
Programação 
 
21ª Semana de Arte e Cultura da USP e 26ª Semana Cu ltural da ESALQ 
 
19 de setembro – segunda – 11h45   – Entrada do novo Restaurante Universitário da 
ESALQ 
WALKING JAZZ BAND  
O conjunto é formado por  músicos de diversas bandas piracicabanas coordenados pelo 
saxofonista, regente e arranjador Marco Abreu. No repertório clássicos do “jazz tradicionial”. 
 
20 de setembro – terça– 20h – Salão Nobre 
ORQUESTRA EDUCACIONAL DE PIRACICABA – Regente: Ivan  Bueno 
Orquestra Educacional de Piracicaba - Criada em 2013, tem como objetivo oferecer 
oportunidade para o desenvolvimento técnico, musical e pessoal, aprimoramento da 
percepção coletiva, troca de experiências, trabalho em equipe, socialização e integração. 
Acessível a todas as pessoas a partir de 10 anos. O repertório é predominantemente da 
música erudita, mas abrange outros estilos como a música popular brasileira, pop-rock, trilhas 
sonoras, entre outros.  
 
21 de setembro – quarta– 20h – Salão Nobre 
NOITE CORAL NA ESALQ  
Com Coral Luiz de Queiroz, Grupo Vocal Luiz de Quei roz e Coral Luiz de Queiroz-Noite 
– Regente: Maestrina Cíntia Pinotti 
A ESALQ, por ser uma unidade centenária e localizada dentro da cidade de Piracicaba, tem 
uma ligação muito forte com a comunidade.  Para os alunos e funcionários,  as atividades 
musicais servem de motivação e   aperfeiçoamento nos estudos e trabalho através de  
exercícios respiratórios, psicomotores, musicalização, memorização, técnica vocal, 
socialização, concertos, palestras, viagens culturais,  participação em festivais e “Noite de 
Talentos”. Os grupos recebem alunos de graduação e pós-graduação, servidores e também 
integrantes da comunidade que participam voluntariamente, agregando valor ao grupo e  
atendendo aos princípios da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da 
USP(PRCEU). Os grupos musicais da ESALQ estão ligados ao Serviço de Cultura e 
Extensão Universitária da ESALQ (SVCEx) e são por ele mantidos. A Coordenação é da 
Regente Titular e Diretora Artística -  Maestrina Cíntia Pinotti. 
 
22 de setembro – quinta – 20h – Salão Nobre 
OSCAR ESTEVES – VOZ E VIOLÃO 
Oscar canta Almir Sater, Renato Teixeira e outros grandes clássicos da  músicas 
sertaneja. Nascido na cidade de Anhembi,  Oscar Esteves, aluno da Engenharia Florestal da 
ESALQ e integrante do Grupo Vocal Luiz de Queiroz,  logo na infância mostrou gosto pela 
música sertaneja. Ganhou seu primeiro violão aos 13 anos e desde então se dedica ao 
cenário musical  com composições, shows e gravações.  
 
19 a 23 de setembro – segunda a sexta das 08h às 17 h – Museu "Luiz de Queiroz" 
Exposição Salão Internacional do Humor – AMORIM 30 ANOS NESSA BRINCADEIRA 
Retrospectiva da carreira do cartunista Carlos Alberto da Costa Amorim. Amorim nasceu no 
Rio de Janeiro e começou a publicar seus trabalhos no semanário humorístico O Pasquim em 
1984. De 1990 a 1997 trabalhou como chargista diário do Jornal dos Sports (Rio de Janeiro). 
Atualmente produz charges editoriais, caricaturas, ilustrações e quadrinhos para dezenas de 
jornais do país, entre eles o Correio do Povo (Porto Alegre, RS), Diário do Vale (Volta 
Redonda, RJ) e Tribuna do Norte (Apucarana, PR), além de revistas, websites e agências de 
propaganda. Produziu textos humorísticos em 1994 e em 2004, foi selecionado para fazer 



parte dos plim-plins da TV Globo. É autor do livro de cartuns ‘Canastra Suja’ e entre suas 
atividades destacam-se, ainda, a de web design.  

 
 


