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CONSCIÊNCIA NEGRA
Orquestra nas Escolas se apresenta com o 

cantor Toni Garrido, na Cidade das Artes, na 

Barra da Tijuca, para marcar a data. P. 2
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OFICINA VIRTUAL PREPARA PARA O MERCADO DE TRABALHO. P. 2

UM DESFILE

PARA FAZER O BEM
Atriz mirim da Zona Oeste, Laís Luna participa de evento que vai ter 
toda a renda revertida para os moradores do Retiro dos Artistas. P. 3
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Orquestra 
nas Escolas se 
apresenta com 
Toni Garrido
Show na Cidade das Artes acontece em 
celebração à Semana da Consciência Negra

A 
Secretaria Municipal 
de Educação conti-
nua com as comemo-
rações da Semana da 

Consciência Negra, por meio 
de ações educativas e cultu-
rais. Hoje, às 19h, alunos do 
Programa Orquestra nas Es-
colas receberão um convida-
do muito especial no palco da 
Cidade das Artes, na Barra: o 
cantor Toni Garrido. 

O artista fará uma apre-
sentação especial com os 
alunos-músicos de O morro 

canta Canudos, uma ópera-
concerto pensada especial-
mente para a homenagem, 
que receberá estudantes de 
escolas municipais. A cele-
bração tem patrocínio da 
Uber e poderá ser acompa-
nhada em tempo real pelo 
canal on-line do programa 
no YouTube. 

Contado por meio de es-

quetes e fragmentos, o espe-
táculo inclui ainda o grupo 
de dança Cia de Sonhos Bár-
baros, o Coro Laboratório 
da Escola Municipal Orsi-
na da Fonseca e da Escola 
Municipal Carneiro Felipe 
e vídeos de alunos da rede 
municipal, ao lado de seus 
professores e familiares, 
levando ao público mensa-
gens de liberdade, igualda-
de e esperança no futuro. 

O repertório revitaliza 
a memória da música, re-
unindo o erudito à música 
popular e incluindo compo-

sitores como Zé Keti, Donga, 
Dona Ivone Lara e Cartola. 
O roteiro é de Ana Gabriela 
Dickstein Roiffe e a direção 
musical e regência de An-
derson Alves. Desde o dia 16, 
o Programa Orquestra nas 
Escolas realiza uma série de 
concertos em diferentes lo-
cais do Rio, com 454 alunos 
da Rede Municipal de Edu-
cação como protagonistas. 

No repertório da apre-
sentação da orquestra estão 
canções como Samba, rique-

za e alegria: Favela!; Sinfo-

nieta Secconda Samba; A 

Voz do Morro; Gaúcho, o Cor-

ta-Jaca; Tico-Tico no Fubá; 
Navio negreiro; Sonho Meu; 
Pelo telefone; Suíte Pixingui-

nha, Ainda me Recordo; Sou 

você; Alguém me avisou; O 

Morro Não Tem Vez; O sol 

nascerá” e Sinfonieta Sec-

conda Carnavale.

Alunos de escolas 
públicas fazema parte 

do corpo de músicos 
da orquestra

A apresentação 
da orquestra com 
Toni Garrido faz 
parte da Semana da 
Conciência Negra

Professora da Zona Oeste vence Prêmio Light nas Escolas
Claudia Ernest foi a campeã com o projeto ‘Meninos do Mangue’, que visa o estudo do bioma do manguezal, a flora, a fauna e as marés

Projeto ‘Meninos do Mangue’ visa o estudo do bioma do manguezal

Estela Alves, neste ano hou-
ve um novo desafio por conta 
da pandemia do novo coro-
navírus, que assolou a socie-
dade e atrapalhou, e muito, 
a educação. 

“Foi tudo feito por rede 
social. Os professores vão 
ganhar um celular, kit de 
apoio à gravação de vídeos, 
com conjunto de lentes, tri-
pé e anel de luz (ring light) 
para celular, livro O Manual 

do Mundo e óleos essenciais 
para relaxar”, afirma ela, 
acrescentando que o Museu 
da Light está sendo reforma-
do e assim que a pandemia 
acabar voltará receber a vi-
sita dos alunos.

Professores da rede mu-
nicipal de ensino do Rio 
venceram o Prêmio Light 
nas Escolas, com o proje-
to Meninos do Mangue. A 
professora Claudia Ernest, 
da Escola Municipal Vieira 
Fazenda, em Barra de Gua-
ratiba, na Zona Oeste, foi a 
grande ganhadora. O traba-
lho dos professores consis-
tiu na gravação de um vídeo 
de até três minutos contan-
do como cada um lecionou 
sobre educação ambiental 
em 2020. Eles marcaram 
o @centroculturallight e a 
hashtag #premiolightnases-
colas para a votação. 

Em segundo lugar ficou 

a professora Jessica Carva-
lho, do Espaço de Desen-
volvimento Infantil Ana de 
Barros Câmara, em Coelho 
Neto, e o terceiro ficou com 
o professor Edson Borges, 
da Escola Municipal Meda-
lhista Olímpico Diego Ma-
tias Hypolito, em Inhoaíba, 
também da Zona Oeste. A 
votação dos trabalhos foi 
realizada pelas redes sociais 
do Centro Cultural Light. 

“O projeto Meninos do 

Mangue visa o estudo do 
bioma do manguezal, a flora, 
a fauna e o movimento das 
marés. E, sobretudo, a valori-
zação dos meninos, que estu-
dam na escola e também são 

catadores de caranguejo. São 
filhos e netos de pessoas que, 
ainda no ano de 2020, vivem 
da extração de caranguejo”, 
explica a grande vencedora, 
a professora Claudia Ernest, 
em um vídeo onde dá mais 
detalhes sobre seu projeto. 

Todos os anos, a Secreta-
ria Municipal de Educação, 
por meio da Coordenadoria 
de Projetos de Extensão Cur-
ricular (CPEC), incentiva a 
participação no prêmio de 
escolas da rede com traba-
lhos de sustentabilidade e 
consumo consciente de ener-
gia elétrica. De acordo com a 
coordenadora do Programa 
Educativo Cultural da Light, 

Preparação para o mercado
Oficina vai abordar 
dicas e sugestões 
para o trabalho e 
home office

A Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento, Empre-
go e Inovação (SMDEI), 
em parceria com o Cen-
tro Universitário Augusto 
Motta (Unisuam), oferece 
preparação virtual para 
o mercado de trabalho, 
através do workshop vir-
tual de Gerenciamento do 
Tempo. A oficina acontece 
na sexta-feira, das 14h às 
16h, e vai abordar dicas e 
sugestões de como admi-
nistrar melhor o tempo no 

Workshop vai dar dicas de trabalho

REPRODUÇÃO DA INTERNET

ambiente de trabalho ou no 
home office. 
O workshop ainda vai orien-
tar sobre como priorizar as 
tarefas mais importantes e 
aumentar a produtividade 

diária. As inscrições são gra-
tuitas e podem ser feitas até 
às 18h de hoje, através do link 
http://jeap.rio.rj.gov.br:80/
je-sorteio/inscricao/282. A 
secretaria reforça a impor-
tância do preenchimento 
correto das informações no 
ato de inscrição, principal-
mente dos contatos de tele-
fone e e-mail. 
O evento virtual vai aconte-
cer ao vivo, por meio de uma 
plataforma virtual de acordo 
com a escolha da Unisuam, 
e o link será enviado poste-
riormente aos participantes 
inscritos. Podem participar 
moradores do município do 
Rio de Janeiro, a partir de 18 
anos de idade, sem restrição 
de escolaridade.

Ecobarreiras na Zona Oeste
Estimativa é que sejam recolhidas mais de 300 toneladas de lixo

A operação de ecobarreiras 
nos rios Arroio Pavuna e Pa-
vuninha, que desaguam no 
sistema lagunar da Barra da 
Tijuca e de Jacarepaguá, co-
meçou nesta semana. O ob-
jetivo das estruturas é reter 
plantas aquáticas e resíduos 
sólidos flutuantes, para im-
pedir que cheguem às lagoas 
da região e à praia da Barra. 

A primeira barreira foi 
instalada no Rio Anil. A esti-
mativa é que, com mais duas 
estruturas semelhantes, seja 
possível recolher mais de 300 
toneladas de lixo por mês. O se-
cretário do Ambiente e Susten-
tabilidade, Thiago Pampolha, 

Primeira foi instalada no Rio Anil

GOVERNO DO ESTADO / DIVULGAÇÃO

supervisionou a equipe do Ins-
tituto Estadual do Ambiente 
(Inea), responsável pela ação. 

“Só no Rio Anil, a nova eco-
barreira que instalamos vai 
reter mais de 100 toneladas 

de lixo que chegam no Com-
plexo Lagunar da Barra e 
Jacarepaguá. Um grande ga-
nho para a população e para 
o meio ambiente”, afirmou o 
secretário do Ambiente. 

“A pauta ambiental é prio-
ridade para nós. A gente sabe 
que, olhando para o meio 
ambiente, o que fizemos hoje 
ainda é pouco, é uma primei-
ra ação, mas é o começo de 
um tempo de respeito ao am-
biente e de demonstrar que 
desenvolvimento econômico 
e sustentável devem cami-
nhar lado a lado”, completou 
o governador em exercício 
Cláudio Castro.
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Uma das participantes da ação vai ser a 
atriz mirim Laís Luna, que mora na Taquara

T
alentos mirins do 
Rio de Janeiro vão se 
reunir, na próxima 
terça-feira, para o 

desfile solidário Natal do 
Bem que vai ter toda a ren-
da destinada ao Retiro dos 
Artistas, na Zona Oeste da 
cidade. O slogan do evento é 
O artista de hoje não pode 

deixar o artista de ontem 

ser esquecido. Uma das 
participantes da ação vai 
ser a pequena Laís Luna, 
moradora da Taquara, 
que vem sendo compara-
da com a atriz Marina Ruy 
Barbosa, pela sua beleza 
exótica, seu talento e devi-
do à idade: apenas 9 anos.

Com toda sua meigui-
ce, a atriz já participou 
de novelas como Jesus, 
atualmente reprisada em 
horário nobre, e em Amor 

Sem Igual, ambas da Re-
cord TV. Laís também traz 
em seu currículo a atua-
ção no curtametragem de 
suspense Ação de Despe-

jo, como a personagem 
Poliana. O filme conta a 
história de uma família 
misteriosa que decide fa-
zer justiça por conta pró-
pria ao receber uma ação 
de despejo e ver sua casa 
invadida por proprietá-
rios desconhecidos. A me-
nina também fez parte 
do elendo da peça Pluft, o 

Fantasminha, como o pró-
prio Pluft.

Laís começou a carrei-
ra artística com apenas 4 
anos, desfilando. Já parti-
cipou de campanhas pu-
blicitárias e vários desfi-
les, como o Natal do Bem. 
A ação é realizada pela 
MG Kids Produções, do 
prometer Miltinho Gon-
çalves. O evento, que acon-
tece no Teatro Clara Nu-
nes, Zona Sul, já está com 
os ingressos esgotados. 

Para a menina, fazer o 

bem é herança de família: 
“Desde pequena gosto muito 
de participar desses eventos 
solidários. Isso eu aprendi 
com meus pais. Estou mui-
to feliz e ansiosa para par-
ticipar de mais esse desfile 
do Miltinho Gonçalves. Os 
eventos solidários são muito 
gratificantes”, afirma.

“O slogan mostra que os 
artistas mirins ajudam a 
manter viva a lembrança 
dos atores que tanto con-
tribuíram para o sucesso da 
profissão, para que não se-
jam esquecidos. Procuramos 
sempre criar ações que nos 
fazem pensar e refletir sobre 
o amanhã, sobre o quanto 
precisamos olhar para o pró-
ximo”, revela Miltinho. 

A ação tem como padri-
nhos os atores mirins Va-
lentina Vieira e Diogo Ca-
ruso, mas contará com mais 
de 180 atores e modelos in-
fantis. O apresentador do 
evento será o ator Brenno 
Leone e haverá show do 
grupo cover Now united 
Rio. Além de Laís, Matheus 
Dantas, Laurah Pessanha 
(‘The voice Kids’), Guel Vil-

lela, João Guilherme Fon-
seca, Vittória Seixas, Gui 
Mendonça, Adriana Tino-
co, Marlon Mello, Pedrinho 
Mello, Alana Cabral, Miguel 
Bottini, Pablo Barros, Ber-
nardo Liano, Enzo Diniz , 
Miguel Schmid, Clara Me-
deiro, João Biel, Bruna Ne-
gendak, Arthur Policarpo, 
Rafael Sun , João Pedro 
Chaseliov , Theo José , Giu-
lia Gatti, Matheus Dantas, 
João Victor Menezes e Sofia 
Budke, entre outros. Todos 
vão usar a camisa da cam-
panha na hora do desfile. O 
valor da venda das peças 
será todo revertido para o 
Retiro dos Artistas. 

Os organizadores afir-
mam que todas as medidas 
de segurança para conter a 
disseminação da pandemia 
da Covid 19 serão tomadas. 
“Os participantes meno-
res poderão ter apenas um 
acompanhante; as máscaras 
serão obrigatórias, inclusi-
ve na hora do desfile; haverá 
distroibuição de álcool em 
gel; e não será permitido 
aglomeração para fazer fo-
tos”, detalha o promoter.

Campanha 

Natal do Bem 

vai ajudar o 

Retiro dos 

Artistas

Comparada a Marina Ruy Barbosa, Laís participa de desfile solidário
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KARINA FERNANDES

karina.fernandes@odia.com.br
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