
C6 Paraíba     Sexta-feira, 18 de Agosto de 2017

Geração de bailarinas formada pelo grande José Enoch

Ai que 

saudade 

me dá!

Ai que 

saudade 

me dá!
Aniversariantes de

hoje

Welinghton Macedo, Mayra Alejandra Lomelimar-
quez, Marlyson Barbosa (foto à dir.), Kimberly Sills, 
Lane Santos, Josenil Alves da Silva, Luiz Guedes
Ana Karla (foto à esq.) e Alecsandra Soares.

Jampa    
A edição de 

agosto da revista de 
bordo da Gol Linhas 
Inteligentes está nas 
mãos dos passageiros 
da companhia aérea. A 
edição tem como des-
taque uma reportagem 
de sete páginas sobre 
uma João Pessoa que 
muitos turistas ainda 
não conhecem. 

Banco de Leite    
A deputada estadual 

Estela Bezerra realiza hoje uma 
sessão especial comemorativa 
pelos 30 anos de instalação da 
Rede Paraibana de Bancos de 
Leite Humano. A sessão acon-
tece no Plenário José Maria, a 
partir das 9h. A Rede Paraibana 
de Bancos de Leite Humano 
ocupa o 1o Lugar na Região 
Nordeste em cobertura para 
a população. São 26 equipa-
mentos, sendo 21 postos de 
coleta e seis bancos de leite, 
responsáveis pela promoção, 
proteção e apoio ao aleitamen-
to materno, além da coleta 
processamento, controle de 
qualidade e distribuição aos 
recém-nascidos prematuros 
e com baixo peso do nosso 
Estado. 

Duas belas estudantes da CNEC Santa Rita em pose para o Moçada

Programação para comemoração do Dia dos Pais teve muita emoção no colégio Primeiros degraus, na cidade de Bayeux

Belas da CNEC 
Santa Rita    

A CNEC Santa Rita 
estreia a seção ‘Belos e 
Belas’ aqui na coluna. A foto 
de estreia tem duas gatas 
extraordinárias. A institui-
ção acaba de concluir com 
sucesso a terceira edição 
do CNEC Cidadania. A CNEC 
Santa Rita fica localizada 
na rua Patos - Bairro dos 
Municípios. Para maiores 
informações, basta ligar 
para o seguinte telefone: 
(83) 3217-1152 .

Clara Torres apresenta o ‘Pensando em Moda’

Veja programação de hoje no Agosto das Letras

Pensando 
em Moda    

O jeito dinâmico e infor-
mal dos Vídeos postados na In-
ternet inspirou o novo formato 
do programa mais fashion da 
Paraíba, o Pensando em Moda, 
que está de volta à grade de 
conteúdo do Sistema Correio 
de Comunicação. A atração 
apresentada pela jornalista 
Clara Torres foi ao ar em edição 
inédita esta semana, através do 
link play.portalcorreio.com.br.  
Na reestreia o programa trouxe 
nomes como o diretor criativo 
Giovanni Frasson, stylist ícone 
no país, com 30 anos de atua-
ção em revistas femininas (27 
deles na Vogue Brasil, publica-
ção em que ocupou o posto de 
diretor de moda até dezembro 
de 2014). Outro destaque foi o 
verão 2018 da estilista mineira 
Renata Campos (e seu belo 
trabalho com tricot). Também 
teve dicas de estilo do consul-
tor da grife Ricardo Almeida, 
referência nacional em moda 
masculina. 

Três pérolas do papai    
Romildo Lourenço recebeu o carinho de suas três 

pérolas (como ele mesmo define): Karina, Rômulo e Karoline 
Medeiros, no culto da Primeira Igreja Batista, em comemora-
ção ao Dia dos Pais, no Espaço Gospel, em João Pessoa. Karina 
Medeiros é psicóloga. Rômulo é teólogo e líder dos adoles-
centes da Primeira Igreja Batista. Vai ser ordenado pastor no 
próximo dia 27 de setembro. Karoline é aluna do 6º período 
do curso de Enfermagem.

A programação do Agosto das Letras traz, nesta sexta-
-feira (18), o 2º Seminário de Acessibilidade, com Joana Belar-
mino, escritora e professora da UFPB. A convidada abordará 
o tema Acessibilidade na Leitura – entre as barreiras e as 
superações. A atividade acontece no auditório 1 do mezani-
no, das 9h às 12h, no Espaço Cultural, em João Pessoa. 

Já a programação do Quadrinhos Intuados traz ‘Quadri-
nhos em Esquetes’, sob direção de Nyka Barros e Humberto 
Lopes, com a turma de teatro da Funesc às 19h na Gibiteca 
Henfil.  No mesmo horário acontece a abertura da exposição 
“Luzardo e Cristovam” e venda de livros dos homenageados 
produzidos pela editora Marca de Fantasia na Gibiteca Henfil.

Para as crianças, a programação desta sexta-feira 
começa cedo, com contação de história das 9h às 10h com 
Maria José no Palco Nômade. No mesmo horário, acontece o 
workshop Poesia Multimídia com Eunice Boreal (auditório 2). 

Das 10h às 11h os escritores André Ricardo Aguiar e Ro-
berto Menezes discutem o tema ‘Leituras importantes na for-
mação do leitor e do escritor’ com mediação de Jairo Cézar. 
O bate-papo acontece no palco Sérgio de Castro Pinto. 

Às 13h30, no auditório 1 do mezanino o público poderá 
participar gratuitamente do Workshop de Cultura Inclusiva. 

À tarde, as crianças contam com nova sessão de conta-
ção de histórias das 14h às 15h sob comando do Grupo Sala 

Verde no palco Nômade. 
Das 19h às 20h a programação literária apresenta 

lançamento dos livros do Prêmio Literário José Américo de 
Almeida “O peso das gotas”, de Jairo Cézar, “Da vida em 
desalinho”, de Aurélio Aquino, “Poços cavados no tem-
po: Memorial de palavras não ditas”, de Sonielson Juvino, 
“Mentiras ao tempo”, de Edih Longo, “Recados que a-mails.
com”, de Saulo Mendonça, “A menina dos sapatos cor de 
abóbora”, de Juliê Caroline, “Sandálias Vermelhas”, de 
Renata Escarião, “Arco-íris de Alfenim”, de Piedade Farias e 
“Universo Nordestino”, de Paulo Gracino. A atividade é no 
palco Nômade. 

Romildo (de óculos) com Karina, Rômulo e Karoline

Primeiros 
Degraus    

O Dia dos Pais no 
colégio Primeiros Degraus, 
em Bayeux, foi de muitas 
emoções. A instituição fica 
na rua Joaquim Nabuco - no 
Imaculada. Ligue (83) 3232-
5454.


