HISTÓRICO DA BANDA DO 62º BI
BANDA DE MÚSICA “A ALMA DA TROPA”

No dia 10 de março de 1916, em formatura histórica é marcado o inicio das
atividades de um grupo de músicos da cidade de Joinville-SC, no dia 12 de janeiro
de 1933, foi publicado em Boletim Interno do Batalhão, a organização da Banda de
Música. Em 14 de dezembro de 1946, o Diário Oficial da União, publicou a
extinção da Banda de Música do 13º Batalhão de Caçadores, sendo seus
componentes transferidos para o quartel do 20º Regimento de Infantaria, sediado
na cidade de Curitiba, porém mediante abaixo-assinado, em atendimento a
solicitação da "população de Joinville", no dia 04 de setembro de 1950, o Boletim
Interno da Unidade publicou o retorno da Banda de Música para o quartel do 13º
Batalhão de Caçadores.
Desde então, as atividades da Banda de Música tem sido muito intensas,
voltadas principalmente para bem representar o Exército Brasileiro junto a
comunidade civil. Apoiando em diversos eventos sempre valorizando, em primeiro
lugar, a cultura poética brasileira, através das diferentes melodias; a Banda de
Música atinge a comunidade servindo como instrumento de Comunicação Social,
levando uma mensagem de civismo e entretenimento não somente a Joinville, mas
também aos municípios vizinhos. Possuindo um repertório eclético com mais de 6
mil arranjos em seus arquivos desde Dobrados e Marchas Militares, MPB, Jazz,
Músicas Sertanejas, Músicas Clássicas, Eruditas; a Banda de Música oferece ao
público em geral o que há de mais expressivo e harmonioso, com músicas
populares de diferentes épocas.
A Banda do 62º Batalhão de Infantaria tem como brado de guerra "A Alma
da Tropa" e, assim se mantém tocando com êxito e muito zelo se aprimorando dia
a dia. Atualmente, frente ao momento que passamos (pandemia) a Banda tem se
mantido firme em seu propósito, levando aos profissionais de saúde harmonia,
tocando em pátios de hospitais, nas ruas, para aqueles que estão enfermos
possam ter momentos melhores; nas escolas para que nossos profissionais da
educação e seus colaboradores renovem seu espírito, para as crianças que são o
futuro de nosso Brasil, ter o momento cívico e assim enaltecerem a nossa Pátria.
No momento a Banda de Música, do 62º Batalhão de Infantaria, está sob a
chefia do Subtenente Músico Jacson Alfredo Mick, auxiliado pelo Subtenente
Mestre de Música Cândido, perfazendo um total de 33 componentes, sendo dotada
de vários instrumentos de sopro e percussão. Suas atividades compreende, além
da musical, a participação diária nas atividades do Batalhão, os ensaios constantes
e o apoio a diversas instituições civis e aos grandes eventos do calendário cívico
nacional e municipal.

