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| Xuxa cortou o cabelo bem curtinho, mas o 
cabeleireiro fez o corte bem devagar caso Xuxa 
mudasse de ideia no meio do caminho. Mas ela 
não recuou. A rainha dos baixinhos tinha esta 
vontade há anos.   

| Thiago Magalhães, ex-marido de Anitta, foi 
pedido em casamento por uma fã da Poderosa. 
Thiago e Anitta ficaram casados menos de um 
ano.

| Claudia Leitte ainda não decidiu se a filha 
que está esperando, Bela, vai nascer na Bahia 
ou nos Estados Unidos. A cantora tem casa lá 
também.  

| Nego do Borel e Luisa Marilac jantaram 
juntos em São Paulo, ele pediu desculpas 
pessoalmente para ela. Por sugestão de Wes-
ley Safadão, Nego do Borel agora também é 
evangélico.

| Os contratos do elenco de As Aventuras de 
Poliana estão sendo renovados. A novela do 
SBT deverá ficar no ar até meados de 2020. 

|  Paula Fernandes comemorando três meses 
de namoro com o empresário Gustavo Lyra. O 
casal foi visto no México, na praia de Tulum.  
Gustavo Lyra é da Paraíba  e conheceu a can-
tora nos bastidores de um show dela. Dizem 
que é um namoro bem ‘caliente’, do jeito que 
ela gosta.

| A festa de 12 anos de MC Melody foi apro-
priada à idade dela. Com tema de unicórnio e 
bolo de três andares  nas cores lilás e dourado.

| Solteira, Leandra Leal foi vista acompanhando 

um cortejo afro em Salvador, na Bahia. Após 
a procissão, a  atriz recebeu um “passe” com 
banho de pipoca, arruda e alfazema. Camila 
Pitanga, que estava junto e também é solteira, 
recebeu o “passe” junto com a amiga. 

| Vavá (do Karametade) admite: “Já cheguei a 
dar uma cantada na Sheila Carvalho, mas não 
rolou. Acho que não cantei legal...”

| Gleici Damasceno, a campeã do BBB 18, nega 
que tenha rompido o namoro com o ex-BBB 
Wagner Santiago.  Ela ficou irritada com boatos 
na internet dizendo que sustenta o namorado. 
Detalhe, para fazer campanha de publicidade 
em seu Instagram, Gleici estaria cobrando R$ 
40 mil.

| Enfim, Ludmilla admite  que viveu um roman-
ce com o jogador Gabriel Jesus. Na época, ela 
negava a relação. 

| Ivete Sangalo levou um grupo para doar 
sangue, a maioria era da equipe que trabalha 
com a cantora. Ela também doou para ajudar 
a população de Brumarinho (MG).

| Gusttavo Lima postou uma foto na qual 
aparece exibindo um carrão italiano, uma 
Lamborghini, que custa mais de R$ 4 milhões. 
Nas redes sociais não pouparam, disseram que 
o carro parecia o Batmovel, usado pelo perso-
nagem Batman.

| Mais um casal oficializa a relação, o humoris-
ta Rodrigo Sant’Anna com o roteirista Junior 
Figueiredo. Só os amigos mais íntimos sabiam 
que eles eram namorados. Rodrigo ficou famo-
so na TV com o personagem “Valeria Bandida”, 
em Zorra Total.

Marina Ruy Barbosa está um pouco 
revoltada: “Nas redes sociais falaram 
que minha barriga estava parecendo de 
grávida, outras pessoas disseram que eu 
estava magra demais... Tem gente que só 
sabe opinar ‘negativamente’!”

Marilda, de O Sétimo Guardião,  mulher 
do prefeito, vai livrar Eurico de maldi-
ção. Ela furta água da fonte milagrosa, 
enche uma tina com o líquido poderoso 
e, depois do banho, Eurico voltará a 
gostar de mulher. O casal vai tirar o 
atraso fazendo uma maratona sexual: 
Haja fôlego. No ar, dia 21.
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APOSTE NO FUTURO
Você sonha em ganhar o mundo? Ótimo, este é o objetivo 

das pessoas de sucesso! Mas você já aprendeu a se comunicar 
com o mundo? Falar bem o português não é suficiente para 
voar alto e vencer na vida. Você precisa dominar outros idio-
mas. E a Arauto está contigo nessa! Quer ganhar um ano de 
curso na Wizard, a melhor escola de idiomas do Brasil? Um 
ano, com todo o material didático necessário para você estu-
dar e falar fluentemente inglês, ou espanhol, francês, alemão, 
chinês, como preferir... Envie uma mensagem para o Whats 
de promoções da Arauto 997 938 140, informando seu nome 
completo, cidade e respondendo a pergunta: como é possí-
vel ter um mundo de oportunidades? Ganha quem escrever 
a resposta mais criativa! A Arauto aposta no seu futuro, por 
isso quer te dar esta força. Um ano de curso na Wizard, com 
todo o material incluso! Envie nome, cidade e a resposta da 
pergunta “como é possível ter um mundo de oportunidades?” 
para o Whats 997 938 140 e aposte no seu futuro!

HORÁRIO DE VERÃO
O horário de verão, que iniciou no dia 4 de novembro, 

termina neste domingo, dia 17. Moradores das regiões Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste devem ajustar relógios em 1 hora e 
ficar atentos à configuração do celular. Desta feita, o horário 
de verão foi encurtado, começou mais tarde. Antes, se iniciava 
no terceiro domingo de outubro. 

SERGINHO MOAH
Nome marcante da música gaúcha, Serginho Moah anun-

ciou que deixará a Banda Papas da Língua para focar em ativi-
dades solo. O grupo deve cumprir a agenda de apresentações 
com a formação original até o dia 30 de abril. Após, um novo 
vocalista deverá compor a Banda Papas da Língua. 

MUNDO SERTÃO
Atendendo pedidos, libero de bandeja a lista de canções 

mais solicitadas no Mundo Sertão, programa carro-chefe da 
Arauto FM na cena sertaneja.

1 - Felipe Araújo - Atrasadinha
2 - Gustavo Mioto - Solteiro não trai
3 - Gabriel Diniz - Jenifer
4 - Lucas Lucco - Posto 24 horas
5 - Luan Santana - Vingança
6 - Zé Neto & Cristiano - Notificação preferida
7 - Enzo Rabelo - Tijolinho por tijolinho
8 - Marília Mendonça - Sem sal
9 - Matheus & Kaun - Cerveja, sal e limão
10 - Gusttavo Lima - Carrinho na areia

PENSE NISSO
Em um ano, a gente consegue fazer coisas grandes às 

custas de fazer coisas simples no dia-a-dia.
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