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FOI BEM

FOI MAL

Bruno de Lucca, apresentador do "Vai pra
Onde?", do Multishow.
Bruno é carismático e
comunicativo.

▼

HORÓSCOPO

A entrevista de Bruna Surfistinha para o
"Dia Dia", da Band. A apresentadora Silvia
Poppovic exagerou nas perguntas indiscretas. Usou a palavra "sacanagem" inúmeras
vezes. Se excedeu na informalidade.

▼

POR MANOELA REIS

CANAL ZAP

VARIEDADES
MOMENTO GOSPEL
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

ÁRIES
(de 21/03 a 20/04)
Regente: Marte
Você está recebendo muita
energia positiva, o que aumenta o seu
magnetismo e sua vitalidade. Procure
se dedicar a uma atividade com a qual
se identifique e se sentirá melhor.
Tarefas que exijam isolamento ou possam ser feitas nos bastidores irá favorecer seu crescimento.
TOURO
(de 21/04 a 20/05)
Regente: Vênus
Bom momento para a sua
vida sentimental. Tudo que você está
precisando neste momento é de tempo
para curtir seu amor. Coloque para fora
esse sentimento bom e deixe o fogo da
paixão incendiar sua vida. Bom momento no campo sentimental.
GÊMEOS
(DE 21/05 A 20/06)
Regente: Mercúrio
Confie em si mesmo(a)
procurando compreender o seu valor
profissional, relacionando-se ao bem
que poderá causar ao seu semelhante
no futuro. Leia, penetre nas coisas,
para realmente valorizar o seu intelecto e a sua personalidade, assim você
vai melhorar.
CÂNCER
(de 21/06 a 22/07)
Regente: Lua
O momento é de esperança e confiança no futuro. Aproveite
para fazer planos, rever amigos, dar
atenção as pessoas mais velhas, às crianças e principalmente as pessoas
mais carentes e conseguir uma enorme paz interior.
LEÃO
(de 23/07 a 22/08)
Regente: Sol
Dia positivo em sua área
social. Através de programas com pessoas queridas será mais fácil manifestar seu afeto. O dia está muito favorável para prazeres e divertimentos.
Aproveite para relaxar e deixar um
pouco as preocupações de lado, nem
que seja por algumas horinhas.
VIRGEM
(de 23/08 a 22/09)
Regente: Mercúrio
Alto astral! Poderosas vibrações pairam sobre o setor profissional.
Projetos que foram adiados têm tudo
para deslancharem agora. Muita disposição. Você está com muita energia e
precisa encontrar um meio para aproveitar tudo isso. Bom momento no
campo afetivo.
LIBRA
(de 23/09 A 22/10)
Regente: Vênus
Comece a desenvolver um projeto, pois
ele terá chance de trazer bastante sucesso à sua carreira. Neste momento, você
se volta mais para as próprias necessidades do que para qualquer outra
coisa. Dia agradável sem maiores preocupações. Amizades muito gratificantes
e que darão um novo colorido a sua
vida social.
ESCORPIÃO
(de 23/10 a 22/11)
Regente: Plutão
Muita coisa melhora consideravelmente no que diz respeito as
finanças, especialmente. No plano
familiar a fase é propícia para o convívio, o relacionamento mais profundo
com as pessoas que ama. No plano
sentimental controle uma certa tendência ao ciúme
SAGITÁRIO
(de 23/11 a 21/12)
Regente: Júpiter
Este período lhe proporcionará contato com o mundo da inspiração. Não custa dar um pouco de atenção às idéias errantes que passam pela
sua cabeça, principalmente quando
você sentir que está num beco sem
saída.
CAPRICÓRNIO
(de 22/12 a 20/01)
Regente: Saturno
Incremente seu trabalho.
Faça com que as coisas aconteçam. E
para contar com a colaboração das
pessoas vale ser diplomático(a), gentil
e tolerante. A fase é boa para negociar.
AQUÁRIO
(de 21/01 a 19/02)
Regente: Urano
Poderá se sentir dividido(a) entre a família e a necessidade
de liberdade individual. O momento
é de transformações e reformas emocionais. O momento é de expansão,
não deixe de ser realista em seus
empreendimentos. Saiba aceitar críticas e preste atenção aos detalhes.
PEIXES
(de 20/02 a 20/03)
Regente: Netuno
Dia positivo em sua área
do relacionamento. Aja com naturalidade em suas relações e mostre
todo o seu sentimento às pessoas
queridas. Vida profissional num
momento de muito brilho. Mas
procure não ficar empolgado(a)
demais com o sucesso e esquecer
do ponto principal que é a humildade. Bom, momento no campo
familiar.

Fernanda Brum & Eyshila
CD amigas vol. 2

RODRIGO PHAVANELLO, o Sílvio de "Ribeirão do Tempo", próxima novela da Record
NOVA CASA
Rodrigo Phavanello estreia na
Record em "Ribeirão do Tempo",
novela da emissora prevista para
começar em abril. O ator era contratado da Globo desde 2005, quando
atuou em "Alma Gêmea", produção
que está sendo reprisada no "Vale a
Pena Ver de Novo". "Eu não queria
ficar preso àquele tipo de contrato.
Estava me limitando em outros projetos. Depois, acabou vazando que eu
tinha rescindido com a Globo e a
Record veio atrás de mim", explica
Phavanello. Em seu primeiro trabalho
na emissora, o ator viverá o tranquilo
Sílvio, um piloto de avião que trabalha
na Radical Livre, escola de esportes
radicais. "Ele é um personagem que
teve uma infância muito difícil. Orfão,
passou várias vezes pela FEBEM. O
sonho dele é ter uma família", adianta.
"Ribeirão do Tempo" tem texto de
Marcílio Moraes.

▼

CAPANGAS
A mando de Bruno, de Marcelo Serrado, Sérgio, vivido por Ricardo Petraglia, vai torturar Pavão,
papel de Castrinho, em "Poder
Paralelo". Ele amarra o contraventor e manda seus capangas baterem nele. Tucci, interpretado por
Roberto Birindelli, também é
amarrado. Ambos são forçados a
contar o paradeiro de Tony, de
Gabriel Braga Nunes. Apesar da
tortura, Pavão não revela o esconderijo de seu chefe. A cena está
prevista para ir ao ar hoje, na
Record.
EQUIPE
Jorge Fernando, diretor de "Caras
& Bocas", vai dirigir o "remake" "Ti Ti
Ti". A novela, que entra depois de
"Tempos Modernos" no horário das
sete da Globo, terá texto de Maria
Adelaide Amaral.

ESTREIA
A Rede TV! já definiu o dia da
estreia de "Operação de Risco", programa policial da emissora. Será dia 1º
de fevereiro, às 22 h. O comando fica
por conta do delegado Alexandre
Zakir.
IMPORTAÇÃO
Silvio Santos e sua filha, Daniela
Beyruti, estão em Las Vegas. Os dois
foram conferir as últimas novidades
da tevê na feira Natpe. Ainda não há
data confirmada para a volta do apresentador, mas Silvio pretende trazer
alguma produção para a grade deste
ano.

MUNDO DOS ARTISTAS

SUBSTITUÍDA
A atriz Alinne Moraes (foto), internada na última semana, foi substituída em
gravações de Viver a Vida por uma dublê.
Segundo o jornal Extra, a direção da novela contratou uma figurante para gravar
diversas cenas à distância e posicionada
sempre de costas para a câmera.
A figurante teria usado uma peruca
para ficar mais parecida com a atriz.
Alinne, que deu entrada em uma clínica
no Rio de Janeiro na última quinta-feira
com infeccção renal, teve alta no último
domingo mas ainda não deve gravar.
Para dar continuidade à trama, o
autor Manoel Carlos estaria reescrevendo
cenas para fazer com que a personagem
Luciana também seja internada para tratar
um quadro igual ao sofrido pela atriz.

▼

EMPLACOU
"Amor& Sexo", programa apresentado por Fernanda Lima em 2009, volta
à grade da Globo este ano. A produção
vai ser exibida às sextas no primeiro
semestre, antes da Copa do Mundo.

BIG FONE
Na próxima vez que o Big Fone tocar
será para indicar duas pessoas ao Paredão.
Depois disso, o público terá a chance de
salvar um dos dois indicados da berlinda.
Nesta décima edição, o Big Fone já
tocou duas vezes. Em uma delas Cláudia
foi premiada com uma visita ao São Paulo
Fashion Week e na outra, Ana Marcela
acabou no Paredão.
FINALMENTE
Depois de trocarem carícias e ficarem
grudados durante o confinamento em A
Fazenda 2, da Record, levantando boatos
de um possível romance, mesmo sem ter
rolado nada de fato dentro do reality,
Sheila Mello e Xuxa se acertaram. Estão
namorando firme.

No início de 2008, Fernanda Brum e Eyshila celebraram a amizade
de 15 anos com o CD Amigas. O sucesso foi além do esperado: o álbum
recebeu Disco de Ouro por mais de 50 mil cópias vendidas. Por isso, o
disco Amigas Vol. 2 - um projeto a princípio temático - tornou-se esperado, desejado e requisitado. "Fernanda e Eyshila são mulheres de Deus,
que lidam em seus ministérios diariamente com pessoas com questionamentos e sabem compor falando de temas do cotidiano para jovens e
adultos cristãos. É um CD muito lindo que já conquistou as pessoas", ressalta Yvelise de Oliveira, presidente da MK Music.
Produzido novamente por Emerson Pinheiro, marido de Fernanda e
amigo de longa data de Eyshila, o disco traz canções de ministração de
cura emocional, perdão, celebração à amizade e também conselhos para
jovens corações, tema da faixa 'Meu Pai Falou', escolhida como música
de trabalho nas rádios. Outro destaque é a regravação da música
'Perdão', de Kleber Lucas, gravada por ele no CD Meu Maior Prazer e a
participação de Liz Lanne (irmã de Eyshila) em 'Pessoas feitas de Amor'.
Tudo começou na verdade quando a dupla gravou 'Canção Para Minha
Amiga' no CD Amo Você 11. O sucesso foi tanto que uma faixa se transformou em 10, e agora em mais 10 no segundo álbum desse ministério
levado muito a sério por essas duas adoradoras. A 'Canção para Minha
Amiga' foi regravada no Amigas 2, momento de recordar e se surpreender. "A gente está cada dia mais chegando no objetivo, abrindo o coração, falando para jovens, adolescentes. O feedback tem sido maravilhoso, as pessoas têm se identificado. Colocamos no disco histórias de pessoas que a gente conhece e nossas também. O Amigas é sempre um CD
muito sentido, mas esse é mais alegre", garante Fernanda, grávida de 7
meses de sua primeira filha menina, Laura.

TELEVISÃO
LÍNGUA SOLTA
Famoso por sua língua ‘afiada’,
Aguinaldo Silva, que aderiu ao Twitter recentemente, tem aproveitado o microblog para falar tudo
que pensa, sem medo ou restrições. Na terça-feira (26), foi a vez
de o autor criticar o Big Brother
Brasil 10, mesmo sendo um programa da Globo, emissora em
que ele trabalha.
Aguinaldo falou dos estereótipos que fazem parte desta edição
do reality e até criticou os participantes gays, Dicesar e Sérgio. “Este
BBB atual está muito chato! Aquelas mulheres absolutamente iguais, dois gays paspalhões e os supostos machos... Cruzes!”, escreveu o autor. E parece que não é só
o BBB10 que o incomoda na telinha. Aguinaldo foi mais longe e
fez uma crítica às emissoras de
televisão, em geral.

▼

TECNOLOGIA

lista telefônica
grátis no celular
Programação Cine Araújo - Porto Velho
Shopping de 22/01 À 28/01/09

ALVIN E OS ESQUILOS
Animação - Livre - 90 min. Dublado.
Sex. Sáb. Dom. e 4ª-Feira: 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 2ª.
3ª e 5ª-Feira: 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
O FADA DO DENTE - ESTRÉIA
Comédia - Livre - 101 min. Dublado.
Sex. Sáb. Dom. e 4ª-Feira: 15:30 17:30 20:00 21:45
2ª. 3ª e 5ª-Feira: 17:15 19:15 21:15
PREMONIÇÃO 4 – PRÉ-ESTRÉIA
Suspense - Não recomendada p/ menores de 14 anos - 81 min. Dublado.
Sex. Sáb. Dom. e 4ª-Feira: 20:00 22:00
2ª. 3ª e 5ª-Feira: 21:00
3D PREMONIÇÃO 4 - PRÉ-ESTRÉIA
Suspense - Não recomendada p/ menores de 14 anos - 81 min. Dublado.
Sex. Sáb. Dom. e 4ª-Feira: 23:00
2ª. 3ª e 5ª-Feira: 22:00
3D - AVATAR
Ação - Não recomendada p/ menores de 12 anos - 158 min. Dublado.
Diariamente: 21:00
AVATAR
Ação - Não recomendada p/ menores de 12 anos - 158 min. Dublado.
Sex. Dom. e 4ª-Feira: 14:00 17:00 20:00
Sábado: 16:00 20:00
2ª. 3ª e 5ª-Feira: 16:00 19:00
SHERLOCK HOLMES
Ação - Não recomendada p/ menores de 14 anos - 128 min. Dublado.
Sex. Sáb. Dom. e 4ª-Feira: 15:00 17:15 19:45 22:00
2ª. 3ª e 5ª-Feira: 16:45 19:00 21:30
Sex. Sáb. Dom. e Feriados:
Matine: Meia R$ 7,00
Inteira R$ 14,00
Noite: Meia R$ 8,00
Inteira R$ 16,00

Resposta da edição
de terça

A antiquada lista telefônica de
endereço comercial virou uma portátil e prática agenda dentro do
celular. Entrando no site da Agecel
(www.agecel.com), é possível instalar gratuitamente no aparelho a lista
telefonica comercial segmentada
de qualquer cidade do Brasil. O
download do aplicativo ainda pode
ser feito via Wap ou Bluetooth, e
ocupa o espaço de uma simples
foto dentro do aparelho, permitindo o uso off line na hora que se
quiser, e sem custo para o usuário.
“Ninguém carrega uma lista
telefônica no bolso, ainda mais
quando tudo converge para o celular”, diz o analista de sistemas Leonir Campos, diretor da Agecel. A
inovação, além de eliminar gastos
com a navegação pelo celular,
ainda poupa milhares de árvores
com a redução da impressão das
listas em papel.
A Agecel inova com a lista
telefônica que preserva o meio
ambiente, criando um link de
comunicação promissor para os
mais de 170 milhões de celulares
em todo o país.
O celular desponta como um
excelente meio de propaganda e a
Agecel é pioneira nesse segmento.
Ao vender espaço publicitário para
a tela do celular, a Agecel vislumbra enúmeras possibilidades de
negócios, e passa a oferecer aos
anunciantes um novo tipo de
mídia publicitária.

