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DATAS COMEMORATIVAS
Dia da Juventude Constitucionalista

Palco Jaraguá recebe Ju Marconato e sua dança
do ventre no happy hour hoje (23)
Com 24 anos de carreira, bailarina participou do Domingão do Faustão recentemente.
O happy hour de hoje no Shopping
Jaraguá será fascinante pelo mistério e
encantamento de uma dança milenar.
Para o Palco Jaraguá, a bailarina de dança do ventre Ju Marconato planeja uma
apresentação rica em detalhes, cercada
de mulheres de todas as idades e diferentes estilos de vida.
“A dança me acompanha deste os 12
anos, quando comecei a praticar. Fui
me aperfeiçoando ao longo dos anos e
hoje tenho a chance de transmitir o que
aprendi a muitas mulheres, sempre
com muita integridade”, diz.
Com 24 anos de carreira, Ju Marconato
mantém um núcleo de dança em
Araraquara, onde incentiva a prática da
dança do ventre para o resgate da auto
estima, auto conhecimento e resgate do
feminino essencial.
O Palco Jaraguá é um projeto do
Shopping Jaraguá, realizado mensalmente, cujo objetivo é fomentar a cultura, dar visibilidade aos artistas locais,
oferecendo entretenimento aos clientes. Além de apresentações musicais, o
Palco Jaraguá contempla outras manifestações artísticas, ratificando a postura do Shopping Jaraguá de promover
ações que incitem a cultura local.
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ALIANÇAS DE CARLINHOS MAIA E MARIDO
CUSTARAM R$ 100 MIL
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães subiram ao altar,
na terça-feira (21), em Alagoas. Os dois trocaram anéis
avaliados em nada mais nada menos do que R$ 100 mil.
Segundo o colunista Leo Dias, as alianças foram dadas
de presente por Tirulipa.
As peças foram feitas por encomenda e demoraram
três meses para ficarem prontas. Tudo isso por causa do
ouro branco e das pedras de diamantes colocadas à mão.

PADRE FÁBIO DE MELO REALIZARÁ O
CASAMENTO DE LUAN SANTANA
O casamento de Luan Santana com Jade Magalhães
nem tem data marcada e já está sendo muito comentado
pelos fãs.
No último domingo (19) aconteceu a gravação do
novo DVD do cantor em Salvador, na Bahia. Dentre os
convidados estava ninguém menos que Padre Fábio de
Melo, que concedeu uma entrevista para a colunista
Fábia Oliveira, do jornal O Dia.
No meio da conversa, o religioso comentou sobre o
casamento de Luan Santana: “já estou convidado para
celebrar, só preciso ter a data”, anunciou.
Para quem não sabe, Luan e Jade estão juntos há dez
anos e sempre trocam declarações fofas nas redes sociais.
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AYRTON SENNA VAI GANHAR CINEBIOGRAFIA
EM 2020
A vida de Ayrton Senna vai virar filme. Após inspirar
um documentário bastante premiado, Senna ganhará
uma cinebiografia com atores em 2020, quando comemoraria 60 anos de seu nascimento.
O projeto foi anunciado durante o Festival de Cannes
e será comandado pelo diretor e roteirista Luiz Bolognesi,
de “Ex-Pajé” e “Uma História de Amor e Fúria”.
O longa será uma parceria entre os produtores paulistas
Caio e Fabiano Gullane e o Instituto Ayrton Senna, mas
ainda não foram divulgados outros detalhes, como eventuais atores sondados para o papel do ídolo da Fórmula 1,
morto em 1994.

LADY FRANCISCO SEGUE INTERNADA;
QUADRO DE SAÚDE É DELICADO
Lady Francisco ainda está internada na UTI do Hospital Unimed-Rio, no Rio de Janeiro, quase um mês após
quebrar o fêmur durante um passeio com os cachorros
de estimação em um parque.
Oscar Francisco, filho da atriz, revelou que a situação
é delicada, mas que o quadro de saúde é “estável”. “Não
sabemos o desenrolar disso”, disse à revista “Quem”.
O diretor da Globo ainda explicou que a veterana está
sedada e respirando com a ajuda de aparelhos. “Ela estava
com um pouco de febre. Semana passada tinha dado
uma evoluída, mas retrocedeu.”
A clínica médica confirmou que a artista está em
terapia intensiva por causa de complicações respiratórias
e “segue em cuidados de reabilitação pulmonar”. Não há
previsão de alta.
Vale lembrar que Lady Francisco deu entrada no
hospital no dia 28 de abril. Ela foi submetida a uma
traqueostomia no último dia 11, a fim de que a entrada
de oxigênio em seu organismo seja facilitada.

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

