
Informamos à empresários interessados em brindar seus clientes 
e fornecedores com estas partituras de hinos, que estão à dispo-
sição à rua ...............................................................em São Paulo 
e que podem carimbar o folheto somente no lugar demarcado

Você é capaz de entender - e de acreditar?
   Então se informe dos motivos da produção destes cadernos

programa que há 20 anos vem se utilizando de um reclamo dos 

professores - pela volta da música às escolas - como fator de 

capacitação psicopedagógica dos alunos - que contribúa para a 

recuperação da escola, afim de torná-la corretivo de uma sociedade 

que se revolve em seus problemas, porque mal-formada em sua 

essência, - o pensamento e o caráter, - que lhe traçam este 

comportamento e a fazem incapaz de entender e resolver seus 

problemas. Nem de entender sequer seus legítimos defensores!  Esta 

falta de critério  sela seu mau  destino - porque desestimula os 

poucos ainda dignos  e  capazes de livrá-la deste destino - uma 

interrogação!  

Temos que enfatizar aqui - como exige quem sabe - o fato de que a 

exigência da música nas escolas não é mera diversão; É questão de 

continuar gastando e sacrificando gente à toa, - porque a escola não 

funciona - ou fazer valer todo trabalho, preparando a mente da 

criança - como quem prepara a terra para plantar. Esta a analogia 

corretíssima - para alertar os governos e aqueles que, com razão, 

descartam qualquer benefício deste «som»,  confundido com música 

- para que vejam o material apropriado para a escola, criado pelo  

Projeto Alegria, à pagina 13 do portal do programa já dado ! E como 

percebe-se, o programa foca prioritariamente o apoio aos 

professores, o conserto da escola e a reforma do comportamento da 

sociedade - antes dos “conteúdos” - porque estes para nada servem, 

nas condições em que estão aqueles, já que impõem, pelo mau 

exemplo  à criança e ao jovem,  que esqueçam a teoria da educação e 

se adaptem às “práticas do mundo real” - o mundo selvagem !

- O  Histórico  da  Entidade  e  o  Momento - A Entidade foi criada, à 

princípio, para levar aos administradores públicos, que 

respondessem as chamadas dirigidas à área pública, os planos feitos 

para solução dos problemas de favelas, mendicância, habitação, 

delinquência e criminalidade, saúde, educação e, prioritáriamente, os 

problemas que resultam disso - da falta de educação do caráter e de 

um sistema eleitoral vicioso. Naturalmente estas chamadas eram 

dirigidas aos empresários também.

Embora quase setecentos governantes nos tivessem procurado, 

cerca de cem deles nos confessaram a impossibilidade de aplicar os 

planos indicados, por causa das interferências e impedimentos, 

incluído o ex-presidente Jânio Quadros, segundo o qual se insistisse 

em seguir os planos sugeridos para, como ele quería e para o que nos 

havia procurado logo ao assumir o cargo de prefeito, - desfavelar São 

Paulo e acabar com as invasões e o aporte de gente, incluindo 

mendigos de todo país, - teria sua administração inviabilizada. Diante 

dessa situação (de fracasso por não encontrar cidadãos com coragem 

para fazer o que se propõem em discursos eleitorais, nem 

empresários capazes de investir - ainda que anônimamente - em 

planos de tamanha importância para o país, e ante o dilema de parar 

tudo ou de encontrar outros meios de realizar estes ideais), a 

Entidade elegeu um programa pelo qual, ainda que só à mais longo 

prazo, possa dar esperança de solução para um país - mesmo de 

povo que é seu próprio algoz; Porque um programa para formar 

cidadãos melhores e portanto capazes de se abnegar e se unir para 

resolver no futuro, ainda que muito pior, o que seus pais não são 

capazes de resolver no presente!  Este programa é o Projeto Alegria e 

esta publicação é a continuidade desta procura - por cidadãos que já 

se tenham convencido de que nada vale ter,  acumular e ostentar sem 

garantias, porque em meio à miséria e insegurança. E que por isso 

anseiem por uma forma de ajudar à mudar esta “ triste realidade”!

Os interessados podem contatar a ATT pelo e-mail: 

 e o Projeto Alegria pelo e-mail: 

 / Em caso de dificuldade 

de contato e falta de retôrno, ligar para (br)11-0000.0000 + 11-

9 9 9 2 9 . 1 7 7 0  o u  c o n t a t a r  p e s s o a l m e n t e  à  r u a  

......................................................................

josefrechou.att@gmail.com

coorbrasil@portalprojetoalegria.com

A ATT - Associação  de  Todos  por  Todos - é uma Entidade de 

Sociologia formada para fazer  estudos e aplicar planos que sejam 

capazes de “reverter o grau de progressão dos males sociais” - têrmo 

lançado pela Entidade no seu início e repetido aos montes até sua 

“banalização”,  apresenta os quatro programas que podem dar 

resposta à esta interrogação secular - o Brasil.  E o faz na esperança de 

ainda existirem cidadãos capazes de responder à uma  iniciativa tão 

inusitada quanto ousada para os acomodados e descrentes.  Eis os 

programas: 

- O  Programa  de  Informação  e  Orientação  Pública” -  o principal - 

pelos efeitos imediatos e de alcance nacional, pelo qual se dar 

informação sobre o país, sobre as reais causas dos problemas e as 

verdadeiras saídas. As orientações são classificadas e dirigidas à cada 

segmento da população, de maneiras à encaixá-lo no plano geral. 

Este programa, naturalmente, é de tamanha amplitude que pouca 

valía teriam maiores explicações e exemplificações antecipadas. O 

que interessa à nós, nesta publicação, é encontrar aqueles cidadãos 

capazes de entender a evidente pertinência da idéia, - de se chamar 

”todos os cidadãos que se prestem à ajudar” nesta tarefa, que não se 

fez nem se fará de outra forma porque, como dizemos há 30 anos, 

“quem se mete na política, isto é, na administração da coisa pública, 

sem nem ser sincero nem capaz de resolver os problemas que promete 

resolver, é sempre capaz de criar mais e maiores problemas! ” 

- O  Programa  de  Concepção  Responsável - o vulgar contrôle da 

natalidade, que obste a concepção irresponsável, o abandono e 

todas as demais causas que contribuem para criar e perpetuar os 

problemas, sendo exemplo o da excepcionalidade congênita, que se 

pode evitar em 60% dos casos só pela boa informação, no que falham 

governos e imprensa! Como esta questão é também um efeito de 

outros problemas, naturalmente tem-se que agir orquestradamente 

para “reorganizar a sociedade”, mobilizando-a como condição única 

para se resolver cada um dos problemas que contribuem para este 

problema específico, - a procriação descontrolada e irresponsável, - 

que enquanto dura anula todos os programas e esforços para 

melhorar o país!   E  problema que não se resolverá sem a  

participação de toda sociedade  nacional! 

- O  Programa  de  Saúde  Profilática - que preserve a capacidade 

cerebral e intelectual da infância - do futuro cidadão. Este tópico é, 

como todos os outros, controverso, porque nos obriga à expôr 

verdades e conceitos que não só são desconhecidos, mas são 

indesejados por quem bem os conhece!  Das verdades,  a que mais 

interessa dizer aos destinatários desta mensagem subtil, é que o 

Brasil tem futuro muito negro, como a sua presente condição já nos 

prenuncia, por razões que os desarrazoados não querem reconhecer 

nem discutir.  Por causa disso, dessa burra e do decidido 

engajamento de setores da grande imprensa neste esquema, 

estamos condenados à um futuro tenebroso e infinitamente pior do 

que este presente. A verdade maior da questão é que estamos 

produzindo mentecaptos, cuja influência na sociedade futura é bem 

previsível...  Se como diz o antigo adágio - “a história é a mestra da 

vida”- isto não é vaticínio;  é previsão certa porque é impossível se 

ensinar descerebrados!  Eles nada aprendem; Nem o principal - os 

princípios de civilidade e de  ética. Isto, óbviamente, implica em que a 

educação depende da saúde! 

- O  Programa  de  Educação - ou, melhor dizendo, de capacitação e 

formação de cidadãos melhores - o que é o mesmo que dizer “povo 

melhor” para o Brasil - é informação já mais-que-bastante para quem 

entende, pois disto depende toda solução! Os cidadãos responsáveis 

tem que entender que o Brasil só vai melhorar à medida que se 

aumentar o percentual de cidadãos de fato bons e responsáveis e a 

influência salutar deles na sociedade. Isto se demonstra pelo portal - 

www.portalprojetoalegria.com/ - um 

partitura PARZIALE 
                    E incompiuta
                   PER ESSERE
                   COMPLETATO

                     non copiare

Nota – 

In assenza di una versione ufficiale, questo punteggio è stato 
composto da registrazioni dell'inno pubblicato su internet. 
Vorremmo ringraziare le persone che ci inviano un punteggio 
ufficiale per essere completato con le correzioni . 
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www.portalprojetoalegria.com/italiano

Uno Programa que há 23 anos repõe a música nas escolas do Brasil 
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