
C6 Paraíba     Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

O Canta Moçada era sempre sucesso. Olha esse no CA-COC

Ai que 

saudade 

me dá!

Ai que 

saudade 

me dá!

Mais medalhas     

A Paraíba conquistou 
mais duas medalhas nos 
Jogos Escolares da Juventude 
2017 categoria 12 a 14 anos. 
Ana Beatriz, na natação, foi 
medalha de prata na prova 
dos 100 metros borboleta e 
a equipe de luta olímpica ga-
nhou uma de bronze. A Para-
íba já acumula sete medalhas 
em três dias de competição. 
As demais medalhas foram 
conquistadas na luta olímpica 
por Lincoln Silva (bronze), 
Luan Silva (ouro) e Kayla-
ne  Cristina (bronze). Já na 
natação, Ana Beatriz também 
levou mais duas medalhas de 
bronzes, sendo uma nos 50 
metros borboleta e a outra 
nos 50 metros peito. A primei-
ra fase desses Jogos, que são 
das modalidades individuais 
já está sendo encerrada e 
a Paraíba já contabiliza seis 
medalhas e isso é um desem-
penho considerado excelente. 

Faltam 4 dias para o lançamento da revista MQA especial

Alunos do Primeiros Degraus em aula de música

Leandro Ramalho e a esposa Simone, com os filhos Letícia e Leonardo

Festival #ADR     

A Domus Hall informa 
que o Festival #ADR, que acon-
tecerá no próximo sábado, dia 
23 de setembro, não será mais 
na casa de shows. O evento foi 
transferido para o auditório da 
Estação Cabo Branco. Partici-
parão do evento os seguintes 
youtubers: Bibi, PokeyBR, Miss 
Pinguina, Flokiis, Sr Pedro, 
Orion e Craft Studios e Rezen-
deevil. Aos que já compraram 
os ingressos e não ficaram 
satisfeitos com a mudança, 
basta se dirigir às bilheterias da 
Domus Hall com o ticket em 
mãos para receber o dinheiro 
de volta. Os que ainda não 
compraram as entradas não 
precisam se preocupar, pois a 
Domus continua sendo ponto 
de venda para este evento.

 NOVO LOCAL: AUDI-
TÓRIO DA ESTAÇÃO CABO 
BRANCO (Estação Ciência)

Data: 23/09/17
Abertura dos portões: 

18h
Início do show: 19h
Valor dos ingressos
SETOR A - ESGOTADO
SETOR A - ESGOTADO
SETOR B (MEIA) R$ 40,00
SETOR B (INTEIRA) R$ 

80,00

Aulão do GEO Sul preparando alunos para o Enem

GEO Sul     
Se Liga no ENEM, 

moçada!!! A Moçada teve 
um aulão de linguagens no 
Colégio GEO Sul, com foco 
no ENEM para as turmas 
de 2° e 3° ano do Ensino 
Médio. O aulão foi realiza-
do na própria instituição, 
incentivando nos alunos 
a confiança em fazer as 
provas! Com metodologias 
ativas e práticas inovado-
ras, os alunos se sentem 
mais confortáveis com o 
espaço escolar, além de 
mais motivados!

Chá Solidário     

Os 62 idosos que vivem 
na Vila Vicentina receberam 
os donativos arrecadados no 
‘Chá Solidário’, promovido 
pela primeira-dama de João 
Pessoa, Maísa Cartaxo. Com 
sorrisos, animação e muita his-
tória pra contar, o sentimento 
de gratidão e amor invadiu a 
instituição, uma das mais co-
nhecidas na capital paraibana. 
Localizada no bairro da Torre e 
terceira entidade do segmen-
to escolhida para receber as 
doações do ‘Chá Solidário’, a 
Vila Vicentina foi criada em 
1944 e desde então abriga 
idosos de diversos municípios.

Garotada alegre durante blitz MQA no Líder

Família em Roma     

O médico urolgista Leandro Tavares viajou para 
Roma, na Itália, juntamente coma família. Uma viagem 
inesquecível!!! Conheço o grande Leandro desde a dé-
cada de 1980, quando ele jogava voleibol pelo saudoso 
IPEP, em João Pessoa. Grande homem e grande profis-
sional!!!!!

Música no Primeiros Degraus     

Olha só a aula de música da moçada no colégio Primeiros 
Degraus, em Bayeux! A combinação de ritmos, harmonia e melo-
dia não é apenas agradável aos ouvidos, mas também trabalha 
a dicção nas palavras e nesta atividade a moçada desenvolveu o 
encontro consonantal ‘lh’!  Essa é a turminha do 1º ano do Ensino 
Fundamental!

Blitz no Líder     

Olha a Blitz MQA!!! Dessa vez, a equipe do MQA foi no 
Sistema de Ensino - Líder e ficou registrado essa Moçada LIN-
DA, eles não perderam a oportunidade de fazer aquela Selfie 
quando a equipe do Blitz MQA chegou. Alunos altamente sim-
páticos e crianças cheias de energia e carisma, dá pra ver pelas 
fotos a fofura dessa Moçada. A equipe foi pela manhã e pela 
tarde. Os professores estão de parabéns pelos cuidados com 
esses pequeninos, tem a nossa total admiração por também se 
fazerem presentes na construção educacional dessa Moçada!!

Turma do Infantil 3 e o ‘caminho com doces’

Teatro de volta     

O prefeito Leto Viana 
assinou o Termo de Cessão 
de Uso que devolve ao mu-
nicípio de Cabedelo a gestão 
do Teatro Santa Catarina. 
Desde 2015, o pedido vinha 
tramitando no Governo 
do Estado. A Prefeitura de 
Cabedelo já conta com um 
convênio federal para a re-
forma do Teatro, através de 
emenda impositiva, no valor 
de R$ 487.500,00. O Termo 
prevê a cessão do Teatro à 
gestão municipal de Cabe-
delo por um prazo de 20 
anos, podendo ser renovado 
por igual período. 

‘João e Maria’ no IPI     

Olha só a atividade que a MOÇADA do Colégio IPI 
realizou com historinhas de João e Maria !!!

A Turminha do Infantil 3 na manhã do dia 14 de 
setembro, direcionado pelo professor(a) em sala de aula, 
construíram o caminho com doces como conta a histori-
nha, acompanha só nas fotos a Historinha João e Maria.


