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| Juliana Paes gravou o clipe de Carnaval da 
escola de samba Grande Rio, na Sapucaí. A atriz 
detonou uma frase no intervalo: “Esse título 
não se compra, se conquista!” Será que foi uma 
indireta da musa do Carnaval? Juliana é a rainha 
de bateria da escola. 

| Por essa William Bonner não esperava. Maju 
Coutinho, moça do tempo do Jornal Nacional, 
surpreende os colegas de redação. Casada, não 
tem vontade de ser mãe. Ela admite: “Não sei 
explicar, é de dentro. Mas gosto de crianças”. 
Maju comemorou 40 anos.

| Bruna Marquezine foi a Portugal, lá posou 
para a capa da revista QG só de calcinha e sutiã, 
mas com blazer aberto.  Ela considera um dos 
ensaios fotográficos mais lindos que já fez. Será 
que o ex-Neymar vai comprar a revista?

| Bruno Gagliasso conseguiu uma folguinha de 
O Sétimo guardião e vai a Cuba. É que o filme 
que ele protagoniza, Todas as formas de amor, 
estará no Festival de Havana.

| Fernanda Souza decretou que tirará férias 
de um ano. Motivo: casada com o cantor Thia-
guinho, a atriz pretende engravidar. Saiu do Só 
toca top, na Globo, e também já gravou uma 
temporada do programa Vai, Fernandinha, para 
o Multishow.

| Filha de Fátima Bernardes e William Bonner, 
Beatriz, de 21 anos, poderá seguir a carreira 
de cantora. A apresentadora até registrou 
uma apresentação da filha. Beatriz cantou 
“Saber Quem Eu Sou”, da animação Moana, 
da Disney. 

| Uma bateria de exames médicos realizados 
em Luis Gustavo teriam revelado a descoberta 
de um câncer de intestino no ator. Tatá, como 
é chamado pelos colegas, é casado com Cris 
Botelho e completou 84 anos. 

Gisele Bündchen abre o jogo, não quer 
parar de desfilar. Detalhe curioso: antes 
de começar a namorar  Tom Brandy, 
ela nunca tinha assistido uma partida 
de futebol americano - esporte que o 
marido pratica.
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FELIPE ARAÚJO
Um dos maiores sucessos do ano de 2018, Atrasadinha, 

música gravada pelo cantor goiano Felipe Araújo em dueto 
com Ferrugem vai chegar rapidamente fora das fronteiras 
do Brasil. Há alguns dias, Felipe Araújo se reuniu em estúdio 
com Augusto Cabrera – produtor musical uruguaio que vem se 
impondo nas paradas do Brasil ao formatar hits para estrelas 
como Claudia Leitte e Simone & Simaria – para gravar versão 
em espanhol de Atrasadinha, mix de sertanejo e pagode que 
virou viral. Intitulada Atrasadita, a versão espanhol tem a 
assinatura de Erika Ender, coautora de Despacito, música que 
dominou no ano passado o mesmo mercado latino de língua 
hispânica ambicionado por Atrasadita.

SPOTIFY
Zé Neto & Cristiano foram os artistas mais tocados no Brasil 

no Spotify em 2018. Mais uma vez, o sertanejo foi o estilo mais 
ouvido. Levando em conta audições em todo mundo, o hip 
hop dominou. O Brasil marcou presença em uma das listas 
internacionais: o brega-funk de MC Loma e Aldair Playboy 
foi o 5º gênero musical que mais cresceu no mundo em 2018 
no Spotify. 

Artistas com mais streams no Brasil:
Zé Neto & Cristiano
Jorge & Mateus
Anitta
Matheus & Kauan
Marília Mendonça

Músicas com mais streams no Brasil:
Jorge & Mateus - Propaganda - Ao Vivo
Anitta Mc Zaac, Maejor, Tropkillaz, DJ Yuri Martins - Vai ma-
landra
Matheus & Kauan, Anitta - Ao Vivo E A Cores
MC Kevinho, Simone & Simaria - Ta Tum Tum
Gusttavo Lima - Apelido Carinhoso

É AMANHÃ

Lucas & Felipe na Praça Getúlio Vargas, em Santa Cruz do 
Sul. Início às 18 horas com show de abertura da Banda Magia 
Musical. Acesso gratuito.

PENSE NISSO
Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos 

erros.
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