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POP DESTAQUE

CANTO DA POESIA

As Rosas
Quando soberbas, são lindas.
Quando delicadas, são cheirosas.
Belas, as rosas não são vaidosas.
São cheias de ternuras infindas.
Nas hastes estão sempre sorrindo.
Só se envergam ao toque de mãos
carinhosas.
Rosas noctívagas, noctívagas rosas
pelas noites perfumes vão rescendendo.
Mesmo lindas têm espinhos as rosas
e podem ferir corações incautos,
descuidasosos.
ao toque brutal, fero e indelicado.
Assim como as rosas também me inclino
ao afago amoroso, ao toque divino
das mãos e beijos cálidos do ser amado.
(Pedro Paiva)

FATOS DO DIA 03
1431 - Gabriele Condulmer é eleito Papa
Eugênio IV.
1707 - Com a morte do imperador
mongol, Aurangjeb, na Índia, Bahadur o
sucede.
1848 - Karl Marx é expulso da Bélgica.
1861 - É proclamada a emancipação dos
servos na Rússia.
1875 - A ópera Carmem, de Georges
Bizet, estréia em Paris.
1878 - Bulgária é libertada de cinco
séculos de domínio turco-otomano.
1932 - Forças chinesas são expulsas de
Xangai pelos japoneses.
1933 - Terremoto de 8,3 graus na escala
Richter mata quase 3 mil pessoas no
Japão.
1944 - Aviões de guerra dos EUA fazem
seu primeiro ataque na II Guerra Mundial.
1974 - Avião turco cai logo após decolar
do aeroporto de Paris matando 350
pessoas.
1978 - O corpo de Charles Chaplin é
roubado de seu túmulo. Os ladrões seriam
presos semanas depois.
1996 - Bomba colocada em um ônibus
explode no Centro de Jerusalém matando
19 pessoas.
1997 - Um trem de passageiros descarrila
no Paquistão matando 125 pessoas e
ferindo mais de 450.
2000 - Augusto Pinochet retorna ao Chile
como um homem livre, 16 meses depois
de ter sido detido no Reino Unido por
crimes cometidos durante seu governo.
2002 - Os cidadãos suíços votam a favor
da entrada do país na ONU.

Nascimentos
» Alexander Graham Bell (1847-1922),
escocês-americano inventor do telefone
» Jean Harlow (1911-1937), atriz
americana
» Arthur Antunes Coimbra (1953-), Zico,
jogador de futebol
» kelly Key (1983-), cantora

Maranhenses terão mostras competitivas
exclusivas no 43º Festival Guarnicê de Cinema
Realizadores maranhenses ou de filmes
de curtíssimas, curtas e longas-metragens,
reportagens televisivas de caráter
documental e especial, seriadas ou não,
videoclipes e filmes publicitários que
tenham temas relacionados diretamente
ao Estado do Maranhão terão mostras
competitivas exclusivas no 43º Festival
Guarnicê de Cinema. As inscrições são
online, gratuitas e podem ser feitas até
o dia 27 de março deste ano no site do
evento: guarnice.ufma.br.
Os curtas deverão ter duração de até 30
minutos; longas a partir de 50 minutos,
curtíssima-metragem até 60 segundos;
videoclipe deverá acompanhar a duração
da música; reportagem televisiva de
caráter documental e especial, seriada ou
não, deverão rigorosamente ter duração de
3 a 6 minutos e filme publicitário deverá
ter duração máxima de até 90 segundos.
A 47ª edição do festival acontecerá
de 05 a 12 de junho/20, em São Luís/
MA.Segundo a Pró-reitora da Proec,
Profª. Drª. ZefinhaBentivi, o realizador
maranhense "deverá indicar na ficha de

inscrição se deseja participar da Mostra
Nacional Competitiva Guarnicê de
filmes longas e curtas-metragens e da
Mostra Competitiva Guarnicê de Filmes

Maranhenses de curtas e longas-metragens
ou somente da Mostra Competitiva
Guarnicê de Filmes Maranhenses de
curtas e longas-metragens".

apreço por arte contemporânea e sou
um amante do audiovisual, então resolvi
criar um evento que funcionasse como
uma exposição de vídeos experimentais e
videoarte, que não só abrisse um mercado
para produção de vídeos curtos, mas
que desse ao público maranhense novas
perspectivas de arte", considera.

As três melhores produções nas
categorias: melhor videoarte/vídeo
experimental maranhense; melhor
videoarte/vídeo experimental para
o público e melhor videoarte/vídeo
experimental receberão troféus.
Mais informações pelo telefone 3232
6363.

Considerado um dos maiores humoristas
do Brasil, Zé Lezin chega a São Luís para
realizar dois shows da turnê "A Volta do
Matuto", dias 13 e 14 de março, às 21h,
no Teatro Arthur Azevedo.
Trazendo no seu lastro causos e piadas
novas, e relendo algumas que o público
geralmente cobra, o humorista Nairon
Barreto, ou Zé Lezin, oferece além do
humor escrachado um bocado de estórias
engraçadas.
Com um repertório renovado, que como
bem diz o próprio Nairon Barreto pode
ser usado em casa para momentos de
baixo astral. Para quem conhece o
trabalho de ZeLezin de perto, talvez seja
desnecessário dizer sobre seu empenho
em defesa da Cultura Popular Nordestina.
“Sou um apaixonado por Luiz Gonzaga,
por Patativa do Assaré e pelos novos
cantores de música nordestina como
Flávio José, Maciel Melo e Pinto do
Acordeon entre tantos outros”, diz.
Vendas antecipadas na bilheteria e site do
Teatro Arthur Azevedo, e Foto Sombra do
Shopping da Ilha.

Mostra de
Videoarte
Estão abertas as inscrições para a Art
120",Mostra de Videoarte que o Centro
Cultural Vale Maranhão recebe durante
este mês de março.
O projeto selecionado pelo edital Pátio
Aberto tem como objetivo incentivar
a realização de vídeos como expressão
artística. As inscrições estão abertas
para realizadores de todo o Brasil, até a
próxima sexta-feira, 06 de março.
As produções deverão ter a duração
máxima de 120 segundos (120") e a
temática é livre. Serão selecionados 35
vídeos, que vão ser exibidos em quatro
dias da programação.
Para o criador do projeto, o técnico em
cinema pelo IEMA, Jerry Quadros, há
uma carência de mostras de videoarte
e vídeos experimentais no cenário
audiovisual maranhense, o que o
incentivou a inscrever o projeto no
edital Pátio Aberto."Tenho um enorme

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020. A Câmara
Municipal de Capinzal do Norte/ MA, através de seu Pregoeiro Oficial,
torna público aos interessados que realizará às 10:00 (dez) horas do
dia 17 de março de 2020, na sala do Gabinete da Câmara Municipal de
Capinzal do Norte - MA, localizada na Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista
Alegre - CEP: 65735-000., Licitação, na modalidade Pregão Presencial,
tipo Menor Preço, para a contratação de empresa para prestação de
serviços gráficos de interesse da Câmara Municipal de Capinzal do
Norte - MA, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço
supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08 às 12 horas, onde poderão
ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante mídia eletrônica
no site da Câmara Municipal de Capinzal do Norte – MA www.
cmcapinzaldonorte.ma.gov.br. Qualquer modificação no Edital será
divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada
aos interessados que adquirirem o Edital. Pedidos de esclarecimentos
deverão ser protocolados no endereço acima. Capinzal do Norte - MA,
27 de fevereiro de 2020. Jardel Kassio da Silva Medeiros. Pregoeiro
oficial.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020. A Câmara
Municipal de Capinzal do Norte/ MA, através de seu Pregoeiro Oficial,
torna público aos interessados que realizará às 14:00 (quatorze horas)
horas do dia 17 de março de 2020, na sala do Gabinete da Câmara
Municipal de Capinzal do Norte - MA, localizada na Avenida Lindolfo
Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000., Licitação, na modalidade
Pregão Presencial, tipo Menor Preço, para a contratação de empresa
para aquisição de material de limpeza de interesse da Câmara Municipal
de Capinzal do Norte - MA, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17
de julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993. O Edital e seus anexos estão à disposição dos
interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08
às 12 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos
mediante mídia eletrônica no site da Câmara Municipal de Capinzal do
Norte – MA www.cmcapinzaldonorte.ma.gov.br. Qualquer modificação
no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93
e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital. Pedidos
de esclarecimentos deverão ser protocolados no endereço acima.
Capinzal do Norte - MA, 27 de fevereiro de 2020. Jardel Kassio da Silva
Medeiros. Pregoeiro oficial.

CCVM promove
oficina de como
montar áudio
em show
O Centro Cultural Vale Maranhão
promove no próximo sábado (7), das 14h
às 18h, a oficina Como Montar o Áudio
de um Pequeno Show, com Milton Braz
(Grupo Zona).
A oficina vai simular a montagem de
um pequeno show, mostrando cada
etapa necessária para criar um bom
áudio. Conteúdos que serão tratados:
criação e elaboração de projetos de áudio,
rider técnico (mapa de palco, backline,
input list), noções de pré-produção,
montagem, desmontagem, passagem e
operação de som.Não é necessário que
o participante tenha conhecimentos em
áudio e som.Número de vagas: 25
Milton Braz é músico, toca nas bandas
Eclipse Oculto e Forte Apache. Foi
sonoplasta e técnico de som nos Teatros
Alcione Nazaré e Arthur Azevedo, de
2013 a 2015. Estudou áudio e produção
musical na Audiobrazil (SP). Atua como
profissional de som em diversos eventos.
Os interessados devem enviar nome,
telefone e nome da oficina para o
e-mail: contato@ccv-ma.org.br.Inscrições
gratuitas.

