Projeto Música Sem Fronteira
Associação da Corporação Musical Pégasus Valenciano – “O Poder da Música”

A missão deste projeto é prestar atendimento a crianças e adolescentes
principalmente as de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social, utilizando a
música como ferramenta pedagógica e de socialização para essas crianças.
Associação da Corporação Musical Pégasus Valenciano é uma instituição sem fins
lucrativos, especializada em ensinar música dos mais diversos instrumentos, formando
assim vários grupos. O objetivo é contribuir para a inclusão social dessas
crianças/adolescentes em parceria com a comunidade, Secretarias de Assistência
Social, Educação e Cultura.
Fundada em 10 de maio de 2001, sob o CNPJ nº 07203138/0001-37, Lei de utilidade
Pública Municipal nº 2.196 de 21.09.2005, Lei de Utilidade Pública Estadual nº 3.198
de 22.02.2006, registrado nos Órgãos: Conselho Municipal de Assistência Social nº 21
de 12.06.2006, Conselho Nacional de Assistência Social nº 177 DE 16.10.2007 e
devidamente registrado no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente
(CMDCA).
O projeto recebeu 02 vezes Moção de Aplausos da câmara de vereadores da cidade de
Valença, pelos serviços prestados à comunidade.
Em 2016, o projeto foi indicado, aprovado por unanimidade pelos vereadores e
recebeu o prêmio MÉRITO VALENCIANO.

Feira de Cultura Casa Léa Pentagna 2018.

A Unimed Marquês de Valença investe e incentiva iniciativas que ampliam o acesso à
cultura e educação infantojuvenil, proporcionando melhor qualidade de vida, valoriza
e apoia este projeto desde 2017, onde mensalmente nos é apresentado o relatório das
atividades realizadas.

Concerto Didático de Violinos.

Concerto da Orquestra de Sopros.

A música é reconhecida por muitos pesquisadores como uma modalidade que
desenvolve a mente humana, promove o equilíbrio, proporcionando um estado
agradável de bem-estar, facilitando a concentração e o desenvolvimento do
raciocínio, em especial em questões reflexivas voltadas para o pensamento, seus
benefícios vão além de um simples hobby, ela é capaz de trabalhar diversas áreas do
cérebro e ativar diversas conexões, aliviando o estresse, aumentando a concentração,
reduzindo dores, entre outros.

Incentivar a cultura. Esse é o plano.

