Folha Dois
Araraquara, 24 de Maio de 2019

DATAS COMEMORATIVAS
Dia da Infantaria
Dia do Datilógrafo
Dia do Detento
Dia do Telegrafista
Dia do Vestibulando

Francisco, El Hombre lança RASGACABEZA
no palco de Araraquara
O novo disco da francisco, el hombre, RASGACABEZA
(Natura Musical), foi pensado a partir das catarses que
aconteciam nos shows da banda. Com o intuito de
sintetisar a experiência do ao vivo no registro, o grupo
partiu para um trabalho que não é de meios termos, nem
de meias palavras. Ora soa freak, ora soa punk, ora soa
do jeito que tem que soar – fora da caixinha de definições
pré-estabelecidas – para fazer reverberar a proposta da
banda de expurgar vivências, urgências e o que mais
estiver entalado por meio de canções. Agora,
RASGACABEZA chega aos palcos, espaço que tanto
serviu de inspiração para a sua concepção. No dia 01 de
junho, sábado, o grupo estreia o repertório no Sesc
Araraquara. Os ingressos já estão à venda.
Como um vírus que se instaurou no sistema (nervoso
e criativo), RASGACABEZA tira a leveza do quinteto e
adiciona tons mais agressivos e industriais à sonoridade.
Isso certamente se reflete no novo show da banda, que
tem discurso inflamado por músicas como
“ENCALDEIRANDO :: aqui dentro tá quente”, “CHAMA ADRENALINA :: gasolina” e “CHÃO TETO PAREDE :: pegando fogo”. Esta última, inclusive, promete
ser a faixa mais explosiva das performances ao vivo, já
que a sua coreografia sugere uma entrega total. “É para
dançar até cair e suar até a última gota”, diz Mateo
Piracés-Ugarte, que forma a francisco, el hombre ao
lado de Juliana Strassacapa, Sebastián Piracés-Ugarte,
Andrei Martinez Kozyreff e Rafael Gomes.
Músicas do disco antecessor, SOLTASBRUXA (2016),
responsável por abrir os caminhos para a francisco, el
hombre, também aparecem no roteiro da apresentação,
mas com novos contornos delineados pelo vírus
RASGACABEZA.

Serviço:
Francisco, El Hombre
Data: 01 de junho
Local: SESC Araraquara
Endereço: Rua Castro Alves, 1315 - Quitandinha, Araraquara - SP
INGRESSOS: Credencial plena: R$ 5,00 / Meia: R$ 8,50 / Inteira: R$ 17,00
VENDAS: Bilheteria das unidades SESC
Online - http://bit.ly/franciscoelhombreararaquara
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16 3332 3626

CARLINHOS MAIA EXPLICA POR QUE NÃO
BEIJOU NOIVO NO CASAMENTO
O influenciador digital Carlinhos Maia se casou com
o noivo, Lucas Guimarães, na terça-feira (21), mas uma
situação incomum chamou a atenção de diversas pessoas
nas redes sociais: o casal não se beijou durante o ‘sim’ da
cerimônia. Após diversos questionamentos, Carlinhos
resolveu se posicionar e explicou o motivo disso. “Muitos
nos pedem o esperado beijo, a maioria ainda não percebeu, que nem tudo na vida é virtual, o nosso beijo é
quentinho, molhado igual a maioria dos beijos, mas é
nosso, apenas nosso! Quem sabe um dia não será visto,
mas por enquanto será apenas sentido por nós dois e pelo
nosso amor”, escreveu ele em parte de uma legenda no
Instagram.

APÓS FIM DA “ESCOLINHA”, LEANDRO
HASSUM DEIXARÁ A TV GLOBO
Leandro Hassum vai se dedicar a novos projetos após
o fim das gravações da “Escolinha”, da TV Globo. O ator
deixará o elenco da emissora carioca assim que vencer
seu contrato, no fim deste mês.
De acordo com o colunista Flávio Ricco, o comediante
estaria disposto a desbravar novos trabalhos já que tem
convites de outras emissoras e serviços de streaming.
Outro campo profissional que o famoso deseja continuar investindo é o cinema. Como já fez muito sucesso
nas telonas ao alcançar grandes bilheterias com longas de
comédia, nem passa pela sua cabeça abandonar a área.

MAIARA E FERNANDO SE VIRAM PELA 1ª VEZ
NA CASA DE GUSTTAVO LIMA
Oficialmente namorados desde o começo deste mês,
Maiara e Fernando se conheciam há muito tempo. Em
conversa com Matheus Mazzafera, o casal de sertanejos
explicou que o primeiro encontro dos dois, quando eles
sequer pensavam em ficar juntos, aconteceu na casa de
um amigo de trabalho dos dois, quando a irmã de
Maraisa ainda era compositora. “Faz muitos anos, na casa
do Gusttavo Lima, ela estava fazendo uma audição e eu
fui ouvir algumas músicas dela. E depois daquilo a gente
nunca mais se encontrou”, disse o cantor, dono de um
perfil de casal nas redes sociais com a parceira. Ela
brincou: “Na essa época ele tava estourado, não ia me dar
moral”.

Floricultura
Nilce!!
MAMMA BRUSCHETTA É INTERNADA EM
SÃO PAULO
Mamma Bruschetta é internada em hospital de São
Paulo após ser diagnosticada com infecção na pele.
De acordo com o boletim médico do hospital, a
apresentadora não tem previsão de alta: “a paciente
Mamma Bruschetta encontra-se internada no Hospital
São Camilo Pompeia para tratamento de quadro infeccioso dermatológico. O quadro clínico é estável e sem
previsão de alta”.
A apresentadora do Fofocalizando (SBT) deve ficar
afastada do programa até sua recuperação.

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!!

