Coral Proame emociona o público em sua primeira Cantata de Natal
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As unidades do Programa de Amparo ao Menor (Proame) ficam nos bairros Itapeva, Jardim
Clarice, Vila Garcia e Promorar. Cada uma delas assiste cerca de cinquenta crianças com
atividades lúdicas, esportivas e culturais, entre elas, a aula de canto que começou em
setembro. Músico e psicólogo, Lúcio Martini, deu início a um trabalho de preparação e
introdução à técnica vocal com as crianças. “Já tínhamos como meta a preparação das
cantatas para o final do ano e o trabalho foi intenso. O resultado as pessoas podem conferir,
prestigiando o avanço e a dedicação de todos os envolvidos, principalmente os alunos que
estão tendo pela primeira vez a oportunidade de participar desse tipo de espetáculo”, comentou
o regente do coral.

Quem compareceu à primeira noite de apresentação, aprovou a performance das crianças. A
farmacêucica Jocele Dias Ribeiro, de 30 anos, estava acompanhada da mãe e dos filhos,
Lucas e Rian, de 10 e 6 anos e ficou emocionada com as músicas e a narração com
mensagens positivas inspiradoras. “Achei muito bonito porque o texto prepara aquilo que a
música vem apresentar em seguida e as crianças cantaram muito bem”, disse. O aposentado
Odair Silva, de 63 anos, gostou da apresentação e falou que vai recomendar aos vizinhos e
familiares. “É um passeio interessante e oportunidade de conhecer esse trabalho”, comentou.

A cantata dura cerca de uma hora e tem setenta crianças e jovens. Todas as canções são
introduzidas por um texto que fala do Natal e também faz referências à história de Votorantim.
Além de cantar, as crianças executam algumas coreografias que valorizam e dão graça à
interpretação. As músicas são: Bate o sino; Vem que está chegando o Natal; Surgem anjos;
Brilha, brilha; Noite feliz; Adeste fidelis, Deitado em manjedoura; Blim, blom: é Natal; Natal
menino e Felizes estamos.
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