
Chico Limeira apresenta novo 
show hoje, na “Budega Arte 
e Café”, localizada no bairro 
dos Bancários, na capital

Orquestra Sinfônica da 
UFPB homenageia hoje o 
músico Marcelo Vilar
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Banda pernambucana 
Stone Breeze lança disco 
em show no espaço Mundo
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Arraiá Bodó terá show 
da banda “Os Fulano” 
amanhã na capital 
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Belo gol do Samba
foto: Rafael Passos13

Será uma apresenta-
ção que terá apenas 
voz e violão. Essa 
nova forma de se 
apresentar é um 
novo projeto que 
estou estudando até 
que haja o lança-

mento do meu primeiro disco”, contou 
em entrevista ao jornal A União o 
compositor paraibano Chico Limeira. 
Se apresentando hoje, na Budega Arte 
e Café, às 19h, o artista irá passear 
por sua história musical apresentando 
aos presentes composições antigas e 
músicas inéditas. A atividade possui 
entrada aberta ao público.

Por ser um novo projeto, o mú-
sico e cantor Chico Limeira acredita 
que essa forma de se apresentar 
para as pessoas fortalece o diálogo 
entre ele e o público. “Devido a atual 
conjuntura que estamos vivendo, 
acredito que fazer pequenas apre-
sentações e conversas com o público 
olhando em seus olhos é bem mais 
gostoso ao invés de apresentações 
grandiosas”, explicou.

Quem comparecer a apresenta-
ção verá que o artista apresentará 
canções que estão em sua bagagem 
musical há mais de 10 anos, mas 
também conheceram músicas que 
foram produzidas há duas semanas. 
No total, serão 17 composições que 
irão compor o set-list de Chico. 

“Entre as 17 músicas estão 
músicas do meu primeiro CD, mú-
sicas que já venho apresentando 
em alguns shows que realizo como, 
por exemplo, “Samba sem bem”, “De 
Repente” e “Papel Picado”, além de 
interpretações de cantores que gos-
to”, disse o artista.

Lançando seu primeiro disco 
este ano, Chico Limeira traz aos seus 
fãs nove composições, que em sua 
grande maioria, falam de sua visão 
pessoal da vida. Um dos destaques 

do disco é a música “Pergunta Difícil” 
que possui um olhar biográfico do 
artista. 

 “Pra essa música eu resolvi 
olhar pra mim e escrevê-la. Quem 
a escuta vai perceber que ela está 
falando de mim. Eu resolvi mudar 
isso, porque até antes eu compunha 
música lúdica e com essa reviravolta 
estou com músicas mais pessoais”, 
comentou Chico Limeira.

Intitulado de “Chico Limeira”, o 
disco físico deve ser lançado no mês 
de setembro, assim como o arquivo 
digital. Nele, o samba se afirma de 
uma vez na obra de Chico. Nota-se as 
influências de Noel, João Nogueira, 
Cartola, Dona Ivone Lara e da ilimita-
da vastidão dos grandes sambistas.

Uma curiosidade sobre o disco 
é que embora o artista fale de suas 
visões sobre o mundo, sua capa tem re-
lação com o futebol paraibano. Por ser 
um grande amante da arte do driblar, 
fazer belas 
jogadas e 
comemorar a 
vitória do gol, 
Chico disse 
que a ideia 
foi inusitada e 
que parece um 
pouco maluca se 
for parar pra pen-
sar no nexo que a foto faz com o disco. 

“Pode parecer loucura ou as 
pessoas podem não entender, mas 
por gostar muito de futebol pensei 
porque não fazer uma capa assim. Na 
verdade, a ideia partiu de um ami-
go fotógrafo, Rafael Passos, que me 
ajudou a fazer o ensaio em diversos 
campos de João Pessoa”, completou.

Sendo natural de João Pessoa, 
Chico Limeira nasceu em 1999 e deu 
início a sua carreira fundando com 
amigos o grupo musical Sala de Rebo-
co. Na banda, conheceu o contrabai-
xo, instrumento que ofereceu espaço 
em novos grupos e manifestações. A 
efervescência de expressões e ritmos 
resultou em uma produção constante 
de composições.

Lucas Silva
Especial para A União

Q�evento: Show de Chico Limeira
Q�onde: Budega Arte Café, Bancários
Q�Quando: Hoje
Q�Horário: 19h
Q�entrada: Franca

Serviço
Além da carreira solo, 

o artista Chico Limeira 

participa de diversas 

bandas do cenário 

musical paraibano



Dando con-
tinuidade 
a série de 
vinte apre-
sentações 
quinzenais, 
a Orquestra 
Sinfônica 

da Universidade Federal da 
Paraíba (OSUFPB) realiza 
hoje, às 20h, seu quinto con-
certo da temporada 2016 
homenageando o composi-
tor paraibano Marcelo Vilor. 
Tento entrada gratuita ao 
público, o concerto acontece 
na Sala Radegundis Feitosa, 
no Campus I da instituição.

Além do concerto, como 
já é de praxe, a apresentação 
é precedida por uma pe-
quena palestra de abertura, 
que desta vez será proferida 
por Heleno Costa Filho, o 
conhecido Costinha, que 
falará sobre a vida e a obra 
do compositor homenagea-
do. A palestra ocorre quinze 
minutos antes da atuação da 
orquestra e por esse mo-
tivo é recomendado que o 
público chegue pelo menos 
meia hora antes do início do 
concerto para garantir um 
bom lugar na plateia.

Durante a homenagem, 
o próprio músico, maestro 
e compositor Marcelo fará 
a regência do concerto todo 
dedicado à sua obra, execu-
tando peças de sua autoria. 
Entre as composições que 
farão parte da performan-
ce estão Nas Bandas de 
Sampa, Chorinho pro Mano 
Costa, Cotovia, 5 e algo 
mais, Baião do Bico, Salsan-
galo, Marcha da Esperança, 
Tema para uma Flor e Nos 
passos de Vô Vilô. 

Natural de João Pessoa, 
Marcelo Araújo Vilor, é um 
dos mais destacados mú-
sicos paraibanos de nossa 
atualidade. Tem atuado 
como saxofonista, compo-
sitor e arranjador desde os 
anos 80. Tem composições e 
arranjos gravados pelos gru-
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Orquestra sinfônica da UFPB homenageia o músico e compositor Marcelo Vilar
Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com
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Quinto concerto

pos Quarteto de Trombones 
da Paraíba, Quinteto Brassil, 
Quinteto Potiguar, Banda 
Pequi, Octeto de Saxofones 
do Departamento de Música 
da UFRN e JP Sax, com par-
ticipação em diversos CDs, 
incluindo “Azeitonizando”, 
“Maestro Vilô - 40 Anos de 
Frevo”, “Um Século de Saxo-
fone”, “Folia de Rua 2000”, 
“Beto Tavares - Labirinto”, 
entre outros.

Além disso, o artista 
se ressalta por sua grande 
bagagem acadêmica. Vilor 
realizou diversos cursos 
de improvisação e arranjo, 
ministrados por importantes 
professores, tais como Carlos 
Malta, Roberto Sion, Ian 
Guest e Hector Costita. Atuou 
como músico na Orquestra 
do Maestro Vilô, Orquestra 
Metalúrgica Felipéia, PB 
Jazz, Orquestra Mistura Fina, 
Orquestra Sanhauá, Grupo 

Oitavando, Grupo Canto 
Novo e Banda de Música do 
15º BIMtz.

Segundo o coordenador 
da orquestra Ulisses Silva, 
����������������ϐ�����������
pedagógicas que envolvem 
professores e alunos da 
UFPB, além de contribuir 
para a formação de plateia 
para o público pessoense. 
Atualmente conta com de-
���������ï������ϐ�������������
participação de professores e 
alunos dos cursos de Música 
da UFPB, além de eventuais 
colaboradores voluntários 
da cena sinfônica paraibana.

Este é o quinto concerto 
de uma série de cerca de vin-
te apresentações quinzenais 
programadas para este ano, 
contemplando clássicos da 
música universal e produ-
ções de professores e alunos 
do Departamento de Música 
e Educação Musical da UFPB. 

Saiba mais

A Orquestra Sinfônica 
da Universidade Federal 
da Paraíba deu início as 
suas atividades 6 de abril 
de 2013, sob a regência do 
maestro Gustavo Paco de 
Gea. No ano seguinte pas-
sou a ter o maestro Marcos 
Arakaki como seu primeiro 
regente titular, permanecen-
do por dois anos.

Com seu surgimento, o 
aparelho de música clássica, 
inaugurou uma nova era na 
cena sinfônica do Estado da 
����À��ǡ��������������ϐ���-
lidades acadêmicas, estimu-
lando a relação pedagógica 
entre professores e alunos, 
contribuindo ainda para a 
formação de plateia e para 
dar escoamento aos projetos 
da área de música da UFPB, 
tanto no campo da perfor-
mance como de composição 
e musicologia.

Em mais uma edição 
do projeto “Quando Vale o 
show” promovido pelo Cen-
tro Cultural Espaço Mundo, 
a banda de rock pernambu-
cana “Stone Breeze” vem a 
João Pessoa e sobe ao palco 
amanhã, a partir das 23h para 
mais uma apresentação fre-
nética. A performance, que 
possui entrada gratuita, fun-
ciona da seguinte maneira. 
Durante o show, o público, 
de forma livre e consciente, 
paga o quanto pode e acha 
justo pelo trabalho artístico 
apresentado.

Trazendo ao show um 
rock pesado, blues, funk e 
psicodelia, gêneros musicais 

Banda stone Breeze faz show amanhã no Espaço Mundo
cena alternativa

Q�evento: show da stone Breeze (PE)
Q�Quando: Amanhã
Q�Onde: Centro Cutural Espaço Mundo
Q�Horário: 23h
Q�ingressos: Quanto Vale o show?

Serviço

DiverSiDaDe

que estão entre as principais 
influências, a banda brinca 
com composições muitas ve-
zes pesadas como pedra e 
leves como uma brisa. Vindo 
do interior de Pernambuco, 

o quarteto é formada por 
músicos com mais de 20 anos 
de estrada.

Uma novidade sobre o 
grupo é que, atualmente eles 
lançaram seu primeiro disco, 

FOtOS: Divulgação

A Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Paraíba (OSUFPB) é considerada uma das grandes entidades de fomento e divulgação da nosso música clássica

A banda pernambucana está em turnê de lançamento do novo trabalho 

Q�evento: Apresentação da Orquestra sinfônica da UFPB
Q�Homenageado: Marcelo Vilar
Q�Quando: Hoje
Q�Onde: sala Radegundis Feitosa, no Campus I
Q�Horário: 20h
Q�entrada: Franca

Serviço

masterizado pelo austríaco 
Christopher Roither. Dessa 
forma, a apresentação que 
acontecerá no Centro da ci-
dade é uma extensa da turnê 
da banda pelo nordeste. 

Levando o mesmo nome 
da banda, o seu primeiro dis-
co contém 11 sendo elas “Le 
Collectionneur”, “I’ve Got My 
Pride”, There´s no Feeling”, 
“Time to Run”, “Immigration 
Man”, “The Weird Man”, en-
tre outras. 

Sua formação e nome do 
grupo se deram após o fim 
da banda Hanagorik, onde 
Tuca Araújo, Tontonho Gomes 
e Jones Sena faziam parte e 
decidiram desbravar novos 

horizontes musicais e trilhar 
novos caminhos. Para isso, 
convidaram o amigo Eduardo 
Souza para fechar o quarteto 
e dar início a novos trabalhos.

O nome “Stone Breeze” 
vem a sintetizar o que a ban-
da se propõe a fazer, isto é, 
um rock livre de rótulos e 
classificações, soando pesado 
quando tiver que soar e leve 
quando assim tiver que ser. 
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Em cartaz

Evento
Livros em destaque

    Humor 

AM                                 
0h -Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Primeira Bola
8h - Big Show do Bolinha
11h - Bola na Rede
12h - Fala, Paraíba!
14h - A tarde é nossa
17h - Afro-Brasil
19h - Voz do Brasil
20h - Programação Musical
22h - E por falar em saudade

FM
0h -Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Reserva Especial MPB
8h - Programação Musical
12h - Fala, Paraíba!
14h - Programação Musical
16h - Menu 105
18h - Tabajara Esporte
19h - Voz do Brasil
20h - Transa Reggae

Arraiá Bodó terá apresentação da 
banda “Os Fulano” amanhã na capital

Rádio Tabajara

BARTOLO Cristovam Tadeu

Uma nova opção promete aque-
cer as prévias juninas de João Pessoa. 
Trata-se do Arraiá Bodó, evento or-
ganizado pelo grupo “Os Fulano”, de 
Campina Grande, e a Portobrito Eventos 
& Gastronomia, contando com o apoio 
do Sebrae-PB, a Asquaju-CG (Associa-
ção das Quadrilhas Juninas de Campina 
Grande), Galeria Louro e Canela, entre 
outros. A primeira edição será realiza-
da amanhã, a partir das 16h, na Usina 
Cultural Energisa.

O Arraiá Bodó foi lançado em gran-
de estilo na tarde da última terça-feira 

O Funesc [3211-6280] O�Mag Shopping [3246-9200] O�Shopping Tambiá [3214-4000] O�Shopping Iguatemi [3337-6000] O�Shopping Sul [3235-5585] O�Shopping �Manaíra (Box) [3246-3188] O�Shopping Mangabeira [3565-1400]  
O�Sesc - Campina Grande [3337-1942] O�Sesc - João Pessoa [3208-3158] O�Teatro Lima Penante [3221-5835 ] O�Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] O�Teatro Severino Cabral [3341-6538] O��Ăƌ�ĚŽƐ��ƌƟƐƚĂƐ��[3241-4148] O�

Galeria Archidy Picado [3211-6224]�O�Casa do Cantador  [3337-4646]

 Serviço

FOTO: Divulgação

Obra revela detalhes sobre 
o autor de Macunaíma

Uma excelente oportu-
nidade para se conhecer o 
autor do romance Macunaí-
ma, publicado em 1928, que 
contribuiu para a renovação 
da linguagem literária e é 
uma das obras mais im-
portantes do modernismo 
brasileiro. É o que oferece 
o livro intitulado Mário 
de Andrade: Exílio no Rio, 
escrito pelo saudoso jor-
nalista carioca Moacir Werneck de Cas-
tro (1915 - 2010) que a Autêntica Editora relança no mer-
cado. A obra - que tem 224 páginas e custa R$ 47 - reúne 
algumas impressões do autor sobre o seu amigo, durante 
o convívio que ambos mantiveram no período de 1938 a 
1941, na Cidade Maravilhosa.  

No intuito de escrever o livro, Moacir Werneck de Cas-
tro empreendeu um minucioso trabalho de pesquisa junto 
a diversas fontes, além de ter feito entrevistas com pessoas 
próximas a Mário de Andrade. O resultado de todo esse 
cuidado tomado pelo jornalista foi positivo, pois, no livro, é 
possível não apenas entender como era múltipla a perso-
nalidade do escritor e esclarecer aspectos de sua obra, mas 
também penetrar na atmosfera da então capital da Repú-
blica, naqueles anos de Estado Novo e início da Segunda 
Guerra Mundial.

Nesse sentido, Moacir Werneck de Castro não se li-
mita apenas a expor fatos e acontecimentos, pois vai além, 
já que sua narrativa - cuja característica é a leveza - guia o 
leitor pelas entrelinhas dos escritos de Mário de Andrade, 
fruto, também, da sensibilidade de quem conviveu no dia 
a dia com o autor do verso “eu sou trezentos, sou trezen-
tos e cinquenta”. 

Considerado um dos “moços do Rio”, ou seja, jovens 
jornalistas que conviveram com Mário de Andrade na Re-
����������²����ǡ����������������������������ϐ���������
matéria de tendências políticas e inclinações literárias, mas 
unido pela amizade e por uma comum repulsa ao fascismo. 
Moacir Werneck de Castro também é cuidadoso ao tratar 
de temas tabus, a exemplo da sexualidade do escritor. A 
narrativa do autor do livro reúne, além do testemunho 
pessoal de Werneck e o produto de suas pesquisas e entre-
vistas, uma interpretação particular, a qual tenta esclarecer 
nuances da obra e da vida do escritor, procurando explicar 
o seu drama íntimo e desvendar aspectos de sua persona-
lidade e suas posições político-ideológicas, que levaram a 
uma fase de intenso ânimo participativo naquela época de 
��ϐÀ�������������������������À����Ǥ

A segunda parte do livro é composta pelas cartas envia-
das por Mário de Andrade a Moacir Werneck de Castro entre 
1940 e 1944, após retornar a São Paulo do seu “exílio”. O 
�������±������������ǡ������ǡ���������������������������ϐ�����
de cada capítulo e de cada carta e um índice onomástico. 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

 

Martinho da Vila assina 
contrato com Sony Music

Martinho da Vila é o novo contratado da Sony Music. O artista retorna para 
a gravadora com a qual lançou 17 discos entre 1988 e 2003 e já prepara um novo 
projeto que vai ser lançado ainda no segundo semestre. O álbum, com produção 
de André Midani, se chamará “De Bem com a Vida” e contará com uma faixa com 
participações dos músicos Arthur Maia, no baixo, João Donato, no teclado, e Jorge 
Mautner, no violino.

- Estou muito feliz em voltar para a Sony, uma gravadora que sempre fez parte 
da minha carreira. E ainda ter como produtor o André Midani me deixa mais feliz! Esse 
LMTM�RP?@?JFM�T?G�QC�AF?K?P�²BC�@CK�AMK�?�TGB?³�PCÃCRC�M�KCS�KMKCLRM�°�?ÂPK?�
Martinho da Vila.

Teresa Duarte
Teresaduarte2@hotmail.com

BATMAN VS SUPERMAN - A ORIGEM DA JUSTIÇA (EUA 2016). 
&�LCPM�� ��M���#SP?��M������KGL��"J?QQGÂA?��M�����?LMQ��
#GPC��M��9?AI�2LWBCP��"MK�!CL� ÅCAI�'CLPW�"?TGJJ�C�)CQQC�
$GQCL@CPE��2GLMNQC�� N�Q�MQ�CTCLRMQ�BC�.�'MKCK�BC� �M�
2SNCPK?L�	'CLPW�"?TGJJ
�BGTGBC�?�MNGLG�M�B?�NMNSJ?��M�
mundial. Enquanto muitos contam com ele como herói e 
principal salvador, vários outros não concordam com sua 
NCPK?L�LAG?�LM�NJ?LCR?��!PSAC�6?WLC�	!CL� ÅCAI
�CQR��
do lado dos inimigos de Clark Kent e decide usar sua força 
de Batman para enfrentá-lo. Enquanto os dois brigam, 
porém, uma nova ameaça ganha força. CinEspaço3/3D: 
��F�����F���C���F���	+$&
. Manaíra5/3D: 13h45, 17h, 
��F���C���F���	+$&
� Manaíra9/3D: 12h30, 15h45, 19h e 
22h15 	+$&
� Manaíra10/3D:���F�����F�C���F���	+$&
� 
Mangabeira1/3D:���F�����F�����F� � 	#4!
�C���F���
	+$&
�� Mangabeira5/3D: ��F�����F����	#4!
�C ��F�	+$&
���
Tambiá4:� ��F�����F���C���F��� 	#4!
��Tambiá6/3D: 
��F�����F���C���F���	#4!
�

A BRUXA (EUA 2016). Gênero:  Terror. Duração: 92 min. 
Classificação: 16 anos. Direção: Robert Eggers. Com 
Anya Taylor Joy, Ralph Ineson e Kate Dickie. Sinopse: 
Nova Inglaterra, década de 1630. O casal William e 
Katherine leva uma vida cristã com suas cinco crianças 
em uma comunidade extremamente religiosa, até serem 
expulsos do local por sua fé diferente daquela permitida 
pelas autoridades. A família passa a morar num canto 
isolado, à beira do bosque, sofrendo com a escassez 
de comida. Um dia, o bebê recém-nascido desaparece. 
Teria sido devorado por um lobo? Sequestrado por uma 
bruxa? Enquanto buscam respostas à pergunta, cada 
membro da família seus piores medos e seu lado mais 
condenável. CinEspaço1: ��F�����F���	+$&
��Manaíra1: 

��F��� C� ��F��� 	#4!
� Mangabeira4: ��F��� 	#4!
��
Tambiá1:���F���C���F���	#4!
�

A SÉRIE DIVERGENTE: CONVERGENTE (EUA 2016). Gênero: 
%GA��M�"GCLR�ÂA?��#SP?��M������KGL��"J?QQGÂA?��M�����?LMQ��
Direção: Robert Schwentke. Com Shailene Woodley, Theo 
James e Ansel Elgort. Sinopse: Após a mensagem de Edith 
Prior ser revelada, Tris, Quatro, Caleb, Peter, Christina e Tori 
deixam Chicago para descobrir o que há além da cerca. Ao 
chegarem lá, eles descobrem a existência de uma nova 
sociedade. CinEspaço1:  ��F�C���F���	+$&
. Manaíra4: 14h 
	#4!
�C���F�����F���	+$&
. Manaíra6: ��F���	#4!
��
Manaíra7: 22h� 	+$&
� Manaíra11: 13h15, 15h16, 16h, 
��F�����F�����F���C���F���	+$&
� Mangabeira3: 16h 
C���F���	#4!
� Tambiá2:���F���F�����F���C���F�	#4!
�

ZOOTOPIA: ESSA CIDADE É O BICHO (EUA 2016). Gênero: 
 LGK?��M��#SP?��M������KGL��"J?QQGÂA?��M��JGTPC��#GPC��M��
!WPML�'MU?PB�C�1GAF�,MMPC��"MK�&GLLGDCP�&MMBUGL�)?QML�
!?RCK?L�C�(BPGQ�$J@?��2GLMNQC��)SBW�'MNNQ���?�NCOSCL?�
coelha de uma fazenda isolada, filha de agricultores 
que plantam cenouras há décadas. Mas ela tem sonhos 
maiores: pretende se mudar para a cidade grande, 
Zootopia, onde todas as espécies de animais convivem 
em harmonia, na intenção de se tornar a primeira coelha 
policial. Judy enfrenta o preconceito e as manipulações 
dos outros animais, mas conta com a ajuda inesperada 
da raposa Nick Wilde, conhecida por sua malícia e suas 
infrações. A inesperada dupla se dedica à busca de um 
animal desaparecido, descobrindo uma conspiração que 
afeta toda a cidade. CinEspaço4: 13h50, 15h50, 18h, 20h 
C���F�	#4!
��Manaíra2: ��F���	#4!
� Manaíra4: 19h40 
	#4!
� Manaíra6/3D:13h, 15h30 e 18h15. Manaíra7/

3D:��F�����F���C���F���	#4!
� Mangabeira3: 13h30 
C���F���	#4!
��Mangabeira4/3D: 14h, 16h30 e 19h15 
	#4!
��Tambiá5/3D:���F���F�����F���C���F���	#4!
�

KUNG FU PANDA3 (EUA 2016). Gênero: Animação. Duração: 
���KGL��"J?QQGÂA?��M��JGTPC��#GPC��M��)CLLGDCP�8SF� JCQ-
Q?LBPM�"?PJMLG��"MK�)?AI�!J?AI�#SQRGL�'MÁK?L�C�*?RC�
'SBQML��2GLMNQC��.�QSKGBM�N?G�BC�/M�PCQMJTC�TGQGR?P�M�ÂJFM�
e levá-lo para uma reunião familiar. No meio da confra-
ternização, no entanto, o panda guerreiro é surpreendido 
por um espantoso vilão e recorre aos velhos amigos para 
RPCGL?P� MQ�KMP?BMPCQ� JMA?GQ� ?�ÂK�BC� AMK@?RCP� M� QCP�
malvado.  Manaíra3����F���	#4!
��Manaíra8: 14h10 e 
��F����	#4!
��Mangabeira2����F�C���F���	#4!
��Tambiá3: 
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��

O JOVEM MESSIAS (EUA 2016). &�LCPM��%GA��M�"GCLR�ÂA?��
#SP?��M������KGL��"J?QQGÂA?��M�����?LMQ��#GPC��M��"WPSQ�
Nowrasteh. Com Adam Greaves-Neal, Sean Bean e Vincent 
Walsh. Sinopse: Aos sete anos, Jesus vive com sua família 
em Alexandria, Egito, onde eles fugiram para evitar o 
K?QQ?APC�BC�APG?L�?Q�NCJM�1CG�'CPMBCQ�BC�(QP?CJ��)CQSQ�
sabe que seus pais, José e Maria, mantêm segredos 
sobre seu nascimento e o tratamento que o faz diferente 
de outros garotos. Seus pais, porém, acreditam que 
ainda é cedo para lhe contar a verdade de seu milagroso 
nascimento e seu propósito. Com a morte do Rei, eles 
resolvem voltar para sua terra natal, Nazaré, sem saber 
que o herdeiro do trono, o novo rei, é como seu pai e está 
determinado a matar Jesus, ao mesmo tempo em que ele 
descobre a verdade sobre a sua vida. CinEspaço2:  14h, 
16h30, 19h e 21h30. Manaíra2: ��F���	+$&
�C���F���
C���F���	#4!
�

na Galeria Louro e Canela, em Tambaú. Na 
oportunidade, jornalistas, organizadores 
e convidados vivenciaram um pouco do 
que vai ser o evento. Uma farta mesa foi 
preparada especialmente com o melhor 
da gastronomia junina, além da apresen-
tação do grupo “Os Fulano”, animando os 
participantes após uma apresentação do 
mestre de cerimônia, personagem Virgu-
lima de Campina, do que vai acontecer na 
tarde do sábado.

O Quadrilhando, evento que é organi-
zado por Virgulima em Campina Grande, 
vai fazer parte da animação do Arraiá 
Bodó, trazendo quadrilhas juninas, grupos 
de teatro e dança para se apresentar. O 
show de os “Os Fulano” será iniciado às 

20h, tocando as músicas do seu primeiro 
EP e clássicos da música nordestina, tendo 
como convidados o cantor e percussionista 
Escurinho, Gitana Pimentel e o músico e 
produtor musical Renato Oliveira.

Além dessas atrações, o evento 
também contará com brincadeiras típicas 
para criançada, comida de milho e outras 
delícias que compõem o cardápio da culi-
������������Ǥ���������������������������ϐ����
localizada na Avenida João Bernardo de 
Albuquerque, 243 Tambiá, em João Pessoa 
e os ingressos estão sendo vendidos ao 
preço de R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 
(crianças a partir de 12 anos e idosos) nas 
lojas Furta-Cor, no MAG Shopping, Sho-
pping Tambiá ou Shopping Sul.

Participantes do Quadrilhando, organizado por Virgulima em Campina, é parte no evento da Usina Cultural Energisa

Música
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Ele disse Ela disse
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Zum Zum Zum
O�O�O�Continuam as vendas para o Arraiá Vermelho e Branco na Secretaria do 
Esporte Clube Cabo Branco. A animada festa será  no dia 3 de junho com Amazan e 
Osmídio Neto. Maiores informações pelo telefone 3031-5948.

FOTO: Dalva Rocha

Violeta Aranha, Stella Wanderley que hoje aniversaria e Ana Lúcia Ribeiro Coutinho

O�O�O�Se vivo fosse, Chico Science faria 50 anos em 2016 e, para marcar a data foi 
aberta uma exposição sobre o artista no Shopping Tacaruna, em Recife. A curadoria é 
B?�ÂJF?�BM�A?LRMP�+SGQC�3?WL��C�?�KMQRP?�ÂA?�?R��M�BG?���BC�HSLFM�

Um brinde de Beto Brito a Clóvis Júnior que está com exposição no Shopping Center Recife

FOTO: Divulgação

Dois Pontos
O� O� O ator Márcio Garcia vai 
comandar o game show "Tamanho 
Família" na rede Globo a partir do 
dia 3 de julho.
O�O O programa será de com-
petição entre os atores globais e 
suas famílias.

“Na vida todos temos um 
segredo inconfessável, um 
arrependimento irreversível, 
um sonho inalcançável e 
um amor inesquecível”

“Pensaram que eu 
era surrealista, mas 
nunca fui. Nunca pintei 
sonhos, só pintei a minha 
própria realidade”

DIEGO MARCHI FRIDA KAHLO

Jornalistas Manoel Ra-
poso e Thâmara Duarte, 
hoteleiro Antônio Jato-
bá, empresários Soraya 
Dantas e José Bernardino 
da Silva, Sra. Stella Wan-
derley, Ivonete Menezes, 
Terezinha Paulo Neto, 
Ana Maria Barros Mon-
teiro da Franca e Fabiana 
Medeiros, dentista Dácio 
Gonçalves Júnior.

Parabéns

Cassandra Figueiredo e Clóvis Júnior na abertura da exposição do artista paraibano no Recife

FOTO: Divulgação

Saúde
EM JUNHO o 

Setor de Promoção 
da Saúde da Unimed 
JP vai se voltar para 
as clientes grávidas. 
Serão oferecidas 
várias atividades como 
oficinas, cursos e uma 
nova turma do Grupo 
de Educação em Saúde 
Mãe e Bebê.

Conferência internacional
O TRIBUNAL Regional Federal da 5a Região e a Escola 

de Magistratura Federal, através do seu Núcleo Seccional da 
Paraíba, promove hoje a conferência internacional “Investi-
mento, Corrupção e o Papel do Estado - um Diálogo Suíço 
Brasileiro”, no auditório do Centro Cultural Ariano Suassuna.

O evento reunirá ilustres personalidades como a minis-
tra Carmen Lúcia Antunes Rocha, do STF, o embaixador da 
Suíça no Brasil, André Regli, o professor Andréas Ziegler, da 
Universidade de Lausanne e ILA Suíça, o presidente do TCE, 
Arthur Cunha Lima, professor Marcílio Franca da ILA Brasil 
e da UFPB, professor Eduardo Rabenhorst, da UFPB e o 
professor Sérgio Moro, da UFPR.

O�O�O� &CP?PBM�1?@CJJM�CK�NPCN?P?RGTMQ�N?P?�M�QCS�2�M�)M�M�"GLAM�$QRPCJ?Q�OSC�
?AMLRCAC�LM�BG?���BC�HSLFM�LM�/?�M�BMQ�+C�CQ��.�CTCLRM�H��QC�RP?LQDMPKMS�L?�NP�TG?�BMQ�
DCQRCHMQ�HSLGLMQ�B?�QMAGCB?BC�N?P?G@?L?�C�CQRC�?LM�RCP��AMKM�?RP?��CQ�+S?L�$QRGJGX?BM�
.QK�BGM�-CRM�+SGX�,?PACJM�C�&?@PGCJ�

Ação social
A LEGIÃO da 

Boa Vontade iniciou a 
edição 2016 da cam-
panha “Diga Sim!”, uma 
iniciativa de mobi-
lização social que trará 
benefício com cestas 
de alimentos para mais 
de dez mil famílias que 
enfrentam a estiagem 
nas regiões Nordeste e 
Norte, além dos esta-
dos de Minas Gerais e 
Goiás. A ação consiste 
na entrega também 
de cobertores a essas 
famílias que vivem em 
extrema pobreza com 
a seca e o frio.

Acampamento nos EUA
O FENÔMENO Ronaldo lançou um projeto inédito no 

Brasil de um intercâmbio de férias para os Estados Unidos, 
onde meninos e meninas poderão treinar futebol diaria-
mente, ter aulas de inglês e ainda passear por parques da 
Disney, em Orlando.

Trata-se do primeiro Phenomenal Soccer Camp que vai 
acontecer entre os dias 17 e 30 de julho e para treinar, os 
jovens precisam ter entre 12 e 17 anos, além de ter pas-
saporte e visto de estudante para os EUA. O pacote, que 
é uma exclusividade da empresa IE de Intercâmbios, custa 
a partir de R$ 10.700 e inclui o treinamento num campo 
de futebol, 2 semanas de inglês, acomodação com as três 
refeições, transfers, kit Ronaldo Academy, ingressos para 
os parques da Disney, seguro viagem e certificado.

FOTO: Goretti Zenaide

Momento feliz de filho e mãe: dentistas Dácio Júnior e Dalva Gonçalves, 

ele é o aniversariante de hoje

16

Janis Joplin na telinha
O FILME “Janis: Little Girl Blue” sobre a história de um 

dos maiores ícones do rock in roll nos anos 60 falecida há 
46 anos, vai estrear no Brasil no dia 7 de julho.

O documentário é dirigido pela americana Amy J. Berg 
(indicada ao Oscar pelo documentário “Livrai-nos do Mal”) 
e produzido por Alex Gibney (ganhador do Oscar pelo filme 
“Táxi para a Escuridão”).


