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| Por essa nem Neymar esperava:  Bruna Mar-
quezine garantiu aos fãs que o namoro com 
o craque não tem volta. Ela detonou: “Vocês 
ainda acreditam  neste conto de fadas?”. 

| Anitta segue com força no mercado da mú-
sica internacional! A cantora foi indicada em 
quatro categorias do Premio Lo Nuestro, uma 
das mais importantes premiações da músi-
ca latina nos Estados Unidos. Concorrendo 
com nomes como Maluma, Jennifer Lopez, 
e J Balvin. A brasileira se mostrou bastante 
emocionada com as indicações.

| Ivete Sangalo não quer saber, ela diz que o 
filho dela, Marcelinho, só vai cortar os cabelos 
quando o menino quiser. Nas redes sociais 
os fãs se divertem: “O cabelo dele está maior 
do que da mãe!”. O cabelo do garoto já está 
batendo no meio das costas!

| Tatá Werneck já trocou o número do celular, 
mas continua irritada: um fake está usando 
seu antigo número de telefone para passar 
trote. Ela perdeu o bom humor: “Ele liga pros 
meus amigos pedindo contato de pessoas!” 
Tatá já foi tomar providências na delegacia 
de crimes na internet. O antigo celular é da 
operadora Tim.

| Dando um tempo na TV até 2020, Gloria 
Pires fala de seu primeiro projeto como pro-
dutora de cinema.

| Miguel Falabella já foi avisado: Brasil a 
Bordo, a série global, deve parar mesmo na 
primeira temporada. Mesmo que a audiência 
acabe decolando, não tem volta em 2019.

| Por essa Tais Araujo não esperava: Mister 
Brau (Lázaro Ramos) tem uma ex-mulher. 
Ela será interpretada por Drica Moraes na 
próxima temporada da série.   

| Viviane Araujo garante que não vem na-
morando, e sim está casada com o Carnaval. 
Ela é rainha de bateria em São Paulo, Mancha 
Verde. No ensaio técnico, esbanjava sorrisos 
para os fãs.

| Wesley Safadão está com novo visual de 
verão: adotou um bigodão. É assim que ele 
está fazendo shows até em cima de trio elé-
trico. Diz que só vai raspar quando o Carnaval 
passar. 

| Simaria, da dupla com Simone, posa com a 
filha para foto e fã dispara: “Tá nevando no 
Rio?” Ambas em pleno verão aparentaram 
ter errado o look. A cantora recebeu uma en-
xurrada de perguntas dos fãs questionando o 
look escolhido dela e da filha, ao participarem 
do programa Encontro com Fátima Bernardes, 
nesta semana. 

| Nesta terça-feira (8), a Globo anunciou o fim 
do Video Show. É o fim de uma era! Depois de 
mais de 35 anos, a última edição do programa 
vai ao ar hoje, sexta-feira.

A dupla Simone & Simaria garante: a diversão dos filhos é 
brincar de The Voice Kids com elas. Ou seja, Henry, Giovanna e 
Pawel adoram o reality e sonham cantar no palco da Globo. 
Com certeza, as mamães vão virar as cadeiras.
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MISS
Vera Cruz estará representada no Miss Rio 

Grande do Sul 2019. Mariana Iser, 25 anos, 
levará o nome da cidade ao cobiçado concur-
so. A primeira seletiva do Miss RS ocorre neste 
fim de semana, em Canoas. Já a final será em 
Gramado, no dia 25 de janeiro.

SAÚDE
Você já deve estar preparando as malas e 

revisando o carro pra viajar. E a sua saúde, já 
revisou? Sim, a sua saúde! Você pode até estar 
pronto pra pegar a estrada, mas não esqueça 
que o seu bem mais precioso não tira férias. Se 
em algum momento você não se sentir bem, 
procure um médico e não deixe para depois 
das férias os exames que ele pedir agora, faça 
já. Afinal de contas, não se pode deixar para 
amanhã a saúde que você pode ter hoje. Um 
lembrete da Arauto e da Radson. 

GENO
O experiente cantor Geno, segunda voz 

da dupla Gino e Geno, anunciou que vai se 
aposentar. Aos 72 anos, Geraldo Alves dos 
Santos decidiu que é hora de descansar e 
curtir tudo que conquistou nestes 48 anos de 
carreira. Em um vídeo divulgado nas redes 
sociais, o cantor explicou que a dupla seguirá 
com outro cantor em seu lugar, e o nome Gino 
e Geno será mantido. Chegando ao sucesso 
nacional no início dos anos 2000, puxados 
pelos hits de “Coração Cigano” e logo depois 
de “Bebo pa carai”, a dupla já era relevante 
nos anos 1970, cantando músicas mais volta-
das para o universo caipira, bem diferente de 
como ficou conhecida pelas novas gerações.

PENSE NISSO
O importante não é vencer todos os dias, 

mas lutar sempre.
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