distrito Guaicurus que tem como meta o resgate 

do passado boêmio histórica da região como forma de trazer uma 

revitalização sem gentrificação dialogando e fortalecendo as vozes 

locais. 

 

 

 

 

 

Culturas Populares Tradicionais 
 

Nome: Antônio Plínio Gusmão 

A área social sempre esteve enraizada em minha vida, aos 18 anos de 

idade no interior na cidade jordânia já iniciava meus projetos sociais, 

dentre o qual a área de esporte era minha referência.  

 

Pra não estender atualmente, tenho 3 iniciativas de projetos: 

1 - Fundação GA - Centro de capacitação e qualificação para pessoas 

vindas do interior.  

2 - Centro de Treinamento Juventus 

3 - Liga de Esporte Pampulha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERFIL DOS CANDIDATOS AO PROCESSO ELEITORAL DE RECOMPOSIÇÃO 

DO COMUC - MANDATO 2018/2019 

 

Candidatos Setoriais 
 

 

Culturas Populares Tradicionais 
 

Nome: Janice de Matos Pires 

 

 

Sou multi-artista, nascida em Belo Horizonte em 1975. Desde os 

oito anos de idade me dedico a arte em todos os sentidos. Sou 

bailarina, artista plástica, musicista, produtora cultural, escritora e 

pesquisadora. Formada em administração com habilitação em 

promoção de eventos lazer e esportes. Pós-graduada em Gestão 

Pública pela Escola de Governo, Pós-graduada em Ensino de Artes 

e graduanda em Pedagogia, além de especialista em Políticas 

Públicas. Dancei 13 anos no grupo CONGÁ de Danças Folclóricas 

e atuei neste como Diretora artística, Bailarina e Diretora executiva. 

Participo de vários grupos de movimentos culturais ligados às 

tradições e à Cultura brasileira. Tenho um bom conhecimento sobre 

as artes folclóricas e Cultura Brasileira. 

Acesso ao portfólio: https://mega.nz/#!W7hW1QQI!c02Qq5-

uGW6n5KXYvnqJ11yLIxfZdq5QDXIkUywssdQ 

 

 

 

 

 

 

Culturas Populares Tradicionais 
 

Nome: Maria Bernadete Mariano de Castro Maia 

 

Pedagoga formada pela PUC-MINAS em 1998, atuo com 

coordenadora, coreógrafa e bailarina do grupo folclórico Aruanda 

desde 2005. Sou ACS do centro de saúde Jardim Montanhês onde 

dirijo e atuo no DANÇA MONTANHÊS. 

Sou consultora e diretora artística da CASA FUNDAMENTAL. 

Recebi o título de COMENDADORA pelos trabalhos realizados na 

cultura popular e também sou jurada do ARRAIAL DE BELO 

HORIZONTE no quesito coreografia dos grupos de acesso e 

especial. Ministro oficinas de Danças Folclóricas em escolas e 

instituições. 

 

 

 

 

 

 

 

https://mega.nz/#!W7hW1QQI!c02Qq5-uGW6n5KXYvnqJ11yLIxfZdq5QDXIkUywssdQ
https://mega.nz/#!W7hW1QQI!c02Qq5-uGW6n5KXYvnqJ11yLIxfZdq5QDXIkUywssdQ
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Culturas Populares Urbanas 

 
Nome: Cristiane Pereira André de Jesus 

 
Produtora cultural a mais de 15 anos em exercício; Promotora popular 

atuando nas bases comunitárias; Educadora – Projeto Proviniências de 

2013 à 2016; Produtora – ONG Paz na Serra de 2015 à 2016; APOIO 

Geral - Associação dos Moradores do Aglomerado da Serra – 2016 até o 

momento. 

 

 

 

 

 

 

Culturas Populares Urbanas 
 

Nome: Ronald Hercules Messeder Esquerdo 

Ronald Hércules Messeder Esquerdo era conhecido, na infância, como 

Roninho e, na adolescência, virou o “Bauxita”. O apelido, que se tornou 

nome artístico, não tem um significado específico, mas foi dado por 

colegas em uma brincadeira e acabou pegando. Nascido e criado em 

Belo Horizonte (MG), ainda criança, demonstrava habilidades 

artísticas. Nos encontros familiares gostava de cantar e contar piadas 

para entreter os parentes. O lado musical herdou do pai, Sr. Carlos, que, 

na juventude, cantava em bares da capital mineira. Seu trabalho como 

Produtor cultural e músico percorreu diversas correntes da arte Popular 

brasileira associando sua personalidade a elementos culturais diversos 

que compõem nossa história. Sua trajetória permite que o artista se 

reinvente todo tempo absorvendo elementos construtivos da arte 

contemporânea sem perder sua essência, ao mesmo tempo em que 

torna-se um guardião de saberes tradicionais transportados ao palco 

pela projeção cênica-musical. 
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Literatura, Livro e Leitura 
 

Nome: Celeste Maria Farias de Souza Dias 

 

Sou Agente Cultural (UFBA/2017), baiana, de Salvador, moro em 

Belo Horizonte desde 2011 e desde 2012 participo dos Saraus da 

Lagoa do Nado; local onde já organizei, juntamente com outros 

amigos poetas/escritores, diversas atividades na área da literatura e 

da cultura; em outubro de 2013, em parceria com o Sociólogo e 

poeta Ricardo Evangelista e mais 10 escritores e jornalistas baianos, 

organizamos o Projeto Escala Cultural Bahia Minas (Coautoria com 

o jornalista, Ivan de Almeida), onde realizamos diversos 

lançamentos de Livros, dentre outras atividades, por vários Centros 

Culturais de Belo Horizonte (Pampulha, São Bernardo, Venda Nova, 

Lagoa do Nado...), estreitando os laços culturais entre esses dois 

estados e trazendo a literatura baiana para Belo Horizonte, em um 

intercâmbio enriquecedor. Já fui uma das homenageadas no Centro 

Cultural Liberalino Alves de Oliveira, tendo um mês de exposição 

dos meus trabalhos literários, no portal da poesia. Segue o Link do 

meu Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9944350871909369 

 

 

Candidatos Regionais 
 

 

Norte 

 

Nome: Rosilda Antonia Luiza de Souza 

 

Moro nessa regional há quatro anos e trago a experiência de atuação 

em movimentos da habitação e da saúde pública. Atualmente frequento 

o Centro Cultural Zilah Spósito onde participo de atividades oferecidas 

pelo espaço. Tenho interesse em participar da Comissão de Cultura 

para contribuir com a formulação e o acompanhamento das políticas 

públicas voltadas para a área da cultura e das artes. 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/9944350871909369
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Oeste 
 

Nome: Ana Clara Ferreira Rodrigues 

 

Meu nome é Ana Clara Ferreira Rodrigues, tenho 24 anos e sou 

publicitária. Atuo profissionalmente com comunicação voltada para 

artes visuais especialmente no design gráfico.  

 

Nasci no bairro Betânia onde vive toda minha vida, e juntamente com 

meus pais, artesãos, sempre me envolvi nos movimentos comunitários 

da região, especialmente a partir dos meus 16 anos, seja através de 

atividades visando a promoção humana com jovens, assim como ações 

culturais nos âmbitos de música, teatro e afins.  

 

Aos 18 anos dediquei-me integralmente por 9 meses para um serviço 

voluntário na Comunidade Missionária de Villaregia em que estive 

trabalhando constantemente no Centro de Acolhida Betânia e Centro 

Cultural Esportivo Betânia, obras socioculturais muito importantes na 

região.  

 

 

 

 

 

Oeste 
 

Nome: Eraldo Leandro de Moraes Junior 

 

Licenciado em Artes Plásticas, pela Universidade do Estado de 

Minas Gerais, UEMG - Escola Guignard (2017); 

 

Atuou como professor regente de aula de artes para alunos com 

deficiência intelectual, designado pelo Estado de Minas Gerais nos 

anos 2015 até 2017; 

  

Atualmente é professor de artes do ensino fundamental no Colégio 

Loyola.  
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Oeste 
 

Nome: Mauro Fernandes Lopes de Lima e Sousa 

 

Publicitário formado pela PUC-Minas é Criador do Blog Sentido-

Anti-horário. Dançarino há 30 anos é criador da Técnica Popular de 

dança de salão – T.P., e fundador da marca Incomodança Danças de 

Salão e também da Cia de mesmo nome onde atua como dançarino, 

coreógrafo e diretor geral. Em 2009 fez para com a comediante 

katiuscia Canoro no quadro Dança dos famosos do Domingão do 

Faustão chegando às semi-finais. Conhecedor de mais de 20 formas 

de se dançar a dois, seu registro profissional data de 2001 pelo 

SATED-MG, órgão no qual também foi jurado da banca de 

capacitação profissional de 2008 a 2016, apto a julgar Balé 

Clássico, Contemporâneo, Danças Urbanas, Danças Populares, 

Danças de Salão e Danças folclóricas. É membro fundador e 

presidente da UNIDAS-BH e da Associação Cultural Incomodança; 

foi membro titular do CMIC, 2015 - Conselho Municipal de 

Incentivo à Cultura de Belo Horizonte e suplente de Artes Cênicas 

no COMUC, 2015 - Conselho Municipal de Cultura de Belo 

Horizonte. 

 

 

 

 

Oeste 
 

Nome: Ronaldo Serpa da Silva Junior 

 

Sou Ronaldo Serpa, tenho 27 anos, formado em história pela 

UFMG e morador do bairro Nova Gameleira. Estou como secretário 

de juventude zonal do PT Oeste. Milito pela CMP MG. Participo do 

ASCA Betânia e da CEBs no bairro Vista Alegre. 
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Oeste 
 

Nome: Saulo de Castro Setragni 

 

Este candidato sempre atuou na região oeste com apresentações no Centro 

Cultural do Salgado Filho. Pertence ao Bloco União do Oeste.  

 

2015 - oficina de teatro com Gabriela Chiari com montagem e 

apresentação das peças Wireless, tecnologia Luso Brasileira e Diversos; 

 

2016 - oficina de dança contemporânea com Márcia Neves ( CCSF). 

 

 


