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MAIS ACESSADAS

Cientistas
descobrem solução
melhor do que o
Viagra
Casal tira a roupa

A pianista e compositora Júlia Tygel apresenta-se no Santander. (Foto: Reprodução)

em cima de um
balcão em um bar

24 DE JULHO DE 2015 18:16

Acontece neste domingo (26), no Santander Cultural, o show
instrumental da pianista e compositora Júlia Tygel. A artista, que
transita com facilidade entre os universos popular e erudito, já
apresentou seu trabalho em São Paulo e Nova York. Estarão no
repertório, novos arranjos para músicas de Chico Buarque, Edu
Lobo e Milton Nascimento, entre outros.

lotado e
proporciona sexo ao vivo
Apresentadora
posa nua e leva
internet à loucura
Homem nu tenta

Wish Serrano Resort & Convention Gramado terá hoje o jantar de
gastronomia portuguesa, continuando o projeto “Sabores do
Mundo”. A noite se completa com a participação da banda gaúcha
Vinil 80, que vai agitar as pistas com clássicos dos anos 1980, e é
formada por Luiz Tissot, Cleber Nazario, Marco Picolli, João
Guedes e Roberto Snel.
Porto Alegre ganhará um novo ponto de encontro para os
apreciadores do bom chope no dia 28 de julho. Trata-se do
Quentin’s, pub que servirá 26 tipos de chopes. A decoração é
inspirada no controverso cineasta Quentin Tarantino, e o grande
atrativo é a valorização da cerveja produzida em Porto Alegre e no
estado.
Fernando Eiras interpreta os irmãos Vincent e Theo Van Gogh no
monólogo carioca “O Outro Van Gogh”, que estará em cartaz de 31
de julho a 2 de agosto no Theatro São Pedro. Com direção de Paulo
de Moraes, a montagem, que se passa após a morte do pintor, é
baseada nas cartas trocadas entre os irmãos.
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fugir de marido
traído e acaba
caindo do terceiro
andar de prédio
Ana Maria Braga é
proibida de
participar do
“BBB” ao vivo
Menino de 16 anos
ganha prêmio e vai
passar um mês
morando em hotel
com uma atriz pornô
Casal usa pepino
como brinquedo
erótico e a mulher
morre sufocada
Jovem de 20 anos quase morre após
passar nove dias usando o mesmo
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