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Sesc São Carlos traz o espetáculo Na Era do Rádio
Espetáculo – Na Era do Rádio

Será apresentado na área de convivência no Sesc São Carlos
Dia 22 de maio, sexta-feira, às 19h. Grátis
crédito:Angela Mariana

Na Era do Rádio – Programa:
Saudades daquele tempo
O grupo em Sintonia, apresenta a “Na
Era do Rádio”, uma singela homenagem
aos programas de rádio de auditório das
décadas de 30, 40 e 50, apresentando ao
público atual, como eram os programas e
as músicas da época, homenageando os
interpretes que tanto sucesso fizeram
nesse período.
Apresentando os tempos de ouro da
“Era do Rádio”, o projeto traz ao público
uma pequena amostra do que foram os
grandes programas de auditório das décadas de 30, 40 e 50, programas esses que
revelaram grandes cantores e cantoras da
nossa música brasileira, como: Carmen
Miranda, Emilinha Borba, Grande Otelo,
Mario Lago, Cauby Peixoto.
O programa: “Saudades Daquele Tempo” é composto pela banda ao vivo, na
formação: Violão/Guitarra, Contrabaixo
Acústico e Bateria, agraciados pela bela
voz da Cantora Adyel Silva, a qual interpreta as cantoras e cantores da época retratada. O Trio, não só acompanha a cantora, como também toca ao vivo os jingles,
comerciais e chamadas que fazem fundo
a apresentação e locução do Radialista,
Alexandre Luppi, o qual narra e interpreta
em homenagem à grandes ícones da época, como: Ary Barroso, Heber de Bôscoli,
Heron Domingues, César Ladeira.

Serviço:
Data: Dia 22 de maio, sexta-feira.
Horário: 19h.
Ingressos: Grátis.
Local: Unidade São Carlos – Av.
Comendador Alfredo Maffei, 700 – Jd.
Gibertoni – São Carlos – SP
Mais informações pelo telefone:
3373-2333

Laboratório de Análises Clínicas
Dr. Arnaldo Buainain S/S Ltda.
Unidade 1:

Rua Carlos Gomes, 1560
Fone: PABX (016) 3301-5599

Unidade 2:
Alameda Paulista, 1762 (balão do Sesi)
Tel.: (16) 3339-1230 - Fax.: (16) 3337-4506

GENTE /TV

APÓS ‘GELADEIRA’, VIVIAN AMORIM É
DISPENSADA PELA GLOBO
Parece que a Globo decidiu ‘fazer a limpa’ em seu
elenco de apresentadores e acabou dispensando algumas
estrelas da casa. Depois de Fernando Rocha, Mariana
Ferrão, Otaviano Costa e Cris Dias, agora a emissora
revelou que Vivian Amorim também não terá seu contrato renovado com a emissora.
De acordo com informações do colunista Leo Dias, do
site ‘UOL’, a ex-BBB acabou ficando sem função na Globo
após o final do ‘Big Brother Brasil 19’ e decidiu não mantêla na emissora. Vivian ficou conhecida após ficar entre os
finalistas do ‘BBB 17’, depois acabou integrando o time de
apresentadores do ‘Vídeo Show’. No entanto, com o fim
da revista eletrônica, a morena acabou ficando sem espaço na emissora e terminou na ‘geladeira’.
MAISA SILVA DIZ ESTAR DECEPCIONADA E
CHAMA GLOBO DE MAL AGRADECIDA
Sucesso de crítica e audiência no SBT, a apresentadora
Maisa Silva decidiu fazer um desabafo e revelou que vem
encontrando dificuldades para ter alguns famosos em sua
atração semanal. Ao jornalista Leo Dias, a estrela teen contou
que a Globo não está liberando seus artistas para entrevistas.
Durante a conversa, Maisa deu a entender que a
emissora é mal agradecida, já que quando precisaram ela
foi lá participar do ‘Conversa com Bial’: “Quando eles
precisaram de mim eu fui lá com o maior amor, fui
entrevistada pelo Programa do Bial, divulguei, e na hora
que o convidei para o meu, por exemplo, não autorizaram”, disse ela se mostrando decepcionada.
A apresentadora ainda revelou que recebeu um e-mail
de Pedro Bial, dizendo que adoraria ter ido ao programa
dela, caso a TV Globo tivesse liberado. “A Globo está
dificultando demais o meu programa. Tenho muito respeito por eles. Tentei o Bruno Gagliasso, Bruna Marquezine,
que é minha amiga, e até a Gloria Maria pediu para ir ao
meu programa, mas nada foi autorizado ainda”, falou.

COMPADRE WASHINGTON É ASSALTADO APÓS
SHOW NA VIRADA E TEM CABEÇA FERIDA
O cantor Compadre Washington, do grupo É o Tchan,
foi levado para o Hospital das Clínicas, em São Paulo,
após sofrer um ferimento na cabeça. Segundo a assessoria de imprensa do grupo, o cantor foi assaltado depois de
fazer um show na Virada Cultural, que aconteceu no fim
de semana, caiu e sofreu o ferimento.
“O imprevisto aconteceu nas imediações do hotel em
que estava hospedado, próximo a uma lanchonete que
costuma frequentar”, diz o comunicado. “O músico teve
o seu aparelho de telefone roubado e sofreu uma queda
que ocasionou um ferimento na cabeça, sendo prontamente encaminhado para uma unidade de saúde. Compadre Washington segue em observação clínica, porém
fora de perigo. Todas as medidas cabíveis estão sendo
providenciadas. “
De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital
das Clínicas, o músico está em atendimento no prontosocorro e seu quadro de saúde é estável.

FAMÍLIA DE BITTENCOURT REALIZARÁ BAZAR
BENEFICENTE COM ROUPAS DA MODELO
O destino das roupas de Carol Bittencourt terá um
destino bonito: é que um bazar beneficente está sendo
preparado em prol de crianças carentes.
Segundo informações do site Universa, a família e
amigos de Carol se reuniram para juntar roupas e também acessórios da modelo para começar a vendê-los a
partir do dia 8 de junho.
O dinheiro arrecadado com as vendas será destinado
a três ONGs que ajudam menores carentes. A proposta
dialoga com o próprio jeito de ser de Carol, que em vida
tinha planos de ajudar instituições que cuidassem de
crianças necessitadas.

Floricultura
Nilce!!
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!!

