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| O cantor Biel ainda não assinou o divórcio e 
segue casado no papel com a modelo Duda 
Castro. Eles se separaram após acusações de 
agressões, nos Estados Unidos. Biel, por sinal,  
já tem uma nova namorada, a Natalie Kayley.

| Nos bastidores da Globo não se fala em outra 
coisa: Camila Pitanga aceitou fazer cenas ca-
lientes no clipe Ninguém perguntou por você, 
da Banda Ledrux. No vídeo, ela beija muito a 
boca da  atriz Bruna Lizmeyer. 

| Parece que o namoro de Rafaella Santos, 
irmã de Neymar, com  o jogador Gabigol já foi 
encerrado faz tempo. Mas Rafaella foi vista com 
o jogador do Flamengo, em uma churrascaria 
carioca. A irmã de Neymar chegou ao local do 
jantar com dois seguranças. 

| O Padre Fabio de Melo decidiu fazer a barba 
e o cabelo, e diz: “Parece que perdi uns 23 
quilos!” O novo visual do padre foi elogiado 
até por Grazi Massafera.

| Admitidos por enquanto, 18 influenciadores 
digitais participarão da nova temporada de O 
Aprendiz. Com o comando de Roberto Justus, 
deve estrear dia 18 de março, na Band.

| Neymar foi cortado do Lady Night, na Globo. 
Tudo o que Bruna Marquezine falou sobre o 
jogador para Tatá Werneck, não apareceu. A 
Globo admite que reedita o programa. Tam-
bém por uma questão de tempo. Neste caso, 
Neymar deve ter sido cortado porque agora é 
ex da atriz.

| Jussara Freire, depois de 14 anos na Record 
TV, volta a fazer novela na Globo. Ela estará em 

Dias Felizes, de Walcyr Carrasco. Na nova novela 
das nove, ela será mãe de Marcos Palmeira, que 
foi “filho” da atriz em Pantanal, em 1990, na 
extinta TV Manchete.

| Parece que os nomes mudaram na Globo, 
quem decidiu dar por extinto o nome Projac 
foi José Roberto Marinho, filho do Dr. Roberto 
Marinho. Ele nunca gostou do nome. Também 
não existe mais “TV Globo”, agora é só Globo. 

| Ivete Sangalo convidou Claudia Leitte, e 
juntas gravaram o clipe da música “Corpo mo-
linho”, para o DVD de Ivete. Dizem que Ivete 
quer acabar com o boato de que ela e Leitte 
se odeiam.

| Fernanda Gentil poderá comandar um pro-
grama com até 3 horas de duração no horário 
matutino. A Globo não informa isso oficialmen-
te, mas com total apoio do setor de jornalismo,  
a previsão já é de estreia em abril.

| Simone trocou de endereço, saiu de Fortaleza 
para morar no condomínio de luxo Alphaville, 
em São Paulo. A irmã Simaria também está em 
São Paulo, mas preferiu um apartamento.

| Quem escolheu o nome do bebê de Ticiane 
Pinheiro foi a outra filha dela. A menina, que 
nasce em junho, vai se chamar Manuella. 

| Tatá Werneck  adotou mais um cachorro, que 
foi batizado com o nome de Alegria. 

| Roberto Leal abriu o jogo para Daniela Albu-
querque, na RedeTV! Disse que se ele tivesse 
tomado decisões por outras pessoas, teria reti-
rado a vista. O cantor luta contra um câncer, que 
afetou até seu olho direito, após tratamento 
com radioterapia.

| Record TV informa que a final do reality mu-
sical com Xuxa, The Four, será dia 27 de março. 
Ao vivo. 

Luiz Caldas, conhecido como “pai do 
axé”, está gravando um clipe chamado 
Respeito é Bom e eu Gosto. Trata-se de 
uma canção que combate a intolerância. 
Sempre identificado pelos pés descalços, 
Luiz Caldas está completando 40 anos de 
carreira, e de idade ele festejou 56 anos. 

Ludmilla convidou Anitta para  a gra-
vação de seu primeiro DVD, batizado 
de Hello Mundo. Elas são parceirinhas.
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VOLTA ÀS AULAS 
Nos últimos dias o time Arauto FM marca presença nas 

escolas da região. Música, presentes, água mineral e muita 
energia para a galera no Volta às Aulas 2019. Confira alguns 
registros.

DVD 1
São 30 anos de história, nove discos de ouro, 17 discos 

lançados e dois DVDs. A dupla Felipe & Falcão mais uma vez 
fará história na música sertaneja, na gravação do terceiro DVD 
no próximo dia 26 de fevereiro, em especial aos 30 anos de 
carreira. O espaço Haras, na cidade de Piracicaba (SP), foi o 
cenário escolhido para marcar este grande momento da du-
pla. O DVD conta com participações especiais, como: Naiara 
Azevedo, João Bosco & Vinicius, Rionegro & Solimões e Cesar 
Menotti & Fabiano. Com uma roupagem nova, a dupla trás 
sucessos inesquecíveis e também algumas músicas inéditas 
preparadas com muito carinho para este novo projeto.

DVD 2
Maria Cecília & Rodolfo formam uma das duplas mais 

queridas do Brasil. Despontaram para o mercado em 2009 
trazendo no repertório letras atuais e apresentando uma nova 
batida às canções. Essa mistura contribui muito ao movimento 
chamado “sertanejo universitário”. Agora, gravam um novo 
DVD, o quinto da carreira, intitulado “De Portas Abertas”. O 
projeto será filmado na casa onde moram, no interior do 
Estado de São Paulo, bem no estilo intimista. O repertório 
escolhido a dedo traz canções inéditas e encontros de tirar 
o fôlego. Felipe Araújo, Henrique & Diego, Gustavo Mioto, 
Marcos & Belutti, Thaeme & Thiago, entre outros.

PENSE NISSO
Viver sem problemas é impossível. O sofrimento nos cons-

trói ou nos destrói. É uma escolha só nossa.
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