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Mais de 30 alunos de escolas da rede municipal 
do Rio, que integram a Orquestra Sinfônica 
Juvenil Carioca — Santa Cruz, lançam clipe. P. 2

ARTISTAS ESTRELAM O FILME ‘UMA 

AVENTURA DE NATAL’ NO YOUTUBE. P. 2



Zona Oeste

‘Jingle Bells’ 
pelas mãos 
de jovens da 
Orquestra 
Sinfônica de 
Santa Cruz
Integrantes do grupo musical 
lançam hoje clipe especial com 
a canção tradicional natalina

A 
c o m e m o r a ç ã o 
de Natal não está 
completa se não 
ouvirmos a famosa 

canção natalina Jingle Bells. 
E que tal se for pelas mãos de 
jovens musicistas da Orques-
tra Sinfônica Juvenil Carioca 
— Santa Cruz? Melhor ain-
da, não? Então aproveite que 
hoje eles lançam uma versão 
especial da canção no YouTu-
be. A gravação aconteceu no 
Palacete Princesa Isabel, em 
Santa Cruz, seguindo todos 
os protocolos sanitários e 
sem público. Ao todo, são 
mais de 30 alunos de esco-
las da rede municipal do Rio, 
que fazem parte da equipe 
musical.

Os integrantes são meni-
nos e meninas, com idades 
de 8 a 17 anos, moradores da 
região de Santa Cruz e Sepe-
tiba. O grupo é patrocinado 
pela siderúrgica Ternium 
e pela Techint Engenharia 
e Construção. A Orquestra 
Sinfônica Juvenil Carioca — 
Santa Cruz nasceu no ano 
passado e fez seu concerto 
de estreia com a participação 

do cantor Toquinho.
“O apoio à orquestra é de 

grande importância para 
esses jovens que encontram 
ali uma alternativa profis-
sional e uma oportunidade 
para desenvolver seus talen-
tos, além de assegurar uma 
renda complementar para 
as famílias e de manter o vín-
culo destes estudantes com 
a escola num ano tão desa-
fiador”, afirma a Gerente de 
Relações com a Comunidade 
da siderúrgica Ternium, Fer-
nanda Candeias.

O Programa Orquestra 
nas Escolas em Santa Cruz 
oferece aulas de instrumen-
tos musicais a 600 estudan-
tes do 5º ao 9º ano do En-
sino Fundamental da rede 
municipal, em quatro uni-
dades de Santa Cruz e Sepe-
tiba, na Zona Oeste do Rio. 
O programa é um projeto 
do Instituto Brasileiro de 
Música e Educação (IBME) 
em parceria com a Secreta-
ria Municipal de Educação 
(SME) e a Ternium. Além de 
aulas de música para os es-
tudantes, cerca de 50 alunos 

Moradores de Jacarepaguá e Bangu estreiam 
o filme ‘Uma Aventura de Natal’ no YouTube
Trama mostra o 
grupo de amigos ‘Os 
Conectados’ em 
mistério para salvar 
o natal das crianças

Esse timaço tem a missão 
de ajudar a salvar o Natal de 
todas as crianças. Os Conecta-
dos são jovens do bem e ani-
mados, cada um com carac-
terísticas marcantes. Em co-
mum, eles possuem o desejo 
de viver aventuras e buscar a 
verdade por trás de fatos es-
tranhos, e praticamente inex-E a pandemia não parou as 

produções cinematográfi-
cas, que estão à todo vapor 
para colocar seus filmes nas 
casas dos espectadores, claro 
tomando todos os cuidados. 
Uma dessas obras é a trama 
de Uma Aventura de Natal, 
que foi lançado ontem no do 
grupo O Arteiro, no YouTube. 
O elenco é todo formado por 
moradores da Zona Oeste do 
Rio, entre eles Jacarepaguá 
e Bangu.

A história, dirigida por 
Jailton Maia e Lucas Azeve-
do, da MP Produções e Cia Ex-
pressart, fala sobre as aven-
turas e desafios enfrentados 
pelo grupo de amigos chama-
do ‘Os Conectados’. Eugênio 
ou Gênio é vivido por Dudu 

Anulino, de 11 anos, mora-
dor de Jacarepaguá. O meni-
no desenvolve uma história 
natalina ao lado dos com-
panheiros Bebel (Ana Mel 
Medeiros), Duende Rosette 
Crespim (Daiana Martins), 
JJ (Breno Freire), Dora (Anne 
Costa), Sofi (Ana Liz Eufra-
sia) e Tuti (Aimeé Terra).  Jail-
ton, inclusive, está no elenco, 
interpretando o vilão Senhor 
Morcedo.

Atores, 
moradores da 
Zona Oeste, 
fazem parte 
do elenco do 
filme ‘Uma 
Aventura 
de Natal’, 
filmado na 
mesma região
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plicáveis, que acontecem per-
to do Natal. Imagem? E se as 
cartas não fossem entregues 
ao Papai Noel? Como seria o 
Natal das crianças?

“Adorei fazer parte desse 
lindo projeto. Juntei duas 
coisas que adoro: Natal e 
atuar. Sou muito grato por 
esta oportunidade que a 

equipe me deu. As gravações 
foram intensas e muito di-
vertidas. Quando a gente se 
diverte, tudo fica muito me-
lhor. Espero que todos cur-
tam a mensagem do filme”, 
disse Dudu.

Quem também se desta-
cou no elenco foi Ana Mel, 
que tem o talento no sangue: 
ela é prima do cantor MC 
Duduzinho. Ela dá vida à 
Bebel, uma menina mui-
to esperta e a mais agitada 
da turma. Tagarela, sabe de 
tudo que acontece no condo-
mínio. Sempre sabe de tudo 
mesmo, uma ‘fofoqueirinha 
do bem’ de plantão.

“Já fiz algumas peças, que 
foram incríveis. Mas atuar 
para o cinema, sendo elen-
co, é mais incrível ainda. Me 
senti muito feliz com esse 
convite. Amei a experiência e 
estou louca para filmar mais 
vezes”, declarou ela.

Todas as filmagens foram 
feitas na Barra da Tijuca e 
em Jacarepaguá, em lugares 
arejados e mantendo todo 
o determinado pela OMS, 
para não disseminação do 
novo coronavírus. A trama 
conquistou até famosos, en-
tre eles o ex-trapalhão Dedé 
Santana, que gravou um ví-
deo indicando o filme para 
todo mundo.
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compõem a Orquestra Sin-
fônica Juvenil Carioca Santa 
Cruz e possuem um regime 
diferenciado, permitindo a 
participação nos ensaios e 
conciliando com a ativida-
de escolar. Além da doação 
de instrumentos, o projeto 
prevê ajuda de custo mensal 
de R$ 200 para cada partici-
pante da Orquestra.

Para conferir o clipe de 
Natal deste ano, basta aces-
sar o link https://youtu.be/
yAwF4qvbU0Y.

Jovens da 
Orquestra 
Sinfônica 
Carioca — 

Santa Cruz 
lançam clipe 

com versão 
especial 

de canção 
natalina

O grupo é for-

mado por cerca 

de 50 alunos 

do município e 

moradores de 

Santa Cruz  

e Sepetiba

2    QUINTA-FEIRA, 24.12.2020  I  O DIA


