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Quem ainda deseja matricu-
lar seu filho na rede particular de 
ensino, corre que dá tempo. O 
Moçada Que Agita ainda dispõe 
de mais de 200 bolsas de 
estudo, com descontos que 
vão de 10% a 50%. São mais 
de 50 colégio parceiros que 
vão do Ensino Fundamental 
ao Médio. 

Não deixe de essa oportunida-
de passar, ligue agora mes-

mo para um de nossos 
números e fale com um 
dos nos atendentes. 
Educação é coisa séria e 
seu filho merece ter uma 
boa educação. Nosso 

números são: (83) 9.8893-3225, (83) 
9.8855-0003 ou 32748600. 
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Inscrições
As inscrições do 

ENEM para Moçada come-
çam a partir do dia 19 de 
fevereiro na Fesp Faculda-
des, das 14 às 22h. O pro-
jeto é uma parceria entre a 
Fesp Faculdades, Sistema 
Correio de Comunicação 
e Moçada Que Agita, que 
irá fornecer 100 bolsas e 
material didático para os 
100 participantes melhor 
classificados numa prova 
de seleção.

Os interessados em 
participar devem realizar 
o pagamento de valor 
único de R$ 30,00 e se 
submeterem a uma prova. 
Os candidatos com as 
maiores notas terão aulas 
diárias, de segunda a sex-
ta-feira, das 18h30 às 22h, 
na Fesp Faculdades, até 
o final das últimas provas 
do ENEM 2018. As inscri-
ções também poderão ser 
realizadas através do site 
mocadaqueagita.com.

A coordenação é do 
professor Danilo Araújo 
Saraiva. O Enem pra Mo-
çada é mais uma ação do 
empresário Anchieta Maia, 
em parceria com o Siste-
ma Correio de Comunica-
ção. Quem quiser maiores 
informações, pode entrar 
em contato através do 
Whatsapp (83) 98893-3225 
ou (83) 9885-5003.

200 BOLSAS DE ESTUDOS
Se você ainda não matriculou seu filho, corre que ainda dá tempo

Darwinismo 
social

O Darwinismo 
Social foi uma teoria 
desenvolvida entre os 
séculos XIX e XX pelo 
filósofo britânico Herbert 
Spencer. Dessa forma, 
tomando como referência 
os estudos científicos de 
Charles Darwin, partiu da 
premissa que existiam 
sociedades superiores 
a outras. Assim, aquelas 
que se sobressaíssem físi-
ca e intelectualmente das 
demais acabariam por se 
tornar governantes e as 
demais tenderiam a desa-
parecer. O discurso do Da-
rwinismo Social foi usado 
como um instrumento 
racista que buscava 
justificar a superioridade 
do europeu e a partilha 
dos continentes africano, 
asiático e oceania pelos 
dominadores, episódio 
conhecido como Neoco-
lonialismo.

Pré-estreia do novo filme da 
Marvel lota cinemas do Manaira

PANTERA NEGRA

A cobertura do Moçada Que Agita da 
pré-estreia do filme do Pantera Negra foi 
um sucesso! Além de toda a galera que foi 
conferir o primeiro filme da Marvel Stu-
dios do ano, teve uma série de atividades 
durante o evento, que aconteceu nesta 
quarta feira (14).

Já na espera do filme, uma equi-
pe de desenhistas realizou uma sketch 

session com quem estava se preparando 
para conferir a sessão. Na hora do filme o 
pessoal do Studio Made in PB, em parceria 
com HQPB, Pipoca Club, Nerdbate, Stamp 
Express, sorteou vários brindes com quem 
estava nas salas pra assistir ao filme. E 
os ganhadores da promoção da nossa 
Fanpage puderam aproveitar o filme, que 
empolgou todos os expectadores.

Antes da exibição do filmes, além da sketch session, houve sorteio de brindes

Motoqueiros foram contratados para deixar os ingressos na suas casa

Começou ontem as vendas 
do primeiro lote dos ingressos 
para o espetáculo Velhos Tem-
pos, do Moçada Que Agita, com o 
show de quatro grandes nomes 
da música nacional das décadas 
de 60 a 80, os cantores Gilliard, 
Zé Roberto, Hélio Santisteban 
e Carlos André. Para aqueles 
que comprar mais de quatro 
ingressos, ou alguma das nossas 
mesas, para sua 
melhor comodi-
dade, o Moçada 
Que Agita 
contratou 
especial-
mente 
três 
motoqueiros para deixar seu 
pedido na sua própria casa.

HORÁRIO - O show, que 
contará com a abertura do DJ 
Alemão, acontecerá a partir das 
21h30, na Blu’nelle, oferecendo 
o melhor conforto para curtir a 
noite. O show vai ser a chance 
de reunir seus melhores amigos 

para reviver todos os sucessos 
dos cantores e recordar bons 
momentos.

PREÇOS - A entrada indivi-
dual está a R$ 40,00 e as mesas, 
com lugar para 4 pessoas, R$ 
300,00. A mesa Amigos para 
Sempre, com direito 16 lugares, 
terá o valor de mil reais. Todos 
os valores podem ser 

divididos em 5x 
no cartão.

TE-
LÃO - O 

show será 
mesmo inesquecível e 

cheio de novidades. Além das 
atrações musicais e de sorteio 
de brindes aos presentes, dez 
casais serão sorteados para 
conhecer o camarim das estre-
las. Outra novidade durante o 
espetáculo será a exibição de 
fotos recordações suas, basta 
levá-las, que serão expostas 
no telão montado ao lado do 
palco principal. 

Receba seu ingresso em casa

Na Domus Hall
Dia 09 de março de 

2018 é a vez de reviver 
grandes sucessos ao lado 
de Raça Negra, Magníficos 
e a banda de abertura Mi-
randinha. O show será na 
Domus Hall, no Manaira 
Shopping. Os ingressos 
estão à venda na própria 
casa de show e na Censu-
ra Livre. 

No Game Station
O Game Station está 

cheio de novidades para 
este mês de fevereiro. 
Agende uma festa de ani-
versário durante a semana 
e aproveite um Game 
Station com mais como-
didade para sua família. 
Se agendar para o turno 
da tarde, você também 
terá vantagens especiais. 
Você pode ainda escolher 
um copo colecionável da 
Família Mostro.

Além destas ofertas, 
o Game Station está cheio 
de novidades. Na compra 
de um dos novos combos, 
você ganha 20% de bonus 
na hora. Mais informações 
através do 3246-7975, ou 
no Game Station Man-
gabeira Shopping, pelo 
3238-9267.


