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Cepam leva 3 mil alunos da rede
pública para conhecer o interior
No mês de julho, crianças com idades entre 9 e 11 anos vão viajar para
comunidades rurais de 70 cidades paulistas

A Fundação Prefeito Faria Lima
(Cepam) recebeu 3 mil inscrições de
crianças com idades entre 9 e 11 anos
interessadas em participar da segunda
etapa do Programa Caravanas do
Conhecimento. São estudantes da
rede pública de ensino que moram no
litoral e Grande São Paulo e agora vão
conhecer, em julho, o modo de vida,
paisagens e a cultura do interior do
Estado.

Os passeios de férias incluem mais de
70 destinos, entre eles Brotas, Bocaina,
Cravinhos, Capão Bonito, Nova Granada
e Votuporanga. As visitas têm duração de
quatro dias e serão realizadas do dia 12
até o dia 16 de julho. 

Incluem ranchos e comunidades
rurais. Na estadia, os alunos serão

Conheça o Cepam

A Fundação Prefeito Faria
Lima (Cepam) é um órgão ligado à
Secretaria Estadual de Economia e
Planejamento fundada há mais de
30 anos. Presta assessoria para os
municípios paulistas em questões
de administração, processos jurídi-
cos, financeiros e busca soluções
para projetos que promovam o
desenvolvimento municipal e
regional.

O Cepam oferece cursos de
capacitação em áreas de interesse
da administração pública, como
gerenciamento de recursos hídri-
cos, habitação e urbanismo, demo-
cratização da informação digital,
educação ambiental, noções de
orçamento e contabilidade orça-
mentária, direitos da criança e do
adolescente, geração de emprego
e renda, mobilidade humana e
transportes, desenvolvimento sus-
tentável, ecoturismo, turismo rural
e regional, educação tradicional
indígena e outros.

É parceiro da Assembléia
Legislativa do Estado, Associação
Paulista de Municípios (APM),
Bolsa de Valores do Estado
(Bovespa), Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado (Fapesp),
Escola de Comunicações e Artes
(ECA) da USP, Associação Brasileira
de Recursos Humanos (ABRH),
Fundação Konrad Adenauer e
Empresa Paulista de Planejamento
Metropolitano (Emplasa).

Música contemporânea
é atração no Maria
Antônia nesta 
quarta-feira

O Centro Universitário Maria Antônia
(Ceuma) apresenta, nesta quarta-feira, às
20h30, concerto de música contemporâ-
nea, com os músicos Cássia Carrascoza
(flauta), Lidia Bazarian (piano), Marisa
Rezende (piano), Eduardo Gianesella (vibra-
fone) e Luís Afonso Montanha (clarinetes).
Vão executar obras de compositores con-
temporâneos consagrados como Olivier
Messiaen e Luciano Berio e de alguns
nomes da nova geração de compositores
brasileiros: Marcos Lacerda, Marisa
Rezende e Silvio Ferraz. O grupo participou
recentemente da primeira coleção de dis-
cos editada pelo selo Lami (Laboratório de
Acústica Musical e Informática), do
Departamento de Música da USP.

Programa
Marisa Rezende: Variações, para flauta
solo (1995); Contrastes, para piano solo
(2001); Mutações, para piano a quatro
mãos (1991/2002)
Olivier Messiaen: Le melre noir, para flau-
ta e piano (1951)
Luciano Berio: Sequenza IX para clarine-
te solo (1980)
Silvio Ferraz: Green-Eyed Bay, para piano
solo (2001)
Marcos Lacerda: Passagens, para clarine-
te baixo e vibrafone (2001)

Da Assessoria de Imprensa do Ceuma

SERVIÇO
O Ceuma fica na Rua Maria Antônia,
294 - Vila Buarque - São Paulo.
Mais informações pelo telefone 
(11) 3237-1815

acompanhados por monitores e rece-
berão informações sobre relevo, topo-
grafia, vocações e dificuldades regio-
nais. Além disso, farão contato com
animais, natureza, culinária e a rica cul-
tura do interior.  

Assim como muitas crianças da pri-
meira etapa do programa não conhe-
ciam o mar, as que participarão do
Redescobrindo o Interior, também nunca
viram as paisagens rurais. E vão aprender
como funciona uma fazenda, como é
obtido o leite que chega embalado em
suas casas e outros alimentos compra-
dos nos grandes supermercados de suas
cidades.

Rogério Silveira

Da Agência Imprensa Oficial

Atividades físicas para os funcionários da Unicamp
Alongamento, caminhadas, jogos

recreativos, dança e ginástica. Praticar
alguma atividade física no câmpus da
Unicamp é mais uma opção para os fun-
cionários da universidade.

A proposta está no Mexa-se, projeto
apoiado pela Pró-Reitoria de Desen-
volvimento Universitário (PRDU), com
ações e coordenação do Laboratório de
Eletromiografia e Biomecânica de
Postura (LAP) da Faculdade de Educação
Física (FEF) e do Centro de Saúde da
Comunidade (Cecom). 

As atividades acontecem às 7 horas da
manhã, às 12 horas e às 17 horas, na
Primeira Estação de Atividade Física do
câmpus, localizada atrás do prédio do anti-
go restaurante I, próximo à Praça da Paz.

O objetivo do programa é disseminar
informações de caráter preventivo e pro-
mover a saúde por meio da prática de
atividades físicas junto à comunidade
universitária. Os coordenadores do pro-
jeto, Antonia Dalla Pria Bankoff e Carlos
Zamai, professores da Faculdade de
Educação Física (FEF), estão fazendo
cadastramento e passando informações

aos interessados no local, nos horários
determinados.

Durante a primeira semana, os candi-
datos passarão por avaliações para for-
mação dos grupos. Quem não estiver em
condições de praticar esportes será enca-
minhado para outras atividades. Uma
sugestão dos coordenadores é que fun-
cionários da área médica que encerram
seu turno de trabalho às 7 horas possam
se dirigir à Estação de Atividade Física,
para participar dos exercícios. Lembram
que essas práticas são saudáveis e pro-
movem a saúde. Antes mesmo do início
das atividades, uma empresa que presta
serviços para a Unicamp já se mostrou
interessada na participação de seus 80
funcionários. 

SERVIÇO

As inscrições para o projeto podem ser
feitas pela página do Cecom
www.unicamp.br/css.
Mais informações pelos telefones (19)
3788-6624, 3788-9002 ou pelos e-mails
mexa-se@cecom.unicamp.br ou
lap@fef.unicamp.br

Na primeira caravana, no início do ano, crianças do interior conheceram praias paulistas

Atividades ocorrem na Primeira Estação de Atividade Física do câmpus
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