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Filarmônica iniciou temporada em agosto
DIVULGAÇÃO

Maestro vai
a escolas de
SBC ensinar
música
Filarmônica Vera Cruz fará
apresentações para a rede pública
Alunos terão também aulas sobre
instrumentos e o estilo clássico
Estudantes da rede de ensino de São Bernardo receberão a orquestra Filarmônica Vera Cruz em sala de aula. As apresentações terão
também aulas comandadas
pelo maestro Júlio Medaglia. O projeto A Orquestra
vai à Escola começou no
dia 17, com 200 crianças
das 5ª, 6ª e 7ª séries da Escola Estadual Ayrton Senna
da Silva, no bairro Terra
Nova 2. A proposta é levar
aos estudantes um pouco
mais de conhecimento sobre a música erudita.
“É emocionante ver os
olhos destas crianças brilhando ao assistirem a uma
orquestra assim, tão de
perto. A música proporciona um encantamento que
atinge a todos, ricos e pobres, adultos e crianças”,
disse o maestro.
A projeto será realizado
semanalmente e a inten-

ção é atender todas as escolas públicas da cidade. As
próximas apresentações serão nos dias 7 de novembro, no Centro Educacional
da Fundação Salvador Arena, e no dia 21 de novembro, na Emeb (Escola Municipal de Educação Básica)
Mário de Andrade.
As escolas públicas de
São Bernardo que tiverem
interesse em receber a Filarmônica Vera Cruz para
uma aula especial podem
entrar em contato pelo email marketing@filarmonicaveracruz.com.br ou pelo telefone 5531-9338.
A Filarmônica Vera Cruz
iniciou sua temporada
2011 em agosto, com programação diversificada para atrair novos ouvintes. O
grupo mantém também
projeto semanal Encontros
com a Juventude.
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Não se sabe onde o dinheiro público desviado vai parar

Só 8% do dinheiro
desviado é recuperado
O ministro da CGU (Controladoria-Geral da União),
Jorge Hage, disse ontem
que apenas 8% dos valores
desviados da administração pública conseguem ser
recuperados pela AGU (Advocacia-Geral da União).
A afirmação foi feita durante audiência da comissão especial criada para
analisar o projeto de lei anticorrupção na Câmara.

Hage afirmou que o Poder Judiciário tem favorecido os réus, anulando muitas provas obtidas de maneira regular. De acordo
com ele, juízes dão mais
valor à presunção da inocência que à presunção da
culpabilidade. O coordenador do Comitê Anticorrupção, Bruno Maeda, disse
que o texto do projeto pode
ser aperfeiçoado. METRO

O Jornal Metro é impresso em papel certificado FSC, garantia de
manejo florestal responsável, e com tinta ecológica elaborada
com matérias-primas bioderivadas e renováveis pela gráfica Plural.
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Explosão deixa 2 feridos e
danifica seis casas em SA
Acidente causado por vazamento de bujão de gás no Jardim João Ramalho causa queimaduras graves em
menino de 11 anos e ferimentos leves em sua avó Duas residências foram demolidas pela Defesa Civil {pág 02}
Telefonia

Chamada
de fixo para
celular fica
mais barata
Agência Nacional de
Telecomunicações aprovou
ontem, em decisão inédita, a
redução da tarifa de interconexão
das chamadas de telefone fixo
para celular a partir de fevereiro
Taxa por minuto cairá de
R$ 0,54 para R$ 0,42 de forma
escalonada até 2014 {pág 08}

Aldo Rebelo é o
novo ministro
do Esporte

RECICLE A INFORMAÇÃO: PASSE
ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR

Além de duas casas demolidas, também foram danificadas outras quatro residências e dois carros
ANDRÉ AMERICO/METRO ABC

Maestro ensina música
nas escolas de SBC

Júlio Medaglia leva a filarmônica
aos colégios e mostra os clássicos aos
alunos da rede municipal {pág 04}

Governo confirma
o deputado federal
Aldo Rebelo como
ministro do Esporte
Ele ocupa a vaga deixada por
Orlando Silva Ambos são
filiados ao PCdoB {pág 06}

