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| Um novo crush? Dizem que Anitta quer pe-
gar o primeiro avião para fazer uma visita ao 
jogador James Rodriguez, de 27 anos, craque 
da seleção da Colômbia. Solteira, ela quer co-
nhecer o jogador. Dizem que ele também está 
solteiro (tem uma filha de 5 anos) mas estaria 
de   trelelê com uma moça bonita, em Miami.

| Ana Maria Braga comprou um jatinho avalia-
do em R$ 7 milhões. Ela sempre viaja com dois 
funcionários e sua cadela de estimação, que vai 
sentada em seu colo. 

| Giovanna Antonelli  na reta final de Segundo 
Sol, quer escolher uma peruca nova, a atual não 
estaria ornando. 

| Cauã Reymond é o único brasileiro no filme 
Pedro, que conta o regresso de Dom Pedro I a 
Portugal em 1931, a bordo da fragata Volage. O 
elenco é todo com artistas de Portugal. Cauã faz 
o papel de Pedro I. O bigode não será postiço.

| Com o final das gravações de Amor & Sexo, 
Fernanda Lima vai voltar a morar nos Estados 
Unidos com o marido e os filhos gêmeos.  Sobre 
a sintonia com o marido, a receita é “olho no 
olho”. Ou seja, ela está sempre de olho aberto 
em Rodrigo Hilbert.

| Daiana Garbin, mulher de Tiago Leifert, não 
quer saber de voltar a trabalhar em TV. Além 
de lançar livros, está estudando psicanálise. 
Detalhe curioso, quando era solteira e morava 
no Rio Grande do Sul, Daiana chegou a mandar 
vídeo para entrar no BBB.  Nem imaginava que 
acabaria se casando com o apresentador do 
reality.

| Camila Queiroz garante que, até o marido 
dela, Klebber Toledo,  está curioso para saber 
mais detalhes de Verão 90, em que ela será 
uma vilã. É a primeira vez que a atriz fará o 
papel de uma malvada (na quarta novela dela). 
Camila explodiu em Verdades secretas (2015), 
como Angel.

| Depois do final da novela O tempo não para, 
Adriane Galisteu tem projetos: deseja voltar a 
fazer teatro e ficar grávida. Ela congelou óvulos 
para engravidar.

| Thiago Magalhães , ex-marido de Anitta, tem 
promovido festas na mansão em que morava 
com a Poderosa. Nas festas, o ex-jogador Adria-
no Imperador, amigo inseparável , é sempre um 
dos convidados.

| Luciana Gimenez faz mistério sobre um 
novo romance: “Me viram numa festa, aliás 
duas, em que Leonardo DiCaprio estava... Mas 
mesmo que eu estivesse saindo com ele, não 
iria contar”.
  
|  A fila anda: Joaquim Lopes está de namorada 
nova. Ele tem sido visto com a cantora mineira 
Marcela Fogaça.  Agora o ator e apresentador 
está deixando muita garota reclamando que 
fica no vácuo nas mensagens do WhatsApp.

| Rodrigo Santoro não quer saber de fazer 
novela no Brasil, ele já está escalado para mais 
uma série americana. Ainda sem título, a série 
de ficção científica vai ao ar na Netflix em 2019.

Gisele Bündchen quer trazer o marido, 
Tom Brandy, e os filhos, para o lançamen-
to de seu livro “Aprendizados” no Brasil, 
em novembro. O livro é sobre a vida dela. 
Vai da infância até o casamento com Tom, 
quando começaram a relação, o jogador 
tinha engravidado a ex-namorada.
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OS ATUAIS
Os reis do baile estiveram na Oktoberfest no começo des-

ta semana. A equipe Arauto FM marcou presença no evento 
e aproveitou o ensejo para efetuar a entrega de uma bela 
recordação ao famoso músico Pino, vocalista dos Atuais. O 
artista Júlio Mahl é quem assina o trabalho, especialmente 
elaborado ao cantor referência das bandas no sul do Brasil.

 
VISITA
Recebemos nesta terça-feira a visita do amigo Emerson 

Wendt, chefe de polícia do Estado, para conversar sobre 
segurança pública. No Portal Arauto você confere em vídeo 
a íntegra do diálogo. Obrigado, Emerson e Polícia Civil. A 
comunidade agradece o trabalho realizado por todos vocês.

MOMENTOS
Ao longo da 34ª Oktoberfest estamos colecionando mo-

mentos especiais ao lado da nossa gente. Em mais uma edição 
da Festa da Alegria, reafirmamos nosso compromisso com o 
público e enaltecemos a gratidão por cada relação estabe-
lecida. Obrigado por estarem conosco! Nas próximas colunas 
mais fotos ilustrando a nossa alegria.

PENSE NISSO
A felicidade não é apenas ter ou alcançar, mas sim compar-

tilhar. Estenda sua mão! Compartilhe, sorria e abrace.


