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|  Patricia Pillar é um nome certo no elenco de 
Onde está meu coração, série prevista para ir ao 
ar no ano que vem, na Globo. 

| A Globo decidiu transformar em minissérie 
o filme sobre Elis Regina, que foi lançado em 
2016. Para isso, convocou Andreia Horta para 
encarnar novamente a cantora Pimentinha. Ela 
terá que gravar cenas extras. Plano da Globo é 
exibir em janeiro, com  quatro episódios.

| Fausto Silva comprou uma nova aliança 
para usar no Domingão. Casado com Luciana 
Cardoso desde 2011, ele ficou aborrecido com 
o boato de que o casamento dele estaria em 
crise. O boato foi espalhado depois que Faustão 
apareceu no ar sem a aliança.   

| Radamés, ex-noivo de Viviane Araújo, abre o 
jogo: nega que esteja travando uma batalha 
na Justiça pelos bens do ex-casal. O jogador 
garante que nunca falou “em R$ 500 mil” com 
Viviane. Separado a cinco meses de Viviane, 
Radamés namora a judoca Caroline Furlan, que 
está grávida dele há dois meses. 

| Pablo Vittar agora  garante que não vai deixar 
o Brasil, que a partir do dia 1º de janeiro estará 
sob nova direção.

| Luciano Hulk enviou 14 buquês de flores 
para Angélica no mesmo dia. Motivo: o casal 
completou 14 anos de casamento. Qual é o 
segredo da felicidade?  Hulk: “Dar, juntos, boas 
gargalhadas!”.

| Reynaldo Gianecchini foi visto curtindo férias 
na Alemanha com um grupo de amigos. O galã 
global segue solteiro desde que se separou de 
Marilia Gabriela.

| Lucas Lucco admite que namora desde 2013 
com Lorena Carvalho. Ele prefere não expor 
a relação nas redes sociais:“Somos um casal 
normal, não precisa ser midiático”. Dizem que o 
cantor quer um namoro discreto a fim de evitar 
“influências ruins”.

| Paula Fernandes já foi viajar com o novo 
namorado, o casal escolheu os Estados Unidos. 
A cantora e o empresário Gustavo Lyra foram 
apresentados por um amigo em comum. Dizem 
que ele nem sabia que ela era cantora. Agora 
não escondem a afinidade.  

| Giovanna Ewbank estreia em janeiro um 
novo programa no canal a cabo GNT. Trata-se de 
No paraíso com Gio, que mostrará entrevistas 
da atriz com famosos convidados para passar 
uns dias em Fernando de Noronha (PE). Bruna 
Marquezine estará participando. Detalhe,a 
pousada é do marido de Giovanna, Bruno Ga-
gliasso, assim, os merchans da pousada estarão 
garantidos.

| Luis Miranda deixará o elenco do Zorra no 
final deste ano. Dizem que a decisão foi toma-
da de comum acordo entre o ator e a direção 
do Zorra. Ele quer encarar novos desafios, na 
Globo, é claro.

| Luciana Gimenez celebrou a chegada de seus 
49 anos em Nova York. Ela estava acompanha 
dos filhos Lucas e Lorenzo e de sua mãe, Vera 
Gimenez. Detalhe curioso, no dedo indicador 
da mão direita, Luciana usava um anel com um 
sapo em cima.

| Marcelo Falcão deixou a banda O Rappa após 
25 anos, vai fazer carreira solo. A primeira mu-
sica será “Viver”.

Neymar ainda não tirou um quadro bem 
grande em sua sala (na mansão em Pa-
ris) com o rosto de Bruna Marquezine.
Será que é para matar a saudade?

Ela sim: Ivete Sangalo gravou participa-
ção para o último capítulo de Segundo 
Sol, dia 9. Ela fará show para os per-
sonagens da novela e se apresentará 
com Beto Falcão (Emilio Dantas), em 
Salvador.
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A FEIRA DO LIVRO
Contagem regressiva para a 22ª Feira do Livro de Vera Cruz, 

de 12 a 15 de novembro, na Praça José Bonifácio. Abertura às 
18h30min, com lançamento da revista Histórica do Município, 
apresentação do carismático Neuri Putzke como patrono da 
feira e show com a Banda Municipal. Após, a vibrante Palestra 
e Pocket show com Thedy Corrêa. Indiscutivelmente, quatro 
dias de muitas atrações.

VALE DO SOL
Está demais a 7ª Feira Comercial, Industrial e Agropecuá-

ria de Vale do Sol, a Feirasol 2018. Até domingo uma ampla 
programação espera por você. Entre as atrações, shows com 
Rainha Musical, Gabriel Farias, Sandro Coelho, Champion, Flor 
da Serra e Tchê Barbaridade. Espetáculo!

SINIMBU
Outra bela programação em andamento em Sinimbu. Até 

domingo acontece a Exposin, Feira Comercial, Industrial e 
Agropecuária de Sinimbu. Confira wa programação completa 
na Arauto FM.

FIQUE LIGADO
- Neste domingo rola a festa do porco no rolete em Linha 

Nova, Santa Cruz do Sul.
- Estão abertas as inscrições para o Canta Vera Cruz, ins-

creva-se até o dia 12.

PENSE NISSO
Antes de você falar, ouça. Antes de agir, pense. Antes de 

criticar, conheça. E antes de desistir, tente.


