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ATÉ DOMINGO
Curso on-line de empreendedorismo está com 

inscrições abertas. Formação é voltada para 
pessoas LGBT+, em vulnerabilidade. P. 2

Geraldo Azevedo (foto) é homenageado 
em mostra em cartaz no Centro Cultural  
da Câmara Municipal de São Gonçalo, 
com itens de diversos artistas. P. 3
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Niterói & região

Tem herdeiro de Niterói na 
Cidade Ur, da novela ‘Gênesis’
Vitor Valle é 
só alegria ao 
ganhar seu 
primeiro papel 
na televisão

A
os 13 anos, o ator 
Vitor Valle, mora-
dor de Icaraí, em 
Niterói, é só alegria: 

ele está estreando na TV. 
O jovem está representan-
do, com muita dedicação, o 
príncipe Dnim-Sim, da no-
vela Gênesis, da Record. Na 
trama bíblica, o menino é 
filho do Rei Ib-Sim (Felipe 
Roque) e da Rainha Enlila 
(Maria Joana). Eles já estão 
no ar na quarta fase da his-
tória: UR dos Caldeus.

Para dar mais vida ao pe-
queno, o ator fez algumas au-
las de luta com nada mais, 
nada menos, que o prepara-
dor Troy, famoso por outras 
preparações especiais. Para 
ele, é um sonho mais que rea-
lizado estar na TV.

“Estou muito feliz! Fazer 
o príncipe Dinm-Sim é incrí-
vel. Viajamos recentemente 
para o interior de São Pau-
lo para gravarmos umas ce-
nas lindas, vocês não podem 
perder. E ser filho do Felipe 
Roque é maravilhoso. Ele me 
ensina muito. Que troca tive-
mos! Sem deixar de lado, cla-
ro, minha mãezinha na tra-
ma, a Rainha Poderosa En-
lila, a querida Maria Joana. 
Estou muito feliz e só posso 
agradecer a todos os envol-
vidos que me ajudam e me 
orientam nessa caminhada. 
Venha UR dos Caldeus! Vo-
cês vão amar”, garante.

A mamãe da ficção, Maria 
Joana, se derrete toda pelo 
‘herdeiro’: “Nem imagino o 
que é fazer novela na idade 
do Vitor. Eu comecei a atuar 
aos 12 anos, sempre no tea-
tro. Só fiz televisão depois 
dos 20. E é tão lindo ver o Vi-
tor, já nessa idade, sempre 
atento, ouvindo, se entre-
gando, se dedicando, apren-
dendo e evoluindo a cada 
cena. Agradeço pelas trocas 
e pelos momentos incríveis 
com o Vitor. Que venham 
muitas oportunidades para 

ele aprender mais e poder 
dividir sua arte.”

Roque, por sua vez, con-
tou um pouco dos bastidores 
das gravações, onde os dois 
se deram muito bem.

“A gente conversava bas-
tante, trocava muito, brinca-
va bastante e foi maravilhoso 
gravar com ele. Acho que o 
público pode esperar uma 
relação muito interessante 

Participantes em vulnerabilidade, de todo o país, podem elaborar um plano de negócios

edições, contribuído na for-
mação de 200 pessoas e aju-
dando a abrir e ampliar 110 
empreendimentos em diver-
sos setores.

Com financiamento da 
Euromonitor International 
e parceria com a Associação 
Nacional de Travestis e Tran-
sexuais — ANTRA.

Até domingo: Curso gratuito  
para empreendedores LGBT+ 
Aulas são voltadas 
exclusivamente para 
pessoas em situação 
de vulnerabilidade

Estão abertas, até o próxi-
mo domingo, as inscrições 
para a 8ª turma do curso on-
-line de empreendedorismo 
do projeto Micro Rainbow 
Brasil. A formação é voltada 
exclusivamente para pessoas 
LGBTI+, de todo Brasil, em 
situação de vulnerabilidade 
econômica e social que tra-
balham por conta própria e 
querem organizar seus negó-
cios e alavancar sua renda.

O objetivo das aulas vir-
tuais é ampliar os conheci-
mentos em gestão e finanças 

para o planejamento, aber-
tura e expansão de pequenos 
negócios. O fortalecimento 
das redes profissionais entre 
empreendedores (as) LGB-
TI+, é um dos maiores lega-
dos do projeto.

Ao longo do curso, os par-
ticipantes vão poder laborar 
um plano de negócios para 
seu empreendimento e rece-
berão suporte da equipe para 
colocá-lo em prática. As aulas 
serão realizadas pela platafor-
ma Microsoft Teams e os sele-
cionados receberão ajuda de 
custo para compra de dados 
de internet durante todo o pe-
ríodo do curso.

A primeira edição do curso 
aconteceu em 2015, e até o ano 
passado já tinham sido feitas 
mais de 978 inscrições em 7 

AGENDA

 N Inscrições: até domingo através 

do formulário curso de empreen-

dedorismo do projeto Micro Rain-

bow Brasil
 N Contato com os pré-selecio-

nados: até 19/03
 N Período de aulas: de 12/04 a 

14/06 (18 aulas, às segundas e 

quartas-feiras)
 N Entregas finais: julho

Selecionados 

pelo projeto 

criarão um 

plano de 

negócios 

para seus 

empreen-

dimentos e 

receberão 

suporte

Vitor Valle 
é o príncipe 
Dnim-Sim em 
‘Gênesis’. Ao 
lado, ele posa 
com Camila 
Rodrigues 
(Nadi), Felipe 
Roque (Rei Ib-
Sim) e Maria 
Joana (Rainha 
Enlila)

de pai e filho, retratando um 
pouco de como era naque-
la época. Tivemos acesso a 
alguns fatos históricos. En-
tão, podem esperar um amor 
muito profundo, mas uma 
cobrança muito grande, ao 
mesmo tempo. E o que eu 
levo do Vitor para minha 
vida? Com toda certeza o 
aprendizado de tanta coisa 
que pude ver nesse menino. 

O Vitor é novinho, mas, ao 
mesmo tempo, é um meni-
no maduro, superdedicado e 
entregue. A concentração e 
a dedicação dele me ensina-
ram muito”, elogia.

O herdeiro do trono de 
UR jé está sendo apontado 
nas redes sociais como o 
vilão mirim, o malvado da 
trama. Porém, ele não é um 
vilão qualquer: é uma crian-
ça que, desde pequeno, já 
começa a mostrar suas gar-
ras. Um bom exemplo é o 
aparecimento dele nos dois 
primeiros capítulos da novel, 
onde implica com os irmãos 
Abraão (Rafael Sun) e Harã 
(João Guilherme Fonseca).

Fazer o príncipe 
Dinm-Sim é 
incrível. Viajamos 
recentemente para 
São Paulo para 
gravarmos umas 
cenas lindas. Vocês 
vão amar”

VITOR VALLE, ator
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Niterói & região

Um passeio pela obra 
de Geraldo Azevedo 
em São Gonçalo

Exposição 
realizada no 

Centro Cultural da 
Câmara Municipal 
exalta e reverencia 

a musicalidade 
brasileira

IRMA LASMAR  |  irma.lasmar@odia.com.br

S
eguindo os protocolos 
de prevenção e seguran-
ça sanitária recomenda-
dos pelas autoridades de 

saúde, o Centro Cultural da Câ-
mara Municipal de São Gonçalo 
inaugurou a edição 2021 do Mu-
seu Roadie JB, que traz a biogra-
fia, a discografia, os figurinos, os 
instrumentos musicais e outros 
objetos que compõem a vida e a 
obra de consagrados artistas de 
diferentes regiões brasileiras.

Nesta primeira mostra do 
ano, que vai até o dia 31 de mar-
ço, o homenageado é o cantor 
e compositor Geraldo Azevedo, 
que expressa em suas belas can-
ções a cultura nordestina, orna-
mentada pela brasilidade do fre-
vo, forró, xote, baião e maracatu. 
Ao longo de sua vitoriosa carrei-
ra, celebrou parcerias emblemá-
ticas com artistas do quilate de 
Zé Ramalho, Alceu Valença, Elba 
Ramalho, entre outros.

A equipe técnica responsável 
pela exposição tem como curador 
o professor e colecionador José 
Bonifácio (que desde 1986 atua 
como roadie em caravanas musi-
cais Brasil afora), o ator Rheinal-
do Baso como produtor artístico, 
a designer gráfica Ana Martins, o 
diretor artesanal Átila, o diretor 
de marketing Dino Martins e o di-
retor comercial Marcus Tulius.

“A Música Popular Brasileira é 
um dos maiores patrimônios do 
país. Difundir o trabalho de nos-
sos geniais artistas, sobretudo, 
para os mais jovens, é uma for-
ma de preservar esse patrimônio. 
Dentro das nossas limitações e 
possibilidades, buscaremos par-
cerias com produtores culturais 
de São Gonçalo para viabilizar-
mos a promoção de eventos com 
essa relevância social no nosso 
Centro Cultural, pois entendemos 
que dessa forma estaremos con-
tribuindo para democratização do 
acesso do nosso povo à cidadania e 
ao conhecimento”, acredita o pre-
sidente da Câmara, vereador Leci-
nho (MDB).

O local está aberto à visitação 
gratuita de segunda a sexta-feira, 
das 10h às 18h. O Centro Cultural 
da Câmara Municipal está locali-
zado na sede do Legislativo gon-
çalense, na Rua Doutor Francisco 
Portela 2.814, no bairro Zé Garoto.

Mostra conta com diversos itens 
de artistas de diferentes regiões 
do país, entre eles figurino, discos e 
instrumentos musicais
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