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Sabesp cria super-herói e promove 
concurso em defesa do meio ambiente

Podem participar jovens entre 6 e 13 anos que enviarem redações e
desenhos com o Super H2O, personagem infantil criado pela empresa

A Organização das Nações Unidas
(ONU) definiu 2003 como o Ano
Internacional da Água Doce, campanha
de conscientização da população mun-
dial para a preservação e utilização
racional do recurso público, natural e
finito. 

Satisfeita com a proposta, a
Companhia de Saneamento Básico do
Estado (Sabesp) promove neste mês
sorteio de brindes para crianças que
enviarem redações e desenhos com o
Super H2O, personagem infantil criado
pela empresa para combater o desper-
dício de água.

Os interessados em participar do
concurso devem remeter trabalhos
para a Superintendência de Comu-
nicação da empresa, na Rua Costa
Carvalho, 256 - Pinheiros - CEP 05429-
000 - São Paulo-capital.

TURMA DO SUPER-HERÓI

O Super H2O habita as páginas do
site da empresa na Internet. As crian-
ças entre 6 e 13 anos podem se cadas-
trar no Clubinho Sabesp para partici-
par de promoções e integrar-se à turma
do super-herói em defesa do meio
ambiente. Além de dicas, são ofereci-
dos protetores de tela e jogos virtuais
de maneira lúdica e divertida. 

Os jovens descobrem no site ser
possível poupar 78 litros de água por
mês em um apartamento de dois quar-

A Sabesp participa do 8º Festival
Kids e Teens, na capital, (que começou
segunda-feira e termina sábado), em
comemoração à Semana da Criança.
Os visitantes do estande da empresa
terão à disposição computadores para
navegar no Clubinho Sabesp.

O Festival é realizado há sete anos
e surgiu como um evento educativo e
de lazer no mês das crianças. Este é o
segundo ano em que a empresa parti-
cipa. Sábado, a Sabesp receberá o prê-
mio de melhor estande de 2002. O
evento será no Mart Center, localizado
na Rua Chico Pontes, 1.720 – Vila
Guilherme – zona norte. Até amanhã,
a exposição estará aberta para escolas.
A partir de sábado, o público em geral
pode visitar a feira. A expectativa é
receber 180 mil pessoas durante esta
semana.

Sabesp: www.sabesp.com.br
Correio eletrônico: acoimbra@sabe-
sp.com.br
Telefone: 0800-119911

tos, com a simples prática de fechar
as torneiras durante a escovação dos
dentes.

O super-herói é filho de um biólo-
go marinho e de uma professora de
ciências. Além dele, líder da turma,
existem também o Purinha (persona-
gem símbolo do Programa de Uso

Outubro é o mês das crianças no
Memorial da América Latina

A Secretaria de Estado da Cultura
preparou uma programação especial
para comemorar o Dia das Crianças no
Memorial da América Latina, no Paço
das Artes e na Pinacoteca. O Memorial
dedicou o mês de outubro inteiramente
à garotada, com atividades gratuitas
diariamente.

Domingo, às 11 horas, o público
poderá conferir a Banda Sinfônica
Jovem do Estado de São Paulo, regida
por Mônica Giardini, no Concerto
Fantasia 2, cujo repertório terá O
Pássaro de Fogo, de Igor Stravinsky;
Pinheiros de Roma, de Ottorino
Respighi; O Quebra-Nozes, de Pitr. I.
Tchaikovsky; O Aprendiz de Feiticeiro,
de Paul Dukas e Rhapsody in Blue, de
George Gershwin. 

No mesmo dia, também às 11h, será
inaugurada a exposição dos desenhos de
Sérgio Kodama os quais ilustram os pro-
gramas dos espetáculos infantis do
Projeto Domingo Criança do Memorial:
Ilustração-Coleção Domingo Criança. A
mostra fica em cartaz até dia 9 de novem-
bro, e só na abertura o artista oferecerá
uma oficina de desenho às crianças. 

PROGRAMAÇÃO E INGRESSOS
No Paço das Artes, o vão livre será

ocupado por múltiplas atividades para

Racional da Água); a Gota Borralheira
(especialista no tratamento do esgo-
to) e o vilão, Dr. Desperdício (inimigo
do planeta e que faz de tudo para gas-
tar água).

Rogério Silveira
Da Agência Imprensa Oficial

Outras informações no site:
www.cultura.sp.gov.br
Memorial da América Latina: Av.
Auro Soares de Moura Andrade,
664, Barra Funda. 
Telefone: (11) 3823-4600
Paço das Artes: Av. da
Universidade, 1 – C. Universitária.
Telefone: (11) 3814-4832.
Pinacoteca do Estado: Praça da Luz,
2 - Luz. Telefone: (11) 229-9844

Banda Sinfônica Jovem se apresenta sob a regência de Mônica Giardini 
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O melhor estande do
Festival Kids e Teens

vura, Interação de Dança, Interação
Musical, Lambe-Lambe, Pintura e
Vídeo, além de Brinquedoteca e diver-
sas outras atividades. Na Pinacoteca
do Estado mil crianças das escolas de
samba mirins abrem o dia 12 com
show de celebração à paz. Durante a
apresentação será hasteada a bandei-
ra da paz.

Domingo, a entrada em todos os
museus da Secretaria de Estado da
Cultura e toda a programação ofere-
cida serão gratuitas para as crianças
e adultos acompanhados de uma
criança.

Da Assessoria de Imprensa da Secretaria da
Cultura

a garotada, dia 12. Artistas de diver-
sas linguagens receberão crianças a
partir dos 5 anos para discutir o lugar
da criança na arte contemporânea. A
programação denominada Primeiro

Paço da Criança é aberta a pais, edu-
cadores, artistas e a todos aqueles
que queiram participar. Entre as pro-
postas, destacam-se as oficinas de
Brinquedo, Desenho, Fotografia, Gra-

Crianças podem se cadastrar no Clubinho Sabesp e integrar-se à turma do super-herói
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