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Ação faz parte de uma iniciativa do Instituto Cultural Vale

Programa celebra 250 
anos de Beethoven com 
repertório exclusivo

HQ inédita que será lançada 
na CCXP já está disponível

Yara Flor, a Mulher-Maravilha 
brasileira, vai ganhar série de TV

Vale Música

Quadrinhos Na telinha

Lançamento em 24/11/2020 
Desafio 2.5.0
Arranjo: Fred Natalino
Grupo de Cordas Vale Música Belém-PA
A sonoridade armorial ganha a 
companhia da composição magistral 
de Beethoven. Um som pulsante, 
arrebatador.

Lançamento em 1/12/2020 
Canção para Ninar Elisa
Arranjo: Fred Natalino
Orquestra Jovem Vale Música-ES
O afago sob a forma de música. As 
partituras de Beethoven recebem o 
acalanto de uma canção de ninar.

Lançamento em 8/12/2020 
Toada pelo Rio Reno
Arranjo: Fred Natalino
Grupo de Cordas e Madeiras do 
Instituto Moinho Cultural-MS
A sonoridade de uma toada pantaneira 
ecoa em homenagem ao grande gênio 
da música: Beethoven.

Lançamento em 15/12/2020 
Beethoven Beat
Arranjo: Leonardo Gorosito
Grupo de Percussão Vale Música 
Belém-PA
A força pulsante do maracatu atômico, 
típica do movimento Mangue Beat, 
traduz a música de Beethoven para 
uma realidade vibrante.

Lançamento em 23/12/2020 
Finale – Concerto Integração
Arranjo: Fred Natalino
Todos juntos.  A alegria, o orgulho 
e a autoestima, em conexão com 
a música produzida em diversos 
cantos do país, culminando na união 
de todos os envolvidos.

Iniciativa: Instituto Cultural Vale
Realização: Orquestra Ouro Preto

Reprodução

Reprodução

Marcelo Rezende

Manter as atividades de 
uma rede colaborativa de 
aprendizagem para trans-
formar realidades por meio 
da música em meio a uma 
pandemia não foi nada fácil. 
Porém o Prograna Vale Mú-
sica encontrou uma estra-
tégia para ir além dos palcos, 
do distanciamento social e 
dos limites geográficos. A Or-
questra Ouro Preto desen-
volveu, virtualmente, um re-
pertório exclusivo com alunos 
do Programa Vale Música 
– Instituto Moinho Cultural 
Sul-Americano (MS), Vale Mú-
sica Serra (ES) e Vale Música 
Belém (PA). Por meio de aulas 
a distância, professores espe-
cialistas guiaram os alunos 
em gravações inéditas que 
tiveram como ponto de par-
tida a comemoração dos 250 
anos de Beethoven. A ação 
é uma iniciativa do Instituto 
Cultural Vale. 

A iniciativa
A partir do tema do 

“Rondo”, do célebre “Con-
certo para Violino”, foram 
criadas sete variações espe-
ciais para os projetos de for-
mação musical do Programa 
Vale Música. As versões ga-
nharam temperos brasileiros, 
em arranjos para percussão, 
cordas e sopros, tudo com 
muita originalidade e gra-
vadas de dentro das casas 
dos alunos. Ao final, juntos, 
esses movimentos formam 
uma obra única que celebra, 
também, o trabalho feito ao 
longo de 2020 entre alunos e 
professores. 

Para o maestro Rodrigo 
Toffolo, a experiência foi um 
marco na carreira dos jo-
vens artistas. “O processo 
de gravar representa para 
um músico o desafio maior. 
É deixar sua marca, seu som 
para a posteridade, é como 

diz aquela máxima esportiva:  
jogo é jogo e treino é treino.” 
Ao longo deste caminho de 
troca e aprendizagem, que 
culminou com a gravação dos 
arranjos em vídeo, os alunos 
tiveram a oportunidade de se 
tornar músicos melhores e 
mais seguros de si. Os vídeos 
finais corroboram todo o pro-
cesso por meio da alegria, do 
orgulho e da autoestima de 
um trabalho conjunto com-
partilhado. 

Para Christiana Saldanha, 
gerente do Instituto Cultural 
Vale, o ano em isolamento 
trouxe desafios, mas também 
superação. “Ao longo de 2020 
a rede colaborativa de en-
sino e aprendizagem que 
é o Programa Vale Música 
estabeleceu uma conexão 
ainda mais próxima, apesar 
do distanciamento social. 
Virtualmente, os estudantes 
elevaram sua percepção mu-
sical em um processo didático 
de excelência conduzido pela 
Orquestra Ouro Preto. É com 
alegria que vemos o encer-
ramento deste ciclo através 
dos vídeos produzidos e do 
crescimento de cada um dos 
nossos alunos”, afirma. 

Sobre o Programa Vale Música
Desde o início dos anos 

2000 a Vale cria oportuni-
dades para estudantes par-
ticiparem de formações 
musicais e desenvolverem 
seus talentos nos estados 
do Espírito Santo, de Minas 
Gerais, Pará e Mato Grosso 
do Sul. Em 2019, a empresa 
criou o Programa Vale Mú-
sica, uma rede colaborativa 
de ensino e aprendizagem 
composta pelos projetos mu-
sicais dos quatro estados e 
pelas maiores orquestras do 
país. Ao todo, a rede envolve 
mais de 240 profissionais e 
mais de 1.000 estudantes. São 
parceiras do Programa Vale 
Música a Orquestra Sinfônica 

Brasileira, a Orquestra Ouro 
Preto e a Orquestra Filarmô-
nica de Minas Gerais, patro-
cinadas pela Vale por meio 
da Lei Federal de Incentivo 
à Cultura. 

Sobre a Orquestra Ouro Preto
Uma das mais prestigiadas 

formações orquestrais do país, 
a Orquestra Ouro Preto com-
pletou 20 anos de atividades 
ininterruptas em 2020. Sob a 
regência e direção artística 
do maestro Rodrigo Toffolo, 
o grupo se dedica à formação 
de diferentes públicos, com 
uma extensa programação 
nas principais salas de con-
certo e em espaços diversos 
no Brasil e no mundo. Sob 
os signos da excelência e 
versatilidade, atua também 
em projetos sociais e educa-
cionais que vão muito além 
da música, como o Núcleo de 
Apoio a Bandas e a Academia 
Orquestra Ouro Preto. Pre-
miado nacionalmente, o grupo 
comemora uma trajetória com 
12 trabalhos registrados em 
CD e 7 DVDs. Foi vencedora 
do Prêmio da Música Brasi-
leira em 2015, na categoria 
“Melhor Álbum de MPB”, e 
indicada ao Grammy Latino 
2007, como “Melhor Disco Ins-
trumental”, por “Latinidade”. 
Os discos “Latinidade – Mú-
sica para as Américas”, “An-
tônio Vivaldi – Concerto para 
Cordas” e “The Little Prince”, 
versão em inglês do tributo 
prestado pela Orquestra à 
literatura de Saint-Exupéry, 
têm distribuição mundial pela 
gravadora Naxos, a mais im-
portante do mundo dedicada 
à música de concerto. 

Sobre o Instituto Cultural Vale
O Instituto Cultural Vale é 

um instrumento de transfor-
mação social com o propósito 
de democratizar o acesso e 
fomentar a arte, a cultura e o 
desenvolvimento das expres-

sões artísticas 
regionais. Com 
o objetivo de 
gerar impacto 
positivo na 
vida das pes-
soas e cons-
truir um legado 
para futuras ge-
rações por meio da pro-
dução cultural, tem, sob sua 
gestão, mais de 60 projetos 
criados, apoiados ou patro-
cinados pela Vale em mais de 
50 municípios brasileiros em 
2020. Entre eles uma rede 
de espaços culturais próprios 
com visitação gratuita, atu-
ação junto a escolas e orga-
nizações sociais, com identi-
dade e vocação únicas: Memo-
rial Minas Gerais Vale (MG), 
Museu Vale (ES), Centro Cul-
tural Vale Maranhão (MA) e 
Casa da Cultura de Canaã dos 
Carajás (PA). Fechados tem-
porariamente desde março de 
2020 em função da pandemia 
da COVID-19, esses espaços 
mantêm programação on-line 
gratuita em seus canais pró-
prios, para conservar vivo o 
diálogo com seus públicos. 

Sobre o Moinho Cultural
Localizado em Corumbá 

(MS), há 15 anos o Insti-
tuto Moinho Cultural Sul-
-Americano transforma vidas. 
Nesse período, mais de 23 
mil crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabili-
dade e risco social foram be-
neficiados diretamente. São 
ofertadas aulas de ballet e 
música clássica, dança con-
temporânea, informática e 
tecnologia, apoio escolar e 
literatura, Grupo de Convi-
vência e Fortalecimento de 
Vínculos, entre outras. O 
Moinho também beneficia 
crianças e jovens de Ladário e 
das cidades bolivianas Puerto 
Suarez e Puerto Quijarro, pos-
sibilitando um importante in-
tercâmbio cultural.
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para futuras ge-
rações por meio da pro-
dução cultural, tem, sob sua 
gestão, mais de 60 projetos 
criados, apoiados ou patro-
cinados pela Vale em mais de 
50 municípios brasileiros em 
2020. Entre eles uma rede 
de espaços culturais próprios 
com visitação gratuita, atu-
ação junto a escolas e orga-
nizações sociais, com identi-
dade e vocação únicas: Memo-
rial Minas Gerais Vale (MG), 
Museu Vale (ES), Centro Cul-
tural Vale Maranhão (MA) e 
Casa da Cultura de Canaã dos 
Carajás (PA). Fechados tem-
porariamente desde março de 
2020 em função da pandemia 

Veja a programação de 24/11 a 23/12

Mais informações sobre o projeto podem 
ser obtidas em vídeo por meio do link:
https://www.youtube.com/
watch?v=qQQllzdLyKU
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Está disponível, com ex-
clusividade no site do Itaú 
Cultural, o primeiro capítulo 
da HQ “Meta – Departamento 
de Crimes Metalinguísticos”, 
projeto do roteirista Mar-
celo Saravá, contemplado no 
Rumos Itaú Cultural 2017-
2018. A história em quadri-
nhos, que mostra como uma 
polícia secreta investiga 
crimes na divisa entre reali-
dade e ficção, será lançada 
em dezembro na feira de cul-
tura pop Comic Con Expe-
rience Worlds, a CCXP, que 
acontece virtualmente.

No capítulo inicial de “Meta 
– Departamento de Crimes 
Metalinguísticos”, Saravá 
mostra que um desenhista foi 
assassinado, mas os suspeitos 
são criaturas ficcionais. Re-
cheada de intertextualidade 
com artistas brasileiros e in-
ternacionais, a HQ tem dese-
nhos de André Freitas, cores 
de Omar Vinõle e letras e de-

sign de Deyvison Manes. Além 
disso, o projeto traz nomes 
como Laerte Coutinho, Jeff 
Smith, Carlos Ruas, Daniel 
Azulay e Juan Giménez.

O projeto, apoiado pelo 
Rumos 2017-2018, enfoca uma 
polícia secreta que monitora 
contravenções na fronteira 
entre o real e o ficcional. O 
descritivo fornecido por Sa-
ravá sugere alguns desses 
crimes: autores que pros-
tituem seus personagens, 
indivíduos que se refugiam 
em desenhos animados para 
nunca envelhecer... As pos-
sibilidades soam numerosas. 

Definido assim, “Meta” pode 
extrair ideias de todo tipo de 
narrativa, seja dos quadri-
nhos mesmo, seja de filmes, 
jogos, teatro, literatura.

A HQ “Meta – Departa-
mento de Crimes Metalin-
guísticos” será lançada pela 
editora Zarabatana Books, 
assim como “Aos Cuidados 
de Rafaela” (2014), também 
de autoria de Marcelo Saravá.

Para conferir basta 
acessar:  https://www.itaucul-
tural.org.br/secoes/noticias/
leia-primeiro-capitulo-meta-
-departamento-crimes-meta-
linguisticos

Folhapress

Yara Flor, a Mulher-Ma-
ravilha brasileira anun-
ciada recentemente pela 
DC Comics, será tema de 
uma nova série de TV. Se-
gundo o site Deadline, a 
CW desenvolve o drama 
“Wonder Girl” baseado na 
personagem criada por 
Joëlle Jones.

De acordo com o divul-
gado, Yara Flor é filha de 
uma guerreira amazônica 
e um Deus brasileiro dos 
rios. Ao longo da vida, ela 
vai descobrir os seus super-
poderes e usá-los para com-
bater as forças do mal que 
querem destruir o mundo.

O seriado terá produção 
de Greg Berlanti e Dailyn 
Rodriguez, este último que 
também ficará responsável 
pelos roteiros. Ainda não 
há data de estreia da série 
“Wonder Girl”.

A personagem Yara Flor 
faz parte do “Future State”, 
nova saga da DC, que vai 

começar a ser publicada em 
janeiro de 2021. Os gibis vão 
misturar personagens clás-
sicos e novos. A brasileira 
será a protagonista de “Fu-
ture State: Wonder Woman”. 
Ela vai viver aventuras ao lado 
do novo Superman, herói que 
será assumido por Jon, filho de 
Clark Kent.

Inspiração
A atriz Suyane Moreira, 

37, contou que ficou surpresa 
com a revelação de que sua 

imagem inspirou a criação 
de Yara Flor. “Me sinto muito 
feliz e honrada por ser inspi-
racao desse personagem que 
inspira tantas mulheres”, co-
mentou em suas redes sociais 
a cearense. Ela disse ter fi-
cado sabendo da informação 
pela imprensa. Suyane ficou 
conhecida por ter interpre-
tado a personagem Iara em 
“Mutantes: Caminhos do Co-
ração” (2007) e “Mutantes: 
Promessas de Amor” (2009), 
ambas da TV Record.

Suyane foi anunciada 
pela DC Comics para 
viver a super-heroína


