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|  A Band aposta na mudança de horário do 
MasterChef para os domingos, oito da noite. 
Mas a atração poderá retornar ao dia tradicio-
nal, terça-feira, caso o resultado de audiência 
for muito ruim. No domingo, a atração não 
vai invadir a madrugada, algo que o público 
reclamava sempre nos episódios finais.

| Fabiula Nascimento não terá férias muito 
longas. Depois de fazer Segundo Sol, onde vivia 
Cacau, a atriz estará de volta em Bom Sucesso, 
a próxima novela das sete, juntamente com a 
Grazi Massafera, que estará fazendo papel de 
costureira que sonha em virar rainha de bateria 
no Carnaval.

 | O piloto Alexandre Negrão postou uma de-
claração à mulher Marina Ruy Barbosa  repro-
duzindo a letra da canção “Partilhar”, do cantor 
Rubel. Usando o trecho: “Tão pra inventar um 
mar grande o bastante, que me assuste, e eu 
desista de você...”

| Em A Dona do Pedaço, Juliana Paes, a pro-
tagonista da próxima novela global das nove, 
vai aparecer andando a cavalo. Pelo menos no 
início da trama, que estreia em maio. A equipe 
grava em Jaguari,  no interior do Rio Grande do 
Sul. Dizem que Juliana sabe galopar bem.

| Maju está curtindo muito fazer o plantão do 
Jornal Nacional. Além de honrada e feliz, par-
ticipar da bancada do JN também aumentou o 
salário da moça do tempo.  Mas ela não pensa 
em deixar a meteorologia.

| Globo já bateu o martelo, depois de duas 
novelas seguidas, Marina Ruy Barbosa terá 
férias. Longas férias das novelas. A previsão é 
só voltar no final de 2020. 

| Sam Alves, que foi campeão da segunda tem-
porada do The Voice Brasil, está fazendo bico 
de motorista de Uber nos Estados Unidos. Ele 
mora na cidade de Orlando com o namorado. 
Ele não tem recebido mais convites para shows.

| Aguinaldo Silva garante que José Loreto 
não vai sair da novela, mas a trama mudará. A 
partir do dia 16, a participação de Junior deve 
diminuir. O namoro com Luz vai esfriar. Junior 
mudará o comportamento e ficará agressivo 
e ciumento com Luz, o que causará a crise no 
namoro. 

| Maisa Silva estreia dia 16 de março com o 
Programa da Maisa, aos sábados, às 14h15. 
Na estreia, dia 16 de março, a convidada será 
Fernanda Souza, ex-Chiquititas. 

| O romance de Alexandre Pato e Rebeca 
Abravanel continua de bola cheia, o jogador 
postou uma foto com a filha de Silvio Santos 
com a cabeça em seu colo.

Uma dublê vem fazendo muitas cenas 
de Fernanda Montenegro em A Dona 
do Pedaço, próxima novela das 21 horas. 
A direção global garante que a dublê 
já era convocada antes mesmo da atriz 
passar mal e ser internada. Fernanda 
Montenegro completará este ano 90 
anos de idade.
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É HOJE!
Neste 8 de março, Dia da Mulher, Vera Cruz será a anfitriã 

de mais um Encontro Regional das Trabalhadoras Rurais, re-
unindo sindicatos dos vales do Rio Pardo e Jacuí. Um grande 
evento com presença de caravanas de toda a região e a Arauto 
prepara uma homenagem especial às mulheres do campo 
com mega show de Berenice Azambuja, a cantora símbolo 
da cultura gaúcha, acompanhada de outro ícone da cultura 
rio-grandense: Xirú Missioneiro. Apresentações a partir das 
13h30min. Berenice Azambuja e Xirú Missioneiro, hoje, na 
Praça José Bonifácio em Vera Cruz, integrando a programação 
de mais um Encontro Regional das Trabalhadoras Rurais da 
Região. Realização: Comissão Regional das Trabalhadoras 
Rurais. Apoio: Prefeitura de Vera Cruz, Fetag RS, Emater Ascar
-RS. Incentivo cultural: Grupo Arauto. Em caso de chuva a pro-
gramação vai se concentrar no ginásio do Parque de Eventos.

Berenice Azambuja

Xirú Missioneiro

PENSE NISSO
Um único pensamento positivo pela manhã é suficiente 

para atrair boas energias e tornar o teu dia leve, feliz e pro-
dutivo.
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