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| Finalmente Murilo Benício vai voltar a fazer 
novela das 9 na Globo: foi escalado para o 
papel central em Troia, que estreia no segundo 
semestre de 2019. Na trama, Benício é casado 
com Debora Bloch, mas se apaixona por uma 
novinha, personagem de Alice Wegman.    

| Cauã Reymond e Sophie Charlotte que se 
cuidem: a Globo já quer gravar a segunda tem-
porada de A Ilha de Ferro ainda este ano. Eles  
encabeçam o elenco novamente.

| Enfim, o novo programa de Regina Casé na 
Globo vai sair da gaveta: a atração será do nú-
cleo comandado por Boninho. Ela participará 
da criação e até das entrevistas para formar a 
equipe.  

| O vice-campeão do BBB 18 não recusa con-
vite: Kaysar Dadour foi contratado para dar a 
largada na corrida do concurso Miss Bumbum, 
dia 6 de agosto, às 13 horas, na av. Paulista 
(SP), onde 27 candidatas farão uma maratona 
em trajes mínimos.  

| Depois da lua de mel com MC Guimê pelo 
Caribe, Lexa agora vai fazer uma parceria na 
música: lançará a música Sapequinha, em 
dueto com o funkeiro MC Lan.  

|  Humberto Martins foi escalado para Verão 
90 graus, novela global das sete que estreia em 
janeiro. Na trama, ele será um ex astro de por-
nochanchadas que tenta ser reconhecido como 
diretor de cinema. Mas não é levado a sério.

| Filha de Sabrina Sato vai nascer no final de 
novembro e ela já engordou 11 quilos, mas 
não teve desejos de grávida. Só fome. Na TV 

pretende voltar em fevereiro, após licença ma-
ternidade. Também espera desfilar no Carnaval, 
em março. Se o bebê deixar.

| Fábio Porchat não vai apresentar em setem-
bro o Prêmio Multishow deste ano. No lugar 
dele, ao lado de Tatá Werneck, quem assume 
a vaga é Anitta.   

| Roberta Rodrigues, a Doralice de Segundo 
Sol, está achando pouco o tempo que tem para 
ela: além de fazer a novela, grava no Multishow 
o Tô de graça. A atriz é casada há quatro anos e 
tem uma filha, Linda Flor, de um ano. 

| Que Copa do Mundo que nada: Flávia Ales-
sandra e Otaviano Costa viajaram para Paris. 
Na volta, ela faz uma novela e ele começa a se 
dedicar ao projeto de um programa de auditó-
rio, aos sábados, na Globo.  

| Esqueceram de mim? Sandy fez uma festa tipo 
superprodução para comemorar os quatro anos 
de Theo, o filho. Mas nas fotos divulgadas só 
aparecem a cantora e o marido, Lucas Lima. Os 
fãs continuam não entendendo nada.  

| Por essa Ludmilla não esperava: a funkeira 
está sendo processada por uma mulher. Moti-
vo: ela comprou uma peruca no salão Lud Hair 
Boutique da cantora e diz que em menos de um 
mês estava danificada. Alega que não quiseram 
trocar o produto.

| Cauã Reymond e a namorada, Mariana 
Goldfarb, foram vistos fazendo uma corrida 
matinal, provando que a sintonia do casal vai 
da cabeça aos pés. Eles calçavam o mesmo 
modelo de tênis.

Anittta bateu o martelo: em outubro 
lançará seu desenho animado para 
crianças. Ela já fez até a dublagem de 
“Clube da Anittinha”. Na música, a meta 
da Poderosa é emplacar hits em inglês 

nos EUA.

Um caso de exceção na Globo: Marina 
Ruy Barbosa vai protagonizar duas 
novelas seguidas: após o final de Deus 
Salve o Rei, ela vai gravar O Sétimo 
Guardião, a próxima das nove. Ela terá 
apenas dez dias de férias antes de fazer 

o trabalho duplo.
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EXPANSÃO
A partir deste sábado viveremos, oficialmente, a energia 

da 90,5 FM. Estamos felizes por também poder dividir com o 
Vale do Taquari e entorno o jeito de ser Arauto FM. Na 95,7 
seguiremos o ritmo, com o contagiante entusiasmo da equipe 
e as novidades, sempre em movimento.  Viva o rádio. Viva o 
Grupo Arauto.

ALEXANDRE PIRES 
Está comentadíssimo o show nacional com Alexandre Pires 

em Santa Cruz do Sul. O espetáculo “Baile do Nego Véio” está 
confirmado para o dia 10 de agosto, no Ginásio Poliesportivo. 
Antecipados à venda em Vera Cruz na Joalheria e Ótica Kothe 
e Barbearia Chico Jorge. Em Santa Cruz do Sul na Multisom e 
Kothe. Informações pelo telefone 99738.5151.

MÚSICA DA COPA
Sabemos que são várias as estratégias para se tentar 

transformar uma música em sucesso. Testemunhamos isso 
quase que diariamente no meio sertanejo, sempre com uma 
máxima: ninguém consegue enfiar música goela abaixo do 
público. Dinheiro, influência, nada adianta se o público não 
gostar, não comprar a ideia. A Fifa tem acompanhado nova-
mente sua música oficial da Copa não cair no gosto de quem 
está seguindo o torneio. Na Copa do Brasil, em 2014, já havia 
sido assim. Aos que não conheceram, a canção oficial da Copa 
foi feita por nomes pesadíssimos internacionais. “Live it up”, 
composição do DJ Duplo, tem Will Smith, Nicky Jam e Era Istrefi. 
No entanto, popular continua sendo mesmo “Waka Waka”, 
música oficial da Copa da África, em 2010, interpretada pela 
Shakira, que chegou até a ser tocada em estádios nesta edição 
do torneio. Ou seja: na Rússia, no Brasil, qualquer lugar, não 
há dinheiro que compre sucesso.

PENSE NISSO
Tome posse da sua vida, corra atrás dos seus sonhos e não 

esqueça de agradecer a Deus por tudo que já fez por você, 
especialmente por ter lhe proporcionado o dom da vida.


