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Apresentação
O projeto "A BANDA COM O POVO" 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.
No âmbito da Corporação o aumento da auto estima dos músicos por se sentirem veiculadores de
cultura e lazer.
HISTÓRICO
A Corporação Musical "LIRA SÃO JOSÉ OPERÁRIO" foi fundada no dia 19 de março de 2009 quando, por
iniciativa de alguns músicos como Olímpio Ferreira Gomes, Valteli Rodrigues de Aguiar, Waldomiro
Zappile e outras pessoas amigas da música de banda foi convocada uma assembleia geral que contou
com a presença de quarenta e sete participantes . Esta assembleia aconteceu no salão paroquial
da Igreja Matriz de São José Operário, no bairro do Mogilar em Mogi das Cruzes. Nesta ocasião os
presentes, além de deliberarem pela fundação da Corporação Musical ainda aprovaram o seu
estatuto social e elegeram a Diretoria Executiva com mandato de dois anos, sedo eleito
presidente da mesma o professor Josemir Ferraz Campos e vice presidente o professor Waldomiro
Zappile.
A "LIRA SÃO JOSÉ OPERÁRIO" fez sua primeira apresentação no dia 22 de abril de 2009, no cortejo
do mastro da Festa de São José Operário desse ano. Posteriormente fez várias apresentações,
sendo de ressaltar a apresentação no CIARTE dentro da 1& Mostra de Inverno promovida pela
Secretaria Municipal de Cultura de Mogi das Cruzes. Em outras ocasiões se apresentou na Entrada
dos Palmitos da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, na cidade de Guararema, na
festa de São Benedito, em Igaratá, na festa da Padroeira, Nossa Senhora do Patrocínio. Já se
apresentou também no coreto da Praça Oswaldo Cruz em Mogi das Cruzes, por duas vezes dentro do
projeto Arte na Praça da Secretaria Municipal de Cultura.
No mês de outubro de 2009 a "LIRA SÃO JOSÉ OPERÁRIO" adquiriu personalidade jurídica ao ter seu
estatuto social registrado e ao obter registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNP J.
Em dezembro de 2009 apresentou retreta natalina na Praça Osvaldo Cruz , com encenação do
presépio.
Em fevereiro de 2010 apresentou com grande sucesso, ainda na Praça Osvaldo Cruz a retreta
"Revivendo antigos carnavais" com a execução de mais de cinqüenta das mais lindas marchinhas dos
antigos carnavais. Participou também do Carnaval de Sabaúna, executando marchinhas do inteiro
agrado do público presente.
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Nos dias 07 de março, 14 de abril, 16 de maio e 13 de junho de 2010 aconteceram apresentações na
Praça Osvaldo Cruz sob os auspícios da Secretaria Municipal de Cultura, dentro do projetoa arte
vai à Praça.
Ainda nos meses de abril e maio de 2010 aconteceram apresentações em Ferraz de Vasconcelos nas
festas de Santo Expedito, Nossa Senhora de Fátima e Santa Rita, totalizando seis apresentações
e, na Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, na sua abertura, a 13 de maio, na
quermesse a 17 de maio, na entrada dos Palmitos, a 22 de maio e, no dia 23 de maio, na procissão
de Pentecostes.
Nos anos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e, até a presente dada de 2016 tem feito apresentações nas
cidades do Alto Tietê, principalmente em Guararema e Mogi das Cruzes, tornando se já tradicional
sua participação na Festa do Divino de Mogi das Cruzes, na Festa de São José Operário da mesma
cidade, no carnaval de marchinhas de Sabaúna e na Festa mde Santa Cecília, padroeira dos
Músicos.
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