
OCC ENCANTA CHEFES DE ESTADO DE BRASIL, RÚSSIA, ÍNDIA, CHINA E ÁFRICA DO SUL 
COM HOMENAGEM MUSICAL NO PALÁCIO ITAMARATY

SUCESSO EM BRASÍLIA

IMPRESSO ESPECIAL
9912248060/2010-DR/PE
Associação Benefi cente 

Criança Cidadã

CORREIOS. . . . . .

eM foco
• arTes Marciais • aniVersÁrio da occ iPoJUca • conJUnTos de soPros • JoVens solisTas

Criança 
   Cidadã

Revista

MINISTÉRIO DA CIDADANIA APRESENTA

ANO 10 Nº 30 - SET/DEZ 2019
ISSN 2525-6114

R. Gen. Estilac Leal, 439
Cabanga | Recife - PE 

50090-450

G
CI

S 
/ S

O
U

TH
 A

FR
IC

AN
 G

O
VE

RN
M

EN
T



2  Revista Criança Cidadã • set-dez 2019



  Revista Criança Cidadã • set-dez 2019  3

hegamos à 30ª edição da REVISTA 
CRIANÇA CIDADÃ celebrando 

mais um momento de grande sucesso na 
história da Orquestra Criança Cidadã. 
Desta vez, a OCC teve a chance de se 
apresentar não para um chefe de esta-
do apenas – como em 2014, para o Papa 
Francisco e para o então primeiro-mi-
nistro português, Pedro Passos Coelho, 
em eventos distintos da mesma viagem 
à Europa que os Meninos do Coque e do 
Ipojuca fi zeram naquele ano –, mas para 
cinco: os presidentes de Brasil, Rússia, 
China e África do Sul, e o primeiro-mi-
nistro da Índia. Conforme vocês podem 
conferir na matéria de capa, a OCC foi a 
atração especial da cerimônia de abertura 
da 11ª cúpula do Brics, grupo de diálogo e 
articulação para deliberações anuais de 
cunho político e econômico entre os pa-
íses citados. O convite para a apresenta-
ção musical no Palácio Itamaraty partiu 
do Gabinete da Presidência da República 
e do Ministério das Relações Exteriores.

A Caixa Econômica Federal, patroci-
nadora máster do projeto, aproveitou 
para agendar uma série de concertos 
da Orquestra na capital federal, com o 
intuito de apresentar o projeto a clien-
tes e funcionários e a alunos de escolas 
selecionadas pelo banco. O presidente 
da Caixa, Pedro Guimarães, prestigiou 
os concertos no Itamaraty e na sede do 
banco e anunciou publicamente, em 
transmissão via Facebook ao lado do 
presidente da República, Jair Bolsonaro, 

que está estudando uma forma de incen-
tivar a expansão da OCC para outras ci-
dades, como modelo de ação de inclusão 
social por meio da música a ser seguido 
nacionalmente.

Neste número da REVISTA CRIANÇA 
CIDADÃ, mostraremos ainda como foi 
a segunda edição do Festival de Artes 
Marciais Nildo Nery dos Santos, realiza-
do pela Associação Benefi cente Criança 
Cidadã na quadra da Universidade 
Salgado de Oliveira (Universo) no Recife. 
O Festival voltou a reunir jovens atletas 
de judô, caratê e taekwondo de projetos 
sociais ligados a esportes e promoveu a 
doação dos alimentos arrecadados com 
as inscrições. O fundador da ABCC, 
Nildo Nery dos Santos (1934-2018), tam-
bém deu nome ao prêmio principal do 
II Concurso de Jovens Solistas da OCC, 
que teve como primeiro colocado um ex-
-aluno do projeto: o violista Raul Victor 
Martins, hoje residente em João Pessoa.

Por fi m, trabalhamos para fechar o dé-
cimo ano de circulação da REVISTA 
CRIANÇA CIDADÃ oferecendo um 
novo produto, aperfeiçoado em seu pro-
jeto visual, como vocês poderão confe-
rir na tipografi a, no leiaute de capa, nos 
anúncios institucionais, na disposição 
das seções e na melhor proporção entre 
textos e fotos, com o aumento da quan-
tidade destas. São mudanças discretas, 
mas sensíveis, pensadas para proporcio-
nar a vocês uma boa leitura.

C

EDITORIAL
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Caratecas da ABCC integrarão a Seleção Pernambucana

Plano odontológico para 
alunos da ABCC

Judô da ABCC entre as 
melhores equipes do ano

Palestras sobre prevenção 
e cuidados com as mãos

ABCC EM NOTAS

No próximo ano, pela primeira vez, a Se-
leção Pernambucana de Karate vai con-
tar com atletas da ABCC. As 18 vagas da 
garotada atendida pelo projeto de inclu-
são social foram garantidas após a rea-
lização da última etapa do Campeonato 
Pernambucano, que aconteceu nos dias 
15 e 16/11, no Centro Esportivo Santos 
Dumont. A competição foi promovida 
pela Federação Pernambucana de Kara-
te (FPAK), que é fi liada à Confederação 
Brasileira de Karate (CBK) e ao Comitê 
Olímpico Brasileiro (COB). Em 2020, os 
competidores mais bem posicionados no 

Visando a proporcionar mais qualida-
de de vida aos seus alunos e alunas, a 
ABCC fechou uma importante parceria 
com o plano odontológico Clin. Por meio 
do projeto social “Por um Sorriso”, a em-
presa garantirá atendimento a mais de 30 
crianças e adolescentes assistidos pela 
Associação. Na última semana de outu-
bro, a analista de marketing da Clin, Pau-
la Lins, visitou a ABCC Sede para conhe-
cer o projeto de inclusão social e iniciar o 
processo de cadastro dos contemplados. 
A garotada posou feliz da vida na hora 
das fotos para a carteirinha de usuários 
dos serviços.

Vice-campeã do Pernambucano de Judô 
de 2018, a equipe da ABCC busca repetir 
o feito neste ano. Em outubro, os atletas 
liderados pelo sensei Anderson Felipe 
disputaram a penúltima etapa do Esta-
dual, realizada no ginásio da Secretaria 
Estadual de Educação e Esportes, no 
bairro da Várzea, no Recife. A competição 
contou com a participação de 250 atletas, 
representando mais de 30 academias de 
várias regiões do Estado. O saldo da com-
petição foi positivo: oito ouros, três pra-
tas e três bronzes. A última e defi nitiva 
fase aconteceu em dezembro e o resulta-
do divulgaremos na próxima edição.

Etelvina Vaz, fundadora e presidente 
do Instituto Help Your Hands, minis-
trou duas palestras voltadas aos alunos 
e alunas da ABCC, dos turnos da manhã 
e da tarde, no mês de outubro. A médica 
passou dicas importantes sobre os cuida-
dos necessários que ajudam as pessoas a 
manter as mãos em condições saudáveis. 
Atenta, a plateia aproveitou a oportuni-
dade para fazer perguntas. A iniciativa 
contou ainda com brincadeiras temá-
ticas, além de distribuição de brindes e 
material educativo. Os funcionários da 
Associação também foram contemplados 
pela ação.

ranking de 2019 estão assegurados para 
defender as cores de Pernambuco nos 
principais campeonatos do país. Para 
integrar o time estadual, os caratecas 
comandados pela sensei Vanessa Araújo 
precisaram se dar bem na última fase do 
Pernambucano. Na etapa fi nal, a turma 
da ABCC faturou quatro medalhas de 
ouro, três de prata e três de bronze, tota-
lizando dez pódios. Nas disputas indivi-
duais de kumite (luta), Menderson Melo 
conquistou o ouro, Júlio Gabriel fi cou 
com a prata no kata (luta imaginária) e 
Felipe Gabriel, Miguel Santos e Douglas 
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Renan levaram o bronze. No embate por 
equipe, a ABCC ganhou mais três ouros: 
sub-11 e sub-15 (kata masculino) e sub-15 
(kumite feminino). Os meninos da sub-
11 terminaram como vice-campeões no 
kata. “Foi um excelente resultado e es-
tamos otimistas de que o próximo ano 
será de grandes resultados para a ABCC. 
Acredito no potencial dos nossos me-
ninos e meninas. Vamos trabalhar forte 
para que novas conquistas surjam”, disse 
a experiente Vanessa Araújo, que tam-
bém comanda a Seleção Pernambucana 
e é atleta da Seleção Olímpica 2019.
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Frevo e festa nos 70 anos da República Popular da China

Visita de representantes da 
Tecon Suape

Gincana em nova ação 
para o PEA-Unesco

Empatia, música e abraços 
no HCP em setembro

A sede da Orquestra Criança Cidadã, no 
Coque, recebeu a visita de integrantes 
da Tecon Suape, empresa das Filipinas 
patrocinadora do projeto, na manhã do 
dia 30/09. Recebidos pelo idealizador e 
coordenador geral da OCC, João Targino, 
os convidados assistiram a um vídeo ins-
titucional e acompanharam uma aula de 
musicalização ministrada pela professora 
de Teoria Musical Rebeka Muniz. “É uma 
felicidade estarmos aqui apoiando e ven-
do de perto o incrível trabalho que é feito 
na Orquestra Criança Cidadã”, expressou 
Amanda Dantas, analista de benefícios da 
Tecon Suape.

Em outubro, a OCC promoveu a ação 
pedagógica “Painel da moderação”. Pe-
quenas mensagens em papel adesivo 
foram espalhadas pelo Núcleo do Coque 
para que os alunos as localizassem. Cada 
pista encontrada levava a outra mensa-
gem, que, por sua vez, direcionava a uma 
mensagem principal, escrita em um car-
tão personalizado. Os textos remetiam ao 
Ano Internacional da Moderação, uma 
das propostas do projeto pedagógico do 
PEA-Unesco em 2019. As duas turmas 
vencedoras – P1 (manhã) e P2 (tarde) – 
foram premiadas com uma ida à Game 
Station do RioMar Recife, no dia 05/11.

O afeto prevaleceu entre os alunos que 
estiveram no Hospital de Câncer de Per-
nambuco, na manhã do dia 20/09, quan-
do jovens instrumentistas do Núcleo do 
Coque distribuíram abraços a pacientes 
e visitantes do hospital num exercício 
de empatia. A ação, intitulada “Dentro 
de um abraço”, integrou as atividades 
previstas no Programa das Escolas As-
sociadas da Unesco (PEA-Unesco) em 
2019 e teve cobertura de equipes de TV. 
No mesmo evento, um quinteto de cor-
das abrilhantou a iniciativa, integrada ao 
projeto Música para Todos, parceria en-
tre a EBrasil Energia e a Orquestra.

A Orquestra Criança Cidadã marcou pre-
sença na comemoração dos 70 anos de 
fundação da República Popular da Chi-
na, promovida pelo Consulado-Geral da 
China no Recife, no Sheraton Reserva do 
Paiva Hotel, na noite do dia 24/09. Sob 
condução do maestro Nilson Galvão Jr., 
um sexteto do projeto sociomusical se 
apresentou ao lado de passistas de frevo 
e do Maestro Spok e trouxe, no reper-
tório, a Marcha dos voluntários – hino 
nacional chinês – e clássicos do frevo, 
como Cocada e Último dia, que empol-
garam os convidados. Na plateia, houve a 

H
O

U
LD

IN
E 

N
AS

CI
M

EN
TO

 / 
AS

CO
M

 A
BC

C-
O

CC

OCC COQUE EM NOTAS

presença de autoridades como a vice-go-
vernadora de Pernambuco, Luciana San-
tos, e a governadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra. O sexteto da OCC 
foi composto pelos instrumentistas Sil-
verson Souza, Samuel Oliveira (violinos), 
Alexsandro Castro (viola), Diego Dias 
(violoncelo), Ítalo Ferreira (baixo elétrico) 
e Diógenes Saraiva (bateria). Assim como 
Spok e os cinco dançarinos presentes – 
Maísa Silva, Victoria Marques, Valdomi-
ro Anunciação, Wanderley Santos e We-
rison Silva –, o conjunto musical esteve 
na cidade de Hohhot, capital da Região 

Autônoma da Mongólia Interior, na Chi-
na, na segunda quinzena de agosto, para 
participar do 11° Festival Internacional 
de Arte Folclórica da China (CIFAF, em 
inglês). A presidente da Associação Be-
neficente Criança Cidadã (ABCC), Myrna 
Targino, e o coordenador geral da OCC, 
João Targino, também estiveram na so-
lenidade, representando os respectivos 
projetos sociais. Ao final, a cônsul-geral 
da China no Recife, Yan Yuqing, posou 
para fotos ao lado da comitiva da Or-
questra. Antes, em seu discurso, fez refe-
rência à viagem da OCC à China.
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Comitiva de servidores do MPT-PE visita sede da OCC

Quarteto de Cordas em 
ação do TJPE no metrô

Abertura da Cantata de 
Natal do TJPE

OCC no 1° Aberto de Tênis 
da Unimed

Na manhã de 29/10, uma comitiva forma-
da por 24 integrantes do Ministério Pú-
blico do Trabalho em Pernambuco (MP-
T-PE) conheceu as instalações da sede da 
Orquestra Criança Cidadã. O grupo lide-
rado pela procuradora-chefe do MPT-PE, 
Ana Carolina Ribemboim, foi composto 
por servidores e outros procuradores da 
instituição, como Walter Bitu, procurador 
regional do Trabalho; Rogério Wanderley, 
procurador-chefe substituto do MPT-PE, 
e Gabriela Tavares, procuradora do Tra-
balho. A comitiva chegou no ônibus da 
Orquestra, que foi adquirido em abril des-

Entre as atividades da 15ª Semana da 
Justiça pela Paz em Casa, o projeto “Dia-
logando sobre a Lei Maria da Penha nos 
Espaços Públicos” levou orientações so-
bre o combate à violência contra a mulher 
a usuários de duas estações do metrô: no 
dia 28/11, os serviços foram prestados na 
Estação Central do Metrô do Recife, das 
8h às 16h30, e na Estação Cajueiro Seco, 
em Jaboatão, das 8h às 13h. Composto por 
Singrid Sousa, Júlia Paulino (violinos), 
Bruna Silva (viola) e Diego Dias (violon-
celo), um quarteto de cordas da OCC se 
apresentou na Estação Central.

Na noite do dia 21/11, o Tribunal de Justi-
ça de Pernambuco (TJPE) abriu suas co-
memorações de Natal, com a realização 
da 4ª Cantata Natalina do TJPE e a inau-
guração da iluminação especial do Palá-
cio da Justiça, na Praça da República, no 
Recife. Corais do Tribunal e da Orquestra 
Criança Cidadã, juntamente com músicos 
da OCC, interpretaram nove músicas, fi-
nalizando com Bom Natal, de Lúcio Car-
valho, e com direito a bis da canção Jesus 
Cristo, de Roberto Carlos e Erasmo Car-
los. A regência foi da maestrina Amilca 
Aniceto, professora da Orquestra.

No dia 24/10, teve início a primeira edi-
ção do Aberto de Tênis da Unimed Recife, 
cooperativa de saúde apoiadora da Or-
questra, no Recife Tênis Clube. Um quar-
teto de cordas do Núcleo do Coque, for-
mado pelos alunos Pedro Henrique, Joyce 
Anne Gomes, Humberto Martins e Ga-
briel David, ficou responsável por tocar o 
Hino Nacional Brasileiro na abertura da 
competição, que contou com 212 atletas 
em diversas categorias. No encerramen-
to, em 03/11, outro quarteto de cordas 
da OCC – formado por Samuel Oliveira, 
Silverson Henrique, Alexsandro Castro e 
Diego Dias – fez participação especial.

JE
FF

ER
SO

N
 S

O
U

SA
 / 

AS
CO

M
 A

BC
C-

O
CC

te ano graças a uma doação de multas fei-
ta pelo MPT-PE. O coordenador geral do 
projeto sociomusical, João Targino, deu as 
boas-vindas aos visitantes, que estiveram 
inicialmente na atual sala da luteria da 
OCC. A visita também foi acompanhada 
pela secretária ad hoc da ABCC, Helen 
Tavares, e pelo diretor-executivo da Asa 
Branca Turismo & Locadora, Filipe Ro-
drigues de Melo. Logo depois, o grupo se 
encaminhou ao auditório, onde assistiu 
à exibição do novo documentário insti-
tucional da Orquestra Criança Cidadã (já 
disponível no YouTube) e, em seguida, a 

uma apresentação musical especial com 
alunos dos núcleos do Coque e do Ipo-
juca. O concerto teve, no repertório, as 
músicas Somewhere over the rainbow, 
do filme O mágico de Oz, Eleanor Rigby 
(Beatles); o primeiro movimento da suíte 
Sem lei nem rei (Capiba), Lamento serta-
nejo (Dominguinhos e Gilberto Gil), Mou-
rão (Guerra-Peixe/Clóvis Pereira), Asa 
branca (Luiz Gonzaga) e Carinhoso (Pi-
xinguinha). No fim, a comitiva conheceu 
as novas instalações da Escola de Luthier 
e Archetier da OCC, cujas obras estão em 
fase de finalização.
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Meninos do Ipojuca inauguram Jardim Botânico de Bezerros

Concerto no 3º Festival do 
Livro do Litoral Sul

Meninos do Ipojuca no Dia 
Mundial da Limpeza

Palestra sobre alimentação 
saudável em Camela

Na tarde de 12/10, a Orquestra Criança 
Cidadã dos Meninos do Ipojuca se apre-
sentou na cerimônia de fundação do 
Jardim Botânico Rei Davi, em Bezerros, 
na região Agreste. O projeto ambiental e 
turístico, que já começou a receber o pú-
blico, conta com um espaço de 60.000m² 
e fica às margens da PE-153. A inaugura-
ção contou com a presença do presiden-
te do Tribunal de Justiça de Pernambuco 
(TJPE), desembargador Adalberto Melo, 
do prefeito do município, Breno Borba, e 
do colunista social João Alberto, entre ou-

A Orquestra C dos Meninos do Ipojuca 
se destacou em apresentação na abertura 
do 3º Festival do Livro do Litoral Sul, no 
dia 11/10. O evento, que seguiu até 12/10, 
foi realizado pela Associação do Nordes-
te das Distribuidoras e Editoras de Livros 
(Andelivros) e contou com o apoio da Pre-
feitura do Ipojuca. Os músicos, guiados 
pelo professor de contrabaixo, Claude-
nisio Mendes, mostraram a evolução em 
pouco mais de um ano de estudos – entre 
eles, o violinista João Jefferty, que recen-
temente lançou o livro eletrônico Encon-
trando Soluções.

O Núcleo do Ipojuca fez uma ampla mo-
bilização interna pelo Dia Mundial da 
Limpeza (21/09). A iniciativa foi proposta 
pela Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Controle Urbano da Prefeitura 
do Ipojuca e envolveu alunos e funcioná-
rios desde agosto. Além de ajudarem na 
limpeza da área da garagem, os músicos 
aproveitaram para revitalizar os muros da 
sede da instituição, em Camela. Os dese-
nhos, assinados pela aluna contrabaixis-
ta Wélida Leite, foram pintados a várias 
mãos e deixaram registrados a marca de 
quem faz a OCC.

No último dia 06/09, os alunos do Nú-
cleo do Ipojuca assistiram a uma palestra 
sobre alimentação saudável. As graduan-
das em Nutrição pelo Centro Universitá-
rio Brasileiro (Unibra) Eliudiane Vieira e 
Luana da Silva estiveram à frente da di-
nâmica e deram dicas a crianças e ado-
lescentes do projeto, desde a composição 
da pirâmide alimentar até os riscos no 
consumo em excesso de sal, açúcar e ali-
mentos processados. Ao final da conver-
sa, as universitárias ensinaram receitas 
saudáveis com frutas frescas e serviram o 
lanche para os alunos.
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tras personalidades. Antes do concerto, o 
advogado e fundador do Jardim Botânico, 
Mário Gil Rodrigues, concedeu ao ideali-
zador e coordenador geral da OCC, João 
Targino, o diploma “Amigo da Natureza”, 
que foi recebido por Adalberto Melo. Se-
guindo o discurso de preservação e cone-
xão com a natureza, os músicos do Nú-
cleo do Ipojuca se apresentaram debaixo 
de um umbuzeiro, árvore símbolo da 
resistência do povo nordestino. Regidos 
pelo maestro Márcio Pereira, os jovens 
tocaram o Hino do Jardim Botânico Rei 

OCC IPOJUCA EM NOTAS

Davi, de Marcos FM; Lamento sertanejo, 
de Dominguinhos e Gilberto Gil; Aquare-
la do Brasil, de Ary Barroso, entre outras 
músicas. Mário Gil exaltou o trabalho 
da Orquestra: “A qualidade musical da 
Orquestra Criança Cidadã já surpreende 
o público há um bom tempo, mas o que 
mais me encanta é como este belíssimo 
projeto social consegue distribuir cidada-
nia. Isso é justamente o que temos como 
objetivo dentro desta nossa empreitada 
de vida que nasce agora e que deve durar 
por séculos.”
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OCC participa de casamento coletivo promovido em Ipojuca

Afrodescendência em 
pauta no Ipojuca

Participação no 
aniversário da Fajolca

Campina Grande recebe 
cantata natalina

Mais de 200 casais puderam concretizar 
o tão sonhado casamento civil, na manhã 
do dia 29/11, no Clube Municipal de Ipo-
juca, na Rua Subida do Clube, no centro 
da cidade. Sob regência do maestro Már-
cio Pereira, a Orquestra Criança Cidadã 
dos Meninos do Ipojuca abrilhantou o 
momento especial com a interpretação 
de algumas músicas bastante conhecidas 
do público, como Viva la vida, da banda 
britânica Coldplay, Stand by me, compo-
sição dos norte-americanos Jerry Leiber 
e Mike Stoller, que ganhou fama na voz 

Dentro do plano anual pedagógico do 
Programa de Escolas Associadas da 
Unesco (PEA), os alunos da OCC Ipojuca 
desenvolveram uma atividade temática 
dentro do campo “Valorização da cultu-
ra afrodescendente”, em 26/11. Conduzi-
dos pela pedagoga Kelly Souza Leão, os 
alunos fizeram a leitura comentada do 
livro O cabelo de Lelê, de Valéria Belém, 
e reproduziram ilustrações da história 
infantil. O objetivo foi o de conhecer as 
influências culturais afrodescendentes, 
valorizando sua relação com o presente e 
o futuro, de modo a incentivar a reflexão.

A Faculdade José Lacerda Filho de Ci-
ências Aplicadas (Fajolca), parceira edu-
cacional da OCC Ipojuca, completou 20 
anos, e a Orquestra Criança Cidadã dos 
Meninos do Ipojuca iniciou a programa-
ção das festividades pelo aniversário da 
instituição, no dia 21/11. Na noite sole-
ne, 17 personalidades receberam o título 
de Doutor Honoris Causa; entre elas, a 
prefeita Célia Sales e a governadora em 
exercício na data, Luciana Santos. Outras 
24 figuras atuantes no Litoral Sul foram 
agraciadas com o Prêmio Professora Laís 
Lacerda de Incentivo e Educação.

No dia 06/12, a Orquestra Criança Ci-
dadã dos Meninos do Ipojuca realizou 
uma cantata natalina na sede da Fede-
ração das Indústrias do Estado da Para-
íba (Fiep), em Campina Grande. Regidos 
pelo maestro Márcio Pereira, os jovens 
músicos se apresentaram duas vezes no 
mesmo local: uma para os colaboradores 
da federação, às 18h, e uma outra para os 
membros da diretoria, às 20h. O evento 
foi prestigiado por Francisco de Assis Be-
nevides “Buega” Gadelha, presidente da 
Fiep e vice-presidente da Federação Na-
cional da Indústria (CNI).

de Ben E. King, Aleluia, do canadense 
Leonard Cohen, e I’m yours, do estadu-
nidense Jason Mraz. Para dar conta das 
emoções de tanta gente, foi necessária a 
presença de duas juízas – Ildete Verís-
simo (titular da 1ª Vara Cível) e Nahiane 
Ramalho (titular da Vara da Fazenda Pú-
blica) –, bem como de representantes dos 
três cartórios da cidade, localizados no 
Centro e nos distritos de Nossa Senho-
ra do Ó e Camela. Casada há 34 anos, a 
prefeita de Ipojuca, Célia Sales, presti-
giou a cerimônia ao lado do seu esposo, 
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o secretário de governo Romero Sales. 
O vereador Flávio do Cartório também 
esteve presente, representando o Poder 
Legislativo. A iniciativa foi realizada pela 
Prefeitura do Ipojuca, por meio da Secre-
taria de Assistência Social da cidade, em 
parceria com a Associação dos Registra-
dores de Pessoas Naturais do Estado de 
Pernambuco (Arpen-PE), que, além das 
questões burocráticas, surpreendeu os 
noivos ao organizar uma festa, com bolo 
de casamento de cinco andares, música e 
queima de fogos.
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Um espetáculo de inclusão, 
interação e cidadania
Segunda edição do Festival de Artes Marciais Nildo Nery dos Santos congrega projetos sociais e 
esportivos e destina donativos para abrigo de refugiados venezuelanos no Recife

ESPORTES

Marcelo Aragão

epetindo o sucesso de 2018, a Asso-
ciação Beneficente Criança Cidadã 

organizou o Festival de Artes Marciais 
Nildo Nery dos Santos, que reuniu cente-
nas de crianças e adolescentes atendidos 
por entidades que trabalham com proje-
tos voltados à inclusão social por meio do 
esporte, como a própria ABCC. Além de 
homenagear o idealizador da Associação, 
o Festival – realizado na manhã do dia 17 
de novembro, no ginásio de esportes da 
Universidade Salgado Oliveira (Univer-
so), no Recife – reforçou a interação entre 
as associações e atletas, em especial, de 
judô, caratê e taekwondo, as três modali-
dades contempladas pela iniciativa.

Na edição de 2019, a ABCC apresentou 
uma novidade: as inscrições foram reali-
zadas através da troca de 1kg de alimento 
não perecível. “A presidente Myrna Targi-
no aproveitou a oportunidade, de reunir 
grande quantidade de pessoas, para pro-
mover uma atitude cidadã. Graças ao em-
penho de muita gente envolvida conse-
guimos viabilizá-la. Foi muito gratificante 
ajudar a quem está precisando e ficamos 
bastante satisfeitos com o resultado”, res-
saltou o coordenador de Esportes ABCC, 
Marco Melo, que concluiu: “O evento foi 
um sucesso e estamos muito satisfeitos 
com o resultado, mas já pensando no pró-
ximo ano”.

SUCESSO – O Festival de Artes Marciais 
Nildo Nery dos Santos, que tem apoio da 
Universo e das federações estaduais que 
representam os três esportes, além da Fe-
deração do Esporte Escolar de Pernam-
buco (Fedepe), mais uma vez foi muito 
prestigiado. “É uma grande alegria estar 
aqui novamente para fazer parte dessa 
bela iniciativa. Oriento a garotada a sem-
pre seguir o caminho do bem. Fico feliz 
em ver de perto as oportunidades que to-
das as agremiações aqui presentes estão 
dando a essas crianças e adolescentes”, 
enfatizou o coordenador geral da Orques-

tra Criança Cidadã e membro fundador 
da ABCC, João Targino.

Além de Myrna Margino e Nilson Nery, 
presidente e vice da ABCC, respectiva-
mente, prestigiaram o evento: Ubirajara 
Tavares (diretor geral da Universo e con-
selheiro da ABCC), Pedro Nepomuceno 
(vice-presidente do Movimento Pró-
-Criança), Elias Coelho (diretor da Fede-
ração Pernambucana de Futebol), Ivomar 
Young (presidente da Federação Pernam-
bucana de Karate), Etelvina Vaz (presi-
dente do Instituto Help Your Hands), Leila 
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Cavalcanti (oficial de justiça), Arquivânia 
de Paula (gestora de Recursos Humanos 
da ABCC), Graça Salsa (voluntária), José 
Lopes (conselheiro da ABCC), Ricardo 
Rocha (presidente da Fedepe e conselhei-
ro da ABCC) e Nair Andrade (conselheira 
da ABCC).

SOLIDARIEDADE – “É uma sensação 
muito legal fazer o bem e ajudar quem 
precisa. Volto para casa com o coração 
leve.” A frase, carregada de sensibilida-
de, foi proferida por José Cabral, 15 anos, 
um dos jovens incluídos no programa de 

R

Foto superior, da dir. p/ esq.: Nilson Nery, vice-presidente da ABCC, e Leila Nery, esposa; Myrna 
Targino, presidente da ABCC, e João Targino, membro fundador da Associação
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FOTOS DESTA PÁGINA: GLEYSON RAMOS

Festival promoveu momentos de 

interação entre atletas, funcionários, 

conselheiros e diretores da ABCC, 

com destaque para a conselheira 

Nair Andrade (foto logo acima), 

membra fundadora da Associação, 

e Bira Tavares, reitor da Universo 

Recife (ao centro, na foto ao lado, 

entre Nilson Nery e João Targino).

assistência social da ABCC. Ele e outros 
adolescentes foram encarregados de en-
tregar a um grupo de venezuelanos, resi-
dentes num abrigo improvisado – situado 
à Rua da Glória, no bairro da Boa Vista, 
no Recife –, os 230kg de alimentos ar-
recadados com as inscrições do Festival 
(segunda foto da página anterior). Os 40 
refugiados, que compõem a turma bene-
ficiada, demonstraram alegria e gratidão 

pelo gesto de altruísmo, que, se não elimi-
na de vez, pelo menos mitiga o sofrimen-
to em terra estranha. A ação contou com 
a colaboração de todas as associações que 
participaram do evento. O artesão Jhonni 
José Mata, que se mudou para o Recife há 
dois meses, com a mulher e dois filhos, 
disse: “Só tenho a agradecer a Deus por 
esta iniciativa que vai alimentar princi-
palmente as nossas crianças”.
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OCC promove segunda edição 
do Concurso de Jovens Solistas
Vencedor do certame, o violista Raul Victor Martins, ex-aluno da Orquestra Criança Cidadã, atua 
nas orquestras Sinfônica da Paraíba e Sinfônica Municipal de João Pessoa 

Jefferson Sousa, texto e fotos

a tarde do dia 19 de novembro, no 
auditório do Núcleo do Coque, a 

Associação Beneficente Criança Cidadã 
e a Orquestra Criança Cidadã realizaram 
a etapa final do II Concurso de Jovens 
Solistas da Orquestra Criança Cidadã – 
Prêmio Nildo Nery dos Santos. Patroci-
nado pelo escritório de advocacia Lima 
e Falcão Advogados, o prêmio, que dis-
tribuiu 10 mil reais entre os vencedores, 
teve como primeiro, segundo e terceiro 
lugares o violista Raul Victor Martins e os 
violoncelistas Fernando Trigueiro e Ha-
ziel Cândido, respectivamente. Menções 
honrosas foram entregues para a violista 
Raquel Paz e a violoncelista Laís Oliveira.

No mesmo local, na manhã do dia seguin-
te, os premiados se apresentaram em reci-
tal e receberam certificados das mãos dos 
jurados e de João Targino, coordenador 
geral da OCC, e Myrna Targino, presiden-
te da ABCC. “Pelo fato de eu ter saído há 
pouco tempo daqui do projeto social, me 
sinto bem encaminhado por chegar até 
um concurso dessa magnitude e ver que 
o meu esforço está sendo reconhecido 
como um trabalho de relevância”, conta o 
vencedor e ex-aluno da OCC, Raul Victor 
Martins, atualmente estudante do curso 
de bacharelado em Viola da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), e violista nas 
orquestras Sinfônica da Paraíba e Sinfô-
nica Municipal de João Pessoa.

Dirigida pelo maestro Nilson Galvão Jr., 
a banca examinadora da etapa final foi 
composta por Ademar Rocha e Gilson 
Filho, professores da OCC, Ulisses Silva, 
professor de viola e música de câmara 
da UFPB, e Camila Fresca, repórter da 
revista Concerto, de São Paulo. “Fiquei 
muito surpresa positivamente pela quali-
dade excelente de todos os competidores. 
Sobre o projeto social, é legal ver que há 
aqui um trabalho muito bem feito coleti-
vamente e que está dando incríveis resul-
tados”, declarou Camila.

N

Na sequência, de cima para baixo:

Banca examinadora: Gilson Filho, Camila Fresca, Nilson Galvão Jr., Ulisses Silva e Ademar Rocha

Finalistas: Raquel Paz, Haziel Cândido, Fernando Trigueiro, Raul Victor Martins, Laís Oliveira, João 
Vitor Azevedo e Elton Freitas

Preleção do coordenador geral da OCC, João Targino, antes do recital de premiação

COMPETIÇÃO
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Meninos do Ipojuca celebram 
quinto aniversário em turnê
A série comemorativa de concertos estreou no Recife e teve continuidade em três distritos ipojucanos, 
contemplando o público de Porto de Galinhas, Nossa Senhora do Ó e Camela 

Tamíz Freitas

eia década de estudos musicais 
no Ipojuca. Chegamos a essa mar-

ca no mês de setembro e, com ela, muitas 
recordações vieram à tona: o primeiro 
concerto, a primeira cantata natalina; os 
primeiros intercambistas, solistas e por aí 
vai. Se pensarmos bem, para uma criança 
que entrou aos 10 anos no projeto e hoje 
está com 15, um terço da sua vida já está 
atrelado à vivência musical na Orquestra 
Criança Cidadã dos Meninos do Ipoju-
ca. Isso é muito, mas eles querem mais, 
então, para celebrar todas as conquistas, 
quatro concertos foram preparados. 

No Recife, quase setenta músicos no 
palco, e o resultado? Mais uma noite de 
memórias para os apoiadores, familiares, 
funcionários e alunos no dia 17 de setem-
bro, no Teatro Luiz Mendonça. A Prefei-
tura do Ipojuca, que fomenta a iniciativa, 
esteve presente, bem como os familiares e 
amigos dos músicos. Para o idealizador da 
Orquestra, João Targino, comemorar mais 
um aniversário “é a vitória da cidadania, 
pois cada integrante da Orquestra que 
passa de um ano para o outro aprendendo 
música significa muito para a gente”.

Na primeira fila da plateia do teatro – si-
tuado no complexo do Parque Dona Lin-
du –, além do idealizador da Orquestra, 
outras autoridades presentes foram a 
presidente da Associação Beneficente 
Criança Cidadã (ABCC), Myrna Targino; 
o deputado estadual Romero Sales Fi-
lho; o procurador do Ministério Público 
do Trabalho em Pernambuco (MPT-PE) 
Leonardo Osório; o presidente da comu-
nidade religiosa Obra de Maria, Gilberto 
Barbosa; a prefeita da cidade do Ipojuca, 
Célia Sales, e parte do seu secretariado. A 
chefe do poder municipal se disse emo-
cionada pelo significado da data. “É um 
motivo de muito orgulho, pois o projeto 
tem uma grandiosidade que abrange a fa-
mília dos alunos e toda a sociedade ipoju-
cana”, declarou.

O maestro Márcio Pereira, em um dos 
momentos de interação com o público, 
destacou três palavras que resumem a 
trajetória até aqui: “Oportunidade, inves-
timento e trabalho”. E foi para mostrar o 
resultado desses esforços conjuntos que, 
além da passagem pelo Recife, os Meni-
nos do Ipojuca se apresentaram em Porto 
de Galinhas (21/09), Nossa Senhora do Ó 
(24/09) e Camela (27/09). Cada perfor-
mance se configurou única e foi essa a in-
tenção do maestro ao selecionar repertó-
rios distintos para cada noite, destacando 
Orquestra e Coral do Núcleo do Ipojuca.
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Os depoimentos se somam acerca da OCC 
Ipojuca. Severina Bezerra, mãe da vio-
loncelista Viviane Lira, conta que a filha 
ficou mais focada desde que entrou para 
a Orquestra, há três anos. Se pudesse de-
sejar algo hoje, a dona de casa foi certeira: 
“Que esse projeto nunca acabe”. O contra-
baixista Gabriel Cavalcanti, 17, também 
faz seu balanço. “Vim aqui neste mesmo 
teatro [Luiz Mendonça] há três anos, ti-
nha acabado de entrar para a Orquestra e 
fiquei impactado; tive a mesma sensação 
durante a apresentação, mas, agora, com 
meus colegas no palco”, comparou.

M

Orquestra e Coral dos Meninos do Ipojuca apresentaram repertórios diferentes a cada concerto
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COMUNICAÇÃO

Transmitindo informação sobre 
música, esportes e cidadania
Equipe da assessoria de comunicação da ABCC e da Orquestra Criança Cidadã gerenciam identidade 
visual, produção de conteúdo e relacionamento com a imprensa, entre outras atribuições

Carlos Eduardo Amaral

ma assessoria (ou coordenação) de 
comunicação é um órgão ou setor 

que assiste uma instituição em sua ro-
tina e planejamento de comunicação, 
interna e externa. As funções de uma 
assessoria de comunicação podem ser 
exercidas por uma empresa terceirizada, 
no entanto – neste caso – a dinâmica 
interna da instituição não recebe o de-
vido acompanhamento e diagnóstico.

Quando integrada a uma entidade, a as-
sessoria de comunicação (em algumas 
empresas, discriminada por comuni-
cação institucional ou corporativa) ge-
ralmente é subordinada ou vinculada à 
presidência ou à direção geral da casa, 
mas precisa manter integração com a 
gerência e os coordenadores dos demais 
setores. Este é o caso das assessorias de 
comunicação da ABCC e da Orquestra 
Criança Cidadã.

A Ascom (sigla pela qual é conhecida 
no meio jornalístico) abrange funções 
como: assessoria de imprensa (função 
também chamada de relacionamento 
com a imprensa), programação visual 
(criação e design gráfi co), publicidade e 
propaganda, relações públicas, distintas 
formas de gerenciamento (identidade 
visual, imagem institucional, crises e re-
des sociais), fl uxo de informações intra 
e interssetoriais, produção de conteúdo 
para mídia impressa e internet, entre 
outras relacionadas a estas.

A equipe da Ascom OCC é formada pe-
los jornalistas Carlos Eduardo Amaral 
(desde março de 2016), Tamíz Freitas 
(outubro de 2015), Houldine Nascimento 
(dezembro de 2016), Jeff erson Sousa (ju-
lho de 2018) e pelo designer gráfi co Luiz 
Ugiett e (março de 2019).

Os jornalistas Lenivaldo e Marcelo Ara-
gão, especialistas em jornalismo espor-

U

tivo, passaram a colaborar com a Ascom 
da ABCC desde outubro de 2018, foca-
dos na missão específi ca de gerenciar as 
relações da Associação com a imprensa 
e de dar suporte na geração de conteúdo 
para site e redes sociais da instituição, 
e para a REVISTA CRIANÇA CIDADÃ.

O trabalho desenvolvido pela Ascom 
nos últimos três anos e meio é exten-
so. Abaixo, listamos apenas um resu-
mo dele, com algumas ilustrações na 
página ao lado: 1) Reformulação visual 
e de conteúdo da REVISTA CRIANÇA 
CIDADÃ. 2) Índice de mais de 99% de 
menções positivas ou neutras na im-
prensa, no ano de 2017. 3) Padronização 
de fl yers (cartazes virtuais) de eventos. 
4) Fortalecimento de relação com pa-
trocinadores, apoiadores e parceiros da 
ABCC e da OCC. 5) Produção de vídeos. 
6) Arquivamento de clipagem (relatório 
de busca de menções na imprensa) em 
versão PDF, no lugar da impressa, em 
prol da sustentabilidade ambiental.

Outras ações incluem: sistematização 
virtual de cadastro de clipagem e de re-
latório de atividades; produção de ma-

terial publicitário institucional (livreto 
trilíngue, cartilha do aluno, manual de 
integração profi ssional); tradução e re-
visão de documentos; preparação de 
texto-padrão para locução antes dos 
concertos da OCC; projeto visual de 
fardamento para alunos e funcionários; 
criação dos perfi s da ABCC e da OCC 
no Instagram e no LinkedIn, e dos res-
pectivos canais no YouTube; criação da 
mascote da OCC (Batutinha); ofi cina de 
treinamento midiático e uso de redes 
sociais; reformulação dos sites da OCC 
e da ABCC (em parceria com a Zaite 
Tecnologia); hotsites da OCC: I e II Con-
cursos de Jovens Solistas, campanha de 
doação permanente, e viagens aos Esta-
dos Unidos, Argentina, China e Brasí-
lia; projetos visuais de envelopes, papel 
timbrado, panfl etos, banners, outdoors 
e adesivagem de veículos; produção 
de séries de postagem para redes so-
ciais: Personagens da OCC, OCC Indica, 
Personagens da ABCC; reorganização 
do banco de imagens (OCC e ABCC); e 
criação de política de planejamento da 
OCC e da ABCC para o atendimento à 
imprensa e aos patrocinadores.
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Integrantes das assessorias de comunicação da OCC e da ABCC: Tamíz Freitas, Carlos Eduardo 
Amaral, Houldine Nascimento, Jeff erson Sousa, Luiz Ugiett e, Lenivaldo Aragão e Marcelo Aragão
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O sonho que era preto e branco 
coloriu cinco nações
Orquestra Criança Cidadã faz performances irretocáveis na cerimônia de abertura da 11ª cúpula do 
Brics e em eventos da Caixa Econômica Federal em Brasília

CAPA

ntes eu sonhava em preto e 
branco, agora, eu sonho tocan-

do muito feliz para a minha família”. Essa 
foi a frase dita pelo violoncelista Jandson 
da Silva, quando completou seu primeiro 
ano de estudos musicais, em 2015, aos 13 
anos. Quatro anos se passaram e, certa-
mente, ele não imaginou que atravessa-
ria os limites familiares, mas isso acon-
teceu – e na mais desafiadora missão 
musical em 13 anos da Orquestra Criança 
Cidadã: encantar cinco chefes de estado 
no concerto de abertura da 11ª reunião 
de cúpula do Brics, fórum de articulação 
política e econômica formado por Brasil, 
Rússia, Índia, China e África do Sul.

No Palácio Itamaraty, em Brasília, a noite 
memorável de 13 de novembro foi escri-
ta como mais um capítulo da história da 
orquestra pernambucana, que saiu das 
margens da sociedade para virar prota-
gonista no empenho pela cidadania. O 
colorido não estava presente apenas no 
sonho de Jandson ou dos seus 49 colegas 

do Coque e do Ipojuca, mas também nos 
quadros da Sala Portinari – Os gaúchos e 
Os jangadeiros – que deram um tom es-
pecial à apresentação.

Na primeira fila da plateia, os chefes de 
estado do Brics: Jair Bolsonaro, Vladi-
mir Putin, Narendra Modi, Xi Jinping e 
Cyril Ramaphosa, além do vice-presi-
dente brasileiro, Hamilton Mourão; do 
presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Dias Toffoli, e do senador e ex-pre-
sidente da República Fernando Collor, na 
condição de presidente da Comissão de 
Relações Exteriores do Senado Federal.

O presidente do Tribunal de Contas da 
União (TCU), José Múcio Monteiro, e 
diversos ministros do Poder Executivo 
também prestigiaram o momento mágico 
da orquestra: Ernesto Araújo (Relações 
Exteriores), Osmar Terra (Cidadania), 
Paulo Guedes (Economia), Sérgio Moro 
(Justiça e Segurança Pública), Ricardo 
Salles (Meio Ambiente), Damares Al-
ves (Mulher, Família e Direitos Huma-

nos), Augusto Heleno (Gabinete de Se-
gurança Institucional), Tarcísio Freitas 
(Infraestrutura) e Abraham Weintraub 
(Educação).

A expectativa dos jovens músicos e mu-
sicistas era alta, pois sabiam da responsa-
bilidade e da representatividade do con-
vite. E, a contar pelos aplausos e sorrisos 
de todos, especialmente dos chefes de 
estado, eles deram conta do recado, com 
maestria. Após ouvirem do presidente 
Bolsonaro “É muito bom ver vocês aqui”, 
o show começou.

Foram trinta minutos de música, dividi-
dos entre um tour pelo Brasil e as home-
nagens aos países visitantes, em arranjos 
assinados por um parceiro de longa data 
da Orquestra, o maestro e compositor 
Nilson Lopes. Numa mistura de ritmos 
e culturas, a performance trouxe o “Me-
dley Brasil” (Samba de verão, Tico-tico 
no fubá e Último dia), Noites de Moscou 
(homenagem à Rússia), No campo da 
esperança (homenagem à China), Thu-
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la Mntanami Ukhalelani Zizojika Izin-
to (homenagem à África do Sul), Jai Ho! 
Você é meu destino (homenagem à Índia), 
Evidências e Aquarela do Brasil.

O repertório escolhido pelo diretor artís-
tico, Nilson Galvão Jr., e executado pe-
los naipes de cordas, sopros e percussão 
seguiu os propósitos de homenagear os 
países da cúpula e mostrar a cultura bra-
sileira. “A única composição fora da cur-
va foi My way, incluída de modo a criar 
uma conexão com o público”, pontuou 
o maestro. O solista da vez foi Luander-
son Ferreira, 18, que se disse surpreso e 
agradecido pelo desafio. “Foi incrível e 
impactante, fiquei sem acreditar na opor-
tunidade; acho que da forma que toquei, 
consegui transmitir o que a gente viven-
cia no dia a dia e a gratidão que temos 
com o projeto”, revelou o violinista.

Ao final da apresentação, idealizada pelo 
Gabinete da Presidência da República e 
viabilizada pelo Ministério das Relações 
Exteriores, o coordenador geral da OCC, 
João Targino, e a presidente da ABCC, 
Myrna Targino, entregaram estojos es-
peciais, com o álbum Concertos de Bach 
para violino e orquestra por Orquestra 
Criança Cidadã e Yoko Kubo, aos líderes 
do Brics. Todos eles, quebrando o pro-
tocolo, retribuíram cumprimentando os 
músicos presentes. Num balanço sobre 
a oportunidade, o “sonhar” veio à tona, 
mais uma vez, nas palavras da gesto-
ra da presidente da Associação: “Vimos 
que estamos seguindo no caminho certo, 
vendo uma transformação e que temos 
condições de atender mais crianças; é 
isso o que a gente sonha”.

O entusiasmo com a chance – até então 
única – de se apresentar num evento 
desse porte foi partilhado não só pe-
los músicos, mas por toda a equipe que 
acompanhou a delegação até Brasília e 
pelos dirigentes do projeto, João Targino e 
Myrna Targino. O frio na barriga e a sen-
sação de dever cumprido foi geral com a 
solenidade, que configurou a transição 
do sonho para realidade e, certamente, o 
nortear para novas aventuras musicais.

NOS BRAÇOS DA CAIXA – A passagem 
por Brasília, também viabilizada pela 
Caixa Econômica Federal – patrocina-
dora máster da Orquestra há 10 anos – 
possibilitou, ainda, a aproximação com 
a entidade, a partir de cinco eventos 

para clientes e funcionários do banco. 
Em três ações de relacionamento com 
correntistas da Caixa, os expedientes de 
três agências bancárias foram abertos 
com música. No dia 12, um quarteto de 
cordas encantou os presentes na agência 
Ceilândia. Já no dia 13, dois quintetos se 
apresentaram; sendo um de alunos do 
Ipojuca na agência José Seabra e outro, 
formado por alunos do Coque, na unida-
de Conjunto Nacional.  

No dia 14, antes de se despedir da capital 
federal, os 50 músicos participaram de 
mais dois eventos. Pela manhã, na Caixa 
Cultural Brasília, um concerto didático 
envolveu cerca de 230 alunos da Vila das 
Crianças de Santa Maria e do Centro de 
Educação Profissional – Escola de Músi-
ca de Brasília. Ao final da atividade, um 
quiz presenteou cinco alunas das insti-
tuições com kits da OCC. A programação, 
para João Targino, coordenador geral da 
Orquestra, foi bastante representativa: 
“[Foi] A oportunidade de dizer um mui-

to obrigado a nossa parceira tão firme”. A 
magnitude desse trabalho aparece em re-
latos como o de Gabriel Marques, um dos 
primeiros alunos da instituição: “A Or-
questra representa tudo na minha vida; 
graças ao projeto, posso concluir, a cada 
dia, os meus planos”.

À tarde, no Átrio dos Vitrais, os funcioná-
rios da Matriz I da Caixa voltaram do al-
moço e foram recepcionados com muita 
música. João Paulo Silva, 26, estagiário de 
engenharia elétrica do banco há quatro 
meses, destacou o mérito do patrocínio: 
“É importante, pois incentiva a cultura 
e a música; faz com que as pessoas co-
nheçam mais sobre esse universo”. Suas 
palavras concordaram com o que disse o 
presidente do banco, Pedro Guimarães, 
presente ao concerto: “[A OCC] é o tipo 
de iniciativa que a Caixa apoia: cultural, 
para pessoas que têm carência de opor-
tunidade de crescer na vida. A gente tem 
orgulho de ter o nome da Caixa associado 
a um projeto como este”.
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EQUIPE

João Targino
Idealizador e Coordenador Geral da OCC

Gabryella Boudoux
Coordenação de Produção

Edivaldo Cavalcanti
Coordenação de Logística

Myrna Targino
Presidente da ABCC

Nilson Galvão Jr.
Direção Musical

Carlos Eduardo Amaral
Assessoria de Imprensa

Tamíz Freitas
Comunicação Institucional

VIOLINOS I

Silverson Henrique
(spalla)

Samuel Oliveira
(concertino)

(solista)

André Luiz Serapião João Vitor Azevedo

Ivo Gomes Luanderson da Silva David Gomes Deyvid Felix Ingrid da Silva 

VIOLAS

Alexsandro Castro
(chefe de naipe)

Cícero Bezerra Humberto Martins

Bruna Sthefani João Henrique Chagas Douglas Bezerra Saulo de Lima

VIOLONCELOS

Diego Dias
(chefe de naipe)

Miqueias Santana Gabriel David Marques

Jandson da Silva João Lucas Bezerra Jose Artur Cunha Lívia da Hora

CONTRABAIXOS

Jhorsily Átila
(chefe de naipe)

Elton Freitas

Erik José Alexandre dos Santos 

Marvson Arouxa Natali Silva

FLAUTAS

Jullyanne Kaylane
(chefe de naipe)

Geovana Gisely

OBOÉS

Wagner Braga
(chefe de naipe)

Suzana Kemely

CLARINETAS

Jamylle Karolayne
(chefe de naipe)

Layla Victoria

FAGOTES

Jamesson Batista
(chefe de naipe)

Kaique Marques

VIOLINOS II

Geyphanne Pereira Joyce Anne Gomes Wyllamis Mendes Esther de Oliveira José Berto dos Santos

Filipe Reis Singrid Vitória Júlia Paulino Pedro Martins Carlos Antônio Jr.
(chefe de naipe)

PERCUSSÃO

Thierry Santos
(chefe de naipe)

Vinícius Santos Lucas Gabriel

Patrocínio:

Abertura da 11ª Cúpula 
do BRICS

13/11 | 20h

Apresentações em agências 
da CAIXA

12 e 13/11 | 11h

Concerto didático na 
CAIXA Cultural Brasília

14/11 | 9h

Átrio dos Vitrais

14/11 | 13h

EVENTOS:
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P. 16-17: chefes de estado posam com a Orquestra após 
apresentação no Itamaraty. Solo do violinista Luander-
son Silva em My way encanta as autoridades.

Página ao lado: na primeira coluna, o idealizador da 
OCC, João Targino, entrega estojo institucional do pro-
jeto aos presidentes Vladimir Putin (Rússia), Xi Jinping 
(China) e Cyril Ramaphosa (África do Sul), e ao primei-
ro-ministro Narendra Modi (Índia); na segunda coluna, 
o presente é entregue ao presidente da República, Jair 
Bolsonaro, e à primeira-dama, Michelle Bolsonaro, com 
a presença da presidente da ABCC, Myrna Targino (fo-
tos: Marcos Corrêa / PR). Sala Portinari, no Itamaraty, 
contou com plateia lotada. (fotos: Carolina Antunes / 
PR).

Nesta página (fotos por Tamíz Freitas / Ascom ABCC 
-OCC), em sentido horário: entrega de estojo institucio-
nal ao presidente da Caixa, Pedro Guimarães, pelas 
mãos de João Targino; performance de My way, em ar-
ranjo do maestro Cussy de Almeida, no Átrio dos Vitrais; 
congraçamento entre equipes da Orquestra e da Caixa, 
também no Átrio dos Vitrais; maestro Nilson Galvão Jr. 
e alunas premiadas com kits da Orquestra no concerto 
didático na Caixa Cultural Brasília.
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Vinte e quatro horas por dia de 
criação e produção artística
Idealizador dos projetos Mucambo e Kairós: Minióperas do Tempo Oportuno, Victor Luiz é destaque 
entre a nova geração de compositores e realizadores musicais no estado

PERFIL

ecifense, Victor Luiz é graduado 
em Música pela Universidade Fe-

deral de Pernambuco (UFPE) e em Es-
tudos Artísticos pela Universidade de 
Coimbra, ao abrigo do Programa de Li-
cenciaturas Internacionais da Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes). Estudou Com-
posição e Violino, integrou o Ensemble 
Barroco Sonoro Ofício e as orquestras de 
Câmara e Sinfônica da UFPE.

Para alcançar este currículo consisten-
te, Victor usou a sua paixão pela músi-
ca, mas a arte sonora nem sempre foi a 
sua primeira opção de vida. Até o início 
da adolescência, ele transbordava de 
imaginação, através dos seus desenhos, 
no sonho intocado de conseguir tirá-los 
do papel. Assim, passou a desejar ser um 
design automobilístico. Queria estudar 
em um estúdio especializado de renome 
e se tornar o design principal de alguma 
marca famosa, chegando a passar horas 
e mais horas imitando os desenhos de 
algumas revistas e tentando entender 
os processos criativos e abstratos delas, 
quase uma obsessão.

“No fim das contas eu só estava pro-
curando uma forma de me conectar, 
entender e me comunicar com o mun-
do. Quando percebi, a música já estava 
sendo o caminho que mais me agradava 
nesta busca”, ressalta, lembrando da re-
viravolta emocional que teve sobre o seu 
futuro profissional ao ir a um concerto 
da Banda Sinfônica do Recife: “Aquele 
dia foi muito emocionante, ouvir música 
no rádio e no CD era uma coisa, assistir a 
um concerto ao vivo foi como descobrir 
um mundo novo. Ali eu realmente senti 
que era aquilo que eu queria fazer, inde-
pendente da função. Eu queria comungar 
momentos iguais àqueles, onde a música 
era o elemento principal.” A inexistência 

de um histórico de profissionais da músi-
ca na família de Victor não impediu que, 
aos 17 anos, decidisse de vez que queria 
seguir a música como carreira. O primei-
ro passo foi ir estudar violino na Escola 
Municipal de Artes João Pernambuco e, 
alguns anos depois, o curso de licencia-
tura em Música da UFPE. Reconheceu 
que ainda há uma hereditariedade artís-
tica, não de sangue, mas dos arredores 
em que sempre esteve inserido. “Cresci 
na cidade de Camaragibe e, assim como 
todo bom pernambucano, com a música 
que vem das ruas, das festividades, dos 
ritos religiosos, como o frevo, o maracatu, 
o forró, e o brega, mas não com a música 
erudita”, pontua.

A aproximação com a música clássica 
aconteceu inocentemente: Victor amava 
ouvir as músicas em um programa espe-
cífico da Rádio Universitária, porém, por 
ser bem tarde o horário da programação 
desejada, precisava gravar a música do 
dia em uma fita regravável para que pu-

desse ouvir no outro dia. O alto preço de 
uma fita regravável impediu com que ele 
pudesse comprar mais fitas, obrigando-
-o a gravar as músicas à noite, ouvi-las 
e apagá-las na manhã seguinte, diaria-
mente, criando uma rotina que serviu 
inconscientemente como um exercício 
de memorização e aperfeiçoamento 
musical.

MUCAMBO – No intuito de fomen-
tar popularmente o trabalho da geração 
contemporânea de compositores per-
nambucanos e daqueles que no estado 
também firmaram morada, o projeto 
Mucambo teve a sua primeira edição no 
ano de 2018, com o lançamento do ál-
bum Mucambo: música contemporânea 
para quarteto de cordas, um CD com 10 
obras inéditas para quarteto de cordas. 
Idealizado por Victor Luiz e Manassés 
Bispo, o Mucambo rapidamente ganhou 
notoriedade dentro do segmento. Tanto 
no primeiro quanto no segundo álbum – 
Mucambo: música contemporânea para 
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acordeon, fagote, clarineta e percussão –, 
o projeto contou com o aporte do Fundo 
Pernambucano de Incentivo à Cultura 
(Funcultura).

“Dentro do estado, o projeto mira o pú-
blico jovem, leigo e carente, no intuito 
de despertar o interesse pela arte que é 
produzida aqui dentro da nossa região e 
também porque é essa nova geração que 
esperamos que mantenha o Mucambo 
vivo no futuro. Outro foco é o público de 
erudição média e alta, para gerar apetite 
na pesquisa e no consumo de nossa mú-
sica”, esclarece. “Além de incitar a cadeia 
produtiva dentro da própria comunidade 
musical erudita, no decorrer de sua exe-
cução, o projeto vem oferecendo uma 
série de ensaios abertos educativos, prin-
cipalmente em escolas públicas, franque-
ando aos jovens o contato com a música 
erudita e com os processos de produção 

do meio”, destaca. Nestes dois últimos 
anos, além do Mucambo e áreas acadê-
micas, Victor esteve trabalhando no pro-
jeto intitulado de Kairós: Minióperas do 
tempo oportuno, também incentivado 
pelo Funcultura, e que consiste numa 
tetralogia de minióperas inspiradas na 
literatura do absurdo do escritor italia-
no Dinno Buzzati, com composição do 
próprio Victor e libreto do barítono Luiz 
Kleber Queiroz. “Este trabalho me abriu 
muito a mente para a ópera, um campo 
que eu ainda não havia explorado, mas 
no qual pretendo me aprofundar ainda 
bastante”, diz Victor.

Além dos gêneros musicais já ditos, Vic-
tor pretende atravessar também o oce-
ano, no decorrer de sua carreira. “Em 
longo prazo, planejo sair do Brasil para 
buscar mais conhecimento, novas for-
mas de pensamento artísticas, mas de 

2

3

1. Victor Luiz (foto) é idealizador do 
Mucambo junto com Manassés Bispo, 

professor da OCC no Núcleo do Coque

2. Segunda edição do projeto reúne 
os músicos Júlio César Mendes, Josias 

Bezerra (professor de fagote da OCC), 
Crisóstomo Santos e Antônio Barreto

3. Percussão, fagote, clarineta, clarone 
e acordeom dão a cor sonora das 

obras encomendadas a compositores 
pernambucanos em 2019

uma maneira em que eu possa continu-
ar colaborando com a música erudita de 
Pernambuco, já que, infelizmente, temos 
a escassez de alguns recursos, os quais 
precisamos ir buscar lá fora”, revela.

O tempo livre de alguém com tantos 
projetos em andamento é raro, mas, no 
caso de Victor, é muito bem aproveitado 
com exercícios de desopilação, como a 
sua paixão pela produção de artes visu-
ais, em pintar e fotografar, assim como 
práticas esportivas, a exemplo de artes 
marciais. A música, como era de se es-
perar, também sempre foi um meio em 
que Victor encontrou sossego. Todavia, 
até um simples improviso musical pode 
acabar virando trabalho. “Se é artista vin-
te e quatro horas por dia. Não tem hora 
de largar, então. Às vezes, brincar com os 
amigos já se torna uma atividade profis-
sional”, conclui.
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Grupo de Sopros da OCC se 
destaca pela versatilidade
Formado em 2015, conjunto musical une alunos dos naipes das madeiras e dos metais e tem despertado 
o fascínio de diversas plateias por onde passa

Houldine Nascimento

Grupo de Sopros da Orquestra 
Criança Cidadã se destaca por ser 

um dos mais numerosos dentro do pro-
jeto sociomusical: reúne 23 alunos de 
clarinete, fagote, fl auta transversa, oboé 
e trompa. O professor de fagote do Nú-
cleo do Coque, Josias Felipe, é o respon-
sável por chefi ar o grupo representativo 
desde 2015, quando tudo começou.

De acordo com o docente, a ideia de 
congregar aprendizes desses instrumen-
tos diversos nasceu pela necessidade de 
uma prática musical coletiva. Além dis-
so, visava a preparar os alunos para a 
Orquestra Jovem, principal formação da 
OCC. “Foi uma ideia em conjunto com 
o então coordenador pedagógico, Aldir 
[Teodózio], porque só havia a prática in-
dividual à época. Para fazer parte da Or-
questra, não basta ter a habilidade de to-
car o instrumento, mas também outras 
coisas, como afi nação coletiva, sonori-
dade, equilíbrio, cor; e o Grupo de So-
pros propicia essa experiência”, explica.

O conjunto musical já carrega no cur-
rículo algumas apresentações de peso, 
como a que ocorreu na Igreja Matriz 
de Sant’Ana, em Gravatá, em dezembro 
de 2017, dentro do projeto Som Cida-
dão, idealizado pela Secretaria de Tu-
rismo, Esportes e Lazer do Governo de 
Pernambuco. “Foi muito legal porque a 
gente tocou um repertório bem interes-
sante. A igreja lotou e todos amaram”, 
destaca o aluno de oboé Wagner Braga, 
um dos integrantes do Grupo de Sopros.

Outro concerto com boa repercussão foi 
realizado na Igreja Madre de Deus, pelo 
projeto Música na Igreja, da Secretaria 
de Turismo, Esportes e Lazer da Pre-
feitura do Recife, em abril deste ano. 
O repertório do grupo é versátil: vai do 
erudito ao popular, passando por mú-
sicas regionais e temas que marcaram 

O

época em clássicos do cinema. “Toca-
mos todos os tipos de gênero, desde tri-
lha sonora a frevo. Quando a gente se 
apresenta, geralmente o pessoal pede o 
tema de Missão impossível; frevos, como 
Vassourinhas e Cabelo de fogo. Também 
interpretamos forró, músicas natalinas 
e clássicas”, comenta o professor Josias.

O Grupo de Sopros conta com alguns 
arranjos feitos por Nilson Lopes, co-
laborador habitual da OCC, e algumas 
adaptações feitas por Josias, como a de 
Oh bela!, de Capiba. No entanto, o pro-
cesso é bastante trabalhoso: “Uma das 
difi culdades do Grupo de Sopros é justa-
mente o repertório, porque não existem 
arranjos, músicas específi cas para esse 
tipo de formação.”

QUARTETO DE SOPROS – O primeiro 
grupo de câmara com alunos de sopros 
da OCC surgiu em 2017, o Quinteto de 
Sopros (que então incluía uma trompa). 
Atualmente, o conjunto, reconfi gurado 
como um quarteto, continua a abrir as 
apresentações do Grupo de Sopros e é 
formado pelos chefes de naipe dos de-
mais respectivos instrumentos: Jullyane 

GRUPOS REPRESENTATIVOS

O professor e fagotista Josias Bezerra comanda o grupo desde 2015
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Kaylanne (fl auta transversa), Wagner 
Braga (oboé), Jamylle Karolayne (clari-
nete) e Jamesson Batista (fagote). James-
son está na OCC desde 2013 e ressalta a 
importância do trabalho camerístico na 
formação musical: “Desenvolve muito 
nossa questão de ouvir o outro. Nós ten-
demos muito a tocar mais que os outros 
naipes, e tem de haver um equilíbrio”.

Aluno do Bacharelado em Música pela 
Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), Wagner, por sua vez, está na 
liderança do Quarteto e tem ajudado a 
incrementar o repertório. “Como estou 
na universidade, sempre estou trazendo 
músicas para a gente interpretar. O pro-
fessor Josias também traz algum reper-
tório. Hoje, a gente está estudando um 
quarteto de Villa-Lobos”, revela.

O Quarteto de Sopros ensaia às sextas. 
Outras formações, como trios e due-
tos, têm sido testadas. “Como não há um 
quinteto fechado, o professor Josias quer 
destacar a representatividade dos naipes”, 
explica Wagner. “Começamos esse traba-
lho e está rendendo bons frutos”, enfatiza 
o professor Josias.



  Revista Criança Cidadã • set-dez 2019  25

Antes do trabalho
vem o aprendizado

A Orquestra Criança Cidadã e a Organização de Auxílio Fraterno 
do Recife apoiam o Programa de Aprendizagem Profissional

Por meio do Programa, nossos 
alunos trabalham como 
músicos, cumprindo carga 
extra de estudos sem sair da 
Orquestra, e ainda conseguem 
alcançar seu maior objetivo: 
ajudar as famílias e comprar o 
próprio instrumento. Nunca, 
estudo e trabalho andaram 
tão bem juntos. E tudo por 
meio da música.
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Licenciado em Música pela UFPE, o 
professor de fagote da Orquestra Crian-
ça Cidadã desde agosto de 2013, Josias 
Felipe Bezerra, 38, coleciona lembran-
ças positivas de sua carreira, como a 
de ter sido aprovado em um concurso 
público estadual na sua área, em 2010, 
ou a de ter solado a Ciranda das sete no-
tas, de Villa-Lobos, com apenas 2 anos 
e meio de estudo, ou também o fato de 
já ter participado de quase todas as or-
questras sinfônicas do Nordeste, e a de 
fazer anualmente um recital solo com 
orquestra ou uma gravação de álbum. 
Trocou de vez o saxofone, seu primeiro 
instrumento, pelo fagote em 2007, e não 
parou mais de estudá-lo. Apaixonado 
pela sua família, a quem dedica inte-
gralmente o seu tempo extraprofissio-
nal – como, por exemplo, com saídas à 
praia ou ao cinema nos finais de semana 
–, Josias usa como argumento a sua in-
fância difícil e seu histórico de lutas e 
conquistas para defender a sua crença 
no potencial dos alunos do projeto so-
cial. “A OCC permitiu que, pela primeira 

Manoela Dias, 31, é professora de vio-
lino no Núcleo do Ipojuca desde 2014. 
Sua carreira na música, no entanto, co-
meçou quando criança, aos 08 anos, no 
Centro de Educação Musical de Olinda 
(Cemo). Aos 13, entrou no Conservató-
rio Pernambucano de Música (CPM) e 
também foi aluna do professor Ademar 
Rocha, como outros docentes da Or-
questra. Aliás, o conhecimento de longa 
data ajuda na interação entre todos, pro-
fessores e mentor. “Conseguimos criar e 
desenvolver uma metodologia partici-
pativa, com foco no desenvolvimento 
dos alunos como profissionais e como 
pessoas”, conta Manoela. Licenciada 
em Música pela UFPE, ela também atua 
como professora do CPM desde 2013 – 
onde coordenou o projeto Orquestrando 
Pernambuco. Para Manoela, a constante 
qualificação é indispensável não só para 
ela mesma enquanto profissional, mas 
para a relação com alunos e outros pro-
fessores. Aluna do Método Suzuki nos 
seus primeiros passos na música, hoje 
a docente se aperfeiçoa no assunto para 

Josias Bezerra

Manoela Dias

PROFESSORES OCC

vez, o Recife tivesse uma classe de fago-
tes com o mínimo de estrutura necessá-
ria para que fossem desenvolvidas boas 
atividades, pois, infelizmente, o fagote 
é um instrumento caro e de difícil co-
mercialização”, pontua Josias, também 
fagotista da Orquestra Sinfônica do Re-
cife. “Os meus pilares sempre foram dis-
ciplina, honra e a honestidade. Então, 
mesmo quando eu e minha família es-
távamos em um momento complicado, 
financeiramente falando, eu seguia com 
o foco no que eu queria e sabia que era 
certo. Na OCC, os alunos de fagote [dois 
dos quais, Jamesson e Kaique, participa-
ram das apresentações em Brasília (vide 
matéria de capa)] já mostram um longo 
avanço, sendo elogiados em apresenta-
ções públicas e em eventos específicos 
do instrumento, como em audições in-
ternas. Vê-los indo tão bem, acreditan-
do e conquistando os seus e os nossos 
sonhos, me faz agradecer a Deus por ter 
me feito chegar até um projeto tão puro 
e forte quanto a Orquestra Criança Ci-
dadã”, completa. (JS)

aplicação em sala de aula. Em 2016, fez o 
Curso de Formação na Filosofia Suzuki, 
em Santiago. Neste ano, na mesma cida-
de, participou do Festival Internacional 
Suzuki do Chile. E em 2018, ministrou 
palestras e workshops em algumas cida-
des na Europa para docentes e estudan-
tes. “Fiquei bem motivada, não só por 
compartilhar um pouco sobre a meto-
dologia abordada no Núcleo do Ipojuca, 
mas também por vê-los admirados com 
os resultados do nosso trabalho”, lembra 
Manoela. Como musicista, destacam-se 
as passagens pela Orquestra Jovem do 
CPM, pelo Trio Sonata e pelas orques-
tras de câmara da UFPE e de Pernam-
buco. Na OCC Ipojuca desde o início, 
Manoela vê o despontar de talentos na 
música e um filme deve passar em sua 
cabeça, pelas semelhanças com a sua 
própria trajetória: “Tenho muitas e boas 
histórias com a OCC. O projeto é uma 
peça fundamental e essencial em minha 
carreira”. E é por essa admiração que a 
professora se diz motivada para realizar 
um trabalho com mais afinco. (TF)
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Wagner Braga

Noemy de Carvalho

ALUNOS OCC

A paixão e a dedicação pela música por 
parte de Wagner Braga, 17, se afirmam 
nas conquistas e rotina que o jovem 
oboísta vem desempenhando desde 
quando entrou na Orquestra Criança 
Cidadã, em fevereiro de 2015. “Cheguei 
a estudar de seis a oito horas por dia 
para conseguir passar em primeiro lu-
gar na prova de 2019 da Orquestra A e 
me tornar o primeiro oboé do grupo. A 
qualificação me trouxe alegria e muita 
responsabilidade, pois o primeiro oboé 
desempenha uma função representativa 
de chefe de naipes das madeiras”, fri-
sou. Aprovado no curso de Licenciatura 
em Música da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) aos 16 anos, Wag-
ner reconhece que as vitórias até agora 
são apenas passos iniciais de uma longa 
carreira que vem planejando. “Se eu não 
tivesse entrado na OCC, provavelmente 
eu não estaria na faculdade, acreditando 
e correndo atrás dos meus sonhos. Eu 
quero muito conseguir uma bolsa para 
fazer mestrado e doutorado fora do país, 

Da primeira leva de alunos do Núcleo 
do Ipojuca, que a gente vem acompa-
nhando desde 2014, Noemy de Carva-
lho, 15, estuda violino com a professora 
Shirley Vieira e é mais uma que teve a 
vida transformada após entrar para a 
Orquestra. “Mudei muito desde o início, 
tive mais conhecimento, prática das coi-
sas e ainda estou tendo”, avalia. Estudar 
um instrumento como o violino é uma 
experiência de “renovação e mudança”, 
nas palavras da jovem musicista. E mais, 
algo que ficará marcado em sua vida: 
“Posso até não me tornar uma violinista 
profissional, mas levarei o aprendizado 
musical sempre comigo”. No dia a dia do 
projeto, também estuda o canto coral. 
Sua rotina é bem definida, de casa para 
a escola, da escola para a Orquestra e da 
Orquestra para o lar. Mesmo com os ho-
rários um tanto apertados, quando larga 
do projeto, ainda estuda e se permite o 
descanso. “Gosto de dormir, mexer no 
celular e pesquisar no YouTube músi-
cas clássicas e tópicos de gastronomia”, 
conta. A arte de cozinhar, aliada à mú-

vivenciar a experiência de conhecer ou-
tras culturas e, claro, me inserir onde o 
mercado musical oferece mais oportuni-
dades. Porém, antes de qualquer viagem 
para o exterior, quero proporcionar uma 
vida melhor para a minha família, como, 
por exemplo, comprar um pequeno sítio 
que a minha mãe sempre sonhou em ter. 
São muitos planos, mas sei que não vou 
deixar de realizar nenhum deles”, garan-
te. Apaixonado por livros, praia e sinfo-
nias – chegando a passar horas ouvin-
do a Sinfonia n° 9 em mi menor, op. 95, 
popularmente conhecida como Sinfonia 
do Novo Mundo, de Antonín Dvořák, a 
sua predileta –, Wagner reitera: “A didá-
tica e o carinho das professoras Janayna 
Mendes e Roberta Belo têm sido parte 
importante deste meu processo de cres-
cimento, assim como os incentivos da 
professora Roberta e do projeto, que, en-
tre tantos, já me deu uma viagem para 
Natal, no Rio Grande do Norte, onde 
participei do Encontro Nordestino de 
Palhetas Duplas.” (JS)

sica, é mais um dos ramos profissionais 
que pretende seguir. Para isso, Noemy já 
sabe o caminho, que é se esforçar ain-
da mais para alcançar seus objetivos em 
geral e na música. Outros sonhos são o 
de ajudar a família e terminar de pagar 
o seu instrumento, adquirido em agos-
to, graças ao ingresso no Programa de 
Aprendizagem Profissional. “Uma con-
quista inesquecível. Pretendo fazer ca-
chê com eventos, mas estudar primeiro 
e ter uma base”, argumenta. Falando em 
memória, Noemy guarda com carinho 
dois momentos especiais como aluna da 
OCC. O primeiro, no concerto de aniver-
sário em 2015, quando a melhor amiga 
[Paloma Santana] foi anunciada entre os 
alunos que viajariam para Roma naque-
le ano e ela comemorou como se fosse 
sua a conquista. O segundo, mais recen-
te, a partir de mais uma parceria com os 
músicos do Coque: “[Foi] no aniversário 
deles de 13 anos, no Teatro de Santa Isa-
bel; juntar as duas Orquestras foi muito 
legal e é sempre bom tocar com quem 
tem mais experiência”. (TF)
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A ABCC é o primeiro projeto social em 
que a professora de Português Bárba-
ra Leite, 36, leciona. Com respeitáveis 
15 anos de experiência no setor educa-
cional, sua única participação em uma 
organização não governamental foi en-
quanto aprendiz: “Eu fui aluna de um 
projeto social e estava ‘do outro lado’. 
Agora, tenho a vivência de ministrar 
aulas. Costumo dizer que aprendo com 
os alunos. Eu tenho me dedicado e eles 
também.” Professora Bárbara passou a 
integrar o quadro de profissionais da 
ABCC Sede, no Cordeiro, no mês de 
março. “Soube do processo seletivo da 
ABCC pelo Instagram. Vi o edital e me 
candidatei à vaga, aí ministrei uma au-
la-teste e fui aprovada”, comenta. Desde 
então, tem dado aulas de reforço escolar 
para cerca de 120 crianças e adolescen-
tes. É licenciada em Letras, com ênfase 
em Português e Inglês, pela Universida-
de Federal de Pernambuco (UFPE) e tem 
especialização em Literatura Brasilei-
ra pela Faculdade Frassinetti do Recife 

Primeira atleta a representar a ABCC 
numa competição internacional, Raya-
ne Cordeiro, 14, não esconde a vontade 
de seguir no esporte. A judoca fez sua 
primeira viagem para fora do Brasil en-
tre os dias 15 e 18 de agosto deste ano, 
quando disputou o Campeonato Sul-A-
mericano Sub-15, em Santiago, no Chi-
le. “Foi muito legal e espero que seja a 
primeira viagem de muitas”, vaticina 
Rayane, que terminou o torneio em séti-
mo lugar: “Dei o meu melhor”. Na capital 
chilena, além de se voltar à disputa, teve 
a oportunidade de conhecer pontos tu-
rísticos e a culinária local. Antes deste 
grande momento, ela participou de di-
versas competições em âmbito nacional, 
quase sempre com resultados expressi-
vos: é vice-campeã do Brasileiro de Judô 
Região 2 (até 64 kg) – em que represen-
tou Pernambuco e lutou com atletas de 
Alagoas, Ceará, Paraíba, Rio Grande do 
Norte e Sergipe –, tricampeã pernam-
bucana e vencedora do Troféu Luiz da 
Mota – organizado pela Federação Per-
nambucana de Judô (FPJU). Sua trajetó-

Bárbara Leite

Rayane Cordeiro

PROFESSORA E ALUNA ABCC

(Fafire). A paixão pelo ofício a fez criar, 
em maio deste ano, o projeto Varal de 
Literatura, na Associação. “Expondo os 
livros nas janelas e no varal, buscamos 
criar um ambiente propício que motive 
os alunos a tomarem o gosto pela leitura. 
Criamos uma situação fora do ambien-
te da sala de aula e a turma comprou a 
ideia. Dentre os vários benefícios pro-
porcionados, a leitura desperta a curiosi-
dade e o interesse em aprender”, explica. 
O acervo conta com 30 livros, focados 
em temas do cotidiano, como preconcei-
to, violência e bullying. A expectativa é 
de conquistar novos leitores. O incentivo 
aos estudantes não finda em  ações como 
esta: “Quero ser uma influenciadora na 
vida deles, plantando sonhos. A realida-
de às vezes parece muito distante, mas 
eu acredito neles e sei que eles podem 
alcançar sonhos.” Viajar é sua maior di-
versão: “Eu amo conhecer novas pessoas 
e lugares. Quando a gente viaja, vivencia 
outras culturas, aprende com isso e pode 
trazer para o nosso ambiente.” (HN)

ria no judô começou em 2014, quando 
foi implantado o programa de esportes 
na Associação. “Foi tudo do nada. Eu 
tinha uma amiga que estudava aqui há 
muito tempo e ela sempre me dizia que 
o projeto era bom. Eu e meu primo fi-
zemos a seleção, mas só eu fiquei”, con-
ta. Rayane está na ABCC desde 2013. 
O reforço escolar ofertado pelo projeto 
social, com foco em Matemática e Por-
tuguês, contribuiu para a melhoria do 
aprendizado na Escola Estadual Barros 
Carvalho, no Cordeiro, onde cursa o 9º 
ano. Filha mais nova da ambulante Ro-
sineide, sempre que pode, auxilia a mãe 
em casa: “Eu a ajudo e também aprovei-
to para estudar”. Na memorável viagem 
ao Chile, foi acompanhada por um dos 
coordenadores de esportes da Associa-
ção, Marco Melo, e pelo professor de 
judô, Anderson Felipe, a quem pronta-
mente agradece pelo aprendizado. “Eu 
acho muito legal o que ele faz pela gente 
e o trabalho feito tem sido muito valo-
rizado, a gente está evoluindo cada vez 
mais”, enfatiza a jovem atleta. (HN)
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ar visibilidade ao trabalho desen-
volvido por uma Organização Não 

Governamental (ONG) é deveras desafia-
dor, pois é necessária a compreensão do 
agendamento midiático para fortalecer a 
imagem da instituição dentro dos parâ-
metros dessa programação. Além disso, 
muitas vezes não se tem orçamento extra 
para o investimento em ações de publi-
cidade junto ao público. Eis a realidade 
das ONGs no Brasil, especialmente, as de 
médio e pequeno portes. A Comunicação 
Institucional, compreendida no cerne da 
Comunicação Organizacional – seguindo 
os parâmetros definidos por Kunsch, no 
livro Planejamento de Relações Públicas 
na Comunicação Integrada (2003) – em-
penha-se em construir uma imagem po-
sitiva da organização. Para tanto, antes 
de traçar qualquer planejamento midiáti-
co, é preciso responder: por que a ONG X 
é imprescindível à sociedade?

Então, voltamos à própria concepção da 
entidade: Quais são a missão, a visão e 
os valores da mesma? O profissional de 
comunicação precisa conhecê-los muito 
bem, pois as ações internas e externas 
devem ser alinhadas a esse mote. A in-
teração entre os setores também é fun-
damental, pois quanto mais os profissio-
nais, e até mesmo os atendidos da ONG, 
estiverem nivelados em discurso, melhor 
para a organização. Ou seja, o media trai-
ning é uma atividade contínua. Precisa-
mos, ainda, que o “word of mouth marke-
ting” – a boa e velha propaganda boca a 
boca – funcione onde o projeto atua. In-
serir a comunidade nos depoimentos só 

fortalece a causa. É muito mais apelativo, 
midiaticamente falando, que um bene-
ficiado por um projeto social demonstre 
os resultados positivos, em sua vida, de 
algo conquistado na entidade do que esta 
contabilize as vitórias apenas em núme-
ros a serem divulgados à imprensa. Em-
bora uma ação não exclua a outra.

Na Orquestra Criança Cidadã, por exem-
plo, houve casos em que a personalidade 
organizacional facilitou a presença em 
determinadas pautas. Um deles foi com 
o surgimento do Crespografia – projeto 
de fotografia de Ronald Cruz, ex-aluno 
da Orquestra, que, exaltando as raízes 
afrodescendentes, mobilizou a comuni-
dade de origem, o Coque, e terminou ga-
nhando destaque no noticiário recifense. 
Em outras palavras, o enfrentamento 
ao racismo e a outras discriminações é, 
de fato, trabalhado internamente, mas 
o retorno à população, além de ter sido 
melhor que o esperado, deu visibilidade 
à causa e à instituição (no caso, a OCC).

Mas voltando aos desafios de se assesso-
rar uma ONG, seja ela de cunho social, 
educacional, ambiental ou de saúde, faz 
-se necessário reforçar que ela é o nosso 
cliente e demanda publicidade; indepen-
dente de limitação de orçamento e de al-
cance local ou internacional. Neste caso, 
não se trabalha apenas com números, 
mas com o intuito de fortalecer a empre-
sa no imaginário popular. O cenário ide-
al é quando ela se torna fonte oficial na 
causa apoiada e garante sua inserção no 
agendamento midiático – o Greenpeace, 

por exemplo, quando se trata de assuntos 
do meio ambiente, ou a Associação de 
Assistência à Criança Deficiente (AACD), 
no tratamento de pessoas com necessi-
dades motoras especiais.  

Falar a linguagem da ONG, do mesmo 
modo, é essencial ao profissional de 
comunicação, pois só assim ele saberá 
quais aspectos são estratégicos para a di-
vulgação. A tríade comportamental que 
soma ao dia a dia da missão de emplacar 
na mídia é: 1) Sensibilidade, para um tra-
tamento adequado às demandas a serem 
destacadas; 2) Curiosidade, pois a todo o 
momento deve-se inteirar do que é novo 
dentro da instituição; 3) Sagacidade, que 
nada mais é que estar atento às tendên-
cias e incorporar ao plano de comunica-
ção aquelas que encaixam na realidade 
da organização.

Essa está longe de ser uma receita de 
sucesso, pois os desafios são mesmo di-
ários e, às vezes, distintos entre si. Logo, 
para uma evolução nesse ofício, são im-
portantes, ainda, o benchmarking e o 
networking com outras ONGs, ou seja, 
aprender com os erros e os acertos dos 
“concorrentes” e trazê-los para o seu am-
biente, numa corrente solidária. A Co-
municação Institucional nesse tipo de 
organização vai além de enviar releases 
(comunicados) para a imprensa e tem 
toda uma aproximação com o gerencia-
mento de imagem, visando aos critérios 
de noticiabilidade, sem se esquecer da 
missão de tornar perene o nome da insti-
tuição entre sociedade e parceiros. 

D

Com quantos releases 
se emplaca uma pauta 

solidária?

Tamíz Freitas
Assistente de comunicação da

Orquestra Criança Cidadã e da ABCC
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ABCC E OCC INDICAM

Música Vocal-sinfônica

O menestrel e o 
sertãomundo
ELOMAR E OSNUFF

Independente

Sempre discreto e fiel à construção de 
um universo imaginário próprio, retra-
tando a realidade social nordestina sob 
formas musicais e literárias do Medie-
vo ao Romantismo, Elomar tem-se de-
dicado nos últimos anos especialmente 
à produção operística, como se pode 
ouvir no presente álbum. Executado 
pela Orquestra Sinfônica Nacional da 
Universidade Federal Fluminense, sob 
regência do maestro Tobias Volkmann, 
O menestrel e o sertãomundo traz um 
extrato com cinco trechos de varia-
das óperas do cantautor e cantoriador 
sertanejo, mais uma abertura vocal-
-sinfônica e um trecho de cantata, 
com participações especiais de Daniel 
Silva e Silva (cello), Marina Considera 
(soprano), Inácio de Nonno (barítono), 
Daniel Brasileiro, João Omar (violões), e 
do menestrel baiano. Dentre as faixas 
mais expressivas do disco, destaca-se 
a dramática Cena de espancamento 
na Paulista, da ópera O retirante, com 
seus mais de 15 minutos de duração 
e cujo título fala por si só acerca das 
agruras de um migrante nordestino em 
São Paulo. Sobre a execução das peças, 
o próprio Elomar pontuou: “A orquestra 
soou plena e segura; ouvi o que escrevi, 
salvo algum maneirismo rítmico (xa-
xado!) e porciúncula de dinâmica em 
alguma passagem. O que se entende 
na conta de uma carta escrita por um 
semianalfabeto, para ser lida por um 
catedrático acadêmico”. (CEA)

Música Vocal-sinfônica

Música sinfônica

canção de câMara

Hoje dividindo o tempo entre Cabe-
delo (PB) e o Rio de Janeiro, Edino 
Krieger teve seus 90 anos de vida 
celebrados por várias orquestras 
brasileiras em 2018, incluindo a Sin-
fônica Nacional da UFF (vide rese-
nha ao lado) – que interpretou quatro obras consideradas de máxima referência 
no catálogo do compositor catarinense e que já há algum tempo mereciam novas 
gravações: a cantata Terra Brasilis (1999), a Passacalha para o novo milênio (1999), 
Canticum naturale (1972), magnus opus de Krieger, com solo da soprano Verus-
chka Mainhard, e a Fantasia cromática e fuga (2013). (CEA)

Como convidado especial da Orques-
tra Sinfônica da Venezuela, Dimitri 
Cervo lança o seu segundo CD auto-
ral, que reúne cinco obras compostas 
entre 1998 e 2012: Abertura Brasil 
2012 bis; Toronubá, peça mais execu-
tada do compositor e regente gaúcho; Brasil amazônico; Concerto para flauta e 
cordas (com participação do solista pernambucano James Strauss); Canauê – essas 
três, respectivamente, a primeira, quinta e nona partituras da Série Brasil 2000, 
conjunto de obras para diversas forças instrumentais no qual o músico realiza uma 
síntese estética de elementos da música brasileira e do minimalismo. (CEA)

O CD Vozes Mulheres apresenta 
canções para canto e piano de im-
portantes compositoras do sécu-
lo 20 no país: Dinorá de Carvalho, 
Helza Camêu, Eunice Katunda, Es-
ther Scliar e Kilza Setti. O interesse por esse repertório vai além do fato de as 
composições terem sido concebidas por mulheres: chamam atenção pelo nível 
de sofisticação. As canções trazem poemas de Cassiano Ricardo, Federico Gar-
cia Lorca, Florbela Espanca, Helena Kolody, Hilda Hilst, Laci Osório, Mário 
de Andrade, Paulo Bonfim, Raimundo Correa e Suzanna de Campos. (Release)

OSN UFF interpreta 
Edino Krieger

OSN UFF

Independente

Dimitri Cervo
ORQUESTRA SINFÔNICA DA VE-

NEZUELA E DIMITRI CERVO

Independente

Vozes mulheres

ADÉLIA ISSA E ROSANA CIVILE

Independente
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CURTAS

Um quarteto de cordas do Núcleo 
do Coque se apresentou na Tarde de 
Autógrafos CNA 2019, no dia 05/10, 
na Red House International Scho-
ol, no bairro recifense das Graças. O 
evento foi promovido pelo CNA Re-
cife, parceiro educacional da OCC. 
A primeira turma de alunos da Or-
questra concluintes do curso regular 
de inglês se formou no dia 06/12.

No dia 08/10, foi a vez de um quin-
teto de cordas do Núcleo do Ipo-
juca realizar um miniconcerto na 
abertura da 40ª Reunião Ordinária 
do Conselho Nacional dos Corre-
gedores das Defensorias Públicas 
dos Estados, do Distrito Federal e 
da União, na sede da Procuradoria 
Geral do Estado, no bairro de Santo 
Antônio, no Recife.
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A Orquestra Criança Cidadã se fez 
presente na cerimônia de posse da 
nova procuradora-chefe do MPT 
-PE, Ana Carolina Ribemboim, 
que substitui a procuradora Adria-
na Gondim. A cerimônia, realizada 
em 11/10, contou com a participa-
ção do idealizador e coordenador 
geral da OCC, João Targino.

Entre os meses de outubro e no-
vembro, alunos da ABCC Sede 
(foto ao lado) e de todos os núcle-
os da OCC tiveram a oportunidade 
de assistir a palestras preventivas 
sobre os cuidados com as mãos. A 
fundadora do instituto Help Your 
Hands, Etelvina Vaz, esteve à 
frente da ação educativa.

Por cortesia da Asa Branca Turis-
mo, parceria de logística da OCC, 
a Orquestra passou a ter, desde 
outubro, uma divulgação especial 
via backbus em parte da frota da 
empresa em circulação pelas ruas 
do Grande Recife. A aplicação das 
peças ficou a cargo da Printbord.

A empresa de ônibus Expresso 
1002 também investiu na divulga-
ção da Orquestra em backbus, en-
fatizando a contratação de músicos 
pelo Programa de Aprendizagem 
Profissional, coordenado pela Or-
ganização de Auxílio Fraterno do 
Recife (OAF).

Agradecemos aos colunistas so-
ciais de maior prestígio em Per-
nambuco pela atenção especial à 
ABCC e à Orquestra neste ano de 
2019: João Alberto, Roberta Jung-
mann, Mirella Martins e Fernan-
do Machado.

Megan Kumar, que passou uma 
semana na OCC em agosto junto 
com sua família (vide edição n° 29 
da REVISTA CRIANÇA CIDADÃ), 
agora dá aulas de conversação on-
line em inglês a alunos da Orques-
tra, via videoconferência, todas as 
sextas à tarde (fotos ao lado).
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ABCC NA IMPRENSA
A divulgação do 2° Festival de Artes 
Marciais Nildo Nery dos Santos e da 
ABCC neste semestre contou com a pre-
sença de Marco Melo, um dos coorde-
nadores de Esporte da Associação, e da 
professora de caratê Vanessa Araújo em 
programas de TV e de rádio, como Glo-
bo Esporte (Rede Globo), Show de Bola 
(TV Jornal). Programas de rádio: Show de 
Bola Esportivo e Globo Esportivo (Rádio 
Globo), e Movimento Esportivo (Rádio 
Jornal do Commercio).

LANÇAMENTO
A presidente da ABCC, Myrna Targino, e 
o coordenador geral da OCC, João Targi-
no, prestigiaram, ao lado da filha, Maria 
Thereza, o lançamento do livro Semen-
tes, de Maestro Spok, na nova Livraria Ja-
queira, no bairro do Recife, no dia 20/10. 
Os três foram cumprimentados pela pro-
prietária da livraria, Débora Mendes.

DESPEDIDA
Em 20/10, o célebre maestro indiano Zu-
bin Mehta fez sua despedida dos palcos 
regendo pela última vez a Filarmônica de 
Israel, orquestra que liderou nos últimos 
50 anos. O músico Antonino Tertulia-
no, que foi revelado pela OCC, integrou 
o naipe de contrabaixos nessa apresen-
tação. Desde 2016, Antonino estuda na 
Academia de Música Buchmann-Mehta, 
fundada pelo regente, e, pouco antes do 
concerto final, teve a chance de cumpri-
mentar o maestro (foto ao lado).

COMUNICAÇÃO ASSERTIVA
Nos dias 24 e 28/10, a coordenadora de 
Recursos Humanos da ABCC, Arquivâ-
nia de Paula, conduziu – para profis-
sionais da instituição – palestras sobre 
“Comunicação assertiva e construção de 
relacionamentos interpessoais”. O trei-
namento foi oferecido pela Ser Grande 
Consultoria e Cursos em parceria com a 
Associação.

PREPARAÇÃO PARA O ENEM
No Núcleo do Ipojuca, 21 alunos partici-
param de um simulado do Enem no dia 
28/10. A professora de reforço escolar do 
projeto, Kelly Souza Leão, e o professor 
de musicalização Jadson Dias guiaram os 
estudantes durante o teste, que englobou 
todas as áreas de conhecimento exigi-
das pelo exame. Já no Núcleo do Coque, 

um aulão preparatório para a prova de 
Percepção Musical e Teoria Musical da 
Covest foi ministrado pela professora Ja-
nayna Mendes no dia 08/11.

MEDALHA AO TJPE
No dia 05/11, um quinteto de instrumen-
tistas ipojucanos marcou presença na so-
lenidade de entrega da Medalha Joaquim 
Nabuco, Classe Ouro, ao TJPE. A conde-
coração foi proposta pelo presidente da 
Alepe, Eriberto Medeiros, em reconhe-
cimento ao trabalho desenvolvido pelo 
Tribunal de Justiça de Pernambuco.

FUNDAÇÃO PERRONE
Na noite de 26/11, a Fundação Giacomo 
e Lucia Perrone promoveu a entrega da 
terceira edição do Prêmio Fundação Per-
rone, no Arcádia Boa Viagem. Entre os 
agraciados, estava o idealizador e coor-
denador geral da OCC, João Targino, que 
se fez presente acompanhado pela presi-
dente da Associação Beneficente Crian-
ça Cidadã, Myrna Targino. João Targino 
recebeu o troféu das mãos da presidente 
e do fundador da Fundação Perrone, Ro-

sângela Barros e Dom Michele Perrone, 
respectivamente. A cerimônia contou 
com a execução dos hinos de Itália e Bra-
sil e uma abertura musical realizada pela 
Orquestra Criança Cidadã dos Meninos 
do Ipojuca, regidos pelo maestro Márcio 
Pereira. A Fundação Perrone atua há 16 
anos no bairro de Piedade, em Jaboatão 
dos Guararapes e atende a cerca de 400 
crianças com necessidades especiais, 
proporcionando auxílio odontológico, fo-
noaudiológico, psicológico e social, bem 
como assistência e orientação às suas fa-
mílias. Também esteve presente ao even-
to o conselheiro da ABCC Bira Tavares.

HOMENAGEM À OCC IPOJUCA
Por proposição do deputado estadual Ro-
mero Sales Filho, a Assembleia Legislati-
va de Pernambuco promoveu reunião so-
lene de homenagem à OCC dos Meninos 
do Ipojuca, no dia 17/12.

PARCERIA COM A FAJOLCA
Em parceria com a Faculdade José La-
cerda Filho de Ciências Aplicadas (Fa-
jolca), a OCC Ipojuca passou a contar 
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com 11 bolsas de estudos na instituição 
de ensino superior. Para celebrar o con-
vênio, a OCC Ipojuca apresentou uma 
cantata de Natal na faculdade, na ma-
nhã do dia 20/12. Na noite do dia 18/12, 
a cantata teve lugar em frente à sede da 
Prefeitura do Ipojuca.

OCC IGARASSU NA ESCOLA...
O aluno de violoncelo Jean Dantas, da 
OCC Igarassu, apresentou TCF (Trabalho 
de Conclusão do Ensino Fundamental) 
com sua turma na Escola Estadual José 
Antônio Fagundes. O TCF, em forma de 
vídeo reportagem, abordou dois projetos 
sociais que atuam na localidade de Chã 
de Cruz, na divisa de Paudalho e Abreu 
e Lima: o Projeto Potyra e a Orquestra 
Criança Cidadã. A locução foi do próprio 
Jean (print acima).

...E EM CONCERTO
O primeiro concerto oficial da história 
dos Meninos de Igarassu aconteceu no 
dia 05/12, na Igreja Evangélica Congre-
gacional de Chã de Cruz (fotos ao lado), 
com casa lotada e presença de represen-
tantes da EBrasil Epesa, patrocinadora 
da OCC Igarassu. Regidos pela professora 
de musicalização Basemate Neves, os 30 
alunos do núcleo encantaram o público 
interpretando temas natalinos arranja-
dos para orquestra de cordas e para coral.
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erente administrativo da Associa-
ção Benefi cente Criança Cidadã 

desde fevereiro de 2018, Bruno Ribeiro é 
graduado em Educação Física pela Uni-
versidade de Pernambuco (UPE), possui 
experiência no setor comercial e na che-
fi a de empresas de segurança na Região 
Metropolitana do Recife. “Confesso que 
tenho difi culdade de falar de mim sem 
falar deste projeto social, porque eu real-
mente não consigo desassociar o Bruno 
Ribeiro da vida pessoal com o da ABCC, 
não por excesso de trabalho, mas pelas 
transformações que encontrei por aqui, 
ressignifi cando positivamente a minha 
visão de mundo a cada dia. Passei a en-
xergar a ABCC como a minha casa e es-
sas crianças como meus fi lhos, pois a re-
lação desenvolvida aqui me fez enxergar 
a sociedade por meio de uma ótica que 
eu nunca tinha visto. Antes daqui, eu era 
muito mais rígido e duro até mesmo den-
tro de casa com os meus fi lhos, mas agora 
venho fazendo o exercício diário de olhar 
através do outro”, relata. Atuando na sede 
administrativa do projeto, no bairro do 
Cordeiro, Zona Oeste do Recife, Bruno 
conta que já fez parte de grupos de apoio 
que auxiliaram instituições fi lantrópicas 
como: Lar do Nenen, Casa dos Humildes, 
Oásis do Amor e Lar de Jesus. “Eu tento 
mostrar para essas crianças, assim como 
para os seus pais, a importância da ABCC 
na vida delas. O fato de eu já ter vivido 
outros projetos me fez trabalhar a partir 
deste reconhecimento dos contemplados 
para gerar confi ança mútua e podermos 
trabalhar melhor os nossos objetivos que 
têm como base disciplina e o bem estar 
de todos”, revela. (JS)
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Nildo Nery dos Santos | Fundador
Myrna Targino | Presidente

Desde 2003, a Associação Beneficente Criança 
Cidadã  (ABCC) defende direitos de crianças e 
jovens por meio de seus projetos culturais. A 
ABCC nasceu a partir do Projeto Criança 
Cidadã, criado três anos antes pelo desembar-
gador Nildo Nery dos Santos, durante o man-
dato de presidente do Tribunal de Justiça de 
Pernambuco (TJPE).

Além das atividades esportivas em sua sede, a 
ABCC gerencia dois grandes programas: a 
Orquestra Criança Cidadã e a Olimpíada Crian-
ça Cidadã, que envolve dezenas de escolas da 
rede pública de ensino em várias modalidades 
esportivas. Com a ABCC, mais de três mil 
jovens ganharam uma nova chance de vida e 
passaram a ser plenos cidadãos.

Conheça as ações da ABCC no site:
www.associacaocriancacidada.org.br
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