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DANÇAR E VIVER
Fortalecer a cultura local. Este é o objetivo do 

projeto Vivências em Danças Populares, que 

levará ações a comunidades do Rio. P. 2

DIVULGAÇÃO

COVID-19: PARCERIA DOA MAIS DEZ MIL TESTES EM SANTA CRUZ. P. 2

NO EMBALO DO 

Edição da Roda Cultural Consciente, 
encontro virtual com Mcs, Bboys, 

grafiteiros e DJs, promete agitar a internet 
no próximo domingo e aproximar os 

apaixonados pelo estilo musical. P. 3

HIP HOP
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Comunidades do Rio receberão 
Vivências em Danças Populares
Oficinas de pernas de pau acontecerão no Morro da Babilônia, na Rocinha e em Realengo

ALANNA DAHAN

Dinâmica das aulas é orientada por diálogos sobre referências e histórias que compõem as manifestações populares, valorizando a cultura por meio do resgate da oralidade

O 
projeto Vivências 
em Danças Popu-
lares - @vivencias-
dancaspopulares, 

contemplado pela lei Aldir 
Blanc, com apoio da Secre-
taria de Estado de Cultura 
e Economia Criativa, levará 
ações específicas a comuni-
dades do Rio para jovens a 
partir dos 10 anos e adultos. 
A ideia é fortalecer a cultura 
local com vivências nas per-
nas de pau.

As oficinas acontecerão 
em três comunidades, com 
quatro encontros por fim de 
semana. Sempre em duas 
turmas, aos sábados e do-
mingos, das 13h30 às 15h30 
e das 16h às 17h30, dentro de 
todos os protocolos sanitá-
rios de segurança para a pre-
venção do Covid-19.

“As dinâmicas vão acon-
tecer orientadas por diá-
logos sobre referências e 
histórias que compõem as 
manifestações, valorizando 
a cultura popular por meio 
do resgate da oralidade. Via-
bilizando grupos tradicio-
nais, mestres, mestras que 
atuam protagonizando os 
processos que mantém vivo 
os saberes populares e mui-
to nos influenciam”, afirma 
Natalia Sant’Anna, do @
vivenciasdancaspopulares, 
acrescentando:

“Faremos uso da descrição 
dos instrumentos e movi-
mentos que compõem cada 
uma delas, ressaltando a 
poética que é construída por 
meio da interação entre es-
ses elementos, nossos corpos 
e a perna de pau esse brin-
quedo popular de agigantar 
as emoções. Esperamos com 
o projeto promover o inter-
câmbio e valorização da cena 
cultural local”. 

A partir do próximo sába-

do, o @vivenciasdancaspo-
pulares levará danças de per-
nas de pau com um convida-
do diferente a cada semana. 
Sábado e domingo, a Favela 
Orgânica, no Morro da Ba-
bilônia, receberá a experiên-
cia do Jongo nas alturas. No 
domingo, a convidada será 

Jéssica Castro.
No fim de semana se-

guinte, dias 20 e 21, o pro-
jeto social da Rocinha re-
ceberá vivências de pernas 
de pau com Maracatu. No 
dia 21, os convidados serão 
do Tambores de Olokun. Já 
no último fim de semana 

de fevereiro, dias 27 e 28, 
o projeto Lata Doida, em 
Realengo, terá a vivência do 
Coco através das pernas de 
pau. O convidado do dia 28 
será o grupo de Brincantes 
da Terra Branca. 

A ideia é levar uma expe-
riência única para cada par-

ticipante. Lembrando que 
todos os alunos devem usar 
máscaras e serão instruídos 
dentro de todos os protoco-
los de segurança, além de 
participar do ciclo de convi-
vência, onde terão conversas 
sobre medidas de prevenção. 

Ao final do evento será 

produzido um minidocu-
mentário apresentando o 
projeto final, além de uma 
exposição de fotos que 
será disponibilizada nos 
canais do projeto Vivên-
cias em Danças Populares. 
Mais informações em @
vivenciasdancaspopulares

ONG Nóiz, da Cidade 
de Deus, abre portas
Inscrições para o ‘Gradua Nóiz’, vestibular 
social para jovens e adultos, são liberadas

O DIA

André Melo, presidente da ONG Nóiz: prioridade à educação 

Uma boa notícia para a 
comunidade da Cidade 
de Deus, na Zona Oeste. 
A partir de março, sem-
pre aos sábados, a ONG 
Nóiz abrirá suas portas 
para receber 20 alunos 
que irão participar do 
vestibular social deno-
minado Gradua Nóiz. É a 
oportunidade ideal para 
jovens e adultos se pre-
pararem para o próximo 
Enem de forma gratuita. 

As aulas serão alterna-
das, entre presenciais e 
virtuais, ainda por conta 

Siderúrgica Ternium 
fechou acordo com a 
Secretaria Municipal 
de Saúde do Rio. 
Empresa já tinha 
doado 25 kits de UTI

Parceria garante doação de mais dez 
mil testes de Covid-19 em Santa Cruz

O DIA

Soranz (E) e Pedro Teixeira (D) durante lançamento da parceria

A siderúrgica Ternium fe-
chou parceria com a Secre-
taria Municipal de Saúde do 
Rio de Janeiro para a doação 
de 10 mil testes de antígeno 
para detecção da Covid-19. O 
primeiro lote, com cinco mil 
unidades, já chegou às unida-
des básicas de saúde de San-
ta Cruz e o segundo lote será 
entregue no fim de fevereiro. 
Os testes, adquiridos do labo-
ratório Abbott (Estados Uni-
dos), seguem os padrões da 
Organização Mundial de Saú-
de (OMS) e os resultados são 
obtidos em até 20 minutos.

Em cerimônia realizada na 
última sexta-feira, para lançar 
a parceria, o Vice-Presidente 
da Ternium Brasil, Pedro Tei-
xeira, destacou que os testes se-
rão um importante aliado no 
mapeamento da pandemia do 
novo coronavírus no bairro de 

Santa Cruz, onde a siderúrgica 
está localizada.

“Com a doação desses testes 
contra o Covid-19, a Prefeitu-
ra do Rio poderá identificar, 
com mais rapidez, as pessoas 
que estão infectadas, isolá-las 
o quanto antes e, assim, dimi-
nuir a taxa de transmissão do 
vírus. A Ternium entende que 
indústria e comunidade cres-
cem juntas e com essa doação, 
fortalecemos o sistema de saú-
de de Santa Cruz”, explicou Pe-
dro Teixeira.

O Secretário Municipal de 
Saúde, Daniel Soranz, enfa-
tizou que testar a população 
é estratégico para reduzir a 

disseminação da Covid-19, no 
município do Rio de Janeiro:

“Esses 10 mil testes, que es-
tão sendo recebidos pela Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
vão ser muito importantes 
para diminuir a contaminação 
por Covid-19, na região de San-
ta Cruz. A partir da testagem, 
as equipes de saúde podem 
atender o paciente e rastrear 
todas as pessoas que tiveram 
contato com ele, e, assim, blo-
quear a disseminação do ví-
rus. Outro ponto estratégico 
é a vacinação. As pessoas não 
devem deixar de se vacinar. 
Além da imunização, a vacina 
também vai ajudar a reduzir 

casos graves e óbitos”, explicou 
o Secretário.

A Gerente de Relações com 
a Comunidade, Fernanda Can-
deias, destacou o compromis-
so com a população de Santa 
Cruz e as doações da Ternium 
desde o início da pandemia, 
que ajudaram a montar 25 lei-
tos de UTI no Hospital Ronal-
do Gazolla, além de equipar o 
Hospital Pedro II. As unidades 
básicas de saúde de Santa Cruz 
e região também receberam 
mais de 30 mil itens de prote-
ção individual, como másca-
ras, luvas, face shields e álcool 
em gel.

“Essa é mais uma ação forte 
da Ternium para ajudar Santa 
Cruz no combate ao coronaví-
rus. Já doamos mais de R$ 5 
milhões, desde o início da pan-
demia, em equipamentos, ven-
tiladores, monitores e bombas 
para os hospitais Ronaldo Ga-
zolla e Pedro II. E agora, en-
tregamos esses testes que vão 
ajudar Santa Cruz no combate 
à Covid-19”, afirmou. Fernanda 
Candeias adiantou, ainda, que 
a Ternium está conversando 
com a Secretaria Municipal 
de Saúde, com o objetivo de 
colaborar na próxima fase da 
campanha de vacinação.

da pandemia da Covid-19. 
“Sempre sonhamos em lan-
çar um projeto como esse, 
que é exatamente o que a 
gente acredita. Oportuni-
dade através da educação”, 
reforça André Melo, presi-
dente da ONG Nóiz.

As inscrições estão aber-
tas e são feitas através de 
um link nas redes sociais 
do projeto: http://noizpro-
jetosocial.org/. Para mais 
informações, falar com Ka-
ren Pereira, coordenadora 
do Gradua Nóiz, através do 
telefone (21) 96508-0175.
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BATALHA DO BEM 
NA RODA CULTURAL 

Organizado pelo rapper e produtor Tonny Boss, evento reunirá Rappers, Mcs, Bboys e 
grafiteiros em grande encontro virtual para unir os admiradores da cultura hip hop

A 
internet ficará agitada 
no próximo domingo, 
14h, com a apresenta-
ção de mais uma edi-

ção da Roda Cultural Cons-
ciente - RO.C.C, um grande 
encontro virtual que reunirá 
Mcs, Bboys, grafiteiros e DJs.  
A proposta é aproximar apai-
xonados pela cultura hip hop, 
que poderão batalhar uns com 
os outros, num duelo do bem, 
ou mesmo assistir ao embate. 
A transmissão ao vivo aconte-
ce no Youtube: https://www.
youtube.com/channel/UCYD-
GCQ0-3XYd3S2x_RlHCLQ

Apresentada pelo rapper 
e produtor cultural Tonny 
Boss, profissional que, além 
de trabalhar há mais de dez 
anos com atrações da cultura 
Hip Hop, tem longa bagagem 
com projetos sociais de aulas 
de basquete na Zona Oeste. O 
formato da batalha reúne em 
um local físico apenas os parti-
cipantes da batalha, respeitan-
do as normas de segurança do 
Ministério de Saúde. 

Já a plateia assistirá o even-
to de forma virtual, podendo 
votar em seu artista preferido, 
através de emojis no Youtube 
do organizador. A contagem 
dos votos será feita ao final das 
disputas, anunciando os ven-
cedores. E, quem deseja bata-
lhar, ainda há tempo, basta se 
inscrever através do direct do 
Instagram ou messenger do 
Facebook: @tonnybossoficial

Como atrações convida-
das, o público contará com 
renomado rapper Ramonzin, 
com grandes sucessos como 
‘A Se Ela Soubesse’, e a DJ Din-
na Groove, que irá embalar a 
pista e as batalhas de bboys. 
Também haverá sorteios de 
prêmios aos participantes 
que responderem às pergun-
tas que serão lançadas ao lon-
go do evento. Já o ganhador 
das batalhas receberá uma 
premiação em dinheiro e uma 
tatuagem.

Tonny, idealizador do pro-
jeto, conta que sente saudades 
das grandes rodas culturais, 
mas não desanima. Para ele, 
o formato virtual também é 
valido, pois proporciona ain-
da mais possibilidades de se 
alcançar novos públicos, que 
poderiam ter dificuldades se 
o evento fosse físico. Com esta 
edição virtual, ele pretende 
mostrar a importância da cul-
tura e da internet, como fer-
ramenta de inclusão social se 
usadas da maneira correta.

“A pandemia baqueou 
muita gente, e mesmo ainda 
num cenário de incertezas, 
precisamos de válvulas de es-
cape para fugirmos um pou-
co da angústia, depressão e 
preocupações causadas pela 
Covid-19. Nossa preocupação 
é promover entretenimento, 
com conscientização da im-
portância de nos cuidarmos, 
além de reunir os amantes da 
cultura hip hop”, conta.

Tonny admite sempre ter 
aquele típico friozinho na bar-
riga antes e durante qualquer 
produção. E diz que sentirá 
falta do calor, da energia do 
público. Mas acredita que os 
amantes da cultura hip hop 
vão curtir o formato digital 
e será de grande valia para a 
inclusão social, já que o rap é 
uma cultura oriunda das peri-
ferias, criando conexões entre 
o artista e o público.

“Meu desejo é que a versão 
digital possa alcançar não só 
o público da Zona Oeste do 
Rio, como de outros estados. 
Será maravilhoso interagir 
com outros apaixonados 
pela cultura hip hop. As ro-
das culturais sempre trazem 
um pouco de conhecimento, 
cultura e sabedoria, e mui-
tas ainda são alimentadas 
por rimas ferozes e cheias de 
malandragem, brincadeiras, 
onde o próprio adversário 
alimenta a criatividade do 
MC. Espero que o público da 
cultura urbana se reúna com 
a gente. Estou ansioso para 
este evento”, finaliza.

DIVULGAÇÃO

O produtor cultural e 
rapper Tonny Boss é o 
organizador da “Roda 
Cultural Consciente”: 

divulgando a atmosfera 
do hip hop

CONSCIENTE

Além de Tonny Boss (E), Ramonzin e Dinna Groove estão entre as atrações da Roda Cultural Consciente, domingo, pelo Youtube

DIVULGAÇÃO

Meu desejo é 
alcançar não só o 
público da Zona 
Oeste, mas de 
outros estados. 
Será maravilhoso 
interagir com os 
apaixonados pela 
cultura hip hop
TONNY BOSS, rapper
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