
C6 Paraíba     Sexta-feira, 23 de Junho de 2017

Marcílio, Costinha, Poliana, Milena, Marcella, Patrícia e Diego

Ai que 

saudade 

me dá!

Ai que 

saudade 

me dá!
Aniversariantes de

hoje

Daniela Marcelino, Luciano Grisi Guedes, Jacke-
line Michelly (foto à esq.), Telma Bomfim, Mônica 
Marques, Auriêda Rocha Lucena, Marcos Gomes 
Atanasio, Delegada Joana Darc,  Xhico Raimerson 
(foto à dir.), Carla Janaina e João Batista.

S. João da Ladeira    

A  banda Cabruêra é 
a principal atração do São 
João da Ladeira, que chega 
ao seu terceiro ano. Man-
tendo a tradição, o evento 
acontece hoje (23), véspera 
de São João, a partir das 
22h, no Ateliê Multicultural 
Elioenai Gomes. A abertura 
é com o grupo Candeeiro 
Natural (Campina Grande-
-PB), com o seu reggae pé 
de serra. Os ingressos cus-
tam R$ 10 (meia-entrada) e 
R$ 20 (inteira).

Meia Maratona    

Os interessados 
em participar da edição 
2017 da Meia Maratona 
Cidade de João Pessoa, 
promovida pela Secreta-
ria de Juventude, Espor-
te e Recreação (Sejer), já 
podem se inscrever. O 
procedimento é feito so-
mente pela internet, no 
endereço eletrônico ht-
tps://www.joaopessoa.
pb.gov.br/maratona/ até 
o dia 25 de julho. No site, 
desenvolvido pela Uni-
dade Municipal de Tec-
nologia da Informação 
(UMTI) da  PMJP, está 
disponível o edital da 
competição, instruções 
para inscrição, entrega 
dos kits para os atletas e 
geração automática do 
boleto para efetivar as 
inscrições.

Criançada do Evolução veio com lindos pijamas e seus bichinhos de pelúcia

Junho Verde    

O Junho Verde, Mês do Meio Ambiente,  continua plantando árvores em áreas de João Pessoa. 
Mudas foram plantadas na Escola Municipal de Tempo Integral Deputado Fernando Milanez, em 
Gramame. O Junho Verde é desenvolvido pela PMJP, por meio da Semam. Quinze mudas de árvores 
nativas foram plantadas em toda a área da escola e 100 mudas distribuídas com os pais de alunos.

Space Kids 1    

O Arraiá Space kids 
foi realizado no pavilhão 
da  APCEF, um lugar onde 
as crianças e a família  se di-
vertiram com muita alegria. 
Além das apresentações 
das crianças, houve muita 
animação com o forró tra-
dicional apresentado pelo  
trio pé de serra Kentura 
Nordestina.

Space Kids 2    

 Os pais e familiares 
puderam aproveitar uma 
deliciosa mesa de comidas 
típicas com cardápio bem 
variado (pamonha, canjica, 
milho verde, paçoca, cocada, 
purê de macaxeira, espeti-
nhos, mugunzá, caldinhos, 
arroz doce, bolo pé de mole-
que, de mandioca, de milho... 
Barraquinha de pipoca e 
cachorro quente bebidas e 
muito mais). Tudo foi pre-
parado com muito carinho 
pela diretora geral e equipe 
da escola. Para as crianças 
brincadeiras como: Pescaria 
acerte a lata, acerte o alvo, 
pula-pula... Tudo de bom!

Bolsas no IESP    

A faculdade com a me-
lhor estrutura da cidade. Em 
mais de 15.000m², o IESP é 
composto por sete blocos 
construídos e a nova Clínica 
Escola Integrada de Saúde, 
equipada com modernos 
laboratórios e clínicas para 
atendimento ao público nas 
áreas de Odontologia, Enfer-
magem, Fisioterapia, Nutri-
ção e Psicologia. Inscreva-se 
para o vestibular tradicional 
do IESP e concorra a bolsas 
de até 100% para os primei-
ros colocados.

MedioTec    

O governador Ricardo 
Coutinho lançou o Programa 
MedioTec na Paraíba. O even-
to foi realizado na Escola Es-
tadual Cidadã Integral Dona 
Alice Carneiro, localizada na 
Avenida Sapé, no bairro de 
Manaíra, em João Pessoa – 
PB. O MedioTec é mais uma 
ação do Ensino Profissional 
dentro do grande grupo de 
ações do ParaíbaTec, realiza-
do por meio da Secretaria de 
Estado da Educação (SEE).

SuperGeeks    

Durante as férias, 
o SuperGeeks terá duas 
modalidades de curso, 
uma pela manhã e outra 
à tarde. Pela manhã, os 
cursos serão semanais: de 
03/07 à 07/07, QuickCode 
de games 2D; de 10/07 a 
14/07,- QuickCode de Mi-
necraft; de 17/07 a 21/07, 
QuickCode de Robótica; de 
24/07 a 28/07, QuickCode 
de Minecraft. À tarde, a 
programação é semanal: 
Segundas - QuickCode 
de games 2D. Terças - 
QuickCode de Minecraft.
Quartas - QuickCode de 
Robótica. Quintas - Curso 
Extra de Roblox. Sextas - 
Curso Extra de Youtube. 
Durante esse período ainda 
serão ofertadas oficinas de 
PixerArt e serão realizados 
campeonatos de Minecraft 
e GameJams de desenvolvi-
mento em 2D.

Evolução: Maternais e a noite    

Festa no ‘Arraiá do Space Kids’ foi sucesso total

Como parte dos estudos sobre as características da noite, 
os pequenos dos maternais do colégio Evolução vieram vesti-
dos à caráter para uma aula super divertida na última sexta-fei-

ra. Confira o clique abaixo! O colégio Evolução fica localizado na 
Rua Ovídio Mendonça, 130 , bairro de Miramar, em João Pessoa. 
Para maiores informações, basta ligar (83) 3244-7711.


