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WAVE DIGITAL
AGOSTO
No Brasil, o Dia dos Pais é no segundo domingo
de agosto. A data foi celebrada pela primeira
vez no dia 16 de agosto de 1953. Foi idealizada
pelo publicitário Sylvio Bhering, tanto para
reconhecimento da figura paterna, quanto para
fins comerciais, como já acontecia com o dia
das mães.

Poesia: Pai

Por Mario Borges, Belo Horizonte
Pai
De minhas inúmeras memórias
Que me mostrou os ensinamentos
Que participei das suas trajetórias
Que defendia o nosso alimento
Pai
De muitas suas correções
De muitas nossas gargalhadas
De muitas suas profissões
De nossas vidas, nossas estradas
Pai
Nossos passeios, pescarias
Por muitas festas, aniversários
Da sua presença o dia a dia
E seus casos que eram vários
Pai
De muitas as aventuras
Me deu Luz para pensar
Também sabedoria, cultura
Me ensinou a compor, poetizar
Pai
Que acompanhou o meu crescer
Que não esqueço e lhe agradeço
Nesses versos a lhe dizer:
Pai te vejo em outro endereço!
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Leia a retrospectiva da
viagem do Papa Francisco
ao Canadá em 2022 na página 8

Papa Francisco
Rumo a Portugal

Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023
"Vemo-nos em agosto" é o slogan da campanha

D

Por Rui Saraiva, Vatican News

e acordo com o site Vatica News, a Jornada
Mundial da Juventude (JMJ) 2023 já está oficialmente
em contagem regressiva. Falta um ano para que milhares de jovens de todo o mundo cheguem a Lisboa
para se reunirem com o Papa Francisco. “Vemo-nos
em agosto de 2023” é o slogan da campanha.
Em nota difundida pela Fundação JMJ Lisboa
2023 “todos são convidados a participarem e a se
envolverem nesta Jornada, que é, simultaneamente,
uma peregrinação, uma festa da juventude determinada em construir um mundo mais justo e solidário”.
“A um ano da JMJ Lisboa 2023 renovo o convite
a todos os portugueses para acolher nas nossas casas, aldeias, vilas e cidades, a juventude do mundo
inteiro” – refere o presidente da Fundação JMJ Lisboa
2023 e bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar,
em uma mensagem vídeo.
No âmbito desta campanha, decorre, nas redes
sociais, uma ação de perguntas e respostas sobre a
JMJ Lisboa 2023. E no site oficial lisboa2023.org está
disponível uma newsletter especial.
Lisboa, Santarém e Setúbal serão as dioceses
portuguesas que vão acolher os jovens participantes
na JMJ entre os dias 1 a 6 de agosto. Em declarações à
Agência Ecclesia, responsáveis dos respetivos Comi-

tês Organizadores Diocesanos (COD) falaram sobre o
trabalho que estão a desenvolver.
João Clemente é o responsável pelo COD de Lisboa e assinalou o impacto que a JMJ vai ter na vida
das regiões, ao acolherem tantos milhares de jovens.
“Não conseguimos imaginar o que vai ser o dia
1 de agosto de 2023. Vai ter um impacto estrondoso.
Visualmente, chegarem milhares de jovens a estas cidades, vai fazer com as pessoas, que se calhar nem se
aperceberam que as JMJ iriam acontecer, percebam:
transportes, as ruas, a vida, a alegria e o convívio vão
ser impressionantes. Até a nível da economia local
que terá de dar suporte a estas pessoas que querem
comer, passear, ver museus, conhecer o país” – disse
João Clemente.
Entretanto, Maria Rodrigues, com funções na comunicação no COD de Santarém, explicou à Agência
Ecclesia, que as pessoas mais velhas têm “lembrado
a importância de rezar pela JMJ” e frisou o desafio de
chegar aos jovens fora das comunidades, em particular nas escolas.
“O objetivo é que chegue efetivamente a todos,
independentemente da sua idade. Na perspetiva de
acolhimento contamos com as pessoas que não se
enquadram na faixa etária à qual se destina a jorna-
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da para tudo o que é necessário: para o acolhimento
de jovens, no voluntariado, na mobilização de toda
a comunidade. O que queremos é que a JMJ seja um
fator de congregação e que junte toda a comunidade
em torno desta proposta” – salientou João Marques.
A diocese de Lisboa com as dioceses de Setúbal
e Santarém acolhem os jovens durante os dias da
JMJ Lisboa 2023, enquanto as restantes dioceses
de Portugal organizam os «Dias nas Dioceses», com
programas a decorrer entre os dias 26 a 31 de julho
de 2023.
A Rádio Vaticano e o Vatican News continuam
a acompanhar a preparação da Jornada Mundial da
Juventude que decorrerá em Lisboa no ano que vem,
em agosto de 2023.

6

Jornada Mundial da
Juventude de 2023:
delegação de Portugal
parte ao Brasil para
motivar os jovens
O grupo chega ao Brasil em 26 de agosto e começa
o trabalho de mobilização a partir da cidade de São
Paulo. Na comitiva também estará o bispo auxiliar de
Lisboa, dom Américo Aguiar.
Uma comitiva de cinco pessoas de Portugal,
presidida pelo bispo auxiliar de Lisboa, dom Américo Aguiar, percorrerá o Brasil de 26 de agosto a 12
de setembro deste ano com o intuito de mobilizar os
jovens brasileiros e a Igreja no Brasil para participação na Jornada Mundial da Juventude(JMJ) 2023. A
primeira parada do grupo, segundo dom Américo, é
São Paulo, onde chegam no dia 26 de agosto.
A XXXIII Jornada Mundial da Juventude será realizada na cidade de Lisboa, em Portugal, entre os dias
1º e 6 de agosto de 2023, e foi anunciada pelo Papa
Francisco em 27 de janeiro de 2019, ao final da missa que assinalou o final da XXXII Jornada Mundial da
Juventude, no Panamá. “Maria levantou-se e partiu
apressadamente” (Lc 1, 39) é a citação bíblica es-

colhida pelo Papa Francisco como lema da Jornada
Mundial da Juventude que acontecerá, pela primeira
vez, em Lisboa, capital de Portugal.
A comitiva da JMJ 2023 estará com um estande na etapa presencial da 59ª Assembleia Geral dos
Bispos do Brasil, de 29 de agosto a 2 de setembro,
em Aparecida (SP). Todos os membros da comitiva
integram o Comitê Organizador Local da JMJ 2023. O
objetivo, segundo dom Américo Aguiar, que também
preside a Fundação da JMJ 2023, é cativar os bispos
brasileiros a viver a experiência da Jornada Mundial
da Juventude em Portugal.

Itinerário da comitiva
da JMJ no Brasil
Após a assembleia da CNBB, os membros do
Comitê Organizador Local e o presidente da Fundação da JMJ 2023 vão visitar Brasília, Rio de Janeiro,
Belém, Bahia e Fortaleza com o intuito de fortalecer
a participação do país na Jornada Mundial da Juventude. Eles encontrarão com lideranças juvenis para
ouvir as dúvidas e também apresentar as propostas
sobre o que esperam da juventude brasileira na JMJ.
A organização da logística da viagem está contando
com o apoio da Comissão Episcopal Pastoral para a
Juventude da CNBB.
A assessora da Comissão para a Juventude da
CNBB, irmã Valéria Leal, disse que o Brasil aguarda
com muita alegria esta Comitiva da JMJ 2023 e que,
com o mesmo espírito, o país está organizando a logística de visita aos estados brasileiros.
“Infelizmente, a Comissão não tem condições
de percorrer o Brasil de Norte a Sul, mas queremos
que os representantes da Jornada Mundial se encontrem com lideranças jovens nas capitais, sintam um
pouquinho da alegria da juventude católica do país
e compartilhem a alegria de vivenciar esta Jornada
Mundial da Juventude”, disse.

“Todos são convidados a participarem e
a se envolverem nesta Jornada,
que é, simultaneamente, uma
peregrinação, uma festa da juventude
determinada em construir um mundo
mais justo e solidário.”

"Vemo-nos em agosto de 2023" em Lisboa
na Jornada Mundial da Juventude 7
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Retrospectiva 2022 do
Papa Francisco noCanadá
Fonte: vaticannews.va

m um momento histórico para o país, a visita
do Papa Francisco fortalece o caminho da reconciliação junto aos povos indígenas do Canadá, depois do
que sofreram em internatos religiosos neste território durante os séculos XIX e XX.
A visita, apelidada como uma "peregrinação penitencial" pelos abusos infligidos, deu oportunidade
ao Papa de pedir perdão pelo mal cometido por tantos cristãos contra os povos indíginas.
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O pedido de perdão do Papa
aos ameríndios canadenses:
vergonha para a colonização
A história dos povos aborígenes neste país é
marcada por feridas profundas. No encontro realizado no Vaticano em dia 1º de abril com as delegações
dos povos indígenas do Canadá, o Papa afirmou:
"Sinto vergonha, dor e vergonha pelo papel que vários católicos, particularmente com responsabilidades
educativas, desempenharam em tudo o que vos feriu,
nos abusos e na falta de respeito pela vossa identidade, pela vossa cultura e até pelos vossos valores espirituais. Tudo isto é contrário ao Evangelho de Jesus. Pela
conduta deplorável daqueles membros da Igreja católica, peço perdão a Deus e gostaria de vos dizer do íntimo
do coração: sinto muito!”
Respondendo à pergunta de uma jornalista canadense, o Papa Francisco, no voo de retorno que de
Iqaluit o trouxe de volta para Roma, falou sobre os temas da viagem que havia acabado de terminar e do
colonialismo, antigo e novo.

O Papa: o que foi praticado contra
os indígenas foi um genocídio
Brittany Hobson, (THE CANADIAN PRESS) - O
senhor fala frequentemente da necessidade de
falar com clareza, honestidade e com parresia.
O senhor sabe que a Comissão Canadense para a
Verdade e a Reconciliação descreveu o sistema das
escolas residencias como um "genocídio cultural".
Aqueles que ouviram seu pedido de perdão nos últimos dias expressaram seu desapontamento pelo
fato de a palavra genocídio não ter sido usada. O
senhor usaria estas palavras para dizer que membros da Igreja participaram de um genocídio?
PAPA FRANCISCO - É verdade, não usei a palavra
porque não me veio em mente, mas descrevi o genocídio e pedi perdão, perdão, por este “trabalho” que
é genocida. Por exemplo, condenei isto também: tirar as crianças, mudar a cultura, mudar as mentes,
mudar as tradições, mudar uma raça - digamos - uma
cultura inteira. Sim, é uma palavra técnica genocídio,
eu não a usei porque não me veio em mente, mas eu
descrevi... é verdade, sim, é um genocídio. Não se
preocupe, você pode relatar que eu disse que foi genocídio.
Depois de afirmar que com a viagem ao Canadá
inicia uma nova página do caminho que a Igreja percorre com os povos indígenas, o Papa recordou que
o lema da viagem “Caminhar juntos” mostra este
objetivo. "Que a fortaleza e a ação pacífica dos povos
indígenas do Canadá sejam um exemplo a fim de que
todos os povos nativos não se fechem, mas ofereçam a
sua indispensável contribuição para uma humanidade
mais fraterna, que saiba amar a criação e o Criador".

IlVolo

Trio italiano faz show em Toronto

dia 7 de setembro
Por Alethéa Mantovani, São Paulo

Trio Il Volo: Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto durante show em Roma, Itália (Foto: Rinofelino 2015 / Dreamstime.com)

"Toda vez que
subimos ao palco é
como se fosse a
primeira vez. Então,
mal podemos esperar
para rever o nosso
público do Canadá,
do Brasil e de
todos os lugares."

A

pós um longo período de pandemia e de
muita incerteza no ar, o trio italiano Il Volo está de
volta ao Canadá para a alegria dos fãs que aguardavam ansiosos por este momento.
A turnê dos astros italianos, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, pela América do
Norte começa em terras canadenses, na cidade de
Toronto, dia 7 de setembro, num show que acontecerá no Meridian Hall.
Uma grande expectativa marca o retorno dos
cantores ao palco canadense, pois o trio estava
aguardando muito por este momento. “Voltar não
foi nada difícil porque nós estávamos esperando por
essa turnê há dois anos” – dizem os italianos. Eles
afirmam ainda que subir ao palco hoje é como se fosse algo inédito ao grupo e que todos estão muito ansiosos para rever os fãs. “Nós estamos trazendo essa
turnê de quase duas horas, mas toda vez que subimos ao palco é como se fosse a primeira vez. Então,
mal podemos esperar para rever o nosso público do
Canadá, do Brasil e de todos os lugares” - contam.
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Foto: Suzana Gutierrez
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O jeito Il Volo de ser

s astros do Il Volo são sempre muito aguardados por seus fãs ao anunciar as turnês mundiais
pois, além do grande talento que eles possuem, têm
um jeito cativante, carinhoso, gentil e todo especial
de se relacionar com o público durante os espetáculos. E esse cuidado é demonstrado para pessoas de
todas as idades, jovens, crianças e idosos. Aliás, com
as crianças é um capítulo à parte, pois elas sempre
estão presentes nos shows, seja para entregar uma
cartinha, cantar junto no palco ou mesmo dar um
abraço bem apertado nos seus ídolos, que retribuem
com todo o cuidado e atenção que os pequenos merecem.
Um outro fator que encanta cada vez mais a plateia do Il Volo é o bom humor inteligente que eles
demonstram durante as apresentações, e isso dá o

toque especial a cada espetáculo. É uma piada entre
uma música e outra, ou uma performance improvisada feita, principalmente, pelo divertido Ignazio
Boschetto, um dos tenores mais animados do grupo.
Já Gianluca Ginoble, o barítono de trio, parece
ser o mais comportado de todos, tem um estilo mais
reservado e romântico, o que nos remete a um verdadeiro galã.
Piero Barone é o outro tenor do grupo, um integrante que sempre impressiona o público com a sua
potência vocal e afinação impecáveis. É um verdadeiro deleite apreciá-lo em uma de suas impactantes performances. Aliás, não somente ele, mas os
três artistas juntos.

ENTREVISTA COM O TRIO IL VOLO
WAVE – Agora em setembro começa a turnê de
vocês pela América do Norte, após um longo período de reclusão devido à pandemia. Foi difícil
voltar após esse grande intervalo?
IL VOLO – Não foi nada difícil voltar, porque nós estávamos esperando por essa turnê há dois anos. Nós
paramos em 2020 porque, você sabe, estávamos comemorando o nosso décimo aniversário e hoje, após
13 anos, estamos com este show da turnê mundial
100. É tão bonito ver como o nosso público sorri. E
nós sentimos muito a falta dele. Agora, estamos trazendo essa turnê de quase duas horas e dez ou quinze minutos de duração todas as noites, mas toda vez
que subimos ao palco é como se fosse a primeira
vez. Então, mal podemos esperar para rever o nosso
público do Canadá, do Brasil e de todos os lugares.
WAVE – Qual a opinião de vocês sobre as redes sociais? Elas mais ajudam ou atrapalham a carreira
do artista? Vocês recebem alguma orientação sobre o que devem ou não postar por parte das pessoas que cuidam da carreira de vocês?
IL VOLO - As mídias sociais são muito importantes
para um artista neste momento, porque você pode
promover tudo o que faz. Cada artista deve decidir
qual o caminho que pretende tomar com elas, ou
seja, se quer mostrar ou não a sua vida privada. Mas,
eu acho que nós temos que agradecer às mídias porque, por intermédio delas, nos comunicamos facilmente com os nossos fãs e estamos mais próximos
deles. Então, tudo depende do uso que você faz.
WAVE – Vocês já cantaram com grandes celebridades ao longo da carreia, recentemente para o Papa
Francisco pela segunda vez. Qual foi o momento mais marcante para vocês durante todos estes
anos?
IL VOLO – Durante estes quinze anos nós tivemos
a chance de colaborar e fazer turnês com grandes
artistas. Por exemplo, em 2012, fizemos uma turnê
com a Barbra Streisand; depois em 2016, com todo
o projeto “Tribute To The Three Tenors” e com a co-

Show em Toronto
no Meridian Hall
dia 7 de setembro
laboração e o apoio do Plácido Domingo. Também tivemos a honra de cantar para o Papa Francisco. Este
ano nós estamos muito honrados porque eles nos
escolheram para representar o significado das famílias, e tivemos a oportunidade de trazer a nossa mãe,
o nosso pai e os nossos irmãos em frente ao Papa.
Portanto, nós estamos muito gratos à vida porque
ela está nos dando muitas oportunidades que jamais
esqueceremos.
WAVE – Qual é a expectativa de vocês para o show
que acontecerá em Toronto, em setembro? Quais
são as novidades que vocês podem nos contar?
IL VOLO - Nós amamos tanto o Canadá, Toronto,
Montreal, Vancouver, Ottawa... Tivemos a chance de
nos apresentar em todas essas cidades, então lembramos o quão bonito foram as boas-vindas que tivemos nestes lugares. Realmente, nós mal podemos
esperar para estarmos em Toronto de novo, pois será
o primeiro show da turnê norte-americana. Eu tenho
a certeza de que o nosso público de Toronto nos dará
muita energia para levarmos conosco durante esta
turnê.
WAVE – Quais são as lembranças da última vez que
vocês estiveram no Canadá em turnê? Como é a receptividade dos fãs do Il Volo no país?
IL VOLO – Nós temos lindas lembranças da nossa última turnê no Canadá e o melhor presente que recebemos foi uma camiseta vermelha de um time de hockey
de Montreal. Então, estamos tão felizes porque recebemos tantos presentes de todos os lugares que vamos,
especialmente no país.
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O Trio Il Volo durante um show em Porto Alegre, Brasil , com uma criança que estava na plateia (Foto: Suzana Gutierrez)
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WAVE – Vocês começaram a carreira muito jovens
e já completaram 13 anos. O estilo musical do trio,
com músicas mais românticas, é um fator para o
sucesso de vocês? O público busca esse romantismo atualmente?
IL VOLO - Nós somos italianos e os italianos são muito famosos por seu romantismo (desculpe o meu
sotaque), mas eu acho que isso é algo é charmoso,
as pessoas acham isso envolvente, então eu gosto
de mostrar o meu sotaque italiano. O romantismo é
algo muito importante para a música que tocamos,
porque o bel canto (belo canto) em 90% do tempo
fala sobre as músicas de amor. Então, atuar no palco cantando músicas de amor é muito importante e
nós nos sentimos muito confortáveis cantando essas
músicas.
WAVE – Quais são os cuidados que vocês têm para
manter a voz sempre adequada durante os espetáculos? Tem algum segredo especial?
IL VOLO – Não existe segredo algum para mantermos as nossas vozes sempre adequadas, mas um
estilo de vida. Isso porque você acorda de manhã cuidando da sua voz, da sua saúde e com certeza cada
um tem que ser muito responsável quando está em

turnê, pois você pode até sair todas as noites, mas
deve ter responsabilidade, ou seja, dormir e descansar no mínimo de oito a nove horas. Então, é bastante normal nós três cuidarmos das nossas vozes, pois
somos muito responsáveis e sabemos cuidar da nossa saúde em geral.
WAVE – Vocês já gravaram algumas músicas em
outros ritmos diferentes daqueles que estão habituados, como por exemplo o reggaeton. Porém,
durante os últimos shows que fizeram ainda predominou o estilo clássico, lírico, que sem dúvida alguma é o preferido dos fãs. Vocês ainda pretendem
inovar o repertório e gravar canções com ritmo de
samba ou bossa nova, por exemplo?
IL VOLO – Nós somos jovens do nosso jeito: três
caras diferentes, com três personalidades e gostos
musicais diferentes e, com certeza, mantemos um
espaço para os nossos gostos pessoais. Porém, nós
três sabemos que o nosso poder é quando cantamos
o bel canto (belo canto). Então, durante estes quinze
anos, nós tentamos fazer algo diferente, como uma
brincadeira. O projeto para o reggaeton era demais,
era algo muito engraçado. Mas, nós vamos sempre
mantê-lo em nosso futuro e prometemos manter

também as nossas personalidades, que é o bel
canto e a cultura clássica italiana. Porém, quem
sabe não podemos fazer alguma parceria com
o samba, a bossa nova ou com algum artista de
reggaeton novamente? Mas, o Il Volo nunca perderá a sua personalidade.

"Nós somos jovens do
nosso jeito: três caras
diferentes, com três
personalidades e gostos
musicais diferentes e,
com certeza, mantemos um
espaço para os nossos
gostos pessoais."
WAVE – Como vocês se veem daqui a 30 ou 40
anos? Quais são as metas de vida que gostariam de realizar até lá?
IL VOLO – Durante os próximos 30 ou 40 anos nós
nos vemos juntos, porque a nossa amizade se tornou uma irmandade e o nosso relacionamento é
lindo. Nós temos algo em comum que é muito importante, o amor por essa música gentil e generosa que cantamos. Então, a única resposta que
eu posso te dar é que estaremos sempre unidos.
WAVE – Quais são os próximos projetos do Il Volo?
IL VOLO – Nós estamos em uma turnê que acontecerá em quase 100 cidades, então estaremos
ocupados até dezembro de 2022. Porém, isso não
significa que deixaremos de compartilhar e trabalhar novas ideias. Nós estamos nos empenhando
em um novo projeto, mas ainda não podemos dizer qualquer coisa a respeito porque, você sabe,
nós apenas começamos a trabalhar nele. O nosso
objetivo é sempre surpreender o nosso público,
além de levar o bel canto para todo o mundo e fazer com que outras pessoas conheçam essa música, que é tão linda e nunca morrerá.

SIMULAÇÃO DE VÔO

Um presente perfeito!

PilotarPOESIA
um B 777 é pura emoção...
DO
PAI
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Adultos ou Crianças
Qualquer Pessoa Vai Gostar
1h de vôo $149 + hst
+ BÔNUS no valor de $22.60. (Oferta limitada)

2 hs de vôo $299 + hst
+ PRESENTE SURPRESA (Oferta limitada)

RESERVAS DE VÔO COM CLAUDIO TEIXEIRA - MISSISSAUGA

uflysimulator.ca
416-777-2261 | 905-565-0197

WaveMagazine.ca

The Long Rider

Documentário sobre a cavalgada épica de Filipe Masetti Leite
10 anos percorrendo o continente americano

T
14

Por Rosemary Baptista, Hamilton

ive o prazer de entrevistar Filipe Masetti
Leite, estrela do premiado filme-documentário The
Long Rider, para a Wave Magazine. Além de ser o
cavaleiro mais jovem a cruzar as Américas, Filipe
também é jornalista graduado pela Toronto Metropolitan University (ex Universidade de Ryerson). A
jornada épica de 10 anos deste jovem cowboy gerou
o livro best-seller “Long Ride Home” e também o filme-documentário que ganhou vida no Dia do Canadá na tela grande de Calgary e com estreia nos cinemas Cineplex e Odeon em todo o Canadá.
Lembro-me de ter conhecido o Filipe durante
seu período universitário em Toronto como apresentador do evento Globo International Brazilian Day
Canada, na Yonge-Dundas Square. Ele era um raio
de luz, emanando a personificação do amor, alegria
e felicidade. Sua humildade, alegria de viver e genuinidade de espírito são admiráveis e ficam evidentes
neste documentário. Ele é o Embaixador ideal, conectando Brasil e Canadá.
Durante a nossa entrevista, Filipe expressou que
herdou seu estilo de vida equestre e amor pela aventura de seu pai, um cowboy, que atuou em rodeios
no Brasil. A semente para este capítulo começou
germinar na vida de Filipe quando, ainda criança,
seu pai leu o livro inspirador de Aime Felix Tschiffely
“Tschiffely’s Ride”, como uma história de ninar. O
diário de viagem de 1933 de Tschiffely foi um passeio
a cavalo bem-sucedido e aventureiro da Argentina
aos Estados Unidos. Essa história encorajou o amor
de Filipe pela equitação e inspirou seu passeio histórico do Canadá até sua cidade natal no Brasil. Filipe alegou, com um sorriso brincalhão, que sua experiência a cavalo aconteceu antes que ele pudesse
andar quando criança.

Filipe percorreu aproximadamente 13.000 quilômetros de terreno muitas vezes acidentado, clima imprevisível e burocracias políticas conflitantes
em inúmeros países diferentes. Sua longa viagem
começou em Calgary em 2012, quando ele deixou
o terreno durante o evento Calgary Stampede com
seus cavalos e seguiu para o sul. Filipe capturou cerca de 500 horas de vídeo, enquanto ele e três cavalos

Filipe Masetti Leite em sua cavalgada épica (Foto: divulgação)

Uma cavalgada solo
por 12 países,
do Canadá ao Brasil

Filipe Masetti Leite no Calgary Stampede em 2020 (Foto: divulgação)

O filme estreará no Super Channel e Amazon Prime em outubro de 2022
percorriam os 12 países no percurso Canadá, EUA,
América Central e América do Sul.
The Long Rider é um filme-documentário motivador e inspirador, lembrando ao público que para viver uma vida com propósito, é preciso encontrar sua
verdadeira vocação. Ensina valiosas lições de vida, a
importância do planejamento, preparação, fé, amor,
família, amizade, desgosto, tristeza, humildade, confiança, companheirismo, desafios, viver com paixão
e que é preciso muito trabalho, perseverança e confiança para alcançar nossos objetivos e sonhos.
No Brasil, Filipe foi homenageado no estádio do
rodeio, projetado pelo falecido arquiteto Oscar Niemeyer, durante a Festa do Peão de Barretos, no estado de São Paulo. Uma estátua em bronze de Filipe
foi feita em sua homenagem e fica do lado de fora
do Estádio. No Canadá, Filipe voltou como marechal
de desfile do Calgary Stampede em 2020. Esta é uma
honra para um cowboy com um sonho. Ele sente que
o Stampede faz parte de sua história e família.
É gratificante saber que este documentário recebeu críticas fortes e vários prêmios em festivais de

cinema. Nos EUA, o documentário e os cavalos chegaram ao Hollywood Boulevard. No Brasil, desenvolveu uma parceria com a televisão Globo. Hoje Filipe é
mais conhecido na América Latina como Cavaleiro das
Américas, por causa de uma série de 6 partes produzida pelo programa Fantástico, da TV Globo.
The Long Rider é dirigido por Sean Cisterna, um
premiado diretor e produtor de cinema canadense da
cidade de Orillia, em Ontário.
A produção executiva é assinada pelos empresários canadenses Arnon Melo e Peter Hawkins, proprietários da MELLOHAWK Logistics Inc.
O filme é o tipo de produção que atrai seu interesse e foco do começo ao fim, como um clássico de
grande sucesso, que você pode assistir repetidamente. As exibições nos cinemas Cineplex e Odeon já estão concluídas, mas você ainda pode adicionar o filme à sua playlist, pois ele estreará no Super Channel
e Amazon Prime em outubro de 2022.
Parabéns Filipe Masetti Leite, Clara Deval, Sean
Cisterna, Arnon Melo e Peter Hawkins, e a Família
Leite no Brasil por esta produção de obra-prima!
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Viver emNanaimo,BC

Cidade à beira-mar oferece custo de vida acessível,
muita natureza e clima ameno

C
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Por Fernanda Salla, Prince George

idade com centro antiguinho, localizada
perto do mar e com muita vida selvagem para apreciar. Esta é Nanaimo, em Vancouver Island. No entorno da cidade vive a advogada Fabiana Ribeiro com
o marido e as duas filhas. Ela conta que o lugar tem
uma natureza abundante e todos os serviços de que
precisa, além de infraestrutura de lazer para as crianças, como centros recreativos, piscinas públicas e
parques. A ida para a região não foi por acaso. “Meus
sogros moram por estes lados, por isso fazia mais
sentido virmos para cá”, conta.
Apesar de não estar em um grande centro, a cidade tem acesso fácil para municípios maiores. Lá existe
um serviço de balsa que sai direto para Vancouver e o
trajeto demora cerca de uma hora e meia.

Quando se mudou de vez para o Canadá, em
2016, Fabiana foi com a família direto para Vitória,
a capital da Colúmbia Britânica, que também fica na
ilha, onde ficaram por três anos. Porém, esta não havia sido a primeira vez que a brasileira tinha pisado
no país. Quando era adolescente, ela passou uma
temporada em Toronto, para aperfeiçoar o inglês,
mas não imaginava que anos depois retornaria, desta
vez como residente permanente. A decisão de mudar
para fora do Brasil surgiu depois de um assalto a mão
armada sofrido no Rio de Janeiro. Como seu marido
é canadense, a família partiu em busca de mais segurança no novo destino.
Fabiana diz que a adaptação à cidade foi difícil no
começo. Na época, sua primeira filha ainda era bebê

Centro histórico de Nainamo (Foto: dreamstime.com)

Além de ter um charmoso centro
histórico localizado perto do mar,
Nanaimo é uma cidade cercada
pela natureza
Foto: dreamstime.com
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e a falta de rede de apoio e de ajuda em casa tornava
a rotina mais pesada “Meu marido trabalha em navio,
embarcado, e acaba passando bastante tempo longe
de casa”, afirma. Por essa razão, a advogada chegou
a sair do Canadá por um tempo, mas retornou em
2020, já que a pandemia da covid-19 vinha impondo
diversas restrições e seria melhor estar em solos canadenses naquele momento. Foi procurando imóvel
para comprar que Fabiana escolheu os arredores de
Nanaimo. “Em Vancouver e Vitória os preços das casas eram bem mais altos, para espaços muito menores. Aqui temos uma área boa para as crianças brincarem por um valor muito mais acessível”, diz.
Exercer a maternidade no Canadá ainda é um
grande desafio para Fabiana como imigrante. Com
filhas pequenas e sem ajuda em casa, ela acaba tendo de dar conta de tudo sozinha. Como grande parte
dos brasileiros que se aventuram em um outro país,
a saudade da família, do sol e do calor humano são
coisas que fazem falta para ela. A pandemia também
cooperou para um maior isolamento. Agora, com
a flexibilização das regras de socialização possível
após a vacinação contra a covid-19, a advogada pôde
encontra-se com o grupo de brasileiros que também
vivem pela região. “Temos um grupo de whatsapp e
agora nos vemos com frequência, o que está sendo
bem gostoso”, conta.

Nanaimo Fire Hall. (Foto: Creative Commons - Cultural Heritage Canada)

Sobre Nanaimo
e arredores
A cidade de cerca de 80 mil habitantes é uma das
mais antigas da província. Situada na costa leste da
ilha, ela conta com uma universidade, a Vancouver
Island University, e estabelecimentos para atendimento ao turismo na região, como restaurantes de
comidas do mar, lojas de lembrancinhas e hospedagens de todos os tipos. Apesar disso, a região ainda
é pacata.
“Esta área em que moro não é muito agitada. Eu
estava acostumada com o Rio de Janeiro. Então se
por um lado ganhamos muito em qualidade de vida,
segurança e tranquilidade, por outro ainda gostaria
que houvesse um pouco mais de animação, como um
centro movimentado para andar, com restaurantes,
lojas para e locais de música ao vivo”, afirma.
Sobre a receptividade da população, a brasileira é só elogios. Ela diz sentir que os canadenses
têm uma cultura mais inclusiva e que trata bem aos
imigrantes. “São todos muito educados e respeitosos”, conta. Sentir que está criando as filhas em um
ambiente sem a violência que enfrentou no Brasil é
uma das coisas mais valorizadas por Fabiana. “Como
em qualquer centro, vemos moradores de rua e problemas com drogas, infelizmente. Mas não vivemos
com medo de sermos assaltados”, diz.
Em termos de infraestrutura, há clínicas de atendimento médico em Nanaimo e hospital. A lista de
espera para conseguir um médico de família pode ser
grande, problema que é relatado por outros brasileiros que vivem em cidades diferentes de BC. A filha
mais velha de Fabiana já frequenta a escola pública
mais próxima de sua casa. “É interessante como a
educação é diferente da que eu tive no Brasil. Minha
filha não faz lição de casa, por exemplo, não tem caderno de caligrafia e o foco não é passar um monte
de conteúdos, como eu tive na minha infância. Dizem que a escola aqui prepara para a vida, não apenas para entrar em um curso superior. As escolas, assim como as universidades, são muito boas”, diz ela.
O clima na ilha de Vancouver é considerado um
dos melhores do país, apesar da grande quantidade
de chuva por ano. Entre as atrações, o Englishman

A cidade de cerca de 80 mil habitantes é uma das mais antigas da província.
Lighthouse Bistro, em Nainamo (Foto: dreamstime.com)

River Falls Park é um destino bastante procurado por
causa das cachoeiras. Já Neck Point Park é um parque
à beira-mar em que é possível avistar muitos animais
da região, principalmente de vida marinha, como orcas, leões marinhos e lontras. O MacMillan Provincial
Park é conhecido pelas trilhas em meio às árvores imponentes, que chegam a medir até nove metros de
circunferência. Westwood Lake Park é um parque ao
redor de um lago, em que a população costuma fazer caminhadas pelas trilhas. Lá existe uma área para
nadar que conta com salva-vidas. Perto de Nanaimo,
na comunidade de Parksville, existem praias de areia
e um mar que forma piscinas naturais na maré baixa.
Para as crianças, Fabiana destaca entre os atrativos os museus de Nanaimo e Parksville, Butterfly
World – que é um borboletário em Parksville que
recria o ambiente natural das espécies –, Superior
Farms Miniature Animals, em Lantzville – uma fazendinha em que as crianças podem interagir com os

animais – e Departure Bay, que é uma praia de areia
e pedras frequentada por praticantes de caiaque e
para quem deseja explorar o litoral local. Por lá é possível ir para outras ilhas da região, como Newcastle,
Jesse, Snake e Brandon Islands.
Como visto, há muito o que se descobrir nesta
ilha que abriga Vitória, Nanaimo e outras pequenas
cidades. Fugindo do clichê canadense de frio extremo e muita neve, Vancouver Island provê uma série
de outras experiências, como passeios para ver animais marinhos e as belezas da natureza costeira.
___________
Leia outras reportagens de Fernanda Salla, da série
Columbia Britânica não é só Vancouver, um projeto apoiado
pelo Local Journalism Initiative (LJI), iniciativa responsável
por fomentar a criação de produções jornalísticas sobre comunidades de todo o Canadá.
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A Turma da Mônica!
SÉRIE GLOBOPLAY

Trama conta com as participações especiais de Mariana
Ximenes e Fernando Caruso

U
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Por Divulgação Globoplay, EUA e Canadá

ma das turminhas mais amadas do imaginário infantil brasileiro já está disponível para assinantes do Globoplay Estados Unidos e do Canadá.
A história “'Turma da Mônica - A Série' mostra a chegada de Carminha Frufru (Luiza Gattai)
ao Bairro do Limoeiro e a sabotagem de sua festa.
Mônica e seus amigos se tornam os principais suspeitos e vão precisar superar suas inseguranças
e revelar seus segredos para decifrar o mistério.
Na trama, as crianças do Bairro do Limoeiro marcam presença na festa descolada de Carminha Frufru,
que acaba de se mudar para uma mansão no bairro.
Quando um balde de lama vira na cabeça de Carminha no meio do evento, Mônica é apontada como a
principal suspeita. A festa se torna palco de uma investigação, conduzida pela maior fofoqueira do bairro, Denise (Becca Guerra). Agora, Mônica, Cebolinha,
Magali, Cascão e Milena precisam provar que são inocentes, mas nenhum deles sabe exatamente o quanto de responsabilidade cada um tem sobre o ocorrido.
“'Turma da Mônica - A Série' é a primeira história 100% original dessa versão live-action. O
desafio foi amadurecer a dramaturgia de acordo com essa nova fase: a entrada na adolescência. Temas como padrões, a busca da perfeição e
vulnerabilidade foram nossos guias nos roteiros,
além das famosas perguntas: 'quem sou eu agora?' e 'devo me adaptar ao que todos esperam de
mim nessa fase?', que eram ditas o tempo todo na
sala de roteiro”, conta o diretor Daniel Rezende.

A turma da Mônica (Foto: divulgação Globoplay)

Mônica é a principal suspeita: na semana anterior, ela havia fundado o “Clube da Turma”, um espaço para acolher todos os pré-adolescentes do bairro.
Mas a chegada de Carminha muda tudo, já que resolve fundar o “Clube Frufru” e marca sua festa de
inauguração para o mesmo dia do evento de Mônica.
Dessa forma, a Dona da Rua é vista como a pessoa
com mais motivação para atrapalhar a festa da concorrência. “A Mônica vai ter muitos dilemas. Acho que
a disputa pela rua vai ficar pequena perto do que vem
aí”, brinca a atriz Giulia Benite, que dá vida à Mônica.

Mas Mônica não está sozinha nas suspeitas de
Denise. Magali é apontada como cúmplice; Cebolinha é acusado de ser o autor do desenho de um
“plano infalível” que resultou no balde de lama; Cascão revela ter motivações contra Carminha, já que
ela sempre reclamou de seu cheiro; e Milena se envolve na história quase por acidente, na tentativa
de resgatar um bichinho de estimação da mansão
Frufru. De certa forma, todos têm envolvimento
nos eventos que levam ao balde de lama, mas seus
segredos os impedem de revelar tudo o que sabem.
Encontrar o culpado não será suficiente. Há outras armadilhas pela casa de Carminha, e todos terão que superar as diferenças para combatê-las. Os
amigos percebem que suas vergonhas e inseguranças os unem. De repente, estar coberto de lama não
é tão ruim assim, desde que todos estejam juntos.
“É muito bom estar mais uma vez com esse
elenco maravilhoso e acompanhar o crescimento
e o desenvolvimento de cada um deles nesse novo
projeto. A série está linda, cheia de mistério e com
muita diversão. Está do jeitinho que a turma gosta,
e ainda traz outros personagens, já conhecidos dos
quadrinhos, como Milena, Denise e Carminha Frufu,
que irão agitar ainda mais o Limoeiro. Todo mundo
ficará ansioso para saber os desdobramentos das
histórias. Não percam!”, vibra Mauricio de Sousa,
criador dos personagens da Turma da Mônica.

Mauricio de Sousa (Foto:arquivo pessoal)

Leia a entrevista exclusiva com
o pai da Turma da Mônica,
MAURÍCIO DE SOUSA,
aqui na WaveMagazine.ca

Need help with your print, digital or
social media promotion?

WE ARE HERE FOR YOU!
CreativeTeam.Ca
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Adeus aJô Soares!
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Aos 84 anos, o humorista deixa um legado na
TV brasileira, no teatro, literatura e cinema
Por Comunicação Globo

le sempre foi cheio de graça. O humor na
ponta da língua, a inteligência aguçada, o raciocínio
rápido e o amor pela arte eram suas marcas registradas. Chorava pelas coisas boas, nunca pela tristeza.
Vaidoso, chegou a dizer que ‘já nasceu querendo seduzir o mundo’. E assim o fez, em mais de 60 anos
de carreira, com personagens históricos na TV brasileira, mais de 200 personagens e 14.000 entrevistas.
Jô Soares morreu aos 84 anos na madrugada desta
sexta-feira, dia 5. O ator, diretor, escritor e humorista
estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São
Paulo, desde o fim do mês de julho e a causa da morte não foi divulgada. Como ele mesmo dizia, ‘a morte
é a única coisa que não se pode repetir’.
Filho único do empresário paraibano Orlando
Heitor Soares e da dona de casa Mercedes Leal Soares, José Eugênio Soares nasceu no Rio de Janeiro
em 16 de janeiro de 1938. Teve um único filho, Rafael
Soares, que era autista e morreu em 2014, aos 50
anos. Rafael era fruto do relacionamento com a atriz
Therezinha Millet Austregésilo, com quem Jô Soares
foi casado entre 1959 e 1979.
Ainda pequeno, Jô Soares morou no anexo do
hotel Copacabana Palace e aos 12 anos mudou-se
para a Europa, onde viveu por cinco anos. Estudou na
Suíça, aprendeu vários idiomas e queria ser diplomata. Mas a arte falou mais alto. Em 1958 voltou com a
família para o Brasil e começou a frequentar aulas de
teatro.
Já em 1959, interpretou o papel de um americano na chanchada “O Homem do Sputnik”, de Carlos
Manga, estrelada por Oscarito; escreveu para o “TV
Mistério”, programa da TV Continental, dirigido por

Adolfo Celli, com Paulo Autran e Tônia Carrero no
elenco; e começou a trabalhar na TV Rio, incentivado
pelo dramaturgo e humorista Silveira Sampaio, em
programas como “Noites Cariocas”.
Mudou-se para São Paulo em 1960 e começou
a trabalhar na TV Record escrevendo o “Simonetti
Show” e atuando em programas como o “La Reuve
Chic”, “Jô Show”, “Quadra de Azes”, “Show do Dia 7”
e “Você é o Detetive”. Jô Soares também
interpretou o mordomo do seriado “A Família
Trapo” com Otello Zeloni, Renata Fronzi, Ronald Golias, Cidinha Campos e Renato Corte Real no elenco.
A estreia na TV Globo aconteceu em 1970 com
‘Faça Humor, Não Faça Guerra’. Três anos depois,
atuou como ator e redator ao lado de Max Nunes e
Haroldo Barbosa em o ‘Planeta dos Homens’. Ganhou destaque com ‘Viva O Gordo’ (1981), época
em que criou o bordão “Um beijo do Gordo!”. O título veio da peça “Viva o Gordo e Abaixo o Regime!”,
sucesso do teatro no qual o humorista fazia críticas
veladas à ditadura.
Entre os tipos marcantes que viveu nesta época
estão o Reizinho, personagem sempre às voltas com
os problemas do reino, uma sátira à situação política do país; o Capitão Gay, super-herói homossexual
que usava um uniforme cor de rosa e andava sempre
acompanhado de seu ajudante Carlos Sueli (Eliezer
Motta); e o Zé da Galera, que ligava para o técnico
da seleção brasileira de futebol e pedia “Bota ponta,
Telê!”. Simultaneamente, Jô Soares apresentava um
quadro no ‘Jornal da Globo’ e, em 1983, fez uma participação especial no musical infantil “Plunct, Plact,
Zuuum”.

Jô Soares, o escritor
Como jornalista, escreveu para as revistas Manchete e Veja e para os jornais O Globo e Folha de
S.Paulo.
Em 1983, lançou seu primeiro livro, “O Astronauta sem Regime”. Com o romance “O Xangô de Baker
Street” (1995), entrou para a lista dos mais vendidos.
O livro, que virou filme em 2001, dirigido por Miguel
Faria Jr., já foi traduzido para uma dezena de línguas.
Também é autor de “O Homem que Matou Getúlio Vargas” (1998), “Assassinatos na Academia de
Letras” (2005) e “As Esganadas” (2011). Em 2016, foi
eleito para a Academia Paulista de Letras.

A vida
nos palcos
Ao longo da carreira, atuou em montagens importantes como “O Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna, e “Oscar” (1961), de Claude Magnier,
ao lado de Cacilda Becker e Walmor Chagas.
Como diretor assinou as montagens de “Soraia”,
“Posto 2” (1960), de Pedro Bloch; “Os Sete Gatinhos”
(1961), de Nelson Rodrigues; “O Estranho Casal”
(1967), de Neil Simon, com Lima Duarte e Francisco
Milani; “Romeu e Julieta” (1969), de William Shakespeare, com Regina Duarte; “Brasil da Censura à
Abertura” (1980), de Sebastião Nery; “Frankenstein”
(2002), de Eduardo Manet; “Ricardo III” (2006), outra
de Shakespeare, pela qual ganhou Prêmio Qualidade
Brasil; “Às Favas com os Escrúpulos” (2007), de Juca
de Oliveira, e “Três Dias de Chuva” (2013).
Também estrelou espetáculos de humor como
“Ame um Gordo Antes que Acabe” (1976), “Viva o
Gordo e Abaixo o Regime!” (1978), “Um Gordoidão
no País da Inflação” (1983), “O Gordo ao Vivo” (1988),
“Um Gordo em Concerto” (1994) e “Na Mira do Gordo” (2007).
Adaptou e dirigiu “O Libertino”, de Eric-Emmanuel Schmitt (2011). “Atreva-se”, em cartaz em 2014,
teve direção de Jô e contou com Julia Rabello e Marcos Veras no elenco.

“Medo da morte é
um sentimento inútil”
(Jô Soares)

Talk shows
Com vocação para uma boa conversa, o primeiro programa de entrevistas apresentado por Jô Soares foi o ‘Globo Gente’ (1973). Em 1988, no SBT, criou
e apresentou o “Jô Soares Onze e Meia”, onde ficou
por 11 anos.
No ano 2000, Jô Soares voltou à Globo para o
‘Programa do Jô’, acompanhado do garçom Alex e
do Sexteto, que, em 2015, virou Quinteto. Pelo sofá
passaram personalidades, políticos e figuras anônimas – nacionais e internacionais. Uma
das primeiras entrevistas da estreia do programa foi com o jornalista Roberto Marinho, fundador
da TV Globo, gravada nos jardins da sua residência.
No dia 16 de dezembro de 2016, Jô Soares se
emocionou em seu programa de despedida após 16
anos no ar, em que entrevistou o cartunista Ziraldo.
"Que alegria ver tantos amigos queridos aqui na plateia. O programa só durou esse tempo todo graças
a essa equipe. Minha vida realmente mudou graças
à plateia, sem vocês eu não existo. A todo esse pessoal, meu eterno beijo do Gordo".
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