Folha Dois
Araraquara, 22 de Maio de 2019

DATAS COMEMORATIVAS
Dia do Apicultor
Dia internacional da Biodiversidade

No Shopping Jaraguá, Circuito Aventura
incentiva atividade física e socialização
Crianças até 1,50m podem ingressar no brinquedo;
As crianças que curtem aventura têm mais
uma motivo para virem ao Shopping Jaraguá.
O Circuito Aventura é composto por um
playground, barreira de elástico e piscina de
espumas – uma forma divertida de manter o
corpo em movimento e fazer novos amigos. O
Circuito Aventura está na praça de alimentação
até o final de maio.
Com monitores atentos, as crianças são impedidas de deixar o espaço sem a companhia dos
pais/ responsáveis. O Circuito Aventura é o
espaço ideal para crianças até 12 anos, com até
1,50 de altura. Crianças menores de 4 anos
devem entrar acompanhadas. Cada meia hora
no brinquedo custa R$ 25.
Com 17 anos de funcionamento, o Shopping
Jaraguá, empreendimento do Grupo
Solpanamby, está instalado de forma estratégica
em uma área de influência de 14 municípios.
Conta com qualificado mix de lojas, espaço
família, estacionamento, praça de alimentação
ampla e diversificada, cinco salas de cinema –
das quais duas com sistema 3D, e Praça de
Eventos com iluminação natural.
Shopping Jaraguá Araraquara
Local: Av. Alberto Benassi, 2.270, Jardim
dos Manacás - Araraquara
Fone (16) 3335-7286
www.shoppingjaragua.com.br
Estacionamento gratuito de segunda à
sexta-feira, até às 14 horas.
Circuito Aventura
Praça de Alimentação.
Até 31 de maio, a partir das 11h.
R$ 25 a cada 30 minutos.

GENTE /TV

SIMARIA ALUGA MANSÃO NOS ESTADOS
UNIDOS COM 7 QUARTOS E
PARQUE AQUÁTICO
Simaria já está nos Estados Unidos! A cantora se
apresentará pela primeira vez em Orlando, nos Estados
Unidos, na companhia da irmã Simone. Para a ocasião
especial, a sertaneja se hospedou em uma mansão em um
condomínio nobre perto do complexo Disney.
Na companhia dos filhos, a artista compartilhou vários vídeos mostrando todos os detalhes do local.

ZILU APARECE VESTIDA DE NOIVA E PEDE
COMPANHEIRO EM CASAMENTO
Zilu Godoi compartilhou um novo clique no Instagram,
nesta segunda-feira (20). A empresária apareceu no registro vestida de noiva e confessou ter ficado entusiasmada
com a ideia.
“Me senti realizada. Foi lindo, emocionante e a
receptividade das pessoas foi algo que nunca havia presenciado. Gratidão por tudo”, escreveu na legenda da
imagem.
Para quem não sabe, a veterana assumiu um romance
com o fotógrafo Marco Ruggiero em março do ano
passado. Sem receios, ela aproveitou para fazer um
pedido. “Até me empolguei em casar. E aí, topa?”, disse
em tom de brincadeira.

Floricultura
Nilce!!
FERNANDA GENTIL PODERÁ DIVIDIR
PROGRAMA COM EVARISTO COSTA NA GLOBO
Desde que deixou o setor de esporte da Globo, a
jornalista Fernanda Gentil vem estudando com a direção
da emissora carioca alguns formatos de programa para a
apresentadora comandar. No entanto, nada foi pra frente
e a possibilidade da famosa ganhar um programa solo foi
ficando mais distante,
Agora, segundo informações do site ‘UOL’, a Globo
estaria pensando em trazer Evaristo Costa de volta às
telinhas e dividir um programa com Gentil, ficando os
dois no setor de entretenimento.
A nova atração seria exibida na manhã ou na tarde e
dependeria de uma grade ainda não definida.

GRACYANNE BARBOSA E ARNOLD
SCHWARZENEGGER FAZEM EXCURSÃO JUNTOS
NA ÁFRICA
Gracyanne Barbosa e Arnold Schwarzenegger curtiram a última segunda-feira (20), na África do Sul juntos.
A musa fitness e o astro aproveitaram a mesma excursão
em um safari local.
No país para participar do Arnold Classic, feira conhecida mundialmente por reconhecer e valorizar o
fisiculturismo, a morena chegou a fazer um registro do
ator. “Lenda, né?”, escreveu.
Recentemente, a esposa de Belo contou que recebeu
um elogio do ex-governador da Califórnia, nos Estados
Unidos. “Boa forma”, disse ele. A musa não resistiu e
dividiu a emoção de receber o elogio de seu ídolo. “Zerei
a Vida”, vibrou.

Cestas de café da manhã, café da
tarde, vinhos, buquê de noiva,
etc!!

Fone: (16) 3322-7700

Horário de atendimento: Segunda à
Sábado: dás 9:00 às 19:00hs
Domingos: 9:00 às 12:00hs
Aceitamos: Cartões Visa e Mastercard
ou Cheque pré para 30 dias!!

