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ENTRETENIMENTO /  FAMA

Simone e Simar ia anunciam parcer ia com

Manu Baht idão 
A novidade foi anunciada em uma coletiva de impressa de seu novo projeto,

o Bar das Coleguinhas 2

Autor: DOL,

quinta-feira, 12/05/2022

ão é de hoje que a cantora e compositora Manu Bahtidão fala sobre a sua admiração

pelas coleguinhas Simone e Simaria. Recentemente, em um dos seus shows pela

capital paraense, as sertanejas chegaram a cantam “Eu Juro”, um dos sucessos de Manu.

Agora, vem novidade por aí que promete alegrar os fãs de sertanejo e tecnomelody.

Simone e Simaria cantam sucesso do tecnomelody. Veja!

Aqui o festão já
começou

Abrir

☰
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Na noite desta última quarta-feira (11), em uma coletiva de impressa de seu novo projeto, o

Bar das Coleguinhas 2, Simone e Simaria anunciam parceria com Manu Bahtidão. “A gente

vai gravar uma música com Manu Bahtidão, mulher também, não necessariamente no

sertanejo, mas ela canta muito também. E tem uma música que vamos lançar, que

escutamos juntas e dissemos: é essa meu, é essa”, contou.

A artista não escondeu a alegria e comemorou mais uma conquista. “Continuamos

construindo a nossa história no Melody, essas mulheres são as minhas maiores referências

aqui no Brasil, Simone e Simaria, estaremos juntas, tô emocionada aqui, mais um sonho pra

nossa conta, meu Pará, só quem é paraense marca as colegas e manda energia boa pra esse

novo trabalho!”, escreveu Manu.

Não demorou para que os fãs comemorassem a parceria. “Eu amo e muito, meu coração não

vai aguentar esse trio”, comemorou uma internauta. "O hit vem", disso outro.

☰
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Com produção de Anderson Halliday, Manu
comemora um milhão de views com “Par
Perfeito” e anuncia gravação de DVD
Evento acontece no domingo, dia 4, em uma casa de shows da capital paraense

Por G1 PA — Belém, PA
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Manu grava DVD "Baú da Manu" — Foto: Arquivo Pessoal

De volta ao Pará para uma temporada com o “Baú da Manu”, a cantora comemora

mais de um milhão de views com o hit “Par Perfeito” e celebra a marca com a

gravação do DVD, novamente com produção de Anderson Halliday. O evento, que

acontece no domingo, dia 4, tem confirmada a participação nacional de DJ Ivis,

considerado o astro da “pisadinha”, que eletrizou o forró e assustou o cenário

milionário do sertanejo.

“Ideia do Ivis surgiu exatamente para fortalecer a nossa cultura paraense, além

disso, é uma atração nacional, um parceiro nosso, e que é um dos grandes nomes

da música nesse momento com o estilo do piseiro e da pisadinha. Aliado a tudo isso

tem a nossa música ‘Par Perfeito’ que está estourada no Pará e em alguns pontos

do país. Unimos o útil ao agradável e temos certeza que será sucesso esse trabalho

em conjunto”, reiterou Manu.

A cantora também revelou que, em parceria com Ivis, a música “Par Perfeito” vai

ganhar uma versão diferenciada. “Sim, é verdade. Assim como o tecnomelody, a

pisadinha está em alta e ele (Ivis), como DJ número um do Brasil, já havia

demonstrado interesse em gravar a música. Então vamos fazer uma mistura,

justamente para fortalecer esse trabalho que ficou lindo e tem produção do

Anderson (Halliday)”, explicou.
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Para a gravação do DVD “Baú da Manu,” que terá presença do público no Mormaço,

em Belém, a artista promete muitas novidades. “Muitas músicas inéditas. Vamos

fazer também um resgate da nossa história, tirando canções antigas, do fundo do

baú, de 15, 10 anos... Sem contar com o cenário inovador, que virou nossa marca

desde as lives que realizamos. O público está convidado e ir para o Mormaço”,

detalhou.

História de “Par Perfeito”
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Cantora Manu e Anderson Halliday — Foto: Arquivo Pessoal/Cantora Manu

Anderson Halliday, além de marido é produtor e empresário da cantora Manu. É o

nome dele que o público sempre ouve durante as apresentações da artista.

Experiente no cenário musical foi ele o primeiro a receber a letra da música “Par

Perfeito”. “Recebi uma guia da música e, de cara, sabia que era um hit. Só faltava

lapidar. Perguntei se eu podia mexer na letra e na melodia. E assim fizemos”,

comentou Halliday.

A primeira gravação da música aconteceu na casa da cantora, em Goiânia. Depois

disso, a música foi finalizada em parceria com Joe Benassi. “Tudo ficou pronto em

uma semana. Tenho uma parceria de alguns anos com ele. Trabalhamos sempre

em conjunto. Ele me manda a base da música, eu coloco minhas ideias, e mando de

volta para ele”, explicou. O clipe do hit foi gravado em Brasília, pois usamos a

mesma equipe que gravou o DVD.

DJ Ivis confirmado no “Baú da Manu”

Produtor, compositor, cantor e tecladista, DJ Ivis é precursor do estourado piseiro

ou pisadinha, como chamam pelo Brasil. Atualmente, ele dono de quatro entre as

50 músicas mais tocadas no país na plataforma Spotify. “Volta Bebê, Volta Neném”,

“Não pode se apaixonar”, com Xand Avião, “Esquema Preferido”, com Tarcísio do

Acordeon, e “Volta Comigo Bebê” e “Cadê o Amor”, ambas com Zé Vaqueiro, com

quem também divide o sucesso de “Letícia”.

Serviço – Gravação DVD “Baú da Manu”



Quando: domingo, dia 4; 

Onde: Mormaço; 

Informações e ingressos: http://wa.me/5591993075654 ou (91) 91 99307.5654; 

Abertura dos portões: 16h.
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Inscreva-se e receba a newsletter

http://wa.me/5591993075654
https://login.globo.com/provisionamento/6843


AMAPÁ

O QUE FAZER NO AMAPÁ

Manu Batidão e Chiclete com Banana são
atrações da festa de 30 anos de Pedra Branca
do Amapari
Músicos e DJs se apresentam no sábado (30) e domingo (1º), na Praça da Juventude.

Programação também tem lançamento de obras e concurso de beleza.

Por Laura Machado, g1 AP — Macapá

27/04/2022 07h57 · Atualizado 

    

Cantora Manu Batidão é uma das 7 atrações confirmadas no aniversário do município — Foto: Reprodução

há 2 meses

https://g1.globo.com/
https://g1.globo.com/ap/amapa/


O município de Pedra Branca do Amapari vai celebrar os 30 anos de fundação e

promete 2 dias de festa com shows de atrações locais e nacionais, como a cantora

Manu Batidão e o grupo Chiclete com Banana. A programação é gratuita e acontece

na Praça da Juventude, no Centro do município.

A celebração não era realizada há 2 anos, em função da pandemia da Covid-19. Em

2022 o festejo foi organizado devido a diminuição dos casos e internações pela

doença no município.

Entrada do município de Pedra Branca do Amapari, no Amapá — Foto: Prefeitura de Pedra Branca/Reprodução

A festa terá o tradicional corte do bolo, que vai ser distribuído à população, e ainda

terá apresentações da Guarda Municipal e da escola de música de Pedra Branca.

https://g1.globo.com/ap/amapa/cidade/pedra-branca-do-amapari/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjst6SuWj_HHyJQ80qcuN9Hwp0ajdKuxzcpb7kioGCJL2C_F2YfajIPnr-AFuPRSdvZSuKjcIo5DJ87T_CgsUcWLglzfzTKGjf6FKFp5O18PjOW1zLMMeq-7uGpktyxqLSWN-9JmVONFvo8R4-1ZhzizGpQPutMfH6DoZW3vlpqBb_dpMwLhOCIJLNl9Wbs5H5rxmw-JIbSesB0UgOsPadQJl3tA58R3CJ51F7dLL1PGiWkS1rDdJUU6aArpt4QRu2EsQp0iWw72syWBeR6CRA_t_1CIhLOvow7cOVAX-SYbSLUWpGJicKJlxDLkr10CAxqgjR2spGs7ZcA&sig=Cg0ArKJSzPJeuUYXak2ZEAE&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://www.instagram.com/cafegraodeouroap/


A prefeitura anunciou também o lançamento da ordem de serviço para a

construção de 61 casas populares, além do concurso de beleza que vai escolher a

"Rainha do Município".

Serviço
30 anos do município de Pedra Branca do Amapari 

Data: 30 de abril e 1º de maio (sábado e domingo) 

Local: praça da Juventude (localizada no Centro do município) 

Hora: a partir das 19h 

Entrada gratuita

https://g1.globo.com/ap/amapa/cidade/pedra-branca-do-amapari/


AMAPÁ

O QUE FAZER NO AMAPÁ

Jorge Aragão, Wanderley Andrade e Manu
Batidão fazem shows no fim de semana no
Amapá
Apresentações acontecem nesta sexta-feira (1°) e no sábado (2). Veja locais e

informações sobre ingressos.

Por g1 AP — Macapá

01/04/2022 06h01 · Atualizado 

    

Jorge Aragão, Wanderley Andrade e Manu Batidão fazem shows no Amapá — Foto: Reprodução

há 2 meses

https://g1.globo.com/
https://g1.globo.com/ap/amapa/


Com a liberação do uso de máscaras em locais abertos e fechados, elevação da

cobertura de vacinação e baixos casos de Covid-19, a temporada de shows musicais

se intensifica em todo o Amapá. Neste fim de semana, a capital Macapá e o

município de Santana vão receber shows de artistas com expressão nacional e

regional.

O g1 concentrou os principais eventos entre esta sexta-feira (1º) e domingo (3), com

atrações para todos os públicos.

Sexta-feira: Jorge Aragão
O sambista de clássicos como "Coisa de Pele" e "Alvará" é a estrela do 1º Festival de

Samba e Cerveja do Santos Futebol Clube. O evento ainda marca a apresentação

oficial do novo técnico do Peixe da Amazônia, o ex-jogador e ex-BBB Hadson

Nery, o Hadballa.

O festival começa a partir das 20h com atrações locais: Grupo Sambarte, DJ Robson,

Papo Reto e Shory. O local do show de Jorge Aragão será a sede da Associação dos

Empregados da Eletronorte (Aseel), na Rodovia Josmar Chaves Pinto.

Os ingressos estão à venda com preços entre R$ 50 e 70 em vários pontos pela

cidade. Informações: (96) 98128-0011.

https://g1.globo.com/ap/amapa/cidade/macapa/
https://g1.globo.com/ap/amapa/cidade/santana-ap/
https://g1.globo.com/ap/amapa/
https://ge.globo.com/ap/futebol/times/santos-ap/noticia/2022/03/31/sou-preparado-diz-ex-bbb-hadson-nery-o-hadballa-novo-tecnico-do-santos-do-amapa.ghtml
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv6vGPAOFSN5zGO1RwxrcIhLGdct03s2VBUU7obPD-GKbCabS3N_yTo9lV8ctQmkbJvuP9lWhhmMfKMvXxDktBBtGnw3MJSNjT7gxK4ZTvmsuf4_eXdsx49fFnFoNQy1tNHWmhChGLeKHxb7FGZP04blj61c2mCGJ14q28wfkTpoWPXc5TopfZM7g_YUkUC4MbQL75cISKv-UvF2LKG5qIdF160_Zulaeea-Q69W5BeCAgm6WsKIifhmP3Qwi3hlsLSD4tCgq3PMxBl70nW6OMO_G3pftXVsv77tM1m5ouizjLX-VDdONDy08uP_L702ubMnjfv47DYCQ&sig=Cg0ArKJSzKV5jEgKp4zSEAE&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://www.instagram.com/cafegraodeouroap/


Jorge Aragão: cantor já teve alta — Foto: Reprodução/Redes sociais

Sexta-feira: Natiare Azevedo
Conhecida como cover e sósia da Sandy, Natiare Azevedo é uma das atrações de

um festival de música que acontece a partir das 20h no Amapá Garden Shopping.

O pocket show acontece na Praça de Alimentação do Garden, localizado na Rodovia

Josmar Chaves Pinto, na Zona Sul. Natiare vai interpretar os maiores sucessos da

artista.



Natiare Azevedo visita exposição sobre a carreira de Sandy & Junior — Foto: Arquivo Pessoal

Sábado: Wanderley Andrade
O rei do brega pop Wanderley Andrade é a estrela principal do "Bregaço Chic", que

acontece a partir das 20h na Associação Atlética Banco do Brasil, na Rodovia Duca

Serra.

O show também terá apresentações de Cezinha dos Teclados, Dani Li e Suellen

Braga. Informações sobre mesas e ingressos pelo telefone: (96) 99143-6328.



Wanderley Andrade — Foto: Reprodução

Sábado: Manu Batidão e Tainá Costa
O município de Santana também oferta grandes atrações neste fim de semana.

Manu Batidão e Tainá Costa prometem um grande show embalado por ritmos

dançantes como brega e funk.

A apresentação acontece a partir das 20h na Arena Jumbinha Soccer, localizada na

Avenida Sete de Setembro, número 1002 no Centro.

O evento ainda terá shows de Letícia Auolly, Smith Gomez e sets com o Dj 008.

Ingressos estão à venda em vários pontos com preços entre R$ 50 e R$ 100.

Informações pelos telefones: (96) 99173-9320 e (96) 98436-1409.

https://g1.globo.com/ap/amapa/cidade/santana-ap/
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