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POP DESTAQUE

CANTO DA POESIA

LUME DO AMOR
Quando estás assim, em meus braços,
Nossos corpos em estreito contato,
O ar tem algo de mágico, uma aura
De paixão, que nos envolve inteiros,
Como se explodissem mil fogos de
artifício,
Ou um vulcão derramasse as suas lavas.
Então, já não te encontras onde estavas,
Qual se abrisse à nossa frente um
precipício...
E levitas, entre suspiros e sussurros,
verdadeiros
Arautos do imenso desejo que em nós se
instaura,
Levando-nos em viagem de amor, por
trilhas que, de fato,
Desconhecemos, como se a esmo fossem
os nossos passos.
As minhas mãos percorrem o teu corpo,
em plena busca
Do prazer que, aos poucos, da tua alma eu
extraio,
Num passeio pelos floridos caminhos da
tua pele nua...
E vejo em teus olhos esse brilho intenso,
todo especial,
Com que, ao culminante ponto do êxtase,
me convidas,
Tendo, no sorriso, a luz que emana dos
apaixonados.
Nossos carinhos, por uma ardente volúpia
são marcados,
Em ondas, pelas quais são nossas almas
percorridas...
Nossa viagem, então, é como não tivera
começo, nem final,
Uma maratona de delícias, que se renova
e sempre continua,
Quando, a cada momento, ao curso do
prazer eu te atraio
E somos envolvidos pelo lume do amor,
que tudo o mais ofusca.
(Mario Roberto Guimarães)

Pão com Ovo inicia a V Caravana
Depois das onze sessões esgotadas no
Teatro Arthur Azevedo em São Luís
(MA), a Cia Santa Ignorância, autora da
peça "Pão com Ovo" retorna aos interiores
do Maranhão para fazer literalmente uma
grande festa recheada de risos.
A V Caravana do Pão com Ovo tem início
nesta sexta-feira e levará muita animação
e descontração todas as noites, até o dia
22 de setembro, sempre às 19h, em sete
cidades do estado.
Nas últimas quatro edições, a comédia
passou por quarenta cidades do Maranhão,
uma média de 120 mil pessoas que
assistiram nesses quatro anos. E detalhe:
todas as apresentações são gratuitas.
Todas as praças transformam-se em
um verdadeiro Teatro. "Temos uma
megaestrutura de som, palco, luz cênica
de primeira qualidade, acabamos levando
um teatro através de uma caixa cênica
recheada de surpresas, temos a certeza o
público vai se surpreender", conta César
Boaes.
Os temas encenados e que levam as
pessoas às gargalhadas e ao mesmo tempo
as fazem refletir sobre questões sérias
que nos permitem análises do dia a dia
e mostram ao público a importância do
Teatro para essas discussões, levando
sempre através do riso, o respeito e
verdade.

Personagens – César Boaes leva ao palco
todo charme e elegância de Clarisse
Milhomens, já Adeilson Santos, mostra
a simplicidade de Dijé e agora, o nome
novo integrante, Davyd Dias, o Seu Riba.

PROGRAMAÇÃO:
Famosa de Serra Negra – 30 de agosto,
sexta-feira.

Açailândia – 1 de setembro, domingo.
São José de Ribamar – 6 de setembro,
sexta-feira.
Pedreiras – 8 de setembro, domingo.
Carutapera – 14 de setembro, sábado.
Coelho Neto – 20 de setembro, sexta.
Buriti Bravo – 22 de setembro, domingo.
Todos os dias, sempre às 19h e com
entrada gratuita.

Anand Rao realiza apresentação dupla em São Luís

Aluga- se Quitinete
no Filipinho
Telefone:

98827-2475

O músico, poeta e jornalista
Anand Rao faz duas
apresentações em São Luís,
nesta sexta-feira, às 19h00, no
Buriteco Café (Rua Portugal),
e sábado noEmpório Casa Real
(Rua Couto Fernandes), às
16h00.
Todas as apresentações de Anand
Rao têm um diferencial; ele faz
músicas no palco, na hora. Cada
música tem variações de ritmos,
sequências harmônicas, não
sendo rap nem repetente, e ele
costuma chamar o trabalho de
MPBJazz.

FATOS DO DIA 29
* 1968 - O estado de exceção é implantado na Guatemala.
1969 - Um desabamento de terras na Guatemala causa a morte de 80
pessoas.
* 1973 - O presidente Anuar el Sadat se reúne com o coronel Gadaffi
no Cairo e impõe o abandono do projeto de união entre Líbia e Egito.
* 1975 - O presidente do Peru, general Juan Velasco Alvarado, é
destituído de seu cargo e substituído pelo também general Francisco
Morales Bermúdez.
* 1975 - Morre, aos 92 anos, o estadista Eamon de Valera. Ele lutou
pela independência da Irlanda do Norte e foi presidente do país de
1959 e 1973.
* 1982 - A atriz Ingrid Bergman, estrela de Casablanca, morre de
câncer aos 67 anos.
* 1986 - O rei Hassan II anuncia pela televisão a ruptura do tratado de
união entre Marrocos e Líbia, firmado dois anos antes.
* 1987 - Morre Lee Marvin, ator norte-americano de cinema.
* 1993 - Israel anuncia um acordo prévio com a OLP, para auto-gestão
da Faixa de Gaza e da cidade de Jericó.
* 1994 - Fidel Castro anuncia a adesão de Cuba ao Tratado de
Tlatelolco, que proíbe a proliferação de armas nucleares na América
Espanhola.
* 1994 - Refugiados cubanos pedem asilo político ao Brasil depois de
passarem cinco dias à deriva e serem resgatados no Golfo do México.

Música de recados, poemas,
e-mails, letras feitas em
guardanapos, mensagens feitas
pelo público que está assistindo.
Também passeia pela MPB
com uma interpretação própria,
com seu próprio bit, raramente
copiando a forma como a música
foi gravada.
Na área musical, tem cerca de
50 CDs lançados todos para
download que se encontram em
diversas plataformas como One
RPM, Itunes, Spotify e etc.
Na área poética lançou 20 livros
de poemas.

Samba que Roda
Samba da melhor qualidade para
comemorar os 407 anos de São Luís. É
desta forma que, em setembro, a capital
maranhense se transformará na "capital
do samba" graças à realização do Projeto
Samba Que Roda, uma grande festa aberta
ao público que entrará para a história da
cidade.
O evento ocorrerá no dia 7 de setembro,
a partir das 19h no Ceprama, sob o
comando dos sambistas locais: Serrinha do
Maranhão, Nivaldo Santos e Boscotô. A
entrada é gratuita.
No repertório, composições de artistas
da terra e clássicos de grandes nomes do
cenário nacional, em mais de seis horas
seguidas de shows.
As participações especiais ficam por conta
de Inácio Pinheiro, Marlon Chico, Macaé,
Adão Camilo e Dadá Maravilha.

SERVIÇO
O quê: Projeto Samba Que Roda
Quando: 7 de setembro, às 19h
Onde: Ceprama
ENTRADA GRATUITA

Tem início nesta quinta-feira, 29, de
agosto, e segue até o dia 1º de setembro,
das 17h às 23h, na Praça Maria
Aragão, o Food Truck Festival, evento
promovido pela Prefeitura de São Luís e
empreendedores do setor. A ação integra
as comemorações pelo aniversário de 407
da cidade, celebrado dia 8 de setembro.
Além de um evento gastronômico, o
Food Truck Festival abre espaço para
apresentações culturais de artistas locais,
atraindo ainda mais o público para a ação
que reunirá mais de 20 empreendimentos
entre food trucks, food carts e food bikes.
O Food Truck Festival vai oferecer ao
público produtos como hambúrgueres,
pastéis, pizzas, chopp artesanal, doces,
steaks e defumados. Durante o festival,
haverá apresentação de DJs, bandas
e artistas locais. No dia 29, quem se
apresenta no festival é a banda Vertigo e
no dia 30, a banda Stamina. Já no sábado
(31), se apresenta o maranhense Jamilson
Jackson e no domingo (1°), os cantores
Tássia Campos e Jhoie Araújo.
Além da gastronomia e das apresentações
culturais, o Food Truck Festival contará
com o espaço kids, voltado para o público
infantil.

Ocupa CCVM 2019
Centro Cultural Vale Maranhão divulga
projetos selecionados
O Centro Cultural Vale Maranhão
selecionou seis propostas entre mais de
140 inscritas para compor a programação
do Ocupa CCVM 2019. A seleção
contemplou projetos nas áreas de
fotografia, performance, animação, teatro
e cultura negra. A programação terá início
em outubro.
Selecionados Ocupa CCVM 2019:
Artes Visuais/ Fotografia
Brinquedos Encantados – Albani Ramos
(São Luís)
Evento/Festival
Festival Cabeça de Nêgo – Pedro
Sobrinho (São Luís)
Artes Cênicas/ Performance
Olho D’água: sobre a pedra e o pó –
Eliara (São Luís)
Oficinas
CurtaAnimAção: Curso Básico de
Desenho Animado – Dupla Criação (São
Luís)
Processos Contemporâneos: performance
e desdobramentos – Wilka Sales (São
Luís)
Confecção e Improvisação com Máscaras
– Gilson César (São Luís)

