
CÂMARA DE FOMENTO À CULTURA MUNICIPAL [CFCM] – CURRÍCULOS 

SOCIEDADE CIVIL 

 

ARTES CÊNICAS 

 

TITULAR: TUCA PINHEIRO 

 

 

Nome completo: Heitor Pinheiro 

Perfil do candidato na plataforma mapa cultural bh: Tuca Pinheiro 

Currículo resumido:  

Tuca Pinheiro é bailarino, coreógrafo, professor e pesquisador em dança contemporânea. 

Atuou como bailarino da Companhia de Dança do Palácio das Artes (BH), Balé Teatro Guaíra 

(PR) e Grupo de Dança Primeiro Ato (BH). Já coordenou oficinas e se apresentou nos 

seguintes festivais: MOVE Berlim, Panorama de Dança do Rio de Janeiro, Bienal de Dança 

SESC Campinas, FID - Fórum Internacional de Dança e Le Manifeste, na França. Já dirigiu e 

assinou trabalhos coreográficos para as companhias Balé Teatro Castro Alves, G2 Cia de 

Dança do Teatro Guaíra, Cia de Dança do Palácio das Artes, Cia Teatro Luna Lunera, Grupo 

de Dança Primeiro Ato, dentre outros. Professor convidado a ministrar aulas e oficinas para os 

seguintes grupos, companhias e festivais, a saber: Grupo Corpo, Corpo Escola de Dança, 

Grupo de Dança Primeiro Ato, Balé Teatro Guaíra, Casa Hoffmann, Festival Zone Sude 

(França), Festival Le Manifeste (França), Coletivo Lagoa (Lisboa), Festival de Cadiz (Espanha), 

Festival de Manizales (Colômbia), entre outros. 

Link para vídeo no youtube e/ou vimeo:                                      : 

https://www.youtube.com/watch?v=NGxCD7kO0HM&feature=youtu.be 

Link para o currículo na web:  http://mapaculturalbh.pbh.gov.br/agente/1890/ 

 

http://mapaculturalbh.pbh.gov.br/agente/1890/
https://www.youtube.com/watch?v=NGxCD7kO0HM&feature=youtu.be
http://mapaculturalbh.pbh.gov.br/agente/1890/


SUPLENTE: LUCIANA DE SOUZA CRESPO 

 

 

Nome completo: Luciana de Souza Crespo 

Perfil da candidata na plataforma mapa cultural bh: Luciana de Souza Crespo 

Currículo resumido:  

Gestora de projetos com experiência executiva no setor público e privado. Especialista em 

relação institucional, comercial, desenvolvimento e análise de projeto, produção executiva, 

concorrência pública, projetos via leis de incentivo e contratos via processos de inexigibilidade. 

Profissional com 04 anos de experiência em gestão e execução de projetos de comunicação 

para empresas privadas europeias. Desenvolvimento de campanhas de marketing e 

publicidade no segmento de moda, arte e design com execução de foto e mídia audiovisual. 

Experiência em desenvolvimento estratégico e implantação de novos planos de negócios para 

empresas privadas nacionais em segmentos diversos. Competência estratégica com integração 

de áreas. Desenvolvimento, gestão e análise de projetos e negócios com propostas de 

soluções. Foco em metas e resultados. Excelência em relacionamento institucional e de 

stakeholders. Formação em Processos Gerenciais, Desenvolvimento e Gestão Cultural, 

Comunicação e Turismo. Atua na Execute Gestão e Assessoria de Projetos, foi Produtora 

Executiva do Grupo de Teatro Armatrux e Diretora Executiva da Lumiére Brasil Production, 

dentre outros.Link para vídeo no youtube e/ou vimeo: não apresentado 

Link para o currículo na web: http://mapaculturalbh.pbh.gov.br/agente/1989/ 
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