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Humberto Lira, Silvana Sorrentino e José Carlos dos Anjos

Ai que 

saudade 

me dá!

Ai que 

saudade 

me dá!

Aniversariantes de
hoje

Luciana Araujo Silva, Humberto Cosme de Lira 
(foto à dir.), Katarine Chianca (foto à esq.), Telma 
Tomaz e Mathias Fernando.

Intensivo      

Uma semana de muita 
aprendizagem amor e dedi-
cação. E foi assim a abertura 
do maior e melhor evento 
do Intensivo João Pessoa, 
Semaec 2017. Estão todos 
de parabéns. Em especial a 
equipe DIREITOS, campeã 
2017.

Aula de campo      

Os alunos e alunas 
do sétimo ano do Ensino 
Fundamental da unidade 
Tambaú do colégio GEO 
tiveram uma fantástica aula 
de campo. Eles participa-
ram na segunda-feira (13), 
de uma atividade na Barra 
de Camaratuba. Os alunos 
visitaram o parque eólico, 
no distrito de Mataraca-PB 
divisa com o Rio Grande 
do Norte. Conheceram o 
Parque ecológico do Caran-
guejo/Uçá onde se localiza 
a ONG S.O.S Uçá, que foi 
criado com o objetivo de 
proteger os remanescentes 
dos manguezais da região, 
bem como os caranguejos-
-uçá, ameaçados pela pesca 
predatória na região. Foram 
visitadas também: casa de 
farinha; Rio Camaratuba – 
mangue e foz do rio; e  a 
aldeia indígena dos poti-
guaras.

Estudantes do GEO Tambaú durante aula de campo em Barra de Camaratuba

Anchieta está aniversariando hoje

Game Station      
Todas as terças-feiras o 

Game Station prepara uma 
super promoção para você 
aproveitar com os amigos 
ou a família: a Meia Terça! 
São várias máquinas com 
50% de desconto ! Venha 
correndo aproveitar durante 
todo o dia! Promoção não 
cumulativa. Essa promoção 
não é válida para máqui-
nas de premiação, brindes, 
alimentos, bebidas, dark 
escape, cinema 7D (onde 
houver), Baby Station e Baby 
box.  

Revista MQA sai segunda-feira

ExpoMaster     

Quinta e sexta-feiras 
passadas, rolou mais uma 
edição da ExpoMaster, no 
colégio Master  Centro, em 
João Pessoa, com trabalhos e 
apresentações maravilhosos 
durante todo o dia.  Progra-
mação foi das 8h ao meio-dia 
e também das 14h às 17h. 
Muita música, dança e outras 
manifestações culturais! 
Evento teve apresentação da 
divertidíssima Maria Dubu. O 
diretor Odésio Medeiros disse 
estar orgulhoso do resultado 
apresentado pelos estudan-
tes (sob orientação da equipe 
de professores).

Na próxima segunda-feira, dia 27, a mais nova edição 
da revista MQA estará nos principais points da cidade, nas 
principais faculdades, nas clinicas, nas escolas, nas autoes-
colas, nos hotéis, salões de beleza e nos grandes restauran-
tes. 

A contagem regressiva - cheia de ansiedade - não 
para. Faltam exatamente seis dias para a revista MQA sair.  
Modéstia à parte, a publicação do Moçada Que Agita está 
lindísssima e cheia de informações.

Entre as novidades da revista , teremos a participação 

de Fatima Mendonca , uma socialite bem relacionada com 
a sociedade Paraibana. Também tem cobertura fotográfica 
de eventos nas principais instituições de ensino da região 
metropolitana de João Pessoa. Você não pode deixar de ler 
e ficar por dentro.

Maria Dubu e diretor Odésio Medeiros, no Master

De parabéns      

Hoje é o aniversário 
do colunista Anchieta Maia. 
Maiores presentes são saú-
de, respeito e amor...

A diretora Kátia Cilene acompanhou de perto os Jogos Internos do Intensivo

Capoeira     

Vai rolar o 4º Gingando pela Paz,  dias 8 e 9 de dezembro. Dia 
8, tem um superaulão aberto, a partir das 15h30, na Lagoa, em João 
Pessoa. Dia 9, vai rolar batizado e troca de graduação. Esse evento 
será no primeiro piso do Mangabeira Shopping.

Formandos do GEO Sul em pose para o MQA

Formandos do GEO Sul      

E as lentes do MQA clicaram 
mais uma turma de formandos. Desta 
vez, no GEO Sul, em João Pessoa. 
Coisa mais linda!!!

Consciência 
Negra      

A Prefeitura de João 
Pessoa está com a progra-
mação da campanha ‘16 
Dias de Ativismo’, que é 
realizada em alusão ao Dia 
Nacional da Consciência 
Negra e de Enfrentamen-
to à Violência contra a 
Mulher. A campanha tem 
à frente a Secretaria de 
Políticas Públicas para as 
Mulheres e as atividades 
são até 8 de dezembro.


