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| Junior Lima, irmão de Sandy, fez uma nova 
tatuagem: agora tatuou na mão o nome do fi-
lho, Otto. O sobrinho de Sandy e neto de Xororó 
completou um ano.

| Susana Vieira foi vista na Flórida. Ela passou 
o Dia de Ação de Graças com seu único filho, 
Rodrigo, onde ele mora. Em fase delicada pelo 
tratamento de uma leucemia (espécie de cân-
cer), a  atriz quer voltar à telinha na nova série 
de humor de Miguel Falabella.

| Neymar está curtindo postar fotos em que ele 
e o filho David Lucca posam de figurinos idên-
ticos. Estão fazendo o estilo “tal pai, tal filho”.

|Quem vai dirigir o programa de Otaviano Cos-
ta, na Globo, é Adriano Ricco, marido de Eliana, 
do SBT. Estreia prevista para dia 5 de janeiro.

| Depois do parto normal, Isis Valverde está 
com a barriga chapada 5 dias pós-parto. Ela 
fez exercícios específicos que deixaram seus 
músculos fortes e alongados.  

|  Fábio Porchat  ainda estaria avaliando se co-
mandará um talk show  para no GNT em 2019. 
Na Globo, em 2019 fará uma participação no 
Tá no Ar, de Marcelo Adnet. 

| Mara Maravilha continuará no SBT. Silvio San-
tos quer sempre encaixá-la no revezamento 
entre os jurados do Jogo dos Pontinhos.Mara 
deixou o Fofocalizando há quatro meses e 
também saiu do juri do Ratinho: “Ela falava 
demais!” - justificou o apresentador.

| Por esta muita gente já esperava? Dani Ca-
labresa e Marcelo Adnet voltam a formar um 
par. Eles estão escalados para apresentar uma 
retrospectiva, em tom de deboche, na Globo. 
Título: “A Gente Ri Assim”. Vai ao ar dia 26 de 
dezembro.

| Globo News bateu o martelo. O documentário 
de Paulo Markun, ex-apresentador do Roda 
Viva, chamado Médicos Cubanos será exibido 
em dezembro. O filme vem sendo produzido 
há mais de três anos. Agora, com a volta dos 
médicos para Cuba, a TV paga decidiu exibir.

| O Conselho Federal de Fonoaudiologia 
enviou nota de repudio à Globo. Motivo: em 
Sétimo Guardião, Stefania (Carol Duarte) ficou 
curada da gagueira depois de ser estrangulada 
por Sampaio (Marcelo Novaes). Consideram 
um desrespeito às pessoas que apresentam 
gagueira.

| A Globo vai mexer na trama de Espelho da 
Vida. A trama espírita da novela das seis terá 
que ser simplificada e relatada de modo mais 
direto. Ou seja, papo reto. 

| Bianca Bin que se cuide. Walcyr Carrasco não 
gostou da resistência da atriz em não ultrapas-
sar mais do que dois dias de gravações, para 
atuar na nova novela dele para as nove da 
noite. Embora Bianca tenha sido a mocinha da 
ultima novela de Walcyr, a fama de vingativo 
do autor vai longe nos bastidores da Globo.

Juliana Paes é a protagonista da pró-
xima novela de Walcyr Carrasco: a 
personagem é uma mistura de Rainha 
da Sucata com Viúva Porcina. Ou seja, é 
chumbo grosso. Por sinal, Juliana contra-
tou um stylist para cuidar de seu visual 
fora da TV.
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SONHO DO NOEL
Sonhos de Natal podem transformar o mundo, é só a 

gente acreditar. Existe um sonho que nasce no coração e 
pode ser sonhado por cada um de nós. Este é o Sonho do 
Noel. Você é capaz de descobrir que sonho é esse? Então 
pense bastante e escreva uma frase com até cinco linhas em 
fonte 12 contando como você imagina ser o grande Sonho do 
Noel e envie para o Whatsapp de promoções da Arauto FM: 
9 9793-8140. Quem descrever o sonho exatamente como 
ele é, ou chegar o mais perto disso ganha um prêmio de R$ 
10 mil em compras. Uma belíssima quantia para você e sua 
família comprarem muitos presentes neste Natal. Serão R$ 
1.000 em cada um dos patrocinadores da campanha: D’Lu 
Materiais de Construção, Joalheria e Ótica Kothe, Arty Casa, 
Supermercados Terra Nostra, Aldematt, Móveis Luciane, 
Renove Atual Sempre, Afubra, Realeza Animal e Fácil Home 
Center. O grande Sonho do Noel. Mais uma com o carinho 
da sua Arauto FM!

LUCAS & FELIPE
A carismática dupla Lucas & Felipe está com nova música 

de trabalho. “Sangue Frio” conta com participação especial da 
dupla Bruno & Marrone. No começo da semana os meninos 
vieram até o estúdio da Arauto FM para falar sobre a boa nova 
sonora e também confirmar presença dia 22 de dezembro 
em show especial de Natal na Praça Getúlio Vargas, em Santa 
Cruz do Sul. Espetáculo!

PENSE NISSO
Ser luz não é sobre brilhar, mas sobre iluminar cami-

nhos.
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