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|  A apresentadora Luisa Mell  fala sobre o 
fim do seu casamento: “Tem coisa que não dá 
para ficar escondendo. Uma hora ou outra as 
pessoas vão saber...” Ela abriu o jogo em seu 
Instagram.

| Com Patricia Abravanel grávida, o comentá-
rio é de que são grandes as chances de Rebeca 
Abravanel ganhar um novo programa solo no 
ano que vem. A emissora estaria em busca de 
formatos originais para a filha de Silvio Santos. 
A ideia é estrear entre abril e junho.  

| Record TV vai trazer de volta o reality show 
Troca de Família, que já teve Chris Flores entre 
as apresentadoras. A ideia é buscar mães que 
topem passar um tempo na casa de outras 
pessoas.  

| Dizem que a direção da Record TV não quer 
atender  as ligações de Fabio Porchat, que,a-
gora, teria desejo de continuar com novas con-
dições e, é claro, um novo salário. Será que o 
humorista blefou? O que se sabe é que Porchat 
vai ter um talk show no canal GNT, em 2019. Se 
ele mudou de ideia, a direção da Record não 
quer mais saber. 
 
| Neusa Borges, que só faz novela de Gloria 
Perez (a última foi Salve Jorge), volta à Globo 
em Sob Pressão. Ela será a mulher do persona-
gem de Eliezer Motta. Ele é o eterno Batista da 
Escolinha do Professor Raimundo.  

| Leandro Hassum perdeu 70 quilos depois 
da cirurgia bariátrica feita em 2014. Agora vai 
mostrar o antes e o depois  da operação em 
uma das historias de Riso de Ariano, filme que 
vai virar série na Globo. Na trama, Hassun será 
confundido com um humorista famoso e aca-
bará alvo de um plano de vingança. 

| Nivea Maria fará a novela de Walcyr Carrasco, 
em 2019. Vai interpretar a mãe de Juliana Paes 
e avó de Bianca Bin.    

| O Natal chegou, SBT vai lançar um minipa-
netone com a marca As Aventuras de Poliana. 

| Roberto Carlos gravou um depoimento 
para a macrossérie que a Globo prepara so-
bre Chacrinha. Dizem que Roberto Carlos, na 
época que surgiu o cantor Paulo Sérgio,  teria 
ficado chateado com a divulgação que o Velho 
Guerreiro fazia sobre o novo cantor. Para con-
vencer Roberto a voltar ao palco da Discoteca, 
Chacrinha convenceu Lady Laura que ele seria 
coroado o rei dos cantores.  

| Maraisa, que faz dupla com a irmã, Maiara, 
voltou com o ex-noivo, Wendell Vieira. Eles 
anunciaram a separação em setembro, mas 
não pretendem falar sobre a recaída, estão 
deixando “o barco navegar”. Ou seja, se a canoa 
não virar, pode sair casamento em 2019.

| Parece que pintou um clima de romance. A 
Anitta participou de um show do cantor colom-
biano J. Balvin. No palco, a Poderosa fez uma 
coreografia sensual no colo dele. Quem viu 
ao vivo, garante que a cena foi picante. Anitta 
gravou com J. Balvin o sucesso Downtown.

| Bruna Marquezine parece ter superado o 
drama da separação: “Estou ótima (solteira), 
graças a Deus! Estou curtindo a vida!”.

| Nada de sair do Brasil, Sandy quer passar a 
virada do ano em família, com os pais dela e o 
marido.  Aliás, Sandy levou um susto em Recife. 
Mesmo cercada por seguranças, a cantora teve 
o cabelo puxado por uma fã afoita.  Ela achou 
que poderia ser um “ataque de violência”.

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. 

Sasha Meneghel não  topou participar 
de “Os Szafirs”, um reality em família. A 
previsão é de estrear em 2019, no canal 
E!  Luciano Szafir, pai de Sasha, garante 
que já esperava. Sasha não gosta de 
aparecer diante das câmeras de TV.

SETE ANOS DE ARAUTO!
Na edição desta sexta-feira do Nosso Jornal, encartamos 

uma publicação especial enaltecendo os sete anos da Arauto 
FM. Alegra-nos, sobremaneira, dividir com tantos amigos a 
nossa satisfação por esta iluminada trajetória. A seguir, regis-
tro aos leitores a emocionante mensagem idealizada e, desde 
o final de semana, amplamente divulgada na programação 
95,7 através da marcante voz do Tiago Rocha. Obrigado por 
estarem com a gente, queridos ouvintes! Fraterno abraço. 

Será que é o tempo que tem passado rápido demais ou somos 
nós que não percebemos mais o tempo passar? Um dia você 
acorda e percebe que precisa se desproteger da asa de seus 
pais, que a sua formatura é só o início de uma corrida aluci-
nante num mercado cada vez mais competitivo, que o seu 
filho já domina a tecnologia com mais habilidade que você, 
que a sua neta vai ser mãe, que a sua tão sonhada aposen-
tadoria chegou, que a Arauto está comemorando seu sétimo 
aniversário. Calma, respira. 

Na contramão do que parece ser, a sensação de “tempo 
acelerado” é um indicativo de que a sua dedicação ao tra-
balho e às pessoas que você ama têm te proporcionado os 
momentos mais incríveis que você poderia viver. E a família 
Arauto pode afirmar: nestes sete anos, temos vivido ao seu 
lado as experiências mais incríveis que poderíamos um dia 
ter sonhado. 

Faz sete anos que decidimos caminhar juntos e a cada novo 
dia mais e mais pessoas se juntam a nós para compartilharem 
suas emoções e dividirem suas expectativas. Para se permi-
tirem viver sensações que só a melhor música pode propor-
cionar. Para extraírem somente o que realmente importa de 
um mundo cada vez mais manchado por más notícias. Uma 
relação humana que vai além do som e nos aproxima pelo 
melhor que podemos ser. 

Para a Arauto, mais importante do que fazer uma rádio 
que você curte, é fazer uma rádio que te entende e te valori-
za. Uma rádio que é capaz de ver a vida do mesmo jeito que 
você vive o seu dia-a-dia. É torcer pelo bem da nossa cidade, 
é vibrar com o sucesso do seu negócio. É colocar a nossa 
amizade no assento mais importante, é ter como nosso bem 
mais valioso a sua companhia.

Já se passaram sete anos de uma vida inteira que quere-
mos estar ao seu lado dedicando o melhor de nós para honrar 
o compromisso que temos de proporcionar bons momentos 
em sua vida e nela poder fazer a diferença. 

Que as nossas músicas continuem te emocionando. Que 
as notícias que te contamos possam te ajudar a ser um cida-
dão ou uma cidadã mais consciente. Que nossas vozes sejam 
sempre mensageiras de paz, amor e alegria! 

Sete anos de Arauto, sete anos do jeito que você sempre 
quis.

PENSE NISSO
Seja uma pessoa que valoriza a essência, não a aparência, 

cultive os valores mais profundos e não caia na tentação de se 
tornar um super em um mundo de estrelas sem brilho próprio.
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