
Celebrando a maturidade

FESTIVAL

Ministério da Cidadania, Prefeitura de Belo Horizonte, Banco Mercantil do Brasil e Instituto Unimed BH apresentam:

Entrada Gratuita • www.festivalsabia.com.br
facebook.com/sabiafestival/ • instagram.com/sabiafestival

05 e 06

2019
outubro

das 9h às 18h

Praça
Floriano
Peixoto

Música • Oficinas • Palestras

Gastronomia • Feirinha



Sobre o Sabiá

O Festival Sabiá foi pensado para expressar o 
protagonismo da maturidade. É um evento ide-
alizado com a visão de vida dos novos 60+, isto 
é, desejo pelo novo, orgulho de sua história e 
abertura para conviver com todas as gerações.  

Muitas vezes, quem tem mais de 60 anos é rotu-
lado com conceitos de “velhice”, “idosos” e até 
“melhor idade”. No entanto, os 60+ estão cada 
vez mais ativos e buscam por atividades e atra-
ções culturais que estimulem seus novos propó-
sitos e desejos.  

Nos dias 05 e 06 de outubro, o público poderá 
aproveitar shows, palestras com temas inspira-
dores, oficinas que envolvem arte, tecnologia, 
empreendedorismo e relacionamento, além de 
um baile dançante, feira de produtos e opções 
gastronômicas diversas.

Todas as atividades são gratuitas!
Inscrição para as oficinas com 30 minutos 

de antecedência no dia do evento.



Oficina — Fotografia 
com Smartphones 
com Luh Pantoja

10h30
Início9h

Show — Toca de Tatu12h
Palestra — 
Sabedoria e Experiência 
Qual o valor de uma 
jornada de vida? 
com Patrícia Lisboa

13h

Oficina — 
Danças Urbanas 
para a Maturidade
com Alexandre Mayrink

14h

Show — Dona Jandira15h
Show — Di Souza 
convida Sergio Pererê 

16h30

Audição do canto 
natural dos pássaros

17h30
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Apresentação 
da Orquestra Jovem 
Sinfonia de Betânia 

10h20
Início9h

Oficina — 
Redes Sociais: 
isso não é coisa 
só pra jovens! 
com Renato Fernandes 

11h

Show — Carolina Serdeira12h
Palestra — 
Uma viagem para o meu lugar 
no mundo: do invisível ao visível
com Giselle Lukashevich

13h

Oficina de Pandeiro 
com Danuza Menezes

14h
Show — Trivial 
convida Chico Amaral

15h

Audição do canto 
natural dos pássaros

17h30

Show — Trem Chic16h30
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Oficinas

Fotografia com Smartphones

A ideia da Oficina de Fotografia com 
Smartphones é proporcionar noções 
básicas de composição imagética, 
enquadramento, tratamento de 
imagem e filtros, além de abordar 
questões relacionadas ao comparti-
lhamento de fotos e ideias.

com Luh Pantoja

Danças Urbanas para a Maturidade

Oficina ministrada pelo produtor e 
dançarino Alexandre Mayrink 
(Lelê). A oficina possui contribui 
para melhoria da coordenação 
motora, noção de equilíbrio, flexibi-
lidade, elevação da capacidade 
cardiorrespiratória e aumento da 
autoestima.

com Alexandre Mayrink

Redes sociais para 60+. Você vai 
conhecer quais são as redes sociais 
mais usadas hoje e qual a especifici-
dade de cada uma delas. Ainda, 
aprenderá a usar essas poderosas 
ferramentas de comunicação e como 
fazer isso de forma correta e segura.

com Renato Fernandes

Redes Sociais: 
isso não é coisa só pra jovens!



Palestras

Oficina de Pandeiro 

A oficina de pandeiro faz um pas-
seio por diversos ritmos brasileiros, 
como samba, coco, capoeira e 
baião. Os alunos terão a oportuni-
dade de conhecer e explorar as 
sonoridades do instrumento, com 
descontração e de forma lúdica, 
através de músicas populares.

com Danuza Menezes

Sabedoria e Experiência – 
Qual o valor de uma jornada de vida?

Momento para reflexão e empode-
ramento de todos os ativos da 
jornada de vida de uma pessoa 
madura. Os 60+ são um forte dife-
rencial: necessários ao mercado de 
trabalho, sociedade e transforma-
ção do mundo.

Uma viagem para o meu lugar no 
mundo: do invisível ao visível

Nunca é tarde para encontrar ou 
afirmar nosso lugar no mundo, 
construir novos projetos de vida e 
reconhecer o que temos de bom 
dentro de nós. Participe dessa 
envolvente palestra sobre como se 
sentir visível, motivado e perten-
cente a uma sociedade que ainda 
reforça a invisibilidade dos 60+.

com Patrícia Lisboa

com Giselle Lukashevich



Direção Geral Débora Campos, Samir Caetano Amim Jorge Produção Executiva Mariana 
Seabra Curadoria Beth Santos, Renata Chamilet EncantaQueVoa Produção Renata 
Chamilet, Mariana Seabra, Una 360 Designer Sammya Coelho Redes Sociais Carol 
Zenatelli Assessoria de Imprensa DoizUm Comunicação Identidade Visual e Pesquisa 
Reklama Comunicação Cenografia Cenografia Sensível Elaboração Patrícia Lisboa, 
Fernanda Alves Gestão Financeira Washington Dwurto Silva
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