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“Aproveitar as oportunidades,
Escutar o coração
Acreditar na vida”.
(Jorge L. Borges)

Klécius Carvalho, hoje a estrela é você!
Klécius Daniel de Carvalho Aguiar, 34 anos, natural de Caetité / BA, onde fez o primeiro grau. Morou em Vitória da Conquista, para estudar o segundo grau, no Instituto São Tarcísio.
Depois mudou-se para Juiz de Fora em Minas Gerais, onde concluiu o 2º grau e iniciou a correria de cursinho, com a saga dos
vestibulares. Passou nos exames vestibulares para a faculdade
de Medicina, na Universidade Federal do Espírito Santo, formando-se em 2000.
Trabalhou por algum tempo, como médico socorrista, em
vários Hospitais e Clínicas da Grande Vitória. Iniciou Residência Médica em São Paulo, na área de Clínica Médica, pelo Hospital Heliópolis, e, em seguida fez mais dois anos de especialização, em Oncologia Clínica, pelo Hospital A. C. Camargo.
Veio para Vitória da Conquista em 2007, recebendo proposta
de trabalhar como Oncologista retornando a esta cidade. Hoje,
além de ser Professor, na UESB, de Oncologia Clínica, para o
curso de Medicina, Klécius trabalha no Instituto Conquistense
de Oncologia, juntamente com dois grandes amigos, Dr. Leonardo Cunha e Dr. Sélem Brandão.
"Sou uma pessoa que gosta do que faz. Gosto de cultivar amizades e levar uma vida simples, mas bem vivida. Amo minha
família e conto com muito apoio, em todos os sentidos, da
minha esposa, Kátia Cunha, que é médica Cirurgiã e vem me
acompanhando em todos os momentos da minha vida. Tenho
um filho, Arthur, de 1 ano e 6 meses, que é a minha maior realização e o sentido da minha vida. Estou sempre disposto a ajudar
ao próximo e tenho muito respeito à vida. Por isso, faço tudo
para que ela seja a melhor possível".

Minha Obra
O reino da
razão III
No meu reinado que é
bem dividido,
Não há conflitos, todos
vivem em paz;
O Reino é imenso no
melhor sentido
E ninguém pensa em
crescer, jamais...

Ganhamos muito por termos perdido
Os abomináveis bens materiais.
Não há aqui, vencedor ou vencido,
Nem diferenças, pois somos iguais...
Dias e noites são vem definidos,
De diferentes emoções, vividos;
Velhos e moços dão as mãos ao vento;

Projeto Ciranda do Teatro
apresenta Pinóquio em Conquista
esde ontem até
amanhã, a Elementais M. Produções e a
Varanda Produções apresentam em Vitória da Conquista a peça infanto-juvenil Pinóquio. A montagem
faz parte do projeto Ciranda no Teatro, coordenado
pelo ator e diretor Fernando Peltier. O espetáculo
está sendo apresentado em
duas sessões diárias - às
9h e às 14h - no Centro de
Cultura Camilo de Jesus
Lima.
A adaptação do Ciranda
do Teatro reconta a história de Pinóquio seguindo
os princípios éticos do
tema original no que tange
a questão moral em relação aos bons hábitos e costumes. O espetáculo mexe
com o imaginário da criança, ao mesmo tempo em
que repassa grandes ensinamentos para elas, como
o respeito e a obediência
aos mais velhos, porém de
uma maneira amena.
A montagem foi indicada ao Prêmio Copene de
Teatro /2000, como melhor
espetáculo infanto-juvenil. Desde a sua estréia,
em 1991, Pinóquio nunca
saiu de cartaz e vem sendo
apresentado nos principais palcos de Salvador e
do interior do estado da
Bahia, ultrapassando a
marca dos 100.000 espectadores.
Em Vitória da Conquista, a produção está fechando pacotes com escolas
para levar seus respectivos alunos para o teatro.

Ricardo Benedictis

Ouvem canções em tom quase divino;
Cantam felizes o sublime hino,
Na harmonia do meu pensamento...

D

Parabéns Lêda Nova pelo
novo prêmio Internacional
A crônica "Palavra! Não estou mentindo" da escritora
Lêda Nova foi classificado em 4o. lugar no XXVII Concurso Internacional Literário das Edições AG e vai fazer
parte do livro "Rosa dos Ventos", a ser publicado no
decorrer dos meses de junho/julho 2009, com previsão de
entrega aos autores em outubro/2009.

Os ingressos também serão
vendidos na bilheteria.
DOAÇÃO DE LIVROS
Abril é o mês do livro,
visto que se celebra - nos
dias 2, 18 e 23, respectivamente - o livro infantojuvenil, o livro infantil e o
dia do mundial do livro.
Nesta estação fértil para
as letras, a Elementais Produções e Na Varanda Produções lançaram a campanha "Doe livros e encante
corações". O estímulo à
"socialização literária" será

lançado para toda comunidade conquistense e, em
especial, para os alunos
que participarão do espetáculo Pinóquio. Assim,
aqueles que já conhecem o
intransferível prazer da
leitura poderão compartilhar com outros que ainda
não o conhecem pela falta
de acesso à literatura.
Para tanto, a produção
conta com os apoios do
Shopping Conquista Sul
que disponibilizou desde o
dia 03 de abril, um espaço
para a arrecadação das doações, e da direção e pro-

fessores das escolas para
que a campanha possa arrecadar um número significativo de livros. Nestes
dias do espetáculo, um
posto de recolhimento está
instalado também no Centro de Cultura.
Contatos da produção:
Mércia Andrade: (77)
3423 7132/ (77) 8808 0036
(77) 3422 - 8215
Eleusa Couto: (77) 3422
6085/ (77) 8811 5317
E-mail: vamoscirandar@gmail.com

