Show de Francisco Diniz no Circuito das Praças 2012

Neste sábado, 21 de janeiro de 2012, na Praça da Cultura, no bairro Castelo Branco, em
João Pessoa-PB, as 19h, o Circuito das Praças, programa cultural da Prefeitura de João Pessoa,
desenvolvido através da FUNJOPE, Fundação Cultural de João Pessoa, apresenta o show Rima é
Som, de Francisco Diniz. Rima é Som, é o título do mais recente cd do artista paraibano, que tem
se apresentado em escolas, praças, ruas, teatro, entidades culturais, acompanhado do coro feminino
da ONG Pro Dia Nascer Feliz, de Santa Rita, As Flores Belas, além de Fabiano Gonçalves, no
violão, Lauro Brasileiro, no baixo, Paulo Nascimento, na percussão.
Em 2011, Francisco Diniz realizou 25 apresentações em diversos ambientes culturais de
João Pessoa, Bayeux e Santa Rita mostrando a sua música regional, bem como o trabalho de
cordel, com o objetivo de contribuir para a divulgação da poesia popular. Há 10 anos este trabalho
vem sendo feito, especialmente nas escolas e também na internet, através do site
www.projetocordel.com.br que já suplantou a marca de 300 mil visitantes. Em 2003, participou do
projeto Lei de Incentivo à Cultura, do Estado da Paraíba e distribuiu folhetos de cordel em 189
escolas e 75 instituições de cultura. Em 2004, distribuiu mais de 10 mil folhetos do cordel de sua
autoria As Conseqüências da Compra do Voto, visando chamar a atenção das pessoas sobre este
hábito de muitos políticos. Em 2007, através do Fundo Municipal de Cultura de João Pessoa,
percorreu 48 escolas municipais da capital apresentando o seu trabalho musical e distribuindo 24
mil folhetos aos alunos. Francisco Diniz fez palestras e exposição de cordel em dezenas de escolas.
Coordenou a Tenda do Cordel, evento realizado no São João e Festa das Neves de João Pessoa nos
anos de 2007, 2008 e 2009, que reunia poetas para exposição dos seus trabalhos. Já escreveu mais
de 70 folhetos de cordel, inclusive muitos sob encomenda, o que é tradição entre os escritores de
cordel. Em 2003, a Secretaria de Cultura de São Caetano do Sul-SP lhe encomendou um folheto
que retrata a história da cidade. A pedido de Petra Ramalho escreveu um cordel sobre a vida de
Ariano Suassuna, trabalho este apresentado ao próprio Ariano quando do seu aniversário de 80
anos, num evento organizado pela Petrobras em Recife, em 2007. Por sugestão de Déa Limeira
escreveu um cordel sobre a preservação do rio Jaguaribe, quando do trabalho educativo
desenvolvido pela prefeitura de João Pessoa com as comunidades ribeirinhas.
Rima é Som é o quarto cd de Francisco Diniz, e assim como o trabalho de cordel, traz
reflexão sobre o papel de cada um na construção de uma sociedade que reivindica, fiscaliza e atua
para que as coisas funcionem. Mas fala também de amor, de natureza e de sonhos.

