
ATÉ 2019!
Dizem que imagens valem mais que mil palavras. Pois 

bem. Na coluna desta semana expressamos através de ima-
gens a gratidão do Grupo Arauto pela coleção de alegrias 
vivenciadas ao longo da 34ª Oktoberfest. Já estamos com 
saudades... Até 2019!

PENSE NISSO
Seja o exemplo de tuas palavras e haverá um momento 

em que não precisarás dizer nada sobre coisa alguma. Tuas 
atitudes falarão por ti!
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|  A partir de janeiro Fábio Porchat já poderá 
aparecer no canal da Globo, GNT. Ele pediu 
rescisão de contrato na Record TV para ter uma 
nova atração no canal a cabo. Dizem que será 
um talk show com total liberdade para ele levar 
quem quiser nas entrevistas.

| Viviane Araújo será a mãe de Marina Ruy Bar-
bosa em O Sétimo Guardião, mas foi obrigada 
a abandonar a filha recém-nascida. Quando 
chegar em Serro Azul, logo vai descobrir que 
Luz é sua filha, mas terá um motivo forte para 
não revelar a verdade. A novela estreia no dia 
12 de novembro.
 
| Gugu Liberato desistiu de viajar de férias, o 
apresentador deve se reunir com a direção da 
Record TV para definir detalhes de um novo 
contrato. Em 2019 ele continuará comandando 
o reality show Canta Comigo. Serão duas edi-
ções, uma em cada semestre.  

| Com a saída de Milena Machado, que estava 
no posto havia sete anos, o Autoesporte, da 
Globo, deve seguir sem um apresentador defi-
nido. Como o foco está nos carros, cada jornalis-
ta responsável pelas reportagens do programa 
irá anunciando as matérias. A saída de Milena 
foi uma surpresa até para ela também.

| Thiago Magalhães, ex marido de Anitta, se-
gue curtindo a vida de solteiro ao lado de Adria-
no Imperador, o ex jogador. A dupla foi vista na 
festa de aniversário de Franciely Freduzesky.
  
|  Val Marchiori foi pedida em casamento pelo 
empresário (e milionário) mexicano Carlos 
Peyrelongue. Ela aceitou no ato, durante a 
festa que reuniu os amigos para comemorar 
seus 44 anos. Val e o mexicano se conheceram 
no saguão do aeroporto de Paris. 

| Maraisa: “Para nós, a carreira nunca foi um 
teste. Era o que queríamos da vida!”

| Carolina Dieckmann aproveitou uma folga 
nas gravações da novela O Sétimo Guardião 
e foi para Londres. Foi curtir alguns dias de 
descanso. Na novela, ela será mãe de quatro 
filhos, mas o marido quer mais. Pelo menos 
meia dúzia de filhos.

| Depois que emagreceu 10 quilos, Patrícia 
Poeta quer manter a silhueta impecável. Todos 
os dias é vista em uma academia. Ela abre o 
jogo: “Atividade física é como escovar os den-
tes: não tem como deixar de fazer!”

| Pai de Tatá Werneck aprova o futuro genro, 
Rafael Vitti: “Maturidade não tem idade!” Para 
Seu Alberto, pai de Tatá, a diferença de 13 anos 
entre a filha, que tem 35, e Vitti, de 22, “não 
quer dizer nada”. Ou seja, o casamento vem aí.

| A cantora Iza se casa no final do ano e, se 
depender dela, o casal terá filho logo. Ela 
garante que é o sonho de sua vida: “Quero ser 
mãe nova!”. A expectativa dela é grande, torce 
até para ter gêmeos.

| Paolla Oliveira volta em novela das nove 
da Globo. Walcyr Carrasco, o autor, quer a 
atriz no papel de uma vilã. No elenco estarão 
Juliana Paes, Reynaldo Gianecchini e Rodrigo 
Lombardi.

| Viviane Araújo volta para o ex-namorado, 
o engenheiro Klaus Barros, com quem teve 
um rápido romance entre março e abril deste 
ano. Agora, ela combinou que nada de fotos e 
reportagens. Klaus é 13 anos mais jovem que 
Viviane Araújo. E daí?.

Dizem que Anitta está encantada por um 
jogador de futebol: James Rodriguez, da 
Colômbia. Ele tem uma filha, mas está 
solteiro. A propósito, Anitta até deixou 
de seguir o ex-marido no Instagram.

Bruna Marquezine, quando esteve em 
Paris, aproveitou para fazer uma nova 
tatuagem. Ela optou pelo desenho de 
um ramo feito pela brasileira Sabrina 
Conde. O local escolhido é ousado: bem 
abaixo do seio direito. 
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