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QUINTA- FEIRA, 24 DE MAIO DE 2012

Banda Canção Anormal faz show para as crianças do Programa
AABB-Comunidade
Formada pela cantora Adrieli Sperandir (13), pelos guitarristas Duda Linhares (12) e Ramon Pelissoli, (12 anos) e ainda o contrabaixista Fábio
Ramos,(15), e o baterista Andrei Sperandir, (10 anos), a Banda Canção Anormal criada e produzida por Cattulo de Campos, dentro do Projeto Estrela
Estrela - que visa apoiar jovens e novos talentos que surgem todos os dias nas salas de aula da Academia de Música Rima-Aperfeiçoamento, alavancando
suas carreiras – apresenta-se hoje às 15 horas no Restaurante da AABB em show especial para os participantes do Programa AABB-Comunidade.

Adrieli Sperandir
Mantendo o espírito e um dos objetivos iniciais a partir da conscientização profissional e dos primeiros
atos de cidadania, através de parcerias, sempre participando de campanhas educativas, de agasalho, contra
drogas, e também de ações da ONG
Catavento, do Elo da Fraternidade
junto aos Parceiros Voluntários, a
Banda Canção Anormal faz, hoje
à tarde, um show especial para as crianças e jovens do Programa AABBComunidade que estão participando do Projeto Cidadania proposto
pelas professoras e monitoras desse
programa.
Durante os meses de abril e maio
as crianças tiveram várias atividades
- artesanato, confeccionaram colchas de retalhos, desenharam, pintaram, e construíram até maquetes a
partir das palestras de conscientização sobre o transito - baseadas no
Livro de Marcelo Moreira Xavier, da
editora Saraiva “Se criança governasse o Mundo” que tem entre suas
propostas: construir noções de jus-

tiça e responsabilidade social; refletir em grupos de convivência sobre
as condições sociais da infância em
nosso país; despertar a consciência
ecológica; despertar os sentimentos
de paz, amor e fraternidade; desenvolver a linguagem oral. Nessa mesma proposta está inserida também a
música, onde as crianças e jovens do
Programa AABB-Comunidade participam de oficinas de capoeira, flauta
e canto coral. A partir da afirmação
contida no livro de que “Se as crianças tocassem música o mundo seria melhor” e marcando o encerramento desta primeira experiência de aplicação dos conteúdos do livro, hoje elas recebem a visita dos
músicos (também jovens e crianças)
da Banda Canção Anormal para
apresentarem algumas canções de
seu repertório.
Além do patrocínio habitual da
Associação Atlética Banco do Brasil
e da Prefeitura Municipal de Osório,
através da sua Secretaria de Educação, mantenedores do Programa
AABB-Comunidade, esta apresentação da Banda Canção Anormal conta
com o apoio cultural do Estúdio
A3, da Padaria Renascença, do
Restaurante da AABB, de Aleksom e da Rima-Aperfeiçoamento .
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