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Conto musical Pedro e o Lobo inicia 
Descubra a Orquestra na Sala São Paulo

A partir de outubro, programa da Osesp inclui
concertos didáticos e ensaios gerais abertos, com
atividades para crianças e adolescentesAobra Pedro e o Lobo abrirá as apre-

sentações do Programa Descubra a
Orquestra, na Sala São Paulo, em

outubro. Destinada ao público infantil, a
apresentação da Orquestra Sinfônica do
Estado de São Paulo (Osesp) conta com
concertos didáticos e ensaios gerais aber-
tos. Outras orquestras também foram
convidadas a participar das exibições. O
objetivo é contribuir para a manutenção e
a ampliação de público, principalmente
para a música de concerto.

Pedro e o Lobo, que será apresentada
nos dias 7 e 21 do mês que vem, foi com-
posta por Sergei Prokofiev para o teatro
infantil de Moscou (Rússia) em 1936.
Nesse conto musical, cada personagem é
identificado por um instrumento. O tema
de Pedro é executado por instrumentos
de corda; o do pássaro, pela flauta; o
oboé toca a melodia da pata Sônia, e o
clarinete, a do gato Ivã; o avô de Pedro é
representado pelo fagote; três trompas
tocam o tema do lobo; e os tiros dos
caçadores são retratados pelos tímpanos,
enquanto outros instrumentos executam
a melodia.

Para alunos e professores – Com pro-
gramação para escolas do ensino básico e
instituições socioculturais que inclui cur-
sos e workshops sobre música orquestral
para seus professores, o Descubra a
Orquestra tem atividades específicas para
crianças e adolescentes. Os eventos de
outubro são promovidos para os alunos
do jardim até a 3ª série do ensino funda-
mental (crianças de 5 a 9 anos). As inscri-
ções para as escolas estão encerradas,
mas há venda de ingressos avulsos uma
semana antes de cada espetáculo.

A Coordenadoria de Programas
Educacionais da Osesp definiu como
objetivos oferecer programações que
estimulem o desenvolvimento musical,
intelectual e social de crianças, adoles-

centes e adultos, principalmente por meio
da música de concerto. As ações e mate-
riais têm caráter educativo-musical, per-
meados pela perspectiva de inclusão
sociocultural dos participantes. Oferece,
também, formação continuada de profes-
sores na área de educação musical e ela-
bora materiais didático-pedagógicos.

Em 2005, as atividades e materiais de
dois programas (Formação de Público e
Formação de Professores) foram integra-
dos ao Descubra a Orquestra, possibili-
tando trabalho mais direto e continuado
da Osesp perante as escolas e institui-
ções. Além disso, neste semestre foi cria-
do novo conjunto de eventos, chamado
de Atividades na Osesp, que está com ins-
crições abertas para as escolas.

Destinada a crianças de 7 a 10 anos
acompanhadas de adultos, essa iniciativa

abrange o Fazendo Música na Osesp e o
Projeto Gincanas Musicais, cuja finalidade
é proporcionar práticas de apreciação,
composição e execução musical. Ainda
há vagas para o Fazendo Música dos dias
26 deste mês, 17 e 31 de outubro, assim
como para as Gincanas, que serão reali-
zadas em 15 de outubro e 26 de novem-
bro. Informações e inscrições, pelo site
www.osesp.art.br/educacionais.
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SERVIÇO
Programa Descubra a Orquestra
Ingressos disponíveis uma semana antes
de cada evento – Preço: R$ 5,00
Bilheteria da Sala São Paulo: Praça Júlio
Prestes s/no – Tel. (11) 3337-5414

Exposição na
Pinacoteca reúne 
60 bronzes de Xico
Stockinger

Nome expressivo da escultura nacio-
nal, o austríaco de nascimento e gaúcho
por adoção, Xico Stockinger mostra suas
obras na Pinacoteca do Estado de São
Paulo, em comemoração ao centenário
da instituição. Intitulada Stockinger –
Bronzes, traz ao público um recorte da
trajetória do artista, que vive e trabalha
em Porto Alegre. A coleção de 60 escul-
turas em bronze abrange desde peque-
nas peças até trabalhos com três metros
de altura. Aos 86 anos, 60 deles dedica-
dos a dar forma e vida ao bronze, ao
mármore, à cerâmica e à madeira,
Stockinger é considerado um dos artistas
mais importantes de sua geração, que
inclui nomes como Sérgio Camargo,
Amílcar de Castro e Franz Weissmann.
Em 1963, recebeu encomenda do jorna-
lista Assis Chateaubriand para a escultura
em bronze Dona Veridiana, instalada em
local público de São Paulo. Outra de suas
peças pode ser vista na Praça da Sé.

Com curadoria do crítico Agnaldo
Farias, professor da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da USP, a expo-
sição tem esboços de figuras humanas,
formas animais, mulheres e série de guer-
reiros, que o deixou mais conhecido. A
série “Gabirus” retrata a miséria de famí-
lias do sertão nordestino e mostra uma
arte árida, áspera e dramática.

O caráter de tragédia expresso nas
obras do artista, nascido em Traun, na
Áustria, aproximou-o, segundo os críti-
cos, da poética dolorosa de Iberê
Camargo (1914-1994) e de Oswaldo
Goeldi (1895-1961). A exposição perma-
nece até o dia 23 de outubro. Depois,
segue para Curitiba, no Museu Oscar
Niemeyer, de 26 de novembro a 29 de
janeiro de 2006.

Claudeci Martins
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Programação de outubro
• Dias 7 e 21, às 9h30
Concerto Didático
Pedro e o Lobo, de Sergei Prokofiev
Obras do cancioneiro folclórico
infantil brasileiro
Orquestra Sinfônica da Universidade
de São Paulo

• Dias 10, 14 e 17, às 14 horas
Concerto Didático
Abertura da ópera Carmen, de Bizet
Eine Kleine Nachtmusik (Pequena
Serenata Noturna, em Sol maior, KV

525: 1º movimento: allegro, de Mozart)
Sonata para cordas: O Burrico de
Pau, de Carlos Gomes
Três peças da suíte Os Comediantes,
Op. 26, de Dmitri Kabalevsky
Peer Gynt, suíte nº 1 Op. 46: Na
Gruta do Rei da Montanha, de
Edvard Grieg
Orquestra Sinfônica de Santo André

• Dia 20, às 9h30
Ensaio geral aberto
Abertura heróica, de Andrzej Panufnik

Transcrição do Concerto para
Violino, de Félix Mendelssohn
Orquestra Sinfônica do Estado de
São Paulo

• Dia 24, às 10 horas
Concerto Didático
Título do episódio: Pra que serve a
música?
Marcha Nupcial, de Félix Mendelssohn
Os Comediantes, de Dmitri Kaba-
levsky
Sinfonieta Fortíssima/Tucca

SERVIÇO
A Pinacoteca do Estado fica na Praça da
Luz, 2 – Telefone (11) 3229-9844
Ingresso: R$ 4,00 (grátis aos sábados)

Postos do Poupatempo festejam aniversário
e milhões de serviços realizados neste mês
São José dos Campos completou sete anos de atividades e a Agência Campinas Shopping, 12 meses

Oposto São José dos Campos do
Poupatempo comemorou seu
sétimo aniversário de funciona-

mento no dia 15. Nesse período, realizou
7 milhões de atendimentos para a popu-
lação do Vale do Paraíba e obteve 99%
de aprovação em pesquisa de satisfação
dos usuários em 2004. A agência fica na
Avenida São João, 2.200, no Shopping
Colinas, e funciona de segunda a sexta-
feira, das 10 às 20 horas, e aos sábados,
das 9 às 15 horas. No local, podem ser
solicitados serviços de dez órgãos públi-
cos das esferas municipal, estadual e
federal. O mais procurado é o
Departamento Estadual de Trânsito
(Detran), com média mensal de 17 mil
procedimentos. 

O Instituto de Identificação Ricardo
Gumbleton Daunt (IIRGD) é o segundo,
com 13 mil pedidos de emissão de RG e
de atestado de antecedentes criminais. O
terceiro é a Secretaria do Emprego e
Relações do Trabalho (Sert), que emite
carteiras profissionais e realiza a interme-
diação de mão-de-obra por meio de
cadastro de emprego, com 8,5 mil aten-
dimentos. O Acessa São Paulo, programa
de inclusão digital do governo, responde
por 5 mil serviços mensais, de pessoas
que utilizam os computadores para redi-
gir currículos, procurar emprego, trocar
e-mails e navegar pela Internet.

Campinas Shopping – O Poupatempo
Campinas Shopping completou, no dia
17, seu primeiro ano de criação. O núme-
ro de atendimentos em 12 meses foi
superior a 1 milhão. A agência fica na
Rua Jacy Teixeira de Camargo, 940,
Jardim do Lago, e funciona de segunda a
sexta-feira, das 10 às 20 horas, e aos
sábados, das 8 às 14 horas. Os serviços

do Detran foram os mais requisitados:
150 mil desde o início dos trabalhos. O
IIRGD foi o segundo, com 90 mil atendi-
mentos. Esta unidade, a segunda na cida-
de de Campinas, dispõe de agência dos
Correios e filial da Livraria da Imprensa
Oficial. Quem precisar de informações
sobre os órgãos e serviços oferecidos em

cada posto, pode ligar para o Disque
Poupatempo: 0800 772 3633. O serviço
é gratuito e opera de segunda a sexta-
feira, das 6 às 22 horas, e nos sábados,
das 6 às 17 horas.

Rogério Silveira
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Agência de
Guarulhos recebe
1º terminal para
deficientes

O Poupatempo Guarulhos inau-
gurou, nesta semana, o primeiro ter-
minal para portadores de deficiências
(físicas e sensoriais) do Estado. O pro-
jeto resulta de parceria entre o
governo paulista com a empresa
Intel. Possibilita o uso do computador
e o acesso à Internet por deficientes
visual, auditivo, cognitivo, motor e
outras limitações cujos equipamentos
padrão não atendem. O usuário que
tiver problemas relacionados à visão
dispõe de programas leitores de tela
e ferramentas especialmente adapta-
dos às suas necessidades. Outra novi-
dade é a ampliação do Laboratório
de Interação Homem-Computador,
criado há um ano. Esse centro pesqui-
sa soluções e emite laudos de usabili-
dade dos serviços eletrônicos, permi-
tindo aos projetistas aperfeiçoar as
interfaces e a navegação dos inter-
nautas nos serviços estaduais.

Manual de acessibilidade – Na soleni-
dade de inauguração do terminal
especial, o governo do Estado lançou,
também, o Manual de Acessibilidade
Web. Trata-se de material especial
que apresenta um conjunto de reco-
mendações aos criadores de sites e
serviços eletrônicos do Estado, orien-
tando-os como agregar acessibilidade
às páginas eletrônicas do governo.

Internos da Febem de Franco da Rocha terão aulas de vôlei
Os 300 adolescentes da Fundação

para o Bem-Estar do Menor (Febem) de
Franco da Rocha poderão jogar vôlei na
unidade. Mais do que uma atividade
esportiva, a idéia é educar e socializar os
jovens a partir do esporte. A iniciativa é
do Projeto VivaVôlei elaborado pela
Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer
em parceria com a Confederação
Brasileira de Vôlei (CBV). Programa social
que utiliza o esporte como ferramenta de
formação de cidadãos, o VivaVôlei será
ministrado nas unidades 21 (Jacarandá),
25 (Rio Negro) e 29 (Tapajós), às segun-
das e quartas-feiras, das 8 às 17 horas.
As aulas serão oferecidas por um profes-
sor de Educação Física auxiliado por dois
estagiários. A parceria prevê a expansão
do programa, até o final do ano, aos
seguintes locais: Parque Ecológico Fontes
do Ipiranga; Centro Educacional
Recreativo Esportivo do Trabalhador de
Campinas; Vila Olímpica Mário Covas e
Parque da Juventude. A pasta da
Juventude será responsável pela doação
do material esportivo e a CBV cuidará da
parte técnica do curso.
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Governo vai 
construir mais 
cinco unidades 
no Estado

O Estado de São Paulo vai cons-
truir mais cinco unidades de interna-
ção da Febem. A iniciativa é mais
uma etapa do projeto de re-
gionalização da instituição, iniciado
em 1995, e tem como meta a cons-
trução de 41 prédios, em diversas
regiões de São Paulo. A iniciativa é
parte do processo de adaptação da
fundação ao Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA). As novas edi-
ficações serão construídos em Praia
Grande (2), Piracicaba (1) e Ferraz de
Vasconcelos (2). Cada unidade terá
capacidade para abrigar 40 adoles-
centes, conforme determina o
Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente (Conanda).

Da Assessoria de Imprensa da Febem
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Poupatempo Campinas: um ano de funcionamento, mais de um milhão de atendimentos
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Poupatempo de São José dos Campos: 99% de aprovação por parte dos usuários
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Projeto VivaVôlei: o esporte como instrumento para recuperação e formação dos jovens

JO
Ã

O
 M

U
SA

Programa Descubra a Orquestra tem atividades específicas para crianças e adolescentes
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Obra de Stockinger, série "Gabirus"

Incluído entre os melhores,
Hospital Mário Covas recebe prêmio 

O Hospital Estadual Mário Covas,
em Santo André, recebeu o troféu
"Melhores dos Melhores" na 12ª edi-
ção do Prêmio Desempenho
Empresarial promovido pela Editora
Livre Mercado. A cerimônia ocorreu no
Centro de Formação de Educação e

teve a presença de duas mil pessoas.
Concorrendo na categoria instituição
governamental, o hospital disputou
com outras 78 entidades do Grande
ABC. 

Inaugurado em 2000, o hospital
realiza 14 mil consultas e mais de mil

internações a cada mês. Tem 1,5 mil
funcionários, sendo 400 médicos.
Passam pelos seus corredores diaria-
mente aproximadamente cinco mil pro-
fissionais, pacientes e acompanhantes.
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