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|  O novo reality de Xuxa na Record TV já tem 
data para estrear, será dia 6 de fevereiro. Trata-
se de “The Four Brasil”, um show de talentos, 
que vai ao ar sempre às quartas, às 22h30min. 
No juri estarão o cantor Léo Chaves, a cantora 
Aline Wierley (ex-banda Rouge) e o João Marce-
lo Bôscoli, filho de Elis Regina. A meta de Xuxa 
é desbancar Ratinho da vice-liderança na TV.

| A Globo faz a fila andar para suas novelas das 
seis até 2021. “Espelho da vida” será substituída 
por “Orfãos da Terra”, na sequência, uma nova 
história romanceada sobre o período do Impé-
rio no Brasil. Dessa vez, com foco em Dom Pedro 
2º. A seguir, remake de “Éramos Seis”, que terá 
Gloria Pires no papel de Dona Lola.

| Marcos Mion sonhando com um projeto para 
ocupar a vaga do Programa Fabio Porchat. Mas 
o futuro dele, com contrato renovado, é para 
apresentar uma próxima edição de “A Fazenda”.  

| A partir de abril, na Globo,  Fatima Bernardes 
pode mudar para o horário da tarde. A aposta 
da Globo, em 2019, é jornalismo, humor e en-
tretenimento. Desde o “Hora Um” até o “Vale 
a pena ver de novo”. Mas, oficialmente, nada 
está totalmente definido, as reformas internas 
continuam em pauta.

| Duas famílias nordestinas que se odeiam será 
o  ponto de partida da nova novela de Walcyr 
Carrasco: “Dias Felizes”. Na trama, Juliana Paes 
vai para o Rio tentando fugir das brigas. Ela 
abre uma confeitaria e fica rica, mas terá uma 
filha, gananciosa e egoísta, que disputará com 
ela o amor do mesmo homem. Estreia em maio.

| Sabrina Sato está utilizando uma máquina 

elétrica que ajuda a Japa a extrair leite do 
peito para a filha Zoe. Ela vem aumentando a 
frequência que tira leite, assim deixando uma 
reserva pronta, para quando ela não puder 
amamentar.

| Antônio Fagundes desistiu de fumar cha-
rutos. Agora prefere dar baforadas em seu 
estiloso cachimbo. Já foi avisado que o hábito 
pode deixar a boca torta.   

| Luan Santana encheu uma mala de roupa 
de bebê, em Miami. Mas ele não será papai, é 
presente para a filha de um amigo dele. Luan 
será o padrinho.

| Mulher de Jorge, da dupla com Mateus, de-
cidiu se separar dele após boato no BBB 17. 
Surgiram venenos  de que o sertanejo teria um 
caso com Vivian Amorim. Ela falou que ficou 
com famoso sertanejo, na casa mais vigiada 
do Brasil. Ele negou. Mas a ex-mulher , Ina, não 
gostou de saber que o marido estaria agora 
pulando a cerca com Meyrielle Abrantes, ex do 
deputado Jarbas Vasconcellos. Jorge e Ina tem 
um filho e ela é dona de uma salão de beleza.
Ela preferiu botar um ponto final no casamento 
de sete anos.  

| Thammy Miranda e Andressa Ferreira são 
oficialmente marido e mulher. A papelada 
do contrato de casamento foi em São Paulo. 
Thammy agora é vereadora na capital paulista. 
Ela era suplente.  

| Até agora  Tiago Iorc não apareceu para expli-
car o sumiço dele. Já faz mais de um ano que, 
quem era fã, ficou a ver navios. Cadê você, Iorc? 
Dizem que ele está morando em Los Angeles.

| Filme sobre a vida de Silvio Santos vai estrear 
dia 12 de dezembro. 

É namoro mesmo: Agatha Moreira e 
Rodrigo Simas desistiram de ficar es-
condendo o romance. O casal foi visto 
abraçado na plateia do musical “Meu 
destino é ser Star - Ao Som de Lulu San-
tos”, no Rio.

Ratinho agora é dono também de  
uma mansão em Orlando. Mas a casa 
dele não fica no mesmo condomínio 
de Silvio Santos. Ela é até mais luxuosa 
do que a casa do Patrão.

NOVIDADES
2019 avança e a Arauto FM se movimenta para fazer rádio 

ainda melhor. A partir de hoje, novidades na programação 
95,7. Confira:

Seis da manhã, Prosit Schwarzer Peter com Pedro e Mai-
quel Thessing.

Seu horário de almoço também tem novidade. Se ligue, 
entra no ar o Super Arauto. Um mix de música, esporte, notí-
cias e muitas surpresas. De segunda a sexta, das 12h às 14h, 
com Tiago Rocha, Bruna Lovato, Guilherme Bica e Augusto 
Barros. 

Os sábados de manhã também terão novidade. Das 7h às 
9h, estreia o Adoração, programa com canções que enaltecem 
a religiosidade e a crença em Deus.

PENSE NISSO
Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espi-

nho. Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm 
rosas!
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