
ARAUTO | Sexta-feira, 18 de janeiro de 201904

|  Nos bastidores da Globo não se fala em outra 
coisa:  Ana Maria Braga, ao lado do Louro José, 
é a atração mais forte para tentar derrotar a 
Record TV ocupando o horário do “Vídeo Show”, 
a partir de março. Uma pesquisa revela que Ana 
é a figura com maior domínio sobre as donas 
de casa, público mais forte do quadro “A Hora 
da Venenosa”, que derrubou o “Vídeo Show”, 
após 35 anos no ar. Há quem garanta que não 
adiantaria a Globo inventar outra atração: a 
transferência do “Mais Você”, com o Louro José, 
é a melhor “reforma” para as tardes globais. 
Será que a Globo vai nessa? 

| Gloria Pires ficará na “geladeira” até 2020. 
Ela está  reservadíssima para o remake de 
“Éramos Seis”, na Globo. A novela será exibida 
na faixa das 18h. Gloria será Dona Lola, papel 
que foi de Nicette Bruno em 1976, na Tupi, e 
de Irene Ravache no SBT, em 1994. A trama já 
foi produzida pela Tupi também em 1967, com 
Cleyde Yáconis no papel de Lola.

| Finalmente, John Travolta assumiu, está com-
pletamente careca. A cabeleira que aparecia 
até o final do ano era um aplique muito bem 
feito. O topetão do filme “Nos embalos de sá-
bado à noite” não existe mais há muitos anos.

| Por essa Sabrina Sato não esperava, o apar-
tamento dela no bairro de Perdizes, em São 
Paulo, foi furtado por ladrões. Fizeram uma 
“limpeza”. A japa tinha deixado muita coisa no 
imóvel, antes de se mudar para uma cobertura 
que comprou na região da Avenida Paulista.

| José Luiz Datena lamentou a demissão da 
equipe que produzia o programa dele, aos do-
mingos. Dizem que a Band pode voltar com  a 
atração em abril, totalmente reformulada. Mas 
Datena não acredita, e diz: “Se até agora não 
deu certo, é por incompetência minha. Estou 
chocado e chateado com a dispensa da equipe.”  

| Roberto Leal continua confiante no tratamen-
to contra um câncer. Ele já fez três cirurgias e 10 
sessões de radioterapia. Intérprete de sucessos 
como “Arrebita” e “Baté o Pé”, o tratamento do 
cantor português já causou duas cataratas e 
provocou um deslocamento de retina, o que 
pode deixá-lo cego do olho direito. Roberto 
Leal completou 67 anos.

| Band e Roberto Justus entraram em um acor-
do para a volta de “O Aprendiz”. A novidade é 
que a  atração terá influenciadores digitais 
como Aprendizes do Publicitário Celebridade. 
Como se vê, demorou mas Justus foi readmitido 
pela televisão. Band decidiu que as gravações 
do programa começarão em 11 de fevereiro, 
com 18 candidatos.  A ideia é fazer a maior 
ligação entre o mundo dos negócios, da TV 
aberta, do mundo digital e das redes sociais. 
O prêmio será de R$ 1 milhão. A estreia de “O 
Aprendiz” será em março.  

| Uma das atrações para este ano no Domin-
gão do Faustão, que completará 30 anos, é o 
quadro “Ding Dong”. Faustão quer reunir só os 
campeões da atração. 

| Grávida de uma menina, Ticiane Pinheiro 
não para um minuto. Além de fazer  o “Hoje em 
dia”, tem viajado bastante para gravar seu novo 
programa na Record TV, “Troca de esposas”, no 
Rio de Janeiro e na Paraíba. A filha de Ticiane 
deve ser batizada com o nome de Manuela. 
Porém, Cesar Tralli, o  pai da criança, prefere o 
nome Sophia.

| Jorge Lafond, que criou a personagem Vera 
Verão, poderá ter a sua vida transformada em 
filme. Para viver o papel do comediante, que 
morreu há 16 anos, o ator mais cotado é Rafael 
Zulu.

Claudia Raia também quer fazer um 
programa no canal GNT. O formato ela 
quer manter em segredo. Só o marido 
da atriz, Jarbas Homem de Melo, sabe.

Fabio Porchat vai estrear no meio do 
ano no canal GNT. Trata-se de um talk 
show. Semanal, por sinal.
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H2A 
H2O é a fórmula da água, indispensável para o nosso 

corpo. Arauto FM é uma excelente combinação de música e 
alegria, essencial para uma vida mais feliz. Se juntar água 
com Arauto dá? H2A! H2A é uma ação da sua rádio preferida 
para te lembrar que água é saúde e você precisa bebê-la com 
frequência para ter uma vida mais saudável. E tão importante 
quanto a água é a atitude positiva, o carinho... algo que você 
tem sempre que liga o rádio na Arauto. Se ligue na progra-
mação para saber onde nossa equipe está posicionada para 
te presentear com muitas garrafas da água mineral Cristal da 
Terra, a água da Xuk, uma empresa genuinamente santa-cru-
zense. H2A. Pra te lembrar dos “As” essenciais para uma vida 
mais saudável e feliz, os “As” de Água e Arauto. Patrocínio: 
Xuk Bebidas, quando pedir água, peça Cristal da Terra, a mais 
pura e saudável, água é Cristal da Terra!

JENIFER
A canção “Jenifer” tem uma trajetória de superação. A ideia 

quase não vingou entre seus 8 compositores, que buscavam 
músicas diferentes. Depois, Gusttavo Lima assinou contrato 
para gravar e desistiu. Gabriel Diniz assumiu a tarefa mesmo 
com a desconfiança da própria equipe. Esta semana a música 
irreverente desbancou o comportado pagonejo “Atrasadinha” 
no topo do Spotify no Brasil. “Jenifer” também já é líder no 
YouTube, onde acumula 67 milhões de views. É o primeiro 
nº 1 nacional de Gabriel Diniz, cantor de forró com um quê 
de humorista.

ACÚSTICO
Zé Neto & Cristiano decidiram não mexer em time que está 

ganhando. Nos últimos dias, lançaram 5 canções do novo 
projeto “Acústico de novo”, formato que funcionou (e muito) 
com eles no ano passado. As músicas seguem na mesma 
toada, em arranjo e letra. A dupla pôs uma pedra no discurso 
de “sertanejo pop”. Como a história quase centenária prova, 
a música sertaneja sempre será baseada em simplicidade 
musical e assuntos de amores e sofrimentos. Uma das canções 
divulgadas chama-se “cheiro da terra”, com participação de 
Daniel.

ESTREIA
Nesta sexta, 22 horas, estreia na Arauto: SomZeira. Um 

programa pra cima, com os hits mais bombados em versões 
remixadas e exclusivas. Rafa Belo e Dj Gui Etges vão sacudir 
a sua noite. Somzeira estreia nesta sexta depois da Voz do 
Brasil. Reprise no sábado, 23 horas.

PENSE NISSO
Vencer não é competir com o outro. É derrotar seus inimi-

gos interiores.
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