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COM TUDO CANTORA ANITTA CONTOU COM APOIO DO PAI DURANTE RECUPERAÇÃO

DANÇA

SÃO JOSÉ
RECEBE FEITA
VEGANA NO
SÁBADO

ANITTA SE RECUPERA
E FAZ SHOW NO VALE
POPSTAR HAVIA SE AFASTADO DE REDES SOCIAIS E
COMPROMISSOS PARA CUIDAR DA SAÚDE, MAS FARÁ SHOW
são josé dos campos

Saúde.
Cantora
Anitta
fez pausa
rápida
para
cuidar de
sua saúde

Da redação
@jornalovale

Depois de alguns dias de folga para cuidar de sua saúde, a
cantora Anitta confirmou presença no Vale Music, festival
de música que acontece em
São José dos Campos neste
final de semana.
A popstar havia se afastado
dos compromissos profissionais e das redes sociais
depois de ser diagnosticada
com estafa mental, que causa
cansaço extremo.
Apesar do problema de
saúde, a cantora continuou
a cumprir sua agenda de
shows. Na semana passada,
Anitta teve que cancelar a
gravação de seu programa na
Multishow. Em entrevistas, a
cantora também falou de seu
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quadro de depressão.
Recentemente, Anitta também deu fim ao seu relacionamento com o surfista Pedro
Scooby, com quem ainda mantém uma relação de amizade.
Acantora vai pisar nos palcos
do Vale Music Fest nesta sex-

ta-feira, festival em que é principal estrela ao lado de nomes
como Wesley Safadão e Dennis
DJ. O Vale Music Fest acontece em dois finais de semana, a
partir desta sexta, até domingo
e nos dias 20 até 22. Os ingressos estão à venda.

.

GASTRONOMIA

Divulgação

Butoh. Referência japonesa

SESC TEM
SEQUÊNCIA
DE DANÇA
MODERNA
CONTEMPORÂNEO. Os bailarinos Lis Nobre, Demétrio Alves e Fábio Dornas vão apresentar uma sequência de três
coreografias neste sábado,
no Sesc São José dos Campos. A primeira apresentação
é de “Vento”, um espetáculo
em que o performer faz um
diálogo com a gravidade,
buscando sensações e direções de cada movimento do
corpo. O ritmo lembra as formas da dança japonesa “butoh”. Em “Rastro”, dois intérpretes brincam com o denso
e o leve e em “Metting”, os
bailarinhos estão abertos à
improvisação. Os ingressos
custam de R$ 5 a R$ 17 e o
espetáculo começa às 20h.

.

CONSCIÊNCIA. São José dos
Campos recebe, no próximo
sábado, uma feira vegana
com 16 expositores alimentícios. O evento acontece das
9h das às 15h no Alpamare
Boulevard, na Avenida Deputado Benedito Matarazzo.
De acordo com a organização, o objetivo é atender
veganos ou pessoas que tenham afinidade com o consumo sustentável em um local
que deve reunir diversos produtos naturais e orgânicos.
A feira ainda deve contar
com um projeto para adoção
de cães, por meio do projeto
Adota Pet. A ONG faz o resgate de animais em situações
de maus tratos.
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Comida. Opções sem carne

