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Imortal da APL, Marcos
Cavalcanti assina
'Complexo Arquitetônico
Carmelita da Paraíba'
hoje, às 17h, no TJPB

PB ganha 1º lugar
em festival no ES
D

Arte sacra reunida
Desembargador Marcos Cavalcanti lança obra sobre Carmelitas hoje em João Pessoa
Tiago Germano

O desembargador Marcos
Cavalcanti lança hoje, em João
Pessoa, um dos quatro livros de
sua autoria que estão no prelo
para sair este ano: Complexo
Arquitetônico Carmelita da Paraíba - Arte Sacra nas Igrejas do
Carmo e Santa Tereza.
A obra será apresentada
hoje, às 17h, na Sala de Sessões
do Tribunal Pleno 'Desembargador Manoel da Fonseca Xavier de Andrade'. A programação integra a agenda cultural
do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), promovida pela Comissão de Cultura e Memória
presidida pelo autor.
Também presidente do
Tribunal Regional Eleitora da
Paraíba (TRE-PB), Cavalcanti
publica a obra em edição com
texto traduzido em quatro idio-

mas: português, inglês, francês
e espanhol.
"Nós temos história, literatura e arquitetura. Existe
uma série de palavras que na
realidade nós só entendemos
vendo esse complexo antigo
arquitetônico e uma tradução
como o barroco, que é um estilo arquitetônico que surgiu
na Europa no século 18. É uma
obra também destinada não
só a historiadores e arquitetos,
mas especialmente a turistas
que visitam a Paraíba", justifica
o desembargador no material
de divulgação do livro.
Composto por fotografias e
notas explicativas, o volume reúne imagens de arcos, estátuas,
púlpitos, altares e móveis das
Igrejas de Nossa Senhora do
Carmo e Santa Teresa D'Ávila
da Ordem Terceira do Carmo,
bem como do Convento Car-

melita da paraíba, hoje Palácio
do Arcebispo Metropolitano.
A Ordem Carmelita foi uma
das quatro ordens religiosas
católicas que, historicamente,
participaram da colonização
portuguesa da Paraíba. As outras foram as ordens jesuíta,
franciscana e beneditina. Segundo Marcos Cavalcanti, cada
uma possuía sua característica
arquitetônica. "Visitando as
igrejas e os conventos, nós vemos como há diferenças entre
essas quatro ordens religiosas",
aponta.
A obra foi introduzida pela
historiadora Glauce Maria
Navarro Burity, autora de A
Presença dos Franciscanos na
Paraíba através do Convento
de Santo Antônio (1988), e prefaciada pelo frei Luiz Nunes Pereira, reitor da Igreja da Nossa
Senhora do Carmo em Olinda

(PE) e diretor espiritual da Ordem Terceiro da Carmo.
O desembargador Marcos
Cavalcanti já assinou outros
13 livros e, no último mês de
março, assumiu posto na Academia Paraibana de Letras
(APL), na vaga da cadeira nº
17, deixada por Joacil de Britto
(1923-2012).
“Estou com uma obra na
gráfica sobre o centenário de
um grande político paraibano,
nascido em Mamanguape, que
foi o deputado José Fernandes
de Lima, traçando a biografia
dele e esse livro deverá ser lançado agora em agosto. E estou
ultimando mais duas obras, a
história do Tribunal Regional
da Paraíba, como nós temos
do TJ, de Deusdete de Leitão,
estou escrevendo uma obra similar sobre o TRE, e uma outra
sobre a história da APL", avisa.

SALVE A RAINHA. Grupo participará de evento na Inglaterra em 2014
Audaci Junior

A banda Os Gonzagas foi a
grande vencedora da 13ª edição do Festival Nacional Forró
de Itaúnas (Fenfit), realizado
semana passada no Espírito
Santo.
O grupo paraibano ganhou
dois troféus no evento: o primeiro lugar como Melhor Banda e o prêmio de Melhor Letra
pela música inédita ‘Ah, se eu
fosse dois’, que ficará em poder
do festival por um ano e fará
parte de uma coletânea dos
vencedores da edição 2013.
A composição foi feita
pelos integrantes Felipe Alcântara, Carlos Henrique e
Yuri Gonzaga. A banda concorreu com grupos oriundos
da Bahia, Minas Gerais, São
Paulo, Rio de Janeiro e Espírito
Santo. “O primeiro lugar teve

uma série de critérios como
performance no palco, figurino e musicalidade”, aponta o
percussionista Daniel Costa ao
JORNAL DA PARAÍBA.
Com a colocação, eles ganharam o direito a uma apresentação no Forró Festival
London, evento internacional
que acontecerá em março do
ano que vem na Inglaterra.
Daniel Costa contou que
integrantes da banda vão viajar para o Rio de Janeiro para
fechar uma possível turnê pela
região Sudeste.
Segundo o músico, os planos de Os Gonzagas incluem
a produção do videoclipe da
música ‘Minha origem’ através
do Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos (FIC) e
um novo EP, ainda sem título,
que deverá ser lançado neste
segundo semestre.

LANÇAMENTO

Calcado no groove, Ailton lança 2º CD
Com as bençãos de Lulu
Santos, o carioca Jorge Ailton
chega ao segundo CD, Canções
em Ritmo Jovem (independente/Tratore), um álbum repleto
de grooves, boas letras e melodias grudentas que o tornam
um dos melhores discos pop
deste ano.
O currículo do cantor, compositor, baixista e violonista de
39 anos inclui o grupo Funk U,
Sandra de Sá, Paula Toller com quem tocou por três anos
– e Lulu Santos, que acompanha desde 2010 (inclusive, veio
com ele a João Pessoa em janeiro de 2012).
Neto do saudoso saxofo-

Curtas

nista Moacyr Silva, produtor e
diretor artístico da Copacabana Discos, cresceu prestando
atenção nos grooves da música brasileira lançada pelo selo
e pelos discos de jazz que o
avô costumava ouvir, mas se
diz influenciado pelo pop rock
dos anos 80, que acompanhou
de perto quando começou a
dedilhar os primeiros acordes.
“Eu me formei ouvindo
artista no rádio e vendo-o na
televisão”, confirma Ailton, por
telefone. “Mais tarde, por afinidade profissional, eu fui me
aproximando deles, do Lulu,
da Paula Toller, que se tornou
minha parceira - temos três
músicas juntos”, informa.
Para Jorge Ailton, Lulu San-

F: -

Fliporto divulga programação
que vai homenagear Zé Lins
A Festa Literária Internacional de Olinda (Fliporto) divulgou ontem,
no final da manhã, a programação da edição deste ano, que celebra
a vida e obra do paraibano José Lins do Rego (1901-1957). Nomes
como Laurentino Gomes (que este mês lança 1889) e a viúva de
José Saramago, Pilar Del Río, que fará a palestra de abertura, serão os
destaques da 9ª edição do evento, que será realizada entre os dias 14
e 17 de novembro, na Praça do Carmo, em Olinda. Bernardo Buarque
de Hollanda, Ana Maria Machado, Luciano Trigo, Ronaldo Correia de
Brito, Walcyr Carrasco, Maitê Proença, Valter Hugo Mãe, Andrea Del
Fuego, Francisco José Viegas e Luiz Ruffato estão entre os convidados.

tos é, hoje, ídolo, amigo, parceiro e padrinho – em seu último
DVD, Acústico MTV II, Lulu
cede um número inteiro para
o baixista, que canta ‘O Óbvio’,
uma das faixas do primeiro CD,
O Ano 1, lançado em 2010 pelo
selo de Paula Toller, o LMC.
E não para por aí: Lulu Santos canta com Jorge uma das
faixas desse novo CD, ‘Chega
de longe’, assinada pelos dois
mais o produtor do CD, Alexandre Vaz. “O Lulu me influencia
demais, não só musicalmente.
Até a maneira como ele trabalha, o cuidado que ele tem com
a carreira é inspirador”, afirma.
Com repertório de 12 faixas – incluindo uma versão
para ‘Criança’, de Marina Lima,

única faixa não autoral do CD
vem é,
-, Canções em Ritmo Jovem
m disco
segundo seu autor, um
que fala de encontros pessoer isso
ais. “Então eu quis trazer
rceira,
para atmosfera da parceira,
iros da
chamando alguns parceiros
minha geração e alguns que eu
do Basadmiro, como o Ronaldo
tos, meu parceiro em ‘Vida
pequena de um grande amor’”,
diz, referindo-se à ótima balada
soul do disco.
O ex-Legião Urbana Dado
Villa Lobos, outro ídoloo dos
anos 80, também toca noo disco

Estação inscreve
para curso
de afrodança

Fox produz filme
do Snoopy, que
estreia em 2015

A Estação Cabo Branco, em
João Pessoa, abriu inscrições
para um curso de afrodança.
Inédito, o curso é composto por
uma coleção variada de ritmos
afros, adaptados à musicalidade
brasileira e apresentados pela
professora Nyldete Xavier. São
30 vagas voltadas para maiores
de 15 anos, informa a instituição.
Para se inscrever é necessário
apenas que o participante leve
um livro literário para compor
o acervo do projeto Troca de
Livros e Conhecimento, que
deve ser entregue na recepção
do auditório da Estação Cabo
Branco. As aulas começam no
dia 25 de agosto e terminam em
24 de novembro, sempre das
19h às 20h30. A Estação Cabo
Branco fica no Altiplano.

- na faixa ‘Sustentável’, além
de ter dado
uma força
camarada
através
do

DE ÍDOLOS A PARCEIROSS - O
carioca Jorge Ailton conta
ta com
Lulu Santos, Ronaldo Bastos
stos e
Dado Villa-Lobos em novo
vo CD

As tirinhas do Snoopy, criadas
por Charles Schulz (1922-2000),
vão virar filme, afirmou o blog da
editora L&PM, que distribui as
aventuras do beagle mais famoso
dos quadrinhos. Segundo o blog,
o filme será produzido pela Fox
com direção de Steve Martino (o
mesmo de A Era do Gelo 4) e está
previsto para chegar às telas em
25 de novembro de 2015. Ainda
sem título, o longa chega para
celebrar os 65 anos da primeira
tirinha da turma do Snoopy.

Rock It, um dos três estúdios
que Jorge usou para conceber
o disco. “Ele gravou uma
guitarra enlouquecida
no final (da canção).
Fechou com chave
de ouro!”.
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André Cananéa

'Cl
'Clube
b d
da
Luta' ganhará
sequência
Uma das notícias mais
comentadas da Comic-Con 2013
– convenção de quadrinhos,
cinema e cultura pop, que
acontece em San Diego, na
Califórnia – foi o anúncio do
escritor Chuck Palahniuk, que
fará uma sequência para Clube
da Luta, seu livro mais famoso,
levado às telas em 1999 por
David Fincher. De acordo com
o Omelete.com, a nova história
sairá publicada em uma graphic
novel e a trama se passa 10 anos
depois, contada do ponto de vista
de Tyler (Brad Pitt, no cinema),
que ainda está escondido dentro
de Jack (Edward Norton) quando
o filho deste é sequestrado por
Tyler, todo o mundo de loucura
volta. O lançamento deve
acontecer antes de 2015.

Baron C
Cohen
B
h
desiste de
Freddie Mercury

O ator Sacha Baron Cohen
(Borat, Bruno) desistiu de viver
Freddie Mercury nos cinemas,
informou O Globo. A decisão –
segundo o ator, que preenchia
todos os requisitos técnicos
para viver o líder do Queen – foi
por diferenças criativas: por ele,
Mercury seria retratado de modo
corajoso, mostrando a vivência
do cantor, gay assumido, até
a morte, em 1991. Mas os
integrantes da banda esperam
um filme "mais família".

