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| Em O Sétimo Guardião, Gabriel (Bruno ga-
gliasso) já sabe que é o substituto de Egídio 
(Antonio Calloni) na proteção da fonte da tra-
ma. Mas vai se recusar ao saber que terá que 
deixar Luz (Marina Ruy Barbosa). Será que ele 
não mudará de ideia? Se casar com ela será 
castigado.

| Tatá Werneck levantou a audiência do Mul-
tishow este ano com Lady Night. Pulou para 
o 5º lugar na TV paga, o que não alcançava 
desde 2009.

| Roberto Carlos cantará com Michel Teló e 
Marina Ruy Barbosa no especial de Natal. Es-
pecial que vai ao ar, dia 21 de dezembro, após 
a novela das nove.

| Globo bate o martelo: The Voice Kids volta 
dia 6 de janeiro. A nova temporada manterá o 

mesmo júri, Carlinhos Brown, Simone e Simaria 
e Claudia Leitte. André Marques, 70 quilos mais 
magro, continuará apresentando. O vencedor 
levará R$ 250 mil e a gravação de um CD.

| Sérginho Groisman não gostou da ordem do 
novo chefão do núcleo de seu programa Altas 
Horas. A partir de fevereiro, o programa será 
gravado às terças-feiras, e não mais às quintas, 
como acontece há anos. Ele acha que os assun-
tos perderão quatro dias de validade. Mas, às 
terças, poderá contar com nomes importantes, 
a agenda de shows neste dia é mais livre.

| Lucas Veloso, filho de Shaolin, vai se casar 
com a bailarina Nathalia Melo. Faustão já pro-
meteu que será padrinho. Eles se conheceram 
na Dança dos famosos.

| Gato vai morar com Aguinaldo Silva: o bichano 
de O sétimo guardião, Léon, continuará até o 
capitulo 78 da trama. Depois, o gato se apo-
sentaria da carreira artística para ir morar na 
casa do autor da novela, onde será “feliz para 
sempre”.Detalhe curioso, Aguinaldo já disse 
que não tem mais idade para pegar gato, bicho, 
nem “gato” , gente. Aguinaldo Silva completou 
74 anos. Ele tem casas em São Paulo, Rio e Lis-
boa.  Atualmente, mora em São Paulo, no bairro 
de Higienópolis. Este gato vai viajar muito.
  
| Erika Januzza deixou o time de solteiras da 
Globo, a  atriz está namorando o empresário 
Victor Evangelista. Os dois se conheceram num 
aeroporto. Detalhe: ele garante que não sabia 
quem ela era. Ele pediu uma informação e de-
pois decidiu mandar um direct pelo Instagram. 
Colou.

| Thammy Miranda postou foto em que apare-
ce de sunga, com a mulher Andressa Miranda, 
com a legenda: “em breve, o fruto desse amor”. 
Andressa vai engravidar nos States, com sêmen 
de um doador americano que será comprado.

| Paloma Bernardi está namorando mesmo: 
o ator Eduardo Pelizzari confirmou a relação 
deles. Paloma  estava solteira desde junho 
de 2017, quando encerrou seu namoro com o 
também ator, Thiago Martins.

Henri Castelli ainda não convidou 
Rebeca Abravanel para jantar, apesar 
dos boatos nos bastidores do Teleton. 
Mas, dizem que o jantar ainda pode 
acontecer.

O GRANDE SONHO DO NOEL
Dia 22 de dezembro a comunidade regional terá a opor-

tunidade de assistir, gratuitamente, o fantástico show da 
dupla Lucas & Felipe. O Grande Sonho do Noel culminará 
com a exibição dos meninos na Praça Getúlio Vargas, tendo 
ainda a parceria da Banda Magia Musical. Marque esta data 
na agenda, será emocionante!

VIVA AQUI, COMPRE AQUI
Está espetacular a campanha Viva Aqui, Compre Aqui. 

Nesta sexta-feira o comércio vera-cruzense atende até as 
19h e neste sábado até as 17h. Programe suas compras para 
o Natal e ganhe cupons para concorrer aos belíssimos prêmios 
da promoção. Se ligue no calendário do comércio para este 
mês de dezembro e aproveite.

PENSE NISSO
Saber não é o bastante; precisamos aplicar. Querer não é 

o bastante, precisamos fazer.
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