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Toquinho e Orquestra Sinfônica de Santa Cruz levam 800 
pessoas à Cidade das Artes	 

 
Projeto que é fruto da parceria entre Prefeitura do Rio e a siderúrgica Ternium fez sua 

primeira apresentação na Barra da Tijuca 
 
A Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca – Santa Cruz se apresentou ao lado do cantor e 
compositor Toquinho, no Teatro de Câmara da Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. 
Com um pouco mais de quatro meses de aulas até essa apresentação de estreia, os 35 
músicos da Orquestra formada por jovens de escolas municipais de Santa Cruz e 
Sepetiba	apresentaram um repertório entre a música erudita e popular,	sob a regência 
do maestro Anderson Alves. O show, que teve entrada franca, também contou com a 
participação do grupo de coros e flautas de Santa Cruz e do coral de colaboradores da 
Ternium Brasil, empresa patrocinadora do projeto. O ponto alto da apresentação foi a 
participação especial de Toquinho, que tocou com as crianças clássicos da MPB e 
sucessos do próprio cantor como “Aquarela”, “Samba de Orly” e “Tarde em Itapuã”, e 
levou o público presente ao delírio. Cerca de 800 pessoas assistiram ao show. 
 
A dona de casa, Maria Amorim (40), mãe de Felipe Dias (14), um dos integrantes da 
orquestra, se emociona quando fala o quanto a música mudou o comportamento do 
filho. “Depois que Felipe começou a fazer aulas de música ficou mais concentrado e 
estudioso. Sou mãe de oito filhos e crio as criançs sozinha, então, me sinto muito 
orgulhosa em saber que meu filho está trilhando este caminho. Me senti emocionada ao 
vê-lo no palco”, disse. 
 
As inscrições para participar da orquestra foram feitas em março deste ano. As vagas 
eram direcionadas	para alunos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental da rede 
municipal.	A parceria da Secretaria Municipal de Educação com a Ternium possibilitou 
a criação de um núcleo de formação musical para jovens de quatro escolas de Santa 
Cruz e Sepetiba. Em uma delas foi criado um núcleo avançado para o desenvolvimento 
da prática de conjunto e espaços, o Centro de Formação de Orquestra Escola Municipal 
Emilinha Borba. Os núcleos atendem quase 700 alunos e os 35 músicos que integram 
a orquestra	recebem bolsa-auxílio de R$ 200, além de lanche e vale-transporte.	 
 
A Gerente de Relações com a Comunidade da Ternium, Fernanda Candeias, destacou a 
importância da realização dessa iniciativa para a juventude local. “A nossa prioridade é 
investir no desenvolvimento social da comunidade onde a Ternium funciona. Ficamos 
muito satisfeitos com a oportunidade de colaborar com a formação desses jovens, 
incentivando-os por meio da arte e da cultura”, ressaltou Fernanda.	 
 
 
 
Sobre a Ternium 



  

 
A Ternium é a maior siderúrgica da América Latina e faz parte do bloco de controle da 
Usiminas.		Desde 2017 tem um centro industrial no Brasil, no Rio de Janeiro. A unidade 
de Santa Cruz (RJ) tem capacidade de produção de cinco milhões de toneladas de placas 
de aço por ano, com alto nível de sofisticação que atende indústrias nos EUA, México, 
Brasil e Europa. A unidade da Ternium no Rio de Janeiro é a maior produtora de aço de 
toda a companhia e gera mais de	oito mil empregos, com segurança e compromisso 
ambiental e social.		Além do Brasil, a empresa conta com outros 17	centros de produção 
espalhados por cinco países: México, Argentina, Colômbia, Guatemala e EUA.	 A 
Ternium vendeu em 2018 12,4 milhões de toneladas de aço de alta qualidade. 
	 
 
 
 


