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| O final da novela “O Tempo Não Para” terá 
inimigas fazendo as pazes, vilão querendo se 
regenerar e bandidos indo para a cadeia.  

| O ator Caio Junqueira faleceu nesta quarta-
feira, 23, após sofrer um acidente de carro no 
Rio de Janeiro. O galã estava internado no 
Hospital Miguel Couto, na Gávea. Segundo 
informações, Caio acabou perdendo o controle 
do carro, que chegou a subir o meio fio, bateu 
em uma árvore e capotou.

| Cauã Reymond está numa fase zen: faz 
aulas de meditação transcendental. Mariana 
Goldfarb também é adepta e está feliz com o 
resultado: “Fiquei bem menos brava!”  

| Thaeme Mariôto está ansiosa à espera de seu 
primeiro filho! A cantora, que está grávida de 6 
meses, usou sua rede social para celebrar mais 
um ano de casada com seu marido, Fábio Elias.
Em seu Instagram, ela compartilhou uma foto 
com o amado e aproveitou para se declarar. Na 
publicação, a loira aparece curtindo um belo 
café da manhã com o companheiro.

| Jorge Barcelos, da dupla com Mateus, confir-
mou que se separou da empresária Ina Freitas, 
com quem esteve casado por sete anos. O 
sertanejo diz que deve essa satisfação para os 
fãs por ser uma pessoa pública. A separação 
aconteceu no fim de dezembro. Jorge diz: “Nós 
nos falamos todos os dias e assim continuará 
porque não nos tornamos inimigos, temos 

carinho e amizade um pelo outro e um fruto 
maravilhoso do nosso casamento que durou 7 
anos, que é o Davi”.

|  Lady Gaga estava dormindo quando foi indi-
cada ao Oscar, já eram 5 horas da manhã, pelo 
horário de Los Angeles, quando, nesta terça-
feira (22), a diva do pop Lady Gaga,foi indicada 
ao “Oscar 2019” na categoria de “Melhor Atriz” 
por sua perfomance como a protagonista Ally 
no filme “Nasce uma Estrela”.

| João Lucas, filho do músico Saulo Fernandes, 
fará sua estreia na TV. O rapaz, que é estudante 
e percussionista, estará na segunda temporada 
da série Juacas, que será lançada ainda este 
ano no canal por assinatura Disney Channel.
De acordo com a colunista Patrícia Kogut, ele 
interpretará Matteo, um surfista. João já gra-
vou cenas em Itacaré, na Bahia, e dispensou 
o dublê.

| Há quem duvide, mas é possível manter uma 
amizade com o ex. Foi o que aconteceu com 
Maria Ribeiro e Fábio Assunção. Eles, que 
namoraram por apenas cinco meses em 2018, 
continuam amigos mesmo após fim do rela-
cionamento.

| Bianca Bin recorreu às redes sociais, para 
surpreendentemente falar sobre medo. A atriz 
global está de férias na Bahia, e aproveitou 
para sair com os amigos e curtir um passeio de 
lancha no mar. A estrela contou que já ‘quase 
se afogou no mar’. E admite: “É medo mesmo, 
confesso. Até quando as ondas estão calminhas 
e a água é quentinha, como aqui na Bahia, 
sempre que entro na água, percebo meu corpo 
tenso e todo travado, entro e saio rezando”.

Há alguns dias, começaram a rolar boa-
tos de que Marília Mendonça e Neymar 
poderiam ser um casal de verdade. É que 
o jogador comentou uma foto da canto-
ra no Instagram dizendo: “Sou fã  Gata 
demais “. O que eles não imaginavam 
é que o post geraria a maior polêmica 
sobre um suposto envolvimento entre 
os dois. Tanto a ponto de fãs pergunta-
rem para eles se o relacionamento era 
mesmo real.

Fábio Assunção virou hit na voz de 
Gabriel Bartz e a música foi regravada 
pela banda La Furia. A versão da La Furia 
viralizou na web e já tem mais de 2 mi-
lhões de visualizações. O ator procurou 
por Gabriel, que é responsável pela 
música, para negociar um acordo que 
irá beneficiar dependentes químicos.
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ARAUTO SAÚDE 
A partir de hoje o Arauto Saúde, projeto consolidado nas 

rádios e plataformas digitais do Grupo Arauto, ganha vida 
aqui no Nosso Jornal. Na coluna de boas-vindas, a convidada 
do jornalista Pedro Thessing é a Dra Susana Mueller versando 
sobre o tema cirurgia plástica. 

BRUNO & BARRETO  
A dupla Bruno & Barretto lançou o álbum “Buteco Raiz – Só 

as Derramadas”. São 18 canções, cinco inéditas e 13 regrava-
das. As releituras são daquele estilo de boteco, como o título 
do trabalho diz, escolhidas de acordo com os gostos da dupla. 
São músicas mais sofridas mesmo, típicas de bar. Vale a pena 
conferir, por se tratar de um projeto mais diferente, musical-
mente falando. O disco está inteiro disponível nas plataformas 
de streaming e tem alguns vídeos já publicados no YouTube.

CRUZEIRO
A segunda edição do WS On Board, cruzeiro liderado por 

Wesley Safadão, terá show da Marília Mendonça. Após a boa 
repercussão do primeiro, realizado em novembro do ano 
passado, o cantor anunciou sua próxima viagem de 23 a 26 de 
novembro de 2019. Além de seu próprio show e o da cantora 
Marília, ainda haverá apresentações de Gabriel Diniz, Vintage 
Culture, Aldair Playboy, entre outros.

MARCIANO
Uma edição seria pouco para descrever a carreira do 

sertanejo Marciano, falecido este mês. O cantor fez parte de 
uma das duplas mais importantes dos anos 80, dona de um 
repertório invejável que conseguiu atravessar gerações por 
conta de algumas músicas, dentre as quais “Ainda ontem 
chorei de saudade” e “Seu amor ainda é tudo”. Em tempo, 
Marciano também é autor de “Fio de Cabelo”, entre tantos 
outros sucessos.

AS MAIS PEDIDAS NA ARAUTO
Gabriel Diniz - Jenifer  
Felipe Araújo - Atrasadinha  
Dilsinho - Péssimo negócio 
Gustavo Mioto - Solteiro não trai  
Luan Santana - Vingança 
Gusttavo Lima - Zé da Recaída  
Lucas Lucco - Posto 24h  
Zé Neto & Cristiano - Notificação preferida  
Kevinho - O bebê  
Márcia Fellipe - Quem me dera

PENSE NISSO
Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor.
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