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|  Luiza Brunet nega que tenha vetado o nome 
de Isis Valverde para estrelar o filme sobre a sua 
vida. Ela prefere uma atriz bonita e desconhe-
cida das novelas da Globo.

| Danilo Gentili e Márvio Lúcio serão dois ir-
mãos no cinema. Para interpretar o pai, Carioca, 
que escreve o roteiro, quer convidar José Mayer. 
Mayer só não fará o filme se não quiser.

| Sandy e Junior, que fizeram dupla de 1990 
a 2007, vão voltar a cantar juntos. Já estão 
preparando um show especial para uma turnê 
em dez cidades.  

| Cada casal ficará um mês à frente do Só Toca 
Top, na Globo. Além de Tony Garrido e Iza, outro 
casal escalado é Lucy Alves e Wesley Safadão.  
Com a estreia dia 30, está previsto uma tempo-
rada de quatro meses, nas tardes de sábado.

| Lady Gaga encabeça a lista de mulheres mais 
populares do Twitter, ela é a mais mencionada 
no mundo. Um estudo da rede mostra que, de-
pois de Lady Gaga, as mais seguidas são Nicki 
Minaj e Beyoncé.

| Fabio Assunção foi para um retiro no Acre e 
participa até de um ritual indígena na aldeia 
Morada Nova. O ator estaria tentando a busca 
pela cura da dependência química.

| Juliana Paes esclareceu na Globo que o figu-
rino de penas que usou na Sapucaí foi feito de 
material reformado, que entraria em descarte. 
Que todas as penas foram recicladas de anos 
anteriores.

| Quem mais ficou preocupado com a saída de 
Bruna Marquezine do Instagram foi o grupo 

de agentes da atriz. Eles faturam alto com as 
postagens patrocinadas. Por sinal, depois do 
afago entre Neymar e Anitta, Bruna desabafou: 
“O mundo da mulher não gira em torno de um 
homem!”.

| Faltam 35 capítulos para Aguinaldo Silva 
colocar um ponto final em O Sétimo Guardião. 
O autor está escrevendo em São Paulo, onde 
ele comprou um apartamento, na av. Higie-
nópolis. Nos últimos dias Aguinaldo quase não 
saiu de casa. 

| Lucas Lucco foi visto nos Estúdios Globo fazen-
do testes para a série Eu, minha avó e a Boi, de 
Miguel Falabella. Vera Holtz e Arlete Sales são 
as protagonistas. 

| Nos bastidores da Globo não se fala em outra 
coisa: Bruno Gagliasso teria pedido para sair 
de O Sétimo Guardião. Porta voz da Globo nega 
o pedido.

| Latino tem mais uma filha, Bruna Morais , que 
trabalha como modelo, já considerada pelo 
cantor como o seu décimo filho. Latino não fez 
DNA, mas tem certeza que é pai da moça. Há 
dois anos eles já mantém contato.

| Por essa Faustão não esperava:  a direção 
da Globo não quer mais o quadro Ding Dong 
no Domingão. Parece que já deu o que teria 
para oferecer aos telespectadores. A ordem 
agora é investir na Dança dos Famosos com 
celebridades e bombar muito no aniversário do 
programa de 30 anos na Globo. Faustão abre o 
jogo:  manter-se líder não é fácil.

| Paulo Gustavo não mexe em time que está 
ganhando. Ele dará início a preparação para 
o filme Minha mãe é uma peça, número 3. As 
filmagens, segundo ele devem iniciar ainda 
neste primeiro semestre de 2019.

Tatá Werneck  na sexta semana de gravi-
dez, já quer saber o sexo do bebê. Ela fez 
a simpatia da bisavó: deu menino. Fez 
do talher: deu menina. Mas a intuição 
da atriz garante que será um menino.

Susana Vieira vai fazer o papel de uma 
vilã em Éramos Seis. Ela foi convidada 
por Silvio de Abreu. O poderoso chefão 
das novelas ligou pessoalmente para 
a atriz.
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PALESTRA
Na próxima terça-feira prestigie a palestra “Caminhos de 

um Vencedor” com Claiton Fernandez. Evento beneficente 
em prol da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Vera Cruz. 
Início às 20 horas, no Clube Vera Cruz. Ingressos na Funerária 
Halmenschlager, Acisa e Grupo Arauto mediante entrega de 
2 kg de alimento.

INESQUECÍVEL
Na última sexta-feira Vera Cruz acolheu visitantes de 

toda a região para um evento inesquecível. O Grupo Arauto 
presenteou o público com os shows de Berenice Azambuja e 
Xirú Missioneiro. As imagens resumem o nosso sentimento 
de gratidão:

PENSE NISSO
Se você pudesse comer as suas próprias palavras, a sua 

alma estaria nutrida ou seria envenenada?
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