Folha Dois
Araraquara, 16 de Maio de 2019

DATAS COMEMORATIVAS
Dia do Gari

Guitarrada das Manas é uma das
atrações musicais no sesc
Dupla paraense apresenta um show com experimentalismos instrumentais aliados à sonoridade de ritmos
amazônicos, como a cumbia, lambada, e carimbo
Na próxima sexta-feira (17), as multi-instrumentistas paraenses
Beá e Renata Beckmann
sobem ao palco do Sesc
Arara-quara a partir das
20 horas. Em show gratuito, apresentam experimentalismos instrumentais aliados à sonoridade de ritmos amazônicos, como a cumbia,
lambada, e carimbó.
Para esta apresentação,
a dupla convidou a
percussionista Katarina
Chaves.
Formado 2017, Guitarrada das Manas é o
primeiro grupo do gênero formado exclusivamente por mulheres.

Serviço
Show Guitarrada
das Manas
Dia: 17/5,
sexta-feira
Horário: 20h
Local: Garimpo
Classificação: Livre
Grátis

GENTE /TV
FABÍOLA GADELHA PERDE ESPAÇO EM SP E
MUDA PARA A RECORD MANAUS
Fabíola Gadelha perdeu espaço na Record TV em São
Paulo e já começou a se despedir dos colegas de trabalho.
Agora, a jornalista está de mudança para Manaus, Amazonas.
A apresentadora assumirá a edição local do “Balanço
Geral” na nova afiliada da emissora na cidade, que começará operações na próxima sexta-feira (17).
Segundo o “Notícias da TV”, o canal teve uma conversa franca com a profissional e a convenceu sobre os
benefícios de sua volta à Manaus.
A repórter – apelidada de Rabo de Arraia por Marcelo
Rezende – não teria espaço para crescimento profissional
na sede tão cedo.

Laboratório de Análises Clínicas
Dr. Arnaldo Buainain S/S Ltda.

PATRÍCIA ABRAVANEL VOLTA AO TRABALHO
1 MÊS APÓS DAR À LUZ
Após dar à luz ao seu terceiro filho Senor, Patrícia
Abravanel já está de volta ao SBT.
Através das redes sociais, Patrícia Abravanel registrou
seu retorno nessa terça-feira (14). “De hoje com minha
“beauty squad” que amo!!”, escreveu na legenda.

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

ZILU EXALTA GRATIDÃO POR HISTÓRIA COM
ZEZÉ DI CAMARGO
Em desabafo postado em sua conta de Instagram, a
empresária exaltou a família que formou com o exmarido, Zezé Di Camargo. “Amei, amo, e vou amar
eternamente a minha família, inclusive o homem que
casei e me deu essa família, isso doa a quem doer!”,
garantiu. “Isso é gratidão... E só um coração grato é capaz
de amar!”, completou a mãe de Wanessa Camargo,
Camilla Camargo e Igor. “Não tenho interesse em viver
de passado (embora meu passado seja parte da minha
história de vida e falo dele quando eu quiser), até mesmo
porque estou em um novo relacionamento e nova fase da
minha vida!”, completou.

TAÍS ARAÚJO APRESENTARÁ POPSTAR NA GLOBO
Taís Araújo apresentará Popstar na Rede Globo! A terceira temporada estreia em
outubro e a atriz já esteve no comando da atração na edição passada. Ela terá que
conciliar o reality com a gravação da novela das 9, ‘Amor de Mãe’ que substituirá ‘A
Dona do Pedaço’.
A atriz já havia comentando seu desejo de voltar a apresentar o Popstar: “No ano que
vem eu tô aqui de novo. Eu quero! Não tem esse papo de estar gravando novela. É
domingo. No dia de folga eu venho!”.
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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!!

