
 NOSSA HISTÓRIA

A Associação Beneficente Guerreiros do Sol, é 
uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos 
de direito privado, fundada em 06 de setembro 
de 1992, nascida do sonho de uma equipe de 
adolescentes, amantes da arte e da música que 
almejavam ir além das fronteiras do município, 
competindo em pé de igualdade neste maravi-
lhoso universo musical. Atualmente desenvolve 
atividades de musica e dança envolvendo a di-
versas comunidades, contribuindo para o de-
senvolvimento cultural e manifestações popula-
res no município de Dias d’Ávila.

Desde sua fundação a entidade vem oferecendo 
gratuitamente às crianças e adolescentes aulas 
iniciação musical, percussiva, dança e cidada-
nia, em atividades complementares ao ensino 
regular, oferecendo aos mesmos uma abertura 
ao mundo cultural e artístico, com a tentativa de 
minimizar desajustes, conflitos sociais e carên-
cias de oportunidade que os jovens vivenciam, 
na possibilidade de fomentar a atividade sócio-
cultural e visando o atendimento ao público de 
baixa renda.

Trata-se de um projeto social que procura pre-
encher o tempo livre, um caminho que pode ser 
utilizado com eficácia na reintegração do indi-
víduo ao convívio social com atividades praze-
rosas. Banda é uma festa. Afinal quem é que não 
gosta de ver a banda passar?
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Nosso Objetivo

• Promover a inclusão musical, através 
de cursos de familiarização com o mundo 
da música.

• Fomentar a área da música, dança  
e atividades sócio-culturais no município 
de Dias DÁvila.

• Despertar o senso crítico, artístico 
nos participantes, mostrando-lhes o papel 
importante das artes e da cultura para a 
sociedade. 

• Incentivar o surgimento de novos ta-
lentos.

• Despertar nos alunos o gosto pela 
música fazendo com que eles se identifi-
quem com o instrumento pretendido.

Venha Tocar Conosco!

Inscrições abertas aulas gratuitas
seg, qua e sex a partir das 18hs.

2 de Julho 2010
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Dia do Voluntáriado

Aniversário de Dias D’Ávila

Aula de Teoria Musical
Aula de PartituraGrupo de Dança
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