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| Ex-mulher de Wesley Safadão 
decidiu que vai ser musa de 
escola de samba no Rio de 
Janeiro, em 2019. Mileide 
Mihaile aceitou o convite da 
Acadêmicos da Grande Rio. 
Dizem que quando era casada 
com Safadão, o cantor não 
deixava ela desfilar.

| Fernanda Gentil conquistou 
o que ela mais desejava na 
Globo. A apresentadora será 
transferida da área do jornalis-
mo esportivo para o núcleo de 
entretenimento. A mudança 
significa que Fernanda Gentil, 
depois de ver muita bola ro-

lando, poderá fazer campanha 
publicitária e faturar ótimos 
cachês. 

| Marilia Mendonça perdeu 
20 quilos com reeducação 
alimentar. E ela quer sumir 
com mais 5 quilos. A cantora 
garante que o regime não foi 
por vaidade, nem estética. Ela  
diz que não quer problema de 
saúde, no futuro, se continuas-
se gordinha.

| Tais Araújo quer continuar 
apresentando o PopStar em 
2019. Mas, com o fim  de Amor 
& Sexo, dizem que Fernanda 
Lima poderá voltar a coman-
dar a atração.  

| Dizem que a mãe de Bruno 
Gagliasso estaria arrasada 
com a briga entre os irmãos 
Gagliasso. A chef Lúcia quer 
que os filhos, Bruno e Thiago, 
parem de brigas. Mas a con-
fusão continua, Bruno e Gio-
vanna Ewbank bloquearam 
Thiago Gagliasso nas redes 
sociais. 

| Atenção, mamães! A novela 
As aventuras de Poliana, do 
SBT, perdeu a classificação 
livre para todos os públicos. 
Agora, passa a ser indicada 
apenas para maiores de 10 
anos. Motivo: a trama aborda 
bullyng, supervalorização do 
consumo, ato violento e pre-
conceito. Entre outras cenas 
inadequadas.

Camila Queiroz quer ter 
filhos antes dos 30 anos. 
Com 25 anos, a  atriz 
pretende programar a 
gravidez com o maridão, 
Klebber Toledo.
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NATAL SOLIDÁRIO
Quanto custa um sonho? Para alguns, dinheiro, para muitas 

crianças, apenas um brinquedo. Neste Natal, a Scopel Gestão 
Hospitalar e a Arauto te convidam a realizar o sonho de uma 
criança. Doe brinquedos novos ou usados em bom estado 
para tornar o Natal de uma criança carente mais feliz. Você 
também pode doar alimentos não perecíveis. Durante toda 
esta semana nós continuamos recebendo sua doação nas uni-
dades da Arauto em Vera Cruz e Santa Cruz. E atenção: o evento 
que seria realizado no último dia 24 foi transferido para este 
sábado, dia 1º de dezembro, das 13h às 18h, na Praça Getú-
lio Vargas, centro de Santa Cruz. Lá, você poderá fazer a sua 
doação e, além de ensinar uma bela lição de solidariedade 
aos pequenos, levá-los para se divertir nos brinquedos inflá-
veis, cama elástica, piscina de bolinhas e outros brinquedos. 
Também haverá água quente e erva mate para o chimarrão 
e verificação de pressão arterial pela equipe de enfermagem 
da Scopel. Natal solidário, faça parte. Doe sonhos.

DESFILE SHOW
Neste domingo prestigie o tradicional desfile de modas da 

Acisa e abertura da Casa do Noel. Um show de novidades na 
passarela e muita emoção por ocasião do Natal. Todos os ca-
minhos levam até a Praça José Bonifácio, a partir das 20 horas.

ARAUTO SAÚDE
Saúde preventiva dá resultado e faz a diferença. O Grupo 

Arauto ofertou na última segunda-feira a palestra “Novembro 
Azul: a saúde do homem em evidência”. O encontro, gratuito 
e aberto ao público em geral, reuniu dezenas de pessoas 
no Clube Vera Cruz. Durante 60 minutos, Rodrigo Donaduzzi 
disseminou riquíssimo conteúdo aos presentes. A palestra 
contou com o apoio da Prefeitura de Vera Cruz.
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ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

Seus mais sinceros sentimen-
tos pela pessoa amada devem 
ser mantidos em primeiro 
plano neste momento.

Há uma energia de renovação 
que impele você a mudanças 
positivas, ao nutrir seu senso 
de oportunidade.

Valorize a companhia de 
quem você gosta de conver-
sar e dê oportunidade a quem 
têm algo importante a dizer.

Período de fortalecimento 
do trabalho intelectual, dos 
investimentos e da atuação 
em equipe. 

HORÓSCOPO

LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

O momento é favorável 
para dar visibilidade às suas 
ideias, por isso aproveite seu 
lado espontâneo e sociável. 

A família se mostra um im-
portante ponto de apoio nesta 
fase, oportuno ao estímulo 
emocional e à estabilidade.

Estar aberto ao diálogo é o 
primeiro passo, pois suas 
ideias tendem a atrair outros 
pontos de vista.

Seu senso empreendedor 
atinge grande potencial nesta 
fase. Os recursos materiais 
tendem a ser otimizados.

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

É benéfi co entender que você 
pode demonstrar afeto de 
modo ainda mais organizado 
e independente. 

A fase é sugestiva para es-
tabelecer um bom convívio 
com as pessoas e realizar 
atividades prazerosas.

Reveja conceitos quando se 
fala em dedicação ao rela-
cionamento. Fase em que a 
comunicação se harmoniza.

Início de uma fase propícia a 
externar seus talentos, além 
de apontar grande prazer 
pelo trabalho.

|Susana Vieira vai voltar a 
trabalhar na Globo, será uma 
das protagonistas da série Eu, 
minha avó e a Boi, que Miguel 
Falabella está escrevendo.  A 
história narra a rivalidade de 
duas vizinhas fofoqueiras. A 
atriz garante que o problema 
de leucemia está controlado e 
ela quer voltar às telas.

|O Sétimo Guardião não está 
calmo, muitas cenas foram 
cortadas. Rogério Gomes, 
diretor da novela, mandou 
e-mail ao elenco dizendo que 
foi para adequar o tamanho 
dos capítulos. Dizem que é 
para agilizar a trama e o Ibope 
subir.  Na primeira semana, a 
média em São Paulo foi de 29 
pontos. Alegam que a novela 
estreou perto de um feriado 
prolongado tendo um impac-
to negativo na audiência.

| Parceiros no especial Amigos, 
nos anos 90 da Globo, as du-
plas: Chitãozinho & Xororó e 
Zezé di camargo & Luciano, 
vão cantar novamente juntos 
no mesmo palco. O longo je-
jum será quebrado no especial 
de Natal do Altas Horas, que 
vai ao ar dia 22 de dezembro. 
Só falta convidar Sandy para 
ser a madrinha do reencontro.

| Angélica diz: “Existia uma 
competição com a Xuxa, mas 
as pessoas que criavam e a 
gente acreditava...”. Velhos 
tempos.

MERCADO DAS PULGAS
Neste domingo, dia 02, tem AgitArauto no Mercado das Pul-

gas, no Centro Comunitário de Rio Pardinho, em Santa Cruz do 
Sul. Início às 9 horas, com abertura oficial. Muitas atrações, gas-
tronomia típica alemã, brechó e artesanato durante todo o dia.
E, a partir das 11h30min, almoço típico. Participe!

PENSE NISSO
É mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que 

à ponta da espada.


