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Ricardo anuncia que 
vai se despedir do vôlei 
jogando com o filho

BOTAFOGO

Itamar comanda time no clássico
Técnico se recupera de 
problema cardíaco para 
jogo contra o Campinense

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 18 de março de 2016

A Confederação Brasileira 
de Futebol programou para o 
próximo dia 24, às 15h15, na sua 
sede, no Rio de Janeiro, o sorteio 
para a segunda fase da Copa do 
Nordeste, que reunirá os pri-
meiros colocados de cada grupo, 
mais os três melhores segundo 
colocados. Até o momento, ape-
nas duas equipes já garantiram a 
participação na próxima fase da 
competição, o Campinense, com 
13 pontos, no grupo A, e o Bahia, 
com 15 pontos, no grupo C.

A próxima rodada será no 
meio da próxima semana, e será 
a última da fase de classificação, 
quando serão definidos os outros 
clubes que continuarão na dispu-
ta do título da Copa do Nordeste. 
O Botafogo, segundo represen-
tante da Paraíba na Copa, ainda 
tem chances de classificação, 

mas são remotas. Último colo-
cado no grupo D, com apenas 6 
pontos, precisa vencer de golea-
da o último jogo contra o Sport, 
na próxima semana, na Ilha do 
Retiro, em Recife, e ainda torcer 
por um empate entre o River e 
o Fortaleza, equipes que estão à 
frente do Belo, no momento.

O próximo jogo do Campi-
nense será contra o ABC, de Na-
tal. A partida está programada 
para a próxima quarta-feira, dia 
23 de março, às 19h15, no Está-
dio Almeidão, em João Pessoa. 
Este jogo, anteriormente, estava 
programado para as 21h45, mas 
como a Raposa já está classifica-
da e o jogo tornou-se um amisto-
so de luxo para ambas as equipes, 
a CBF resolveu antecipar o horá-
rio, atendendo a uma solicitação 
da TV Esporte Interativo.

O principal reforço do 
Botafogo para o clássico con-
tra o Campinense vai estar 
no banco. Trata-se do técnico 
Itamar Schulle, que não diri-
giu a equipe no empate con-
tra o Linense, na estreia do 
Belo na Copa do Brasil, na úl-
tima quarta-feira, em Lins, no 
interior paulista. Itamar ficou 
em João Pessoa fazendo exa-
mes e descansando, após ter 
se sentido mal durante o jogo 
contra o Sousa. O treinador 
voltou as atividades e come-
ça a preparar a equipe para o 
clássico contra o Campinense, 
a partir de hoje, já que os jo-
gadores só retornaram de São 
Paulo, na tarde de ontem.

O treinador ficou muito 
satisfeito com o desempenho 
da equipe diante do Linense, 
quando conseguiu um em-
pate em um a um. De acordo 
com o regulamento da Copa 
do Brasil, o Belo tem a van-
tagem para o jogo da volta, 
programado para o dia 19 
de abril, de até poder empa-
tar outra vez, desde que seja 
sem gols. Se o placar se re-
petir, a decisão da vaga para 
a segunda fase da competi-
ção será nos pênaltis. Caso 
haja um empate, com dois 
ou mais gols, a vaga fica com 
o time visitante. A mesma 
coisa acontece, se o Linense 
vencer a partida aqui no Al-

O nome do troféu do time 
vencedor do Futebol Solidá-
rio, que reunirá a seleção mas-
ter de João Pessoa contra a de 
Campina Grande, foi definido 
ontem. A taça terá o nome do 
comentarista esportivo Fer-
nando Heleno Duarte, que fa-
leceu há cerca de um mês. A 
partida acontecerá às 15h30 
deste domingo (20), no Está-

dio Almeidão, na preliminar 
de Botafogo e Campinense, 
pelo Campeonato Paraibano.

Para ter acesso ao jogo, 
o torcedor deverá levar um 
quilo de alimento não pere-
cível junto com o ingresso. Os 
alimentos serão todos doados 
ao Hospital Padre Zé, que fun-
ciona de forma filantrópica e 
atende pacientes de todo o 

Estado. O evento é uma rea-
lização da Rádio Tabajara em 
parceria com a Secretaria de 
Estado da Juventude, Esporte 
e Lazer (Sejel).

“Será uma homenagem 
mais do que justa a Fernando 
Heleno, em dar nome ao tro-
féu. Cada um que comprar seu 
ingresso e levar seu devido qui-
lo de alimento dará uma gran-

de contribuição ao Hospital Pa-
dre Zé, que ajuda tanta gente 
aqui na Paraíba”, disse a supe-
rintendente da Rádio Tabajara, 
Maria Eduarda Santos.

Tibério Limeira, titular 
da Sejel, lembrou da primei-
ra edição do Futebol Solidá-
rio, em 2015, e disse que es-
pera aumentar o número de 
contribuições. “Ano passado, 

quando foi feito no clássico de 
João Pessoa entre Botafogo 
e Auto Esporte, surpreendeu 
a participação das duas torci-
das. Para este ano, vamos res-
gatar as seleções de veteranos 
das cidades mais importantes 
da Paraíba com o objetivo de 
aumentar o quantitativo de 
alimentos a serem doados”, 
frisou.

Troféu do Futebol Solidário homenageia Fernando Heleno
DOMINGO NO ALMEIDÃO

meidão. Em resumo, o Bota-
fogo joga por uma vitória, ou 
um empate sem gols.

A principal preocupação 
da comissão técnica do Bota-
fogo é com o desgaste dos jo-
gadores. A delegação passou o 
dia inteiro viajando, desde Lins 
até São Paulo, depois Recife e 
finalmente João Pessoa de ôni-
bus. A chegada da delegação só 
foi no final da tarde de ontem. 
Hoje, os atletas serão avaliados 
e Itamar Schulle vai começar a 
montar o time para o clássico. 
É provável, que ele faça pe-
quenas mudanças na equipe, 
dependendo do estado dos 
atletas. A definição do time ti-
tular para o jogo contra o Cam-
pinense só sairá após o treino 
recreativo de amanhã. 

Ingressos
A diretoria do Botafo-

go já começou, desde ontem, 
a venda dos ingressos para o 
clássico contra o Campinen-
se, no próximo domingo, às 
17h30, no Estádio Almeidão. 
Eles estão sendo vendidos a 
preços promocionais até hoje, 
nas lojas do clube, localizadas 
em Mangabeira e em Tambaú. 
Na geral, o preço é único de 
R$ 10,00. Na arquibancada, 
inteira R$ 35,00 e estudan-
te R$ 15,00. Na cadeira nume-
rada, o valor é de R$ 70,00 a 
inteira e R$ 35,00 a estudante. 
A partir de amanhã, os preços 
voltam ao normal, com R$ 20,00 
inteira e R$ 10,00 estudante, na 
geral, R$ 40,00 inteira e R$ 20,00 
estudante, na arquibancada, e 
finalmente, R$ 80,00 a inteira e 
R$ 40,00 a estudante.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Itamar não comandou 
o Botafogo no jogo 

da Copa do Brasil 
contra o Linense,em 

Lins

Índio Ferreira 
não vê motivo 
para empolgação 
no Auto Esporte

O técnico do Auto Es-
porte, Índio Ferreira, não 
quer saber de clima de 
oba-oba entre os jogado-
res, após a vitória sobre o 
Treze. Segundo ele, festa é 
para o torcedor, e o Alvirru-
bro ainda não ganhou nada 
no Campeonato Paraibano. 
Ele acha que o risco de ficar 
de fora do grupo de classi-
ficação ainda continua. O 
treinador quer o grupo en-
carando o jogo de domingo, 
contra o Esporte, em Patos, 
como outra decisão.

“Não podemos nos dei-
tar em cima de uma vitória, 
ou de uma boa atuação. A 
equipe está crescendo, e 
os jogadores começam a 
assimilar as questões táti-
cas e a responsabilidade de 
defender um clube como o 
Auto Esporte. Mas, temos 
que continuar trabalhando 
forte, e com os pés no chão, 
para  conseguirmos os nos-
sos objetivos”, disse o co-
mandante alvirrubro.

Para Índio, o Auto Es-
porte tem um grupo muito 
pequeno, e é difícil a re-
posição de peças, quando 
necessário, mas confia no 
elenco e acha que é possí-
vel ir bem longe na com-
petição. “Os atletas estão 
muito focados, e se conti-
nuarmos com esta pegada 
é possível chegar bem lon-
ge na competição. Acho o 
campeonato muito disputa-
do, e exceto o Campinense, 
que parece estar num pla-
no mais elevado, todas as 
outras equipes são muito 
equivalentes”, disse o trei-
nador.

Sobre o jogo contra o Es-
porte, Índio espera uma par-
tida duríssima. “Não vamos 
ter facilidades lá em Patos. o 
Esporte também está no pá-
reo por uma vaga na próxi-
ma fase, joga em casa, e virá 
com tudo para cima da gen-
te. O calor também é outro 
inimigo nosso nessa partida. 
Espero um jogo muito difícil, 
e decidido nos detalhes. Já 
estou chamando a atenção 
dos nossos jogadores para 
não perder a concentração, 
em nenhum momento. Qual-
quer descuido, pode custar 
uma derrota”, concluiu o téc-
nico alvirrubro. 

Sorteio para a segunda fase será no dia 24
COPA DO NORDESTE

O Bota que  joga contra o Sport, na última rodada, ainda tem remotas chances de classificação 
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Dilma está confiante no sucesso 
da organização das Olimpíadas
Presidente recomendou 
especial dedicação aos
Jogos no Rio de Janeiro

A presidente Dilma 
Rousseff aproveitou o dis-
curso de posse dos novos 
ministros na manhã de on-
tem para ressaltar que con-
fia no sucesso da organiza-
ção dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos de 2016.

A menção foi feita du-
rante a apresentação de Eu-
gênio Aragão como o novo 
ministro da Justiça. Ele assu-
me o cargo que era ocupado 
por Wellington César Lima e 
Silva desse o início do mês. 

“Recomendo especial 
dedicação a uma de nossas 
maiores e mais importan-
tes tarefas neste ano. Trata-
se da segurança dos Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos 
no Rio de Janeiro”, afirmou a 
presidente.

“O processo de organi-
zação está bem avançado e 
estruturado, contando com 
participação das Forças Ar-
madas. O ministro Aragão, 
sem dúvida, vai se somar a 
este esforço e fazer dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos 
de 2016 um grande sucesso 
dentro e fora do campo”, afir-
mou Dilma.

Durante os Jogos Olím-
picos, 85 mil homens tra-
balharão no esquema de 
segurança, sendo 38 mil mi-
litares. Somente no Rio de 
Janeiro, 20 mil homens vão 
trabalhar. Os outros 18 mil 
militares vão fazer a segu-

Depois de sobrar contra 
os adversários nas primei-
ras semanas do ano, o sér-
vio Novak Djokovic teve um 
pouco mais de trabalho em 
sua campanha no Masters 
1000 de Indian Wells. Só que 
ontem, ele enfim teve um 
jogo mais tranquilo, batendo 
o espanhol Feliciano López 
em sets diretos, com duplo 
6/3 em apenas 65 minutos.

“Fico feliz por ter uma 
partida como essa, sem gran-
des complicações. Consegui 
entrar em quadra e devolver 
muito bem, mesmo contra 
Feliciano, um cara tão difícil 
de se enfrentar”, declarou o 
cabeça de chave número 1, 
que sofreu em seus dois pri-
meiro jogos no deserto cali-
forniano e agora já garantiu 
lugar nas quartas de final.

“Ele é canhoto e saca 
muito bem, com muito ân-

gulo. Também vem à rede 
bastante e se movimenta 
muito bem. Contudo, fui só-
lido e não o permiti muitas 
subidas. Foi um bom de-
sempenho meu. Tive que 
ser paciente e esperar pelas 
minhas oportunidades. Elas 
vieram e eu consegui con-
cretizá-las”, analisou o sér-
vio, comentando sobre as 
qualidades de López.

Os elogios ao rival espa-
nhol não ficaram sozinhos e 
Djokovic também enalteceu 
seu desempenho e sua tática 
de jogo. “Não acho que ele jo-
gou seu melhor, mas eu tam-
bém o forcei a sempre bater 
uma bola a mais, algo muito 
importantes contra caras 
como ele”, finalizou o líder do 
ranking, que agora terá pela 
frente o francês Jo-Wilfried 
Tsonga, contra quem tem 14 
vitórias em 20 duelos.

A russa Yuliya Efimova, 
campeã mundial de natação 
em 2009, foi flagrada em exa-
me antidoping realizado fora 
de competição, pelo uso da 
substância Meldonium, divul-
gou nesta quinta-feira o jornal 
"Sport-Express".

Ainda de acordo com a 
publicação russa, a atleta, de 
23 anos, poderá ser banida do 
esporte, já que foi suspensa por 
16 meses, por uso de esteroides 
anabolizantes, em 2013.

O Meldonium, modulador 
metabólico que protege o siste-

ma cardiovascular, foi incluído na 
lista de substâncias proibidas em 
1º de janeiro pela Agência Mun-
dial Antidoping (WADA). Depois 
disso, a tenista Maria Sharapova 
e o patinador Semyon Elistratov 
testaram positivo.

Ontem, o presidente da 
Rússia falou sobre o caso e 
criticou o ministro dos Es-
portes, Vitaly Mutko, e outras 
autoridades esportivas do 
país, por não se prepararem 
para a proibição da substân-
cia, e por levantarem a hipó-
tese de uma "conspiração". 

Campeã mundial russa 
é flagrada no doping

NATAÇÃO

rança das cinco cidades onde 
haverá disputas de futebol, 
entre elas Brasília.

Código Antidopagem
O governo Federal ins-

tituiu o Código Brasileiro 
Antidopagem, cumprin-
do as exigências da Agên-
cia Mundial Antidopagem 
(Wada, na sigla em inglês), 
que tinha dado sexta-feira 
como data limite. A infor-
mação foi confirmada atra-
vés de publicação na edição 
de ontem do Diário Oficial 
da União, oficializando a 
criação de um tribunal úni-
co para atuar no julgamen-
to de casos de dopagem no 
país e com isso cumpre uma 
das exigências para a reali-
zação no Brasil dos testes 
antidopagem durante os Jo-
gos Rio 2016.

“A portaria ainda vai ser 
completada em uma edição 
extra. Então, hoje uma edi-
ção extra do Diário Oficial 
completa o conjunto de me-
didas que atendem todas as 
exigências da Wada. Portan-
to, o Brasil manterá a sua 
conformidade com o Código 
Mundial Antidopagem. Hoje 
foi dado um enorme passo 
na luta contra a dopagem 
no esporte no Brasil e fica 
assegurado o LBCD (Labora-
tório Brasileiro de Controle 
de Dopagem) como o labo-
ratório dos Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos Rio 2016 - 
disse o secretário nacional 
para a Autoridade Brasilei-
ra de Controle de Dopagem 
(ABCD), Marco Aurelio Klein. 

Os candidatos a re-
ceber o Bolsa atleta em 
2016 devem ficar aten-
tos. Ontem, o Ministério 
do Esporte publicou alte-
rações no programa de 
auxílio aos competidores 
brasileiros. a nova políti-
ca foi publicada no Diário 
Oficial, através de portaria 
que muda os critérios para 
concessão do benefício. 

a principal mudança 
é que a partir de agora o 
atleta interessado a rece-
ber o auxílio na categoria 
Olímpica/Paralímpica terá 
que participar de competi-
ções integrantes do calen-
dário oficial das federa-
ções internacionais da sua 
modalidade anualmente 

durante o ciclo olímpico.
além disso, fica proi-

bida a concessão do Bolsa 
atleta a candidatos que 
ocupem cargos de dirigen-
tes esportivos em entida-
des nacionais de adminis-
tração do esporte. Outra 
mudança é que o ranking 
indicado pelas entida-
des de administração de 
cada modalidade deve ser 
composto por represen-
tantes de ao menos cinco 
estados diferentes. 

a exceção acontecerá 
com provas que compõem 
o Programa Olímpico e Pa-
ralímpico, desde que com 
justificativa das próprias 
entidades e aceitas pelo 
Ministério do Esporte.

Mudanças no Bolsa Atleta

Djokovic segue absoluto em torneio
TÊNIS

Já com sinal verde da CBBoxe 
(Confederação Brasileira de Boxe), 
o pugilista capixaba Esquiva Falcão 
mira medalha de ouro nos Jogos 
Olímpicos de 2016, no Rio de Ja-
neiro, ainda que isso signifique, ele 
admite, dar "passo atrás" na pró-
pria carreira.

Para tanto, o lutador acompa-
nha o desenrolar de medida pro-
posta pela aIBa (associação Inter-
nacional de Boxe amador), que, a 
fim de tornar o esporte mais atrati-
vo na competição, poderá permitir 
a participação de profissionais – a 
decisão oficial deverá sair só no co-
meço de junho, a apenas um mês 
do início dos Jogos.

"Quero participar, com certe-
za", respondeu o capixaba, sem 
pensar duas vezes, em contato com 
o UOL Esporte. "É o meu sonho, é 
o sonho de qualquer atleta. Fiquei 
com gostinho de ouro em 2012. Se-
ria muito legal, sei que tenho 100% 

Esquiva Falcão confiante no ouro
BOXE

Presidente Dilma Rouseff mostra o termo de posse do ex-presidente Lula na Casa Civil e fala sobre a organização dos Jogos Olímpicos

Esquiva Falcão vai disputar Olimpíada

O sérvio Novak Djokovic venceu o espanhol Feliciano López

de chance de conquistá-lo".
Esquiva representou o Brasil 

na última Olimpíada, em Londres, 
quando foi até a final e ficou com 
a medalha de prata na divisão dos 
médios (até 75 kg), depois de per-
der para o japonês Ryota Murata 
no combate decisivo. Deixou o boxe 
amador na sequência, e estreou 
como profissional em 2014, com vi-

tória sobre Joshua Robertson.
Desde então, soma 12 triunfos 

(com 9 nocautes) em cartel invicto. 
No próximo sábado, enfrentará o 
norte-americano Joe McCreddy, de 
31 anos, em Houston (EUa). "É uma 
luta importante, rival duro. No final 
de 2016 ou começo de 2017, quero 
estar no top-15 de alguma federação 
e desafiando um campeão", projetou 
para o futuro.

Este plano, ele sabe, foi traça-
do desconsiderando a oportunidade 
de atuar na Rio-2016. "acredito que 
participar da Olimpíada possa me 
atrapalhar um pouquinho. Ficaria uns 
dois meses focado nisso, teria de dar 
passo atrás para me readaptar. Se eu 
lutar como profissional, pensando em 
nocautear, não vai adiantar", avaliou.

Logo depois de fazer tal conside-
ração, o mais novo dos irmãos Falcão 
acrescentou: "Mas, se dependesse só 
de mim, com certeza aceitaria lutar 
no Rio de Janeiro".

FOTOS: Reprodução



Público já supera o Brasileiro
LIBERTADORES

Torcedor demonstra 
bem mais interesse na 
disputa sul-americana

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 18 de março de 2016

O torcedor brasileiro de 
fato é obcecado pela Copa Li-
bertadores da América. Mes-
mo com os ingressos para o 
torneio continental custando 
o dobro do Campeonato Bra-
sileiro, os públicos são muito 
maiores do que os vistos na 
competição da CBF.

Até agora, houve 10 par-
tidas da Libertadores sedia-
das no Brasil. Nesses jogos, a 
renda total foi de R$ 20,313 
milhões para 329.720 pagan-
tes, o que dá um preço médio 
de R$ 62 para o ingresso.

Esse valor é exatamente 
o dobro do tíquete médio do 
último Campeonato Brasilei-
ro: R$ 31.

Fazendo um paralelo com 
os Estaduais, o Campeonato 
Paulista, em 91 jogos reali-
zados até agora, arrecadou 
R$ 22,113 milhões, o que dá 
uma média de R$ 243 mil a 
cada partida.

Já a ótima média de pú-
blico da Libertadores está 
em 32.972 torcedores/jogo. 
Também é quase o dobro 
da média do Brasileirão de 

O governo da África do 
Sul negou ontem que os 10 
milhões de dólares pagos à 
Concacaf antes da votação 
para a escolha da sede da 
Copa do Mundo de 2010 
fossem destinados à com-
pra de votos, como reco-
nheceu ontem a Fifa.

“A Fifa está tentando 
exonerar sua própria estru-
tura de governança”, decla-
rou em entrevista coletiva 
o ministro de Esportes da 
África do Sul, Fikile Mba-
lula, que reiterou a versão 
oficial das autoridades do 
país, que garantem que o 
pagamento tinha como ob-
jetivo promover o desen-
volvimento do futebol entre 
descendentes de africanos.

A região representada 
pela Concacaf, de acordo 
com o governo da África do 
Sul, teria sido beneficiada 
com o dinheiro porque con-
ta com uma ampla popula-
ção de descendentes de es-
cravos africanos.

No entanto, segundo 
admitiu ontem a entida-
de máxima do futebol, o 
montante foi transferido 
para Jack Warner, então 
presidente da Concacaf e 
vice-presidente da Fifa, e 
a Chuck Blazer, secretário-
geral da Concacaf e mem-
bro do Comitê Executivo da 
Fifa, em troca de votos para 
a África do Sul ser sede do 
Mundial de 2010.

A acusação da Fifa faz 
parte de um pedido à Jus-
tiça dos Estados Unidos 
para recuperar “dezenas 
de milhões de dólares” de 
ex-diretores da entidade 
acusados no país, incluindo 
os brasileiros Marco Polo 
Del Nero, Ricardo Teixeira e 
José Maria Marin.

Tanto a Fifa como a 
África do Sul defendiam 
até então que o pagamento 
tinha como objetivo finan-
ciar um programa legítimo 
de desenvolvimento do fu-
tebol, argumento mantido 
pelos sul-africanos.

Warner, que foi preso 
e acusado pelo Departa-
mento de Justiça dos EUA 
por fraude e lavagem de di-
nheiro, segue em Trinidad e 
Tobago, seu país natal, com 
uma ordem de extradição 
pendente.

Em terceiro colocado no 
Campeonato Espanhol, o Real 
Madrid deve ter mudanças 
significativas no setor de meio-
campo a partir da próxima tem-
porada. De acordo com o jornal 
espanhol “As”, Isco e James Ro-
dríguez devem ser negociados 
caso cheguem propostas van-
tajosas para os merengues.

A atual temporada não 
tem sido a das melhores para 
os jogadores. Segundo a publi-
cação lembra, James, que tem 
sofrido com lesões, desagradou 
aos dirigentes do clube quan-
do pediu um aumento salarial 

logo em sua segunda tempo-
rada. Chelsea, Manchester Uni-
ted e Manchester City são três 
clubes de peso que estudam a 
contratação do camisa 10.

Desde 2013 no Real, Isco 
custou cerca de R$ 120 mi-
lhões aos cofres da equipe da 
capital espanhola e se valori-
zou após vestir a 23 do Real 
Madrid. A Juventus, segundo o 
site “Calciomercato”, pediu que 
o atacante Morata (ex-compa-
nheiro do jogador) convença 
Isco - que já teria exposto a sua 
vontade de sair - a desembar-
car na Itália.

O brasileiro Rafinha 
está liberado para voltar 
a treinar no Barcelona. Na 
manhã de ontem, depois da 
vitória do time sobre o Ar-
senal, por 3 a 1, pela Uefa 
Champions League, o clube 
catalão noticiou a alta do 
jogador, afastado dos gra-
mados desde setembro de 
2015.

O meio-campista, irmão 
de Thiago Alcântara, do 
Bayern de Munique, rom-
peu o ligamento cruzado 
do joelho direito no dia 16 
de setembro de 2015, em 
jogo contra a Roma, na Itá-
lia, pela primeira rodada 
da fase de grupos da Cham-
pions, após entrada do bel-

ga Radja Nainggolan.
O brasileiro, que ha-

via entrado em campo já 
na segunda etapa naquela 
ocasião, vivia um de seus 
melhores momentos no Bar-
celona. Foram seis partidas 
disputadas no início da tem-
porada, sendo quatro como 
titular, com um gol na final 
da Supercopa da Europa.

Na última semana, Ra-
finha foi convocado para a 
Seleção Brasileira Olímpica, 
ainda dependendo de sua 
condição física. O Barcelo-
na liberou o jogador para 
viajar normalmente com 
a equipe verde e amarela, 
mas pediu para que o atleta 
não entrasse em campo.

FoTos: Reprodução

Depois de quatro jogos, o Fluminen-
se deverá ter novamente a sua referência 
de ataque em campo. Recuperando-se de 
um edema na coxa esquerda, Fred treinou 
normalmente na manhã de ontem, nas 
Laranjeiras, e deu indícios de que estará à 
disposição para o Fla-Flu de domingo (20) 
em São Paulo.

Fred lesionou-se no primeiro clássico 
contra o Botafogo, que terminou em der-
rota tricolor por 2 a 0 no dia 25 de feve-
reiro. Assim, o Flu enfrentou Friburguense 
(2 a 1), América (1 a 0), Criciúma (2 a 0) e 
o próprio Alvinegro (1 a 1) sem o camisa 9, 
obtendo três vitórias e um empate, entre 
Campeonato Carioca e Primeira Liga.

Quem também esteve no gramado 
foi Richarlison. O atacante ex-América-MG 
vem sofrendo com dores no tornozelo es-
querdo, após recuperar-se de uma fratura 
no dedo do pé. Ele, entretanto, demons-
trou desconforto no local e mancou algu-
mas vezes. O atleta de 18 anos só disputou 
a Florida Cup até o momento pelo clube.

O técnico Levir Culpi enfatizou as tro-
cas de passes e cruzamentos para a área 

em uma atividade em campo reduzido, 
que contou com seis jogadores de linha 
e um goleiro em cada equipe. O restante 
do elenco fez trabalho na academia. Nesta 
parte, Fred anotou um gol de cabeça.

Mais tarde, houve uma troca entre 
os que estavam no gramado e os que ini-
ciaram o treinamento fazendo exercícios 
físicos. Desta vez, foram utilizadas as duas 
metades do campo. De um lado, dois ti-
mes de cinco jogadores além dos goleiros. 
Do outro, equipes de três atletas mais os 
arqueiros. Além disso, as jogadas com 
bola no chão passaram a ser prioridades. 
A novidade foi Magno Alves, que teve en-
torse no joelho esquerdo recentemente. 
Diego Cavalieri participou das duas jorna-
das. O elenco volta a treinar nesta tarde 
na Escola de Educação Física do Exército, 
na Urca.

Válido pela segunda rodada da Taça 
Guanabara, o duelo entre Flamengo e Flu-
minense acontece às 16h no Pacaembu. 
Este será apenas o segundo encontro dos 
rivais em terras paulistanas. O primeiro foi 
em 1942 e acabou sem gols.

Se não bastasse a derrota por 1 a 0, com 
um homem a mais durante quase todo o 
jogo, para o Confiança-SE, o Flamengo ainda 
corre risco de punição, por uma garrafa cheia 
de água arremessada no campo, segundo re-
lato do árbitro Emerson Luiz Sobral.

Na súmula da partida, o juiz informa 
que "aos 43 minutos do segundo tempo, 
com o jogo paralisado, (...) foi arremessa-
do uma garrafa cheia de água mineral" em 
direção ao auxiliar Esdras Mariano de Lima 
Albuquerque, vinda "da arquibancada des-
tinada à torcida do Flamengo".

Embora o Flamengo não fosse man-
dante no Estádio Batistão, a observação do 
árbitro de que o objeto foi atirado por rubro-

negros pode acarretar punição ao clube. O 
Confiança, dono da casa, também pode ser 
sancionado em caso de denúncia do STJD.

Piorando a situação dos clubes, o rela-
to de Emerson Luiz Sobral também informa 
que "até o término da confecção da súmu-
la, nenhum documento da autoridade po-
licial foi entregue à equipe de arbitragem 
identificando o causador do fato ocorrido".

A pena prevista no Código Brasileiro 
de Justiça Desportiva inclui pagamento de 
multa (de R$ 100 a R$ 100 mil) e perda de 
mando de campo. Como o Flamengo não 
tem atuado no Rio de Janeiro, porém, a 
tendência é que a punição pesa mais no 
bolso.

Fred treina normalmente e 
pode enfrentar o Flamengo

Rubro-Negro pode ser punido

FLUMINENsE

O Corinthians levou mais de 42 mil torcedores ao Estádio Itaquerão na vitória de 2 a 0 sobre o Cerro Porteño na última quarta-feira

O Flamengo perdeu 
no campo para o 
Confiança e pode 
perder também na 
Justiça Desportiva

2015: 17.051 fãs por partida.
O público do torneio da 

Conmebol, aliás, é de “nível 
europeu”, já que é maior do 
que o do Campeonato Espa-
nhol (26.741 em 2014/15) 
e também que o Italiano 
(22.057 em 2014/15).

Entre os grandes públi-
cos da Libertadores até agora 
para os brasileiros, destaque 
para os 37.073 de Palmeiras 
x Nacional-URU, os 42.403 
de Corinthians x Cerro Por-
teño-PAR e os 41.927 de Grê-
mio x San Lorenzo-ARG.

O Atlético-MG também 
joga sempre com casa cheia, 
mas, pelo fato do Estádio In-
dependência ter capacidade 
menor, fica com públicos na 
casa dos 20 mil torcedores, 
como os 20.851 da partida 
contra o Independiente Del 
Valle-EQU.

Já o São Paulo vem sen-
do “prejudicado” na questão 
público. Nos últimos anos, 
o clube acostumou-se a ver 
médias de 50 a 60 mil torce-
dores nos jogos no Morumbi. 
Como está com seu estádio 
em reforma, no entanto, a 
equipe tricolor tem números 
menores no Pacaembu, como 
os 27.168 da partida contra o 
The Strongest.

Rafinha liberado para 
treinar no Barcelona

Isco e James Rodríguez 
devem ser negociados

Rafinha já está recuperado após ter se machucado no ano passado

África do Sul
nega compra de 
votos na Copa
do Mundo



Baiano, radicado na Paraíba, diz 
que joga mais três anos e se 
despede jogando com o filho

VÔLEI DE PRAIA
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Depois que o paranaense Ema-
nuel decidiu encerrar a carreira no 
vôlei de praia o baiano Ricardo, que 
é radicado na Paraíba, afirmou que 
vai encerrar a carreira com o filho 
Pedro, que vem atuando no esporte. 
Com previsão de competir por mais 
três anos o baiano, que tem 41 anos, 
frisou que trata-se de um velho so-
nho do herdeiro nas areias das praias 
do País e no exterior. “Desde novi-
nho ele espera por isso e reconheço 
a felicidade que terei atuando ao seu 
lado. Torcia demais para o Emanuel 
desistir da decisão de abandonar a 
carreira, mas infelizmente terei que 
encontrar um novo parceiro”, avaliou.

Com relação a decisão do 
ex-parceiro, Ricardo, afirmou 
que jamais esquecerá as vitórias 
obtidas pela dupla nas competi-
ções nacionais e internacionais. 

Juntos conseguiram a medalha 
de ouro (Antenas), bronze (Olim-
píadas de Pequim/2008), ouro 
(Campeonato Mundial/2003 e 
nos Jogos Pan-Americanos do 
Rio de Janeiro/2007). Fatura-
ram ainda três títulos do Circui-
to Brasileiro (2002/2003/2006) 
e cinco do Circuito Mundial 
(2003/20046/2005/2006/2007).  
“Diante deste quadro não pode-
mos esquecer esta caminhada vi-
toriosa de um cara que sempre foi 
amigo, irmão e companheiro. Fi-
cará na história do esporte e será 
lembrado pelos familiares, filhos e 
amigos”, disse.  

O baiano afirmou que Emanuel 
deixou uma postura de atleta que 
sempre esteve presente em todos 
os momentos. Ele comentou que 
mesmo fora das quadras, ficará 
torcendo pelo sucesso do compa-
nheiro, onde a amizade ficará por 
toda a vida. “Sempre será um irmão 
que proporcionou bons momentos 
no esporte e na vida. Torço que te-
nha sorte e que nossa amizade será 
eterna”, observou Ricardo.

Ricardo já
projeta sua
aposentadoria
Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Apcef realiza a VIII
Travessia Master de 
Natação e espera
300 competidores

A Associação do Pessoal da Cai-
xa Econômica Federal da Paraíba 
(APCEF-PB), realiza no próximo do-
mingo, às 9h, a VIII Travessia Master 
de Natação (masculino e feminino), 
com largada e chegada na Praia do 
Cabo Branco, com passagem em Pi-
cãozinho.

Os interessados em partici-
par podem se inscrever na sede 
da associação no Altiplano Cabo 
Branco. A previsão é reunir mais 
de 300 nadadores da Paraíba e de 
outros estados nordestinos. 

O desafio conta com o apoio 
do Corpo de Bombeiros, Capita-
nia dos Portos, Semob e dos par-
ceiros envolvidos.

  Com o intuito de movimen-
tar o esporte na APCEF o presi-
dente Carlos Espínola promete 
realizar outros eventos durante a 
temporada. Segundo ele, a expec-
tativa é das melhores pelo desa-
fio do final de semana, uma das 
tradicionais do Estado que conta 
com atletas de várias partes do 
Nordeste. 

“Será um dia festivo para o 
esporte da terra que contará com 
pessoas que ainda vibram nas 
competições. Serve de motivação 
para muita gente nova que não 
pratica esporte”, avaliou.

  O coordenador da disputa e 
competidor, Aluisio Costa, enal-
teceu o esforço da diretoria da 
APCF em manter e apoiar uma 
prova que tem pessoas de todas 
as idades. Na avaliação de Aluisio 
trata-se de uma terapia excep-
cional para o pessoal da terceira 
idade. 

“A cada ano a prova vem au-
mentando o número de partici-
pantes, mostrando que o pessoal 
está interessado. Quem ganha é o 
esporte que não tem idade para 
praticar”, observou Aluisio que 
vem tomando todas as providên-
cias para o sucesso do evento 
deste domingo.

Ricardo - com o filho no detalhe - jogou  diversas temporadas com Emanuel com quem conquistou resultados expressivos

A Federação de Esportes 
Aquáticos da Paraíba (FEAP) 
realizará amanhã, às 9h, no 
restaurante do Esporte Clube 
Cabo Branco (ECCB), em Mira-
mar, a entrega das medalhas 
dos melhores de 2015. Serão 
homenageados 35 atletas de 
natação, saltos ornamentais, 
nado sicronizado, polo e mara-
tona aquática e natação mas-
ter. Entre os destaques, Vinicius 
Pedroza e Ana Beatriz (nata-
ção), Tales Lourenço (saltos or-
namentais), Pedro Honorato e 
Marina (maratona aquática) e 
Manoel Silva (natação master). 
De acordo com o presidente da 
FEAP, Antonio Meira, a festa é 
tradicional, onde a meta é in-
centivas todas as modalidades 
e categorias.  

  Ele ressaltou que a tem-
porada passada foi benéfica e 
positiva em todos os aspectos, 
com a Paraíba participando de 
competições nacionais e inter-
nacionais, mostrando as quali-

dades dos atletas. “Temos um 
potencial fabuloso com atletas 
de todas as modalidades na 
busca por recordes e medalhas. 
Será uma grande festa com 
atletas, familiares, dirigentes 
e todos que fazem o esporte 
no Estado”, disse. Meira frisou 
que as seleções da Rússia (nado 
sincronizado), Estados Unidos, 
Alemanha e Brasil (saltos or-
namentais), devem retornar a 
Paraíba para treinarem na Vila 
Olímpica Parahyba, no Bairro 
dos Estados, possivelmente em 
julho.  

Segundo ele, será a pre-
paração final, visando as Olim-
píadas do Rio de Janeiro, que 
acontecerão no período de 5 a 
21 de agosto. “Todos promete-
ram voltar para a preparação fi-
nal na Vila Olímpica. Teremos o 
maior prazer de receber todos, 
afinal, estamos gratos pela es-
colha do nosso parque aquáti-
co”, avaliou Toinho.

Federação homenageia atletas da natação amanhã
MELhoREs Do Ano

Antonio Meira Leal 
é o presidente 
da Federação de 
Esportes Aquáticos 
da Paraíba
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Natação Master
Manuel Ferreira Campos - CIEF/VILA
Ana Maria Chaves Nóbrega - CIEF/VILA
 
Maratonas
Masculino - Atila Brandao – ECCB/R1
Master masculino - Pedro Honorato – ECCB/ R1
Master feminino - Marina Palmeira – ECCB/R1
 

Natação
 
Mirim 2 Feminino – Maria Eduarda – COPM
Petiz 2 Feminino – Ana Beatriz Santos - COPM
Infantil 2 Feminino – Tatiana Lira – CIEF/VILA
Juvenil 2 Feminino – Camila Melo – CIEF/VILA
Júnior 1 Feminino – Paloma Ribeiro – SESI/CG
Sênior – Milena Paiva – ECCB / R1

 Mirim 2 Masculino – Daniel Gomes – COPM
Petiz 2 Masculino – Guilherme Ayres – ECCB / R1
Infantil 1 Masculino – Vinicius Pedrosa – CIEF/VILA
Infantil 2 Masculino – Antomir Santos – COPM
Juvenil 1 Masculino – João Victor Pedrosa – CIEF/VILA
Juvenil 2 Masculino – Fernando Luiz Neto – CIEF/VILA
Júnior 2 Masculino – Rodolfo Suassuna – SESI/CG
Sênior Masculino – Paulo Menezes – SESI/CG

 
Saltos Ornamentais
 
Categoria D:
Feminino - Roberta de Oliveira Muniz – CIEF/VILA
Masculino - José Arthur Dantas de Abrantes – CIEF/VILA
 
Categoria C:
Feminino - Anna Rebecca Pontes de Sousa – CIEF/VILA
Masculino -  Leonam Gustavo Vieira Leite – CIEF/VILA

Categoria B:
Masculino - Joelito Alves de Lima – CIEF/VILA
 
Categoria Adulta:
Feminino - Luana Wanderlei Moreira Lira – CIEF/VILA
Masculino - Tales Lourenço da Silva – CIEF/VILA
 
Revelação
João Rafael de Souza Nogueira Rodrigues – CIEF/VILA
 
Polo Aquático
Marcello Gibson Maul de A. Barbosa Filho – Melhor Atleta
João Felipe Donato de Sousa – Revelação.
 
Nado Sincronizado
Infantil – Rebeca Nogueira
Juvenil – Talita Garcia
Júnior – Ana Beatriz Lira
Sênior – Helena Longo
Revelação – Laura Rosas
Destaque – Thalita Pereira

FotoS: CBV/Divulgação

FOTO: Edson Matos



Ciranda de 
maluco

Musical infantil estreia 
hoje com apresentações 
no Espaço Cultural 
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TEATRO DIVERSIDADE

Espetáculo “Operilda” 
estreia hoje na capital 
com dois espetáculos  
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FOTOS: Divulgação

A União estreia sessão 
com agenda cultural 
do final de semana

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA - 18 de março de 2016

n Ciranda de Maluco com Escurinho                                                  
n Convidado: Banda Pedecoco 
n Quando: hoje
n Onde: Vila do Porto
n Horário: 22h
n Entrada: R$ 20 inteira e R$ 10 meia-entrada

Serviço

Em mais uma edição do projeto 
“Ciranda de Maluco” o músico 
pernambucano e compositor 
Escurinho volta a subir ao 
palco para mais uma apresen-
tação hoje. Juntando-se a ele, 
a banda Pedecoco que é a con-
vidada especial da noite de 

apresentação. O show, que irá acontecer 
na Vila do Porto, localizada no Varadouro 
da capital, tem início às 22h. Os ingressos 
podem ser  adquiridos na bilheteria do 
evento nos valores de R$ 20 inteira e R$ 
10 meia-entrada.

Segundo o músico Escurinho, esse 
ano, o projeto completa cinco anos com a 
certeza de que está no caminho certo de 
fomentar a nossa cultura. 

Durante o show, Escurinho e sua 
banda composta por Guga Grimaldi (ba-
teria e percussão), Chico Limeira (baixo), 
Juan Medeiros (guitarra), Dave Kane 
(trompete) e Nerei Freitas (trombone) 
dão um show de cultura popular com as 
expressividades nordestinas.

Com quatro discos lançados e uma 
carreia de 30 anos, o músico mostra 
ainda para as pessoas que assistem ao 
seu show algumas músicas que tem uma 
poesia urbana de caráter social, numa 
fusão de ritmos que vai do xote ao reggae, 
do experimentalismo ao rock, do forró ao 
baião, entre outros ritmos. 

Atuando também no teatro, o músi-
co foi responsável pela trilha sonora do 
espetáculo Vau da Sarapalha, inspirado 
na obra de Guimarães Rosa. Além disso, 
no cinema, esse mês o artista grava com 
a produtora Vermelho Profundo, a série o 
nó do diabo e há cinco anos. 

Para o crítico de música Zé Teles, 
Escurinho faz música irrotulável. Vai 

Lucas Silva
Especial para A União

digerindo o que lhe surge pela frente, 
impregnando a música com versos alinha-
dos na métrica exata da cantoria de viola. 
A inquietude é o combustível que move a 
música de Escurinho, que segura um pique 
desembestado de rock and roll, indepen-
dente do ritmo em que trafegue a canção.

Já a banda Pedecoco, traz em seu tra-
balho a coerência e a valorização que existe 
dentro das raízes do reggae paraibano. 
Além disso, os músicos fazem uma mescla 
interessante de ritmos de ambos os lados, 
criando um som moderno e destacado, que 
é conduzido pelo forte sotaque e voz carac-
terística de David Moreira.

O Pedecoco é uma banda pessoense 
que teve origem em 2007. Ao longo des-
ses sete anos de existência, lançou três 
trabalhos. O primeiro deles foi chamado 
de Reggae Natural, logo após veio um EP 

contendo cinco músicas já conhecidas do 
público dos shows chamado de Paraíba 
Reggae e o seu trabalho mais recente em 
lançado em 2014, foi nomeado de Mani-
festo do Pensar.

Além de composições autorais e au-
tobiográficas, o novo álbum traz também 
o amadurecimento musical e pessoal 
dos integrantes, reproduzido incansa-
velmente durante o processo de criação 
e se estendendo à gravação, mixagem e 
aprovação final.

Em seu disco, o público vai encontrar 
oito faixas inéditas que trazem participa-
ções importantes do cenário musical lo-
cal, como Naiá Lombardi, Patricia Moreira 
e Atômico MC. 

Sobre o projeto Ciranda de Malu-
co - foi o nome dado ao projeto pelo seu 
idealizador Escurinho. Seu maior obje-

tivo é fazer com que haja a valorização 
e circulação da música feita na Paraíba. 
A ideia para essa empreitada se deu em 
2011 onde já participaram vários artis-
tas e suas bandas. 

“Como resultado desse projeto, eu pro-
duziu o cd que leva o nome do projeto, com 
algumas músicas que foram criadas através 
de momentos de improvisos nos shows”, 
ressaltou Escurinho.

A banda Pedecoco 
é uma das grandes 
representações do 
reggae na Paraíba

Escurinho é um dos 
grandes nomes da música 

paraibana e arrasta 
grande público  por onde 
passa com a sua ciranda

Escurinho e banda
Pedecoco realizam mais 
uma edição do projeto



V  encedor, em 2013, dos 
Prêmios Associação Paulista 
dos Críticos de Arte (APCA), 
como Melhor Musical Infan-
til, e FEMSA, na Categoria 
Especial pela divulgação da 
música erudita e folclórica, 
o musical infantil intitulado 

Operilda na Orquestra Amazônica estreia - 
com entrada gratuita para o público -,  hoje, 
no Teatro de Arena do Espaço Cultural, em 
João Pessoa, em duas apresentações: às 
9h e às 14h. A montagem - cujas direções 
geral e musical são de Regina Galdino e do 
maestro Miguel Briamonte, respectivamen-
te - foi selecionada pelo Programa Petro-
bras Distribuidora de Cultura 2015/2016. 
A recomendação é de que o ingresso seja 
retirado da bilheteria 1h antes do início da 
peça, que terá interpretação em libras, sendo 
a Classificação a partir de 4 anos de idade. A 
propósito, o teatro tem acessibilidade para 
pessoas com deficiência.     

Sucesso de público e de crítica, o 
musical chega a João Pessoa depois de 200 
apresentações na região Sudeste. A Operilda 
na Orquestra Amazônica conta, de maneira 
lúdica, a história da música erudita brasileira 
e vai circular por mais três capitais: Aracaju, 
Recife e Natal. Durante a apresentação, os 
músicos tocam ao vivo, interagindo com a 
plateia e com a personagem principal, com 
o objetivo de mostrar que a música erudita 
não é uma arte de difícil acesso.

O musical conta a história de Operilda, 
interpretada pela atriz e autora Andréa Bas-
sitt. Ela é uma bruxinha engraçada e apaixo-
nada pelo Brasil e tem uma missão: contar 
a história da música erudita brasileira para 
as crianças em apenas uma hora. Se con-
seguir, vai ganhar uma orquestra completa 
só para ela. Para isso, sua tia Opereta lhe dá 
uma camerata de seis músicos eruditos e 
Livrildo, um livro mágico que vai ajudá-la. Ao 
longo do espetáculo, Operilda passeará por 
diferentes ritmos musicais, estilos e compo-
sitores para conseguir cumprir a sua tarefa. 

Em cena, Andréa Bassitt se apresen-
ta ao lado dos músicos Elaine Giacomelli 
(piano), Cássia Maria (percussão), Clara 
Bastos (contrabaixo), Paula Souza Lima 
(violino), Joca Araújo (clarinete e flauta) e 
Joyce Peixoto (trombone). O repertório traz 
composições de nomes históricos da música 
erudita brasileira, a exemplo de Alberto 
Nepomuceno, Padre José Maurício, Carlos 
Gomes, Villa-Lobos, Camargo Guarnieri e 
Guerra-Peixe; e, também, do gênero popular, 
como Ernesto Nazareth, Chiquinha Gonzaga, 
Xisto Bahia e Tom Jobim, além de canções 
de origens folclórica, africana e indígena 
brasileiras. Já o cenário, assinado por Marco 
Lima, traz referências à floresta Amazônica, 
com resoluções lúdicas e encantadoras.

Diretora do musical infantil Operilda 
na Orquestra Amazônica, Regina Galdino 
também dirigiu Os Saltimbancos e A Arca 
de Noé, com a Banda Sinfônica do Estado 
de São Paulo, bem como a ópera Idome-
neo, no Teatro Municipal de São Paulo, e 
os espetáculos Intimidade Indecente, As 
Pontes de Madison, A Reserva, As Turca e 
o premiado Memórias Póstumas de Brás 
Cubas. Já o maestro Miguel Briamonte, dire-
tor musical do espetáculo, faz, por exemplo, 
orquestrações para a Filarmônica de Jena 
(Alemanha), Sinfônica Municipal de São 
Paulo, Sinfônica de Porto Alegre, Orquestra 
Sinfônica de Curitiba e Orquestra Sinfônica 
de Recife. Ele foi diretor artístico dos con-
certos de Diana King e Milton Nascimento, 
com a Orquestra HSBC, tendo, ainda, reali-
zado a direção musical das seguintes peças: 
Cats, A Bela e a Fera, O Fantasma da Ópera, 
Hair e Priscilla, a Rainha do Deserto. 

Diversidade 

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 18 de março de 2016

Premiado espetáculo infantil estreia 
com duas apresentações no Teatro de 
Arena do Espaço Cultural, na capital 

FOTOS: Divulgação

História musical

n Espetáculo:  Operilda na Orquestra Amazônica 
n Direção geral: Regina Galdino
n Data: Hoje 
n Hora: 9h e 14h
n Local: Teatro de Arena do Espaço Cultural, em João Pessoa
n Endereço: Rua Abdias Gomes de Almeida, no 800, Tam-
bauzinho
n Lotação do teatro: 750 lugares
n Entrada: Gratuita

Serviço

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Andréa Bassitt interpreta 
a personagem de Operilda



Roteiro

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 18 de março de 2016

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

Cia de Teatro Soluar faz encenação 
da Paixão de Cristo em Mangabeira

Rádio Tabajara

BARTOLO Cristovam Tadeu

A Cia de Teatro Soluar apresenta-
ção ao público do bairro de Mangabei-
ra hoje a encenação da Paixão de Cris-
to. A performance, que tem horário 
marcado para começar às 20h, segue 
até o próximo dia 20. O público que se 
interessar em ver o espetáculo basta 
apenas ir até ao Largo do Mercado 
Público de Mangabeira e contemplar 
com seus familiares o show. 

“Aproveitem, vivam conosco esse 
momento de puro prazer artístico e 
se possível emocionem-se”, disse o 
diretor da peça Edilson Alves.

Em dez anos de existência, a Cia 
Soluar se reúne com outros diversos 
artistas, jovens e a comunidade no 
geral, para desenvolver este processo 
de encenação. Nos últimos quatro 
anos o diretor e ator Edilson Alves 
assumiu esse trabalho, além de outros 
colaboradores que estão no processo 
de forma totalmente voluntária.

A proposta da atividade é fazer 
com que as pessoas possam relem-
brar a história do homem que revolu-
cionou o seu tempo. A vida, morte e 
ressurreição de Jesus Cristo que ainda 
hoje é marcada na trajetória da hu-
manidade por ser sinônimo de amor, 
compaixão e fé. 

“Gostaríamos de despertar que 
diante de tantas angústias e incer-
tezas em um mundo cada vez mais 
egoísta, individual e com todas as 

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

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

 Serviço

FOTO: Divulgação

Três biografias escritas
à revelia do artista

Quem ler as 
três biografias 
lançadas no se-
gundo semestre 
de 2015 - “Não me 
Chamem Vandré”, 
do paraibano Gil-
van de Brito (Edi-
tora Patmos, PB, 
2015, 200 páginas, 
R$45,00), “Van-
dré - O Homem 
Que Disse Não”, do 
mineiro Jorge Fer-
nando dos Santos 
(Geração Editorial, 
SP, 2015, 278 pá-
ginas, R$39,90) e 
“Geraldo Vandré – Uma Canção Interrompida”, do 
paulista Vitor Nuzzi (Kuarup Música, SP, 2015, 
352 páginas, R$64,90) - poderá montar amplo 
painel da trajetória do artista pessoense.

Gilvan de Brito revela impressionante tro-
ca de correspondência entre Vandré (datada de 
7/10/1976) e o general Moacyr Barcellos Poty-
guara. Ao longo de doze páginas (74 a 85), fica-
mos sabendo que o compositor enviou ao EMFA 
(Estado Maior das Forças Armadas) requerimen-
to no qual solicitava que “Caminhando” não fosse 
mais vista como “objeto de desacato à imagem 
das instituições militares brasileiras”.

O mineiro Jorge dos Santos teve sua obra 
valorizada pela impecável edição (com índice 
onomástico) da Geração Editorial, que traz dossiê 
fotográfico de 32 páginas. As fotos levam o leitor 
a saboroso mergulho na era dos Festivais, da qual 
Vandré foi um dos mais destacados protagonistas.

O paulista Nuzzi realizou a biografia de maior 
fôlego (e a mais qualificada do ponto de vista 
musical). Além de pesquisar a vida do artista há 
muitos anos, ele lançou seu livro comercialmente 
(antes fizera edição de apenas 100 exemplares 
para amigos), após ler os livros dos colegas. Cita, 
com a devida fonte, a troca de correspondência 
entre Vandré e o general Potyguara descoberta 
por Gilvan. Mas as três biografias deixam a dese-
jar em dois momentos da complexa trajetória do 
artista paraibano: o exílio, no Carnaval de 1969, e 
o tumultuado e negociado regresso, em 1973. 

Maria do Rosário Caetano
Especial para A União

A SÉRIE DIVERGENTE: CONVERGENTE (EUA 2016). Gênero: Fic-
ção Científica. Duração: 121 min. Classificação:12 anos. 
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: 14h, 16h30, 19h e 21h30 (LEG). 
Manaíra4: 14h30, 17h15 e 20h (DUB). Manaíra6: 12h45, 
15h30, 18h15 e 21h (LEG). Manaíra9: 13h45, 19h15 
(DUB) e 16h30, 22h (LEG). Mangabeira1: 13h45, 16h30, 
19h15 e 22h (DUB). Mangabeira3: 12h45, 15h30, 18h25 
e 21h15 (DUB). Tambiá5: 14h, 16h20, 18h40 e 21h (DUB). 

KUNG FU PANDA 3 (EUA 2016). Gênero: Animação. Duração: 
95 min. Classificação: livre. Direção: Jennifer Yuh, Ales-
sandro Carloni. Com Jack Black, Dustin Hoffman e Kate 
Hudson. Sinopse: O sumido pai de Po resolve visitar o filho 
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 
treinar os moradores locais a fim de combater o ser 
malvado. CinEspaço3: 14h, 16h, 18h e 20h (DUB). Manaí-
ra5/3D: 14h, 16h15  e 18h45 (DUB). Manaíra 7/3D: 13h05,  
15h20 e 17h40 (DUB). Manaíra10/3D: 14h15, 17h20 
e 19h45 (DUB). Mangabeira2: 13h25 e 15h45 (DUB). 
Mangabeira4/3D: 14h e 19h (DUB). Mangabeira5/3D: 13h 
e 15h15. Tambiá3: 14h30 e 16h30 (DUB). Tambiá6/3D: 
14h20, 16h20, 18h20 e 20h20 (DUB).

DEUSES DO EGITO (EUA 2016). Gênero: Aventura. Duração: 
127 min. Classificação: 12 anos. Direção: Alex Proyas. Com 
Gerard Butler, Brenton Thwaites, Nikolaj Coster-Waldau. 

Sinopse:  Sinopse: Bek é um mortal pacato que se con-
sidera apenas mais um soldado, e que vive em um Egito 
ancestral dominado por deuses e forças ocultas. Quando o 
impiedoso Set, deus da escuridão, toma o trono da nação 
e mergulha a sociedade no caos, o jovem se unirá a outros 
cidadãos e com o poderoso deus Horus, para formar uma 
expressiva resistência. CinEspaço2: 14h10, 19h10 (DUB) 
e 16h40, 21h40 (LEG).  Manaíra8: 16h45 e 21h45 (LEG). 
Mangabeira4/3D: 16h15 e 21h30 (DUB) e 18h45 (LEG).  
Tambiá4: 13h50, 16h10, 18h40 e 20h50 (DUB).  

 A GAROTA DINAMARQUESA (EUA 2016). Gênero: Drama. 
Duração: 119 min. Classificação: Livre. Direção: Tom 
Hooper. Com Eddie Redmayre, Alice Vikander e Bem 
Whishaw. Sinopse: O longa é uma cinebiografia de Lili Elbe 
(Eddie Redmayne), que nasceu Einar Mogens Wegener e 
foi a primeira pessoa a se submeter a uma cirurgia de 
mudança de gênero. Em foco o relacionamento amoroso 
do pintor dinamarquês com Gerda (Alicia Vikander) e sua 
descoberta como mulher.  Manaíra1: 16h50 (LEG).

COMO SER SOLTEIRA (EUA 2016). Gênero: Comédia. Duração: 
110 min. Classificação: 14 anos. Direção: Christian Ditter. 
Com Dakota Johnson, Rebel Wilson e Leslie Man. Sinopse: 
Alice (Dakota Johnson) acabou de sair de um relaciona-
mento e não sabe muito bem como agir sem outra me-
tade. Para sua sorte, ela tem uma animada amiga (Rebel 
Wilson) especialista na vida noturna de Nova York, que 
passa a ensiná-la como ser solteira. Manaíra1: 14h (LEG).  

DEADPOOL (EUA 2016). Gênero:Ação. Duração:107 min. 
Classificação: 16 anos. Direção: Tim Miller. Com Ryan 
Reynolds, Morena Baccarin e Ed Skrein. Sinopse: A ação 

conta a história de um ex-militar e mercenário, Wade 
Wilson que é diagnosticado com câncer em estado ter-
minal, porém encontra uma possibilidade de cura em uma 
sinistra experiência científica. Recuperado, com poderes 
e um incomum senso de humor, ele torna-se Deadpool e 
busca vingança contra o homem que destruiu sua vida. 
Manaíra2: 13h40, 16h25, 19h e 21h35 (LEG).  Mangabei-
ra2: 18h e 20h30 (DUB). Tambiá2: 14h20, 16h30, 18h40 
e 20h50 (DUB). 

O REGRESSO (EUA 2015). Gênero: Aventura. Duração: 156 
min. Classificação: 16 anos. Direção:Alejandro González 
Iñarritu. Com Leonado DiCaprio, Tom Hardy e Domhnall 
Gleeson. Sinopse: Em 1822, Hugh Glass parte para o oeste 
americano disposto a ganhar dinheiro caçando. Atacado 
por um urso, fica seriamente ferido e é abandonado à 
própria sorte pelo parceiro John Fitzgerald, que ainda 
rouba seus pertences. Entretanto, mesmo com toda ad-
versidade, Glass consegue sobreviver e inicia uma árdua 
jornada em busca de vingança.  Manaíra10: 22h  (LEG).

OS DEZ MANDAMENTOS (BRA 2015). Gênero: Drama. Du-
ração: 120 min. Classificação: Livre. Direção: Alexandre 
Avancini. Com Guilherme Winter, Sérgio Marone e Camila 
Rodrigues. Sinopse: O filme é uma adaptação cinemato-
gráfica baseada na Bíblia e na célebre novela homônima 
da Rede Record, um dos maiores fenômenos de audiência 
dos últimos tempos da televisão brasileira. A épica e 
emocionante saga de Moisés, retratada na novela, que 
cobre mais de cem anos de história e adapta livremente 
quatro livros da Bíblia, ganhará cenas inéditas e um final 
diferente do veiculado na televisão.  Manaíra3: 13h e 
15h45. Tambiá1: 14h e 18h20. 

 

Sexta Rosa na Domus Hall
Hoje, as Perfumadas vão reunir mais de três mil mulheres no evento que 

já virou tradição na cidade de João Pessoa, a Sexta Rosa. Com programação 
que varia entre atrações musicais e palestras, a participantes vão ter a opor-
tunidade de se reunir em um momento de reflexão e adoração. O evento terá 
início às 19h, com abertura de Andréa Machado, líder do Ministério Mulheres 
Perfumadas. Na sequência, a cantora Ana Nóbrega comanda o louvor, Isa Reis 
dá início à pregação da palavra e Andréa Machado encerra a noite.

As vagas são limitadas, mas os ingressos ainda estão à venda nas 
bilheterias da Domus Hall, Gospel Mix, Livraria Shalon e Batista da Liberdade e 
custam R$ 25 a meia entrada e R$ 50 a inteira. Todas as participantes devem 
vestir uma peça de roupa rosa.

Música

atrocidades, com o amor é possível ven-
cer”, comentou o diretor Adilson Alves.

Composta por 30 atores, o 
grupo que irá se apresentar fizeram 
os ensaios e se revezam em vários 
personagens, multiplicam-se em 
cenários, adereços e paixões. Fazendo 
parte desse corpo de artistas pode-
mos destacar Adeilda Neuza (Mulher 
da Negação de Pedro), Adelayne 
Alves (Criança), Aparecida Santana 
(Povo), Alexandra Oliveira (Demônio 
e Madalena), Alessa Guerra (Verôni-
ca), Aluisio Souza (Simão de Cirene), 
Alyson Júnior (Jesus), Bruno Pessoa 
(Ladrão da Cruz e Apóstolo), Carlos 
Eduardo (Pilatos), Edicarlos Araújo 
(João Batista), Estéfane Dantas (Hero-
díades), entre outros grandes nomes 
que fazem parte desse espetáculo. 

Além dos próprios atores, a peça 
ainda contou com a participação de 
alguns dançarinos que fizeram uma 
coreografia para serem apresentadas 
no decorrer da performance. Entre 
os dançarinos estão Cinthya Borges, 
Hildelane Morais, Laura Martins, 
Lohana Torres, Maria Eduarda Lira, 
Maria Luana Torres, Thalia Clara e 
Keity Brandão.

n Evento: Paixão de Cristo 
n Quando: Hoje, mas segue até o dia 20
n Onde: Largo do Mercado Público de Mangabeira
n Horário: 20h
n Entrada gratuita

Serviço

Lucas Silva
Especial para A União Grupo de atores 

encena o espetáculo 
sacro há 10 anos



Programe-se

Hoje

Sábado

Sábado

Domingo
Paixão além das palavras”. 
A exibição acontece às 16h, na 
Estação das Artes, no Altiplano. 

n A casa estará aberta a partir das 15h servindo 
a tradicional feijoada e a partir das 18h o samba 
come no Centro.

n Hora: 20h
n Ingressos: de R$ 20 (inteira) e R$ 10 
(meia entrada).

n Mostra: Couros & Lajedos
n Fotógrafo: Augusto Pessoa
n Período de visitação: Até 14 de abril
n Hora: Das 8h às 18h, de segunda a domingo
n Local: Galeria de Arte Archidy Picado do 
Espaço Cultural, em João Pessoa
n Endereço: Rua Abdias Gomes de
Almeida, no 800, Tambauzinho
n Entrada: Gratuita

Hoje, às 23h, no Espaço Mundo acontece 
mais uma edição do Baile Boom Black, 
voltada para ritmos da black music, como 
rap, hip hop, reggaeton, R&B, ragga e 
funk. Ingressos custam R$ 10 e R$ 5 
(meia) na bilheteria.

Convidando artistas para se jogar no mais malandro 
dos ritmos com formações e pegadas diferenciadas. 
Para o retorno ser em grande estilo, o “Samba do 
Casarão” convida o mestre Totonho para cantarolar 
“Os Sambas que Cartola não quis fazer”...

O PrOjEtO EstACInE ExIbE 
HOjE A PrOduçãO “syLvIA

show de seu Pereira e Coletivo 401 

marca o lançamento do clipe ‘no Mato’

O MóbILE CAFé rEtOMA sEu PrOjEtO
dE sAMbA nAs tArdEs dE sábAdO

A CAMPAnHA dE POPuLArIzAçãO dO 
tEAtrO E dA dAnçA APrEsEntA HOjE
no Teatro Municipal Severino Cabral, Marcelo 
Meira Leite e o Choro Novo com o espetáculo 
“A História do Choro em Música e Prosa”. 

AugustO PEssOA rEtrAtA 
CICLO dO COurO EM ExPOsIçãO
nA gALErIA ArCHIdy PICAdO 

bAILE bOOM bLACk HOjE 
nO CEntrO HIstórICO

Acontecendo no Centro Cultural 
Espaço Mundo, no Varadouro, o 
Show de Seu Pereira e Coletivo 
401 marca o lançamento do seu 
mais novo videoclipe chamado ‘No 
Mato’. O show começa às 23h e os 
ingressos podem ser adquiridos a 
R$ 20 na bilheteria.

FInAL dE sEMAnA

diversidade

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 18 de março de 2016

n Evento: Festa dos anos 80
n data: sexta 18
n Horário: 22h
n Local: Clube Cabo Branco
n Ingressos: R$ 20 

CLubE CAbO brAnCO
tEM dIsCOtECAgEM nA CAPItAL 

Hoje

Hoje

Hoje

n Evento: Illusionize
n data: sexta 18
n Horário: 22h
n Local: Loft142
n Ingresso: r$ 50 

LOFt142 MOvIMEntA CEnárIO
ELEtrônICO COM FEstA ILLusIOnIzE 

Domingo
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