Quinta-feira, 21 de Março de 2019
Folha do Litoral News

1.º SEMINÁRIO DO ‘AMOR
EXIGENTE’ACONTECE NO SÁBADO

No sábado, 23, acontece o 1.º Seminário “Cada dia
por uma vida melhor”, promovido pelo grupo Amor
Exigente – Paranaguá, que atua como apoio e orientação aos familiares de dependentes químicos e às pessoas com comportamentos inadequados. O seminário
será realizado em uma das salas da Catedral Diocesana de Paranaguá das 8h30 às 16h. O objetivo é reunir
todas as pessoas que buscam ter mais qualidade de
vida. O ‘Amor Exigente’ atua em Paranaguá há mais de
10 anos e apesar de todo esse tempo muitas pessoas
ainda não conhecem o trabalho realizado pela ONG.
De acordo com a professora Raquel Tavares, uma das
organizadoras do seminário, hoje existe um grupo
de encontro todas as segundas-feiras das 19h15 às
20h15, em uma das salas da Catedral. Quem quiser conhecer mais sobre o programa poderá
participar do Seminário. A inscrição pode ser feita pelos telefones (41) 3422-8747 ou 9935-1170,
ou no dia do evento.

OFICINA DE DANÇA CIGANA NA ILHA DOS VALADARES

A professora de dança
Sandra Choinski comunica
que estão abertas as matrículas para a oficina de
dança cigana na Ilha dos
Valadares. As aulas serão
todas as sextas-feiras a partir das 19h15, no Centro de
Referência de Assistência
Social (CRAS) que fica perto
do Colégio Cidália. A oficina
é gratuita, sendo oferecida
pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. (Na foto, oficina que acontece no Teatro Rachel
Costa). Informações pelo telefone (41) 99891-8361.

PREPARATIVOS PARA A FESTA DO DIVINO

Anualmente, a Associação Cultural Mandicuera realiza a romaria do Divino Espírito Santo. A
programação inicia após o Domingo de Páscoa e segue até o Pentecostes, data que neste ano
acontece em 9 de junho. Neste período, o Mandicuera visita as casas das comunidades vizinhas,
levando a bandeira do Divino e os instrumentos como viola, rabeca e adufo pelas comunidades
e improvisam versos em cânticos ao Divino Espírito Santo. Poro de Jesus avisa que já estão nos
preparativos. “Estou retocando a pintura da Bandeira. Este ano vamos visitar algumas casas na
Ilha dos Valadares também”, antecipa.
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