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DIA DA MULHER

Dia 5, Cidade das Artes reabre com evento 

gratuito para comemorar essa data tão 

especial para a mulherada. P. 2

RODRIGO LOPES / DIVULGAÇÃO

EDITORA RECEBE INSCRIÇÕES DE NOVOS ESCRITORES PARA PROJETO. P. 2

Mãe das gêmeas Melissa 
e Nicole resolveu abrir 
uma loja para atender aos 
seguidores das meninas

DUPLINHA DUPLINHA 

Além de fazerem 
sucesso no YouTube, 
com o canal ‘Planeta 
das Gêmeas’, Melissa 
e Nicole ditam moda 
entre os seguidores, 

que podem comprar as 
peças e acessórios na 
loja física e on-line. P. 3
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Senac RJ da Barra da Tijuca abre 
vagas para cursos presenciais
Algumas turmas já estão com aula em andamento. São várias opções para quem quer se profissionalizar

FOTOS MARCOS DE PAULA / DIVULGAÇÃO

O
 Senac RJ está com 
inscrições abertas 
para novos cursos 
presenciais em sua 

unidade da Barra da Tijuca. 
Quem deseja de profissiona-
lizar, não pode perder tem-
po: tem algumas turmas que 
já estão em aula. Há ofertas 
nas áreas de Informática, Be-
leza, Gastronomia, Design, 
Decoração e Moda.

Desde segunda-feira, co-
meçaram as turmas de De-
pilação e Informática Bási-
ca. Ainda na área da beleza, 
o curso de Alongamento de 
Cílios começa na próxima 
terça-feira. Já entre os cur-
sos de Gastronomia, há op-
ções tanto para quem quer 
aprender a cozinhar quanto 
para quem quer se profissio-
nalizar na área, como Cozi-
nha Descomplicada para o 
Dia a Dia (iniciada na últi-
ma quarta-feira), Preparo de 
Hambúrguer Gourmet (co-
meça dia 5), Cake Design e 
Cozinheiro (ambas a partir 
do dia 8).

Se Decoração é a pedida, 
há vagas nos cursos de Hor-
ta em Vaso (se inicia dia 13) 
e Decoração Básica de In-
teriores (começa dia 8). Na 
área de Moda, o curso de 
Modelista tem início em 8 
de março e o de Modelagem 

Local vai reabrir oficialmente com uma 
programação gratuita voltada para 
comemorar essa data especial

Cidade das Artes inicia 
os trabalhos com 
programação voltada 
para o Dia da Mulher

DIVULGAÇÃO

A mulherada tem seu dia 
especial, comemorado em 
8 de março. E, para mar-
car a data, a Cidade das 
Artes, na Barra, vai reabrir 
oficialmente os trabalhos 
com uma programação 
gratuita voltada para a 
data. Respeitando todos 
os protocolos de segurança 
contra a Covid-19, o evento 
batizado de Diadelas, que 
acontecerá nos dias 5 e 6, 
trará palestras e bate-pa-
pos sobre o universo femi-
nino em diversos setores.

No primeiro dia, acon-
tece o Projeto Interlocu-
ções. Na Sala de Leitura, 
as psicanalistas Gilda 
Pitombo e Graça Soares 
trarão a discussão sobre 
o que diz o método tera-
pêutico sobre as mulhe-
res, levando a uma dife-
renciação entre o conceito 

do feminino na psicanálise 
e a feminilidade defendida 
pelos movimentos feminis-
tas ao longo dos séculos. O 
debate vai ocupar a Sala de 
Leitura, das 16h às 18h.

Já no dia 6, a programa-
ção é mais extensa. O pro-
jeto Mulheres in Rio, en-
cabeçado pela engenheira 
Márcia Timóteo, traz para a 
Sala de Leitura e o Teatro de 
Câmara a rede de mulheres 
empreendedoras, cada uma 
especialista em sua área, 
que juntas colaboram para 
apoiar soluções on-line e of-
f-line para micro, pequenos 
e médios negócios ligados ao 
empreendedorismo femini-
no. Os eventos neste dia são 
limitados à lotação dos espa-
ços. As inscrições serão feitas 
pelo Sympla através do site 
da Cidade das Artes (cidade-
dasartes.rio).

Uma ótima oportunidade para 
quem sonha se tornar escritor
Projeto de editora busca auxiliar e dar visibilidade a novos talentos na literatura nacional

Escritores, atenção! Já pen-
sou publicar aquele texto 
guardado na gaveta há mui-
to tempo? Unir sua histó-
ria junto a outros em uma 
coletânea para ser lida por 
amantes da literatura? Este 
projeto pode ser possível de 
acontecer. É o que garante 
a escritora e jornalista Jô 
Ramos. Apaixonada pela es-
crita, há cerca de 11 anos, Jô 
lançou a editora ZL Books e 
assina projetos que priori-
zam o autor independente, 
buscando auxiliar e dar visi-
bilidade a novos talentos na 
literatura nacional.

Com textos em formatos 
de poesia, conto, crítica, en-
saios, o autor pode enviar 
seus trabalhos, escolhendo 
a categoria desejada, con-
forme regulamento. Com 
toda infraestrutura, os tra-
balhos passam por uma 
equipe técnica que selecio-
na as obras. Os interessados 
em se candidatar podem se 
inscrever até segunda-feira 
pelo e-mail da organização 
zlbooks11@gmail.com.

Os selecionados dispõem 
de revisor, diagramador e 
toda orientação necessária. 
Após a edição do livro, cada 
um ganha 4 exemplares, 
participando de lançamen-
to, que este ano tem previsão 
de acontecer no evento Sa-
lão do Livro, produzido por 
Jô Ramos desde o ano 2014 
no Brasil, em Nova York e 
em Portugal-Lisboa. Porém, 
nesta edição, a previsão do 
projeto ‘Antologia Escrito-
res da Língua Portuguesa’, 
que está na 7ª edição, é ter 

formato bilíngue, 
português-inglês, 
e acontecer no se-
gundo semestre 
conforme anda-
mento dos proto-
colos de seguran-
ça contra a disse-
minação do novo 
coronavírus.

“Com a Covid-19, todos 
os setores precisaram se 

adaptar. Ano passado, lan-
cei eventos de forma virtual. 
Para este ano, estou reorga-
nizando a agenda de eventos 
presenciais para o segundo 
semestre, pois assim tere-
mos tempo para analisar o 
cenário atual, com seguran-
ça. Espero poder contribuir 
com novos autores, e incenti-
vo que mesmo num momen-
to instável como este que es-
tamos vivendo, que ninguém 
venha a desistir de seus pro-
jetos”, afirma Jô.

Com oito livros lançados 
em quatro línguas (francês, 
português, italiano e inglês), 
Jô Ramos vem desenvolven-
do um importante trabalho 
na construção de novos auto-
res nacionais, incentivando 
escritores a se lançarem no 
mercado editorial. Há mais 
de 11 anos, realiza salões li-
terários por todo Brasil e 

exterior e com sua 
editora, a ZL Books, 
se propõe a desbu-
rocratizar o acesso à 
leitura, assim como, 
a produção de con-
teúdos culturais de 
relevância para res-
saltar a literatura 
brasileira, não só 
no Brasil como no 
exterior.

M a i s  i n f o r -
m a ç õ e s  p o d e m 
ser obtidas pelo 
site www.zlbooks.
com.br.

e costura para iniciantes no 
dia 16. Também estão aber-
tas as inscrições para o cur-
so de Design Gráfico Digi-
tal, com início previsto para 
segunda-feira.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
(21) 2432-1600, WhatsApp 
(21) 97603-2459 ou pelo site 
www.rj.senac.br.

A unidade do Senac RJ da 
Barra da Tijuca reabriu em 
novembro do ano passado 
e atua respeitando todas as 
regras de ouro e os protoco-
los sanitários vigentes. As 
turmas seguem medidas de 
distanciamento em sala de 
aula e desinfecção e limpeza 
dos ambientes, primordiais 
para resguardar a saúde de 
alunos e colaboradores do 
Senac RJ.

Escritora e jornalista, Jô Ramos criou a ZL Books e assina 
projetos que buscam auxiliar e dar visibilidade a novos 
talentos na literatura nacional

DIVULGAÇÃO

Senac inscreve para diversos cursos profissionalizantes presenciais

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO
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Fãs do canal do YouTube 
podem se vestir no estilo 
de Melissa e Nicole

Conjunto 
Jaqueta sem 
mangas e 
short de 
viscose sarjada 
pretos com 
detalhes em 
rosa neon e 
chapéu bucket

RODRIGO LOPES / DIVULGAÇÃO

PLANETA DAS GÊMEAS
LANÇA PEÇAS COM 

COMBINAÇÕES 

Q
uem nunca quis muito se vestir no mes-
mo estilo de uma celebridade ou artista 
que admirava? E foi com esse mote que 
a loja das Gêmeas, inaugurada no final 

do ano passado na Barra da Tijuca, Zona Oeste 
do Rio, tornou-se referência entre o público 

infantil e adolescente. E não é para menos. O 
canal Planeta das Gêmeas já conta com mais de 

14 milhões de inscritos e mais de 3,5 bilhões de 
visualizações no YouTube.

As peças e acessórios carregam, em sua essência, todo 
o estilo das gêmeas Melissa e Nicole. Mãe da dupla, Camila 

Jakubovic revela o motivo de terem apostado na loja e nas 
peças que têm a cara das suas filhas.

“Os inscritos gostam muito de como as meninas se vestem 
e sempre perguntam da onde são as roupas. Então, com a loja, 
temos a oportunidade de criar modelos exatamente no estilo 
delas e o público pode encontrar facilmente na loja física ou 
na loja on-line”, detalha.

“Nós amamos moda! Adoramos dar sugestões para mode-
los de roupas e daí surgiu a ideia da loja”, completa Nicole.

Entre os hits da coleção, os famosos conjuntinhos que as 
meninas usam em seus clipes e vídeos no canal. Com dife-
rentes cortes, ganham as mais diversas combinações. O top 
de lycra verde neon é um dos destaques e combina bem com 
a saia preta em duas camadas, a de cima de tule, dá um ar 
mais leve e chique à produção, pode ser usado com o chapéu 
bucket também verde neon.

Outro conjunto que salta aos olhos é a jaqueta preta sem 
mangas e o short, ambos de viscose sarjada com detalhes em 
rosa neon. E, para completar o look, o chapéu bucket com 
detalhe em rosa no mesmo tom.

Excelente opção também é o macacão de viscose, que vem 
em tom rosado mais neutro com detalhes e listras, perfeito 
para os dias de sol. Pode ser acompanhado também pelo cha-
péu bucket preto com tom rosa neon.

Todas as peças e acessórios das gêmeas podem ser en-
contrados na loja e também pela internet para todo o Bra-
sil. O estabelecimento físico fica no Uptown Barra (Aveni-
da Ayrton Senna 5500, loja 106, bloco 09). Mais informa-
ções podem ser consultadas pelo perfil no Instagram @
lojaplanetadasgemeas.

DIVERTIDAS

Top verde 

neon e 

chapéu 

bucket

Macacão de 

viscose em 

tom rosado 

e chapéu 

bucket
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