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YARA 
TUPYNAMBÁ

Mineira de Montes 
Claros, a Professora e 
Artista Plástica.

Os museus de Belo 
Horizonte tiveram seu 
primeiro fi m de sema-
na de reabertura no 
último sábado. Pág.2

Angu Recheado de Senzala, esse é o nome do curta-me-
tragem que chegou à plataforma do Youtube na última 
quinta-feira (8). Pág 3
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CCBB e outros museus anunciaram 
reabertura no último fim de semana
Os museus de Belo Horizonte tiveram seu primeiro fim de 
semana de reabertura no último sábado (10)

O Centro Cultural 
do Banco do Brasil, na 
Praça da Liberdade, re-
abriu no sábado, e teve 
um bom movimento. 
A abertura segue o cro-
nograma de � exibiliza-
ção em Belo Horizonte, 
iniciado no dia 3/07. 

No CCBB, duas ex-
posições estavam em 
cartaz. Uma delas era 
a do pintor e escultor 
Abraham Palatnik  - 
A reinvenção da pin-

tura, e outra de Yara 
Tupinambá - 70 anos 
de carreira. Ambos já 
estavam em cartaz an-
tes do fechamento, e 
mesmo assim atraíram 
muitos visitantes. 

Mesmo com a pan-
demia, o museu seguiu 
as recomendações de 
segurança, com postos 
de álcool em gel por 
todo o prédio. 

Para visitar o local, 
é necessária a retirada 

de ingressos (gratuitos) 
pelo site. Na portaria, 
temperatura e reco-
mendações para a visi-
ta segura são passadas. 
O local recebe uma 
quantidade menor de 
pessoas, e está funcio-
nando com horário 
marcado pelo ingresso 
retirado.

POR: CLER SANTOS

Palavras de incen-
tivo e expressões de 
amor e carinho com 
aquele tom familiar en-
tre netos e avós. Esse foi 
o conteúdo de dezenas 
de cartas escritas pelos 
alunos do 6º e 7º ano 
do ensino fundamen-
tal do Colégio Santo 
Agostinho, unidade de 
Contagem, para ido-
sos que participam do 
grupo de convivência 
e fortalecimento de 
vínculos do Centro 
de Referência em As-
sistência Social (Cras) 
Industrial. A ação foi 
realizada na quarta-fei-
ra (23/6), respeitando 
todos os protocolos de 
prevenção ao contágio 
do vírus SARS-Cov-2, 
da Covid-19.

O objetivo das car-
tas foi trazer um pouco 

de alegria, amor e espe-
rança aos idosos e, ao 
mesmo tempo, traba-
lhar nos estudantes os 
valores fundamentais, 
como solidariedade 
e empatia. As cartas 
destacam palavras de 
encorajamento, amor, 
fé e incentivo para que 
os idosos consigam se 
sentir abraçados, mes-
mo que à distância, em 
um momento de iso-
lamento e de cuidados 
com a saúde.

A professora de his-
tória, Inez Grigolo, ex-
plica que a escola tra-
balha com seus alunos 
um olhar diferente so-
bre a pessoa idosa. Tra-
balhamos o estatuto do 
idoso para que eles sai-
bam os direitos e deve-
res dessas pessoas. As-
sim, eles passam a ver 

seus avós e idosos de 
forma diferente. “Fa-
zemos um trabalho de 
conscientização e sen-
sibilização da criança e 
dos jovens em relação 
aos idosos, criando um 
vínculo entre gerações”, 
explicou a professora.

Segundo a idosa, 
Dalva dos Santos (Dal-
vinha), esse momento 
foi maravilhoso e mui-
to verdadeiro. Receber 
uma palavra amiga 
representa incentivo 
para a vida. “Receber 
essa cartinha com pala-
vras tão lindas é muito 
emocionante”, disse.

A coordenadora do 
Cras Industrial, Vânia 
Ferreira, destaca que 
esta ação é em conso-
nância com a Política 
Nacional da Pessoa 
Idosa e traz uma re� e-

xão importante acerca 
do encontro interge-
racional e o fortaleci-
mento de vínculo co-
munitário dos idosos. 
“Para marcar esse dia, 

a minha palavra é gra-
tidão a todos que per-
mitiram que esse mo-
mento singular fosse 
possível e os que não 
mediram esforços para 

alegrar a vida dos ido-
sos do serviço de con-
vivência”, destacou. o.

POR: FLAVIA NUNES
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Alunos do Colégio Santo Agostinho Contagem 
fazem homenagem aos idosos do Cras Industrial
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Angu Recheado de 
Senzala, esse é o nome 
do curta-metragem 
que chegou à platafor-
ma do Youtube na úl-
tima quinta-feira (8). 
Com direção e roteiro 
de Stanley Albano, o 
curta-metragem conta 
um pouco da histó-
ria do pastel de angu 
e mostra a sua ligação 
forte com os negros.

Criado no século 
XIX, período da es-
cravidão, o pastel tem 
como o seu ingredien-
te principal o fubá, um 
dos alimentos mais 
consumidos na época 
da escravidão. Apre-
sentado à história do 
pastel de angu quan-
do foi convidado para 
participar de uma feira 
artística, Stanley � cou 
encantado com a liga-
ção ancestral do qui-
tute que, além da par-
te criativa da receita, 
mostrava pontos per-
versos de apropriação 
cultural.

Em entrevista ao 
Portal Notícia Preta, 
Stanley Albano co-
menta que a proposta 
do Angu Recheado de 

Senzala é mostrar que 
o preto tem diversos 
poderes e pode ocu-
par o lugar que quiser 
na sociedade. O cur-
ta mostra também a 
criatividade e inteli-
gência do povo preto, 
que resistiu há tempos 
difíceis e conta com a 
participação de Rosile-
ne de Oliveira, mãe de 
Stanley Albano, e Tânia 
Maria de Oliveira. O 
artista conta que a sua 
preocupação inicial de 
atuar com elas era se 
� cariam tímidas diante 
as câmeras, pois seria a 
primeira atuação delas 
como atriz. “Foi sur-
preendente como tudo 
� uiu, e ainda ao lado de 
minha mãe e de uma 
querida amiga que tive 
o prazer de conhecer 
através de meu compa-
nheiro”, comenta.

Orgulhoso do seu 
segundo curta-me-
tragem, Stanley � ca 
emocionado e feliz 
com tantas mensa-
gens de carinho que 
tem recebido desde o 
lançamento do curta. 
”Não esperava tanta 
repercussão, mas estou 
muito feliz e grato com 
todos que contribuí-
ram, apoiaram. Grato 
também pelas diversas 
mensagens de carinho 
e de pessoas que se sen-
tiram representadas de 
alguma forma”, diz.

Gravada parte na 
Serra do Cipó e outra 
no próprio quintal de 
casa, o artista preferiu 
trabalhar com pessoas 
próximas e com um 
histórico semelhante 
ao seu.  “Preferi tra-
balhar com pessoas 
de casa mesmo e que 

tem um histórico de 
um povo que já viu e 
viveu muitas injustiças 
raciais, sociais e traba-
lhistas”, aponta.

Sobre Stanley Alba-
no

Trabalhando des-
de os 12 anos, o em-
presário já passou por 
várias áreas dentre elas 
pedreiro, garçom, faxi-
neiro, porém depois 
de passar por um em-
prego tóxico que o fez 
adoecer mentalmente 
por conta de situações 
abusivas, preferiu sair 
e tentar ter seu pró-
prio empreendimento.  
Há dois anos, o jovem 
artista e empresário 
mineiro criou o Man-
daknega, restaurante 
desenvolvido no quin-
tal de sua casa no bair-
ro Santa E� gê-
nia.  Para 
Stanley o 
Manknega 
representa 
um ato de 
resistência 
e cora-
gem 

construído com muita 
luta e encorajamento.

O audiovisual che-
gou para Stanley du-
rante a pandemia, onde 
fez seu primeiro curta 
batizado de Morde & 
Assopra, contando um 
pouco da relação abu-
siva dos patrões com os 
funcionários. O curta 
foi um dos premiados 
como melhor roteiro 
e melhor apresentação 
no III Festival Griot.

POR: FERNANDA SOUZA

Os anúncios contidos, nesta 
edição, são de única e ex-
clusiva responsabilidade dos 
anunciantes, não tendo o 
Jornal o Giro qualquer res-
ponsabilidade sobre o con-
teúdo e veracidade de tais 
anúncios, inclusive pelo fato 
de que os espaços para tais 
são abertos a terceiros, em-
presários e/ou prestadores de 
serviços com os quais  Jornal 
o Giro não tem relaciona-
mento de qualquer espécie, 
e sobre os quais o Jornal o 
Giro não tem nenhuma con-
dição de exercer fiscalização 
e muito menos garantir a 
efetividade dos produtos ou 
serviços anunciados.
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Diretor mineiro lança curta-metragem 
que reconta a história do pastel de angu

artista e empresário 
mineiro criou o Man-
daknega, restaurante 
desenvolvido no quin-
tal de sua casa no bair-
ro Santa E� gê-
nia.  Para 
Stanley o 
Manknega 
representa 
um ato de 
resistência 
e cora-
gem 
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