Pra ver a banda tocar
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CORPORAÇÃO MUSICAL LIRA SÃO JOSE DOS OPERARIOS
E-mail: josemircampos@yahoo.com.br
Representante: JOSEMIR FERRAZ CAMPOS (PRESIDENTE)
E-mail: josemircampos@yahoo.com.br

Áera de enquadramento
[ Música ]

Apresentação
O projeto "pra ver a banda tocar" da Corporação Musical "LIRA SÃO JOSÉ OPERÁRIO" tem a
finalidade de realizar retretas em diferentes praças de diferentes distritos e bairros de nosso
município, procurando descentralizar o acesso à cultura pelas populações que muitas vezes não
têm acesso às manifestações culturais.
Este projeto propõe levar às populações de diferente pontos do espaço territorial do município a
música de banda de forma eclética procurando desenvolver retretas musicais com repertório
baseado na música popular brasileira em suas variadas vertentes.
Podemos considerar como produto gerado o lazer oferecido a uma platéia estimada em cerca de
cinco mil espectadores, além do despertar artísticos em muitos jovens.

Justificativa
o projeto "PRA VER A BANDA PASSAR" tem grande importância porque sua execução permitirá a
descentralização do acesso à cultura,
propiciará atividade a uma entidade cultural sem fins lucrativos, proporcionará aumento da auto
estima dos músicos integrantes por se sentirem úteis no desenvolvimento de atividades culturais,
poderá provocar o surgimento de aptidões musicais entre jovens da platéia.
A música de boa qualidade aliada à maestria na sua execução garantirão os aspectos qualitativos.
O projeto prevê a realização de dezesseis retretas, sendo duas por mês nos meses de novembro e
dezembro de 2018 e janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2019.

Objetivos do projeto
descentralizar o acesso à cultura;
Oferecer opção cultural em ambiente familiar, sem custo para o participante.
Resgatar os valores da cultura tradicional popular;
Desenvolver o gosto pela música popular instrumental.
Resgatar o patrimônio cultural relacionado à música popular.

Pág. 1/4

Propiciar o aprimoramento de jovens músicos.

Abrangência territorial
O projeto "PRA VER A BANDA TOCAR" será desenvolvido no âmbito do espaço territorial do município
de Mogi das Cruzes abrangendo os distritos da Sede, do Quatinga, de Sabaúna, de Taiaçupeba e
ainda os bairros: Mogilar, Vila Industrial, Alto do Ipiranga, Braz Cubas, Jundiapeba, Vila da
Prata, Rodeio, e Cesar de Sousa.

Púbico alvo
Quantidade esperada: 300
Espera-se a afluência de cerca de 300 pessoas em cada uma das retretas programadas para o
projeto. Serão realizadas 16 (dezesseis) retretas.

Resultados esperados
Com a execução
música popular
aprendizado de
encaminhamento

do projeto espera-se que seja desenvolvido na população participante o gosto pela
brasileira, bem como, principalmente na ala jovem da população o despertar para o
diferentes instrumentos principalmente os de sopro e de percussão, bem como o
de possíveis candidatos para as escolas de música do município.

Produtos culturais
promoção de dezesseis retretas em praça pública,
Geração de um DVD com os melhores momentos de cada apresentação seguido de entrevistas com
membros da platéia que servirão como termômetro regulador do desenvolvimento do projeto

Cronograma de atividades
Pré-produção | início: 01/10/2018 - fim: 31/10/2018
1

elaboração do repertório para apresentações.

2

elaboração do cronograma de apresentações

3

contratação de técnicos: FOTÓGRAFO, VIDEÓGRAFO, CONTADOR

4

contratação de transportadora para deslocamento da banda visando as apresentações

Produção | início: 01/11/2018 - fim: 30/06/2019
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1

realização de retretas conforme cronograma.

2

realização de retreta natalina

Pós-produção | início: 01/04/2019 - fim: 30/06/2019
1

elaboração de planilhas de despesa para prestação de contas

2

organização do material documental

3

prestação de contas: envio da planilha de despesas e do material documental.

Ficha técnica dos principais integrantes
Nome

Função

Valteli Rodrigues de Coordenador Geral
Agiar
- coordenar e
supervisionar o
desenvolvimento e
prestação de
contasdo projeto

Richard Felix Bitelli

coordenador
técnico responsável pela
seleção do
repertório, e pela
regência da Banda
nos ensaios e

Luiz Francisco de
Castro

Assistente técnico.
Assistir o
coordenador
técnico
providenciando e
selecionando
partituras e instru

Currículo
Natural de Mogi das Cruzes onde nasceu a 16/06/1942, brasileiro, casado,
engenheiro civil aposentado, portador do RG nº 3.329.376 e do CPF/MF nº
122.476.938-49 com curso superior completo é músico instrumentista (clarinetista)
desde 1956. Com 14 anos foi aluno aprendiz do Mestre Oswaldo da extinta
Corporação Musical Guarani e do mestre Laurindo da Banda Santa Cecília de Mogi
das Cruzes, SP. Nesta corporação musical atuou no período de 1956 a 2002 como
clarinetista. Atuou ainda na Banda Santa Terezinha de Guararema e nas bandas
carnavalescas dos blocos Ki Frio e Ki K Lor nas décadas de 60, 70 e 80. Atualmente
atua na Corporação Musical Lira São José Operário na qual atua desde sua
fundação em 2009, sendo seu atual primeiro tesoureiro da diretoria executiva.
Natural de Mogi das Cruzes, nascido a 08/05/1989, brasileiro, casado, portador do
RG Nº: 33.262.421-5 E DO CPF/MF Nº: 391.590.478-36, residente na rua Francisco
Vilani Bicudo, nº 101, Vila Nova Aparecida, nesta cidade, com curso superior
incompleto na área de artes visuais; curso de Iniciação musical pela prefeitura
municipal de Mogi das Cruzes e curso do Conservatório Municipal de Ferraz de
Vasconcelos. Tem como experiência profissional participação nos projetos: “Pra ver
a banda passar”, da Associação dos regentes de bandas e fanfarras, “Mais
Educação” e “Escola da Família”, ambos do Governo do Estado de São Paulo, na
“Banda Marcial Raio de Sol” da Associação Amigos de Cesar de Sousa , o
monitoramento e a regência das fanfarras das Escolas Estaduais: “Antonio Olegário
dos Santos Cardoso”, “Dora Peretti de Oliveira”; “ Galdino Pinheiro Franco”; “
Iracema Brasil de Siqueira”; “Pedro Malozze”, “Sebastião de Castro” e “Sueli de
Oliveira Silva Martins”. Atualmente é regente das bandas e/ou fanfarras das escolas
Estaduais: “Antonio Olegário dos Santos Cardoso”, “ Iracema Brasil de Siqueira” e
“Raio de Sol”. È músico instrumentista da “Orquestra de Choro de Mogi das Cruzes
“ e regente da Corporação Musical “Lira São José Operário”, todas instituições
desta cidade.
Natural de Mogi das Cruzes, nascido a 04/04/1980, casado, residente na rua Antonio
Simões de Castro nº 311, jardim São Pedro, nesta cidade, portador do RG nº:
27.673.236-4 e do CPF/MF nº: 281.438.778-25 iniciou no ano de 2002 como aluno e
musico do projeto “Pra ver a banda passar” na fanfarra da EE. Dora Peretti de
Oliveira, onde teve iniciação musical com instrumentos de sopro e percursão,
passando por varias outras fanfarras de escolas como: Camilo Faustino de Melo,
Rubens Mercadante, Sebastião de Castro, Maria Rodrigues, Firmino Ladeira e outras
Cidades como Guararema na Fanfarra da escola Roberto Feijo e Taubaté na
Fanfarra Municipal de Taubate. Desde 2011 atua como regente instrutor no Projeto
“Pra ver a banda passar” onde ministra aulas até os dias atuais na escola Padre
Bernardo Murphy, desenvolvendo trabalho com banda marcial, ministrando aulas
teóricas e práticas para cerca de 40 alunos, com apresentações na cidade. Atua
também, como músico saxofonista, na corporação musical “Lira de São Jose
Operário” desde o ano de 2014.

Pág. 3/4

Contrapartida
Tipo

Descrição

SOCIAL

SOCIAL Ao oferecer música de boa qualidade à população, o projeto "PRA VER A BANDA
TOCAR" contribuirá para levar lazer cultural à população, ao tempo em que agrega os
indivíduos de uma comunidade em torno de um evento cultural, para muitos inédito.
As apresentações do projeto "PRA VER A BANDA TOCAR" terão acesso democrático por
serem gratuitas e ocorrerem em praças públicas.

CULTURAL

Divulgação
Descricao

Forma de distribuição

flyers

distribuição com antecedência de uma semana nos
estabelecimentos comerciais, igrejas, indústrias, escolas e
demais entidades da sociedade organizada do bairro a ser
visitado.
Colocação de um Banner de 3 x 4 m no fundo do palco das
apresentações com explicação sucinta do projeto.
distribuição com antecedência de uma semana nos
estabelecimentos comerciais, igrejas, indústrias, escolas e
demais entidades da sociedade organizada do bairro a ser
visitado.
envio de releases dos eventos aos órgãos da imprensa falada,
televisada e escrita de Mogi das Cruzes.

Banner de fundo de palco
cartazes tamanho A3

releases

Links
Descrição

URL

música natalina na internet - 2013

http://globotv.globo.com/tv-diario/diario-tv-1a-edicao/v/lira-sao-j
ose-operario-faz-show-de-musicas-natalinas-em-mogi-dascruzes/ 3033770/
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/m/mogi-das-cruzes/lei-o
rdinaria/2011/650/6506/lei-ordinaria-n-6506-2011-dispoe-sobre0-reconhecimento-de-utilidade-publica-municipal-dacorporacaomusical- lira-sao-jose-operario-2011-01-05.html
http//www.odiariodemogi.inf.br/opiniao/informacao/22219-os-5anos-de-atividades-da-lira-sao-jose-operario.html
lhttp://www.funarte.gov.br/bandas/estado.php?uf=sp

lei de utilidade pública

comemoração de 5 anos da Lira São José Operário
cadastro funarte
natal na praça-2015-corporação musical Lira São José
Operário

https://video-mia1-1.xx.fbcdn.net/hvideoxfl1/
v/t42.1790-2/12367841 1042835869093946 1647612723 n.
m4?efg=eyjybHliOjOxOSwicmxhljo1MTIslnZlbmNvZGVfdGFnljo
ic3ZIX3Nkln0%3D&rl=419&vabr=233&oh=a876f2ac3752c4f783
b1ccd660b5516c&oe=5681AAE3
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