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Após uma participação no primeiro capítulo de “Insensato Coração”, Tuca Andrada começa a gravar cenas do
seu próximo personagem. Ele está no elenco
da nova novela das seis
da Globo “Cordel Encantado”. Zóio Furado é um
cangaceiro que faz parte
do mesmo núcleo de Jesuíno, papel de Cauã
Reymond. “Meu personagem é
um vilão e vai trair o chefe do
bando. Esse trabalho é comple-

Rápidas
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Vaga certa

tamente diferente, inusitado e
bacana. Achei a história leve”,
destaca o ator.

Foto: Divulgação

Casamenteiro

No capítulo de sexta-feira,
em “Sansão e Dalila”, com a

saída de Abbas, personagem de
Milhem Cortaz, Inárus, vivido
por Marcello Escorel, diz à
Aron, de Emílio Dantas, que
deve proibir as perseguições
contra os hebreus e que deve
ficar à disposição de Dalila, interpretada por Mel Lisboa, para
o caso de uma tentativa de vingança vinda do comandante.
Aron vai até Myra, de Luiza
Curvo e Yunet, personagem de
Joana Balaguer, em momentos
diferentes, e diz que está feliz
com a confiança do príncipe
Inárus. O soldado faz um pedido de casamento a cada uma das
cortesãs.

O “Camarote PFC” de hoje
tem como convidada Patricia
Amorim, presidente do Flamengo. Ela fala sobre a seriedade do processo de contratação de Ronaldinho Gaúcho.
O programa vai ao ar às 23h,
no PFC 24h.
O “Comentário Geral” da
próxima quarta, dia 2, tem
como tema a água. Entre os
convidados, a especialista Jack
Sickerman explica como é feito o reaproveitamento da água
da chuva, às 19:30 h, na TV
Brasil.

Malhação - 17h15

Araguaia - 18h

Quinta (27/01) - Solano arranca o pote das mãos de Estela
e o quebra. Ruriá sorri vitorioso e some da estância. Max
questiona Vitor sobre a socieTi-Ti-Ti - 19h15

Quinta (27/01) - Marta aparece na casa de Jacques e interrompe a coletiva. Ela revela a
Jacques que Amanda é sua filha e ameaça contar para a imInsensato Coração - 21h

Quinta (27/01) - Léo inventa uma história para Norma.
Werner fala para os repórteres
que Pedro foi o culpado pelo
acidente. Léo volta a falar com

Quinta (27/01) - Karina conta a Zuleide seu plano para se
vingar de Tito e Filomena. Bruno diz a Teixeira que Arminda
e Joca têm um caso. Tito e KaSansão e Dalila- 23h

Quinta (27/01) - Dalila caminha até a praia, sendo seguida por Abbas. Ela chega até o
local onde Sansão se encontra.
Sansão a beija. Abbas leva Da-

Primeiro disco solo de Zélia Fonseca,
mostra prestígio da artista no exterior

O seriado “Acampamento
de Férias 2”, da Globo, marcou 15 pontos de audiência na
estreia, dia 24 de janeiro.

Foi mal
Deborah Secco, como Natalie, de “Insensato Coração”. O
papel lembra a Darlene que a
atriz viveu em “Celebridade”.

quel. O inspetor mostra que alguém furou os quatro pneus do
carro de Raquel e acusa Catarina. Cláudia invade o apartamento onde Roberto está com Vitória e fica constrangida ao des-

cobrir que ela é uma corretora
de imóveis. Josiane se surpreende ao ver Duda chegar na
agência de modelos. Lúcio e
Raquel flagram Catarina e Pedro juntos na Caldeira.

dade com Amélia. Janaína prova o vestido de noiva e se emociona. Estela sofre ao ver Solano e Manuela se beijando. Solano se reconcilia com a mãe.
Ametista e Ricardo se beijam.

Neca desiste de Ametista e tenta reconquistar Glorinha. Nancy afirma a Pimpinela que eles
não namoram porque ele é pobre. Solano afirma a Beatriz que
não vai sair do Araguaia.

prensa que ele a abandonou grávida se ele desmascarar Ariclenes. Jacques anuncia que convocou a imprensa para pedir
perdão a Jaqueline. Ariclenes
comemora. Ariclenes e Marta se

beijam. Suzana vê a cena. Thales marca um lanche com Julinho. Suzana desabafa com Irina. Jacques avisa Marta que não
quer contato com Amanda. Chico despreza Nicole.

Norma e ela se encanta por ele.
Wanda e Raul visitam Pedro na
UTI. Raul defende Pedro. Eunice culpa Pedro pela morte de Luciana. Léo afirma a Afrânio que
vai conseguir muitos dólares

para investir no negócio que
tanto deseja. Carol fica chateada ao ver fotos de André em
uma boate. Raul revela para
Eunice que Luciana implorou
para viajar com Pedro.

rina se encontram e se beijam.
Zuleide fotografa tudo de seu
esconderijo. O dois vão para um
local mais tranqüilo para conversar. Filomena recebe um telefonema anônimo falando para

não confiar em Tito. Karina
mente para Tito dizendo que
ainda o ama. Karina e Tito vão
ao motel. Filó fica perturbada
com a ligação e lembra o que
Tito disse antes de sair de casa.

lila até uma cela e a joga no
chão. O comandante vai até Inarus e diz que Dalila e Sansão são
amantes. Dalila está arrumada e
cheia de joias. Alguns criados
chegam trazendo um baú. Aque-

la é a recompensa de Dalila,
caso descubra a fraqueza de
Sansão. Inarus anuncia para
Abbas que ele mesmo assumirá
o comando do exército filisteu.
Abbas fica estarrecido.

Rede Record
Ribeirão do Tempo - 22h

Sucesso na Europa

Ainda não foi escolhida a
atriz que substituirá Taís Araújo, em “Cordel Encantado”,
próxima novela das seis da
Globo. Taís desistiu do papel
pois está grávida.

Rede Globo

Quinta (27/01) - Catarina diz
à família que tentará se entender com Raquel. Maicon conversa com Anísio. Pedro decide
tocar na festa indicada por Ra-

Gente Nossa

Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora. Os capítulos que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

Zélia Fonseca é cantora, compositora e guitarrista. Ela vive na Europa
desde 1989 e desde que lá
chegou, passou pela Finlândia e Portugal, mas hoje
mora na Alemanha. Zélia
é renomada no continente europeu, e é a letra e
melodia levada de Itaúna
ao outro lado do mundo.
Grande sucesso no exterior, a artista nunca teve
grande destaque na cidade natal, que tem certas
dificuldades para reconhe-

“Um dos textos
consultado pela
reportagem diz
que Ímpar marca
a estreia solo de
uma cantora e
compositora que
os brasileiros
precisam
conhecer”.

cer os talentos da terra.
Mas, com a facilidade
proporcionada pela internet, não é difícil comprovar a valorização desta
itaunense em outras paragens. Com uma simples
pesquisa no famoso
“Google” é possível verificar o grande número de
referências ao trabalho
dela, a maioria em outros
idiomas, principalmente
inglês e alemão.
A artista ganhou fama
internacional em dupla
com Rosanna Tavares,
também mineira e companheira de quase três décadas, com quem lançou
cinco CDs de canções autorais, com arranjos e estilo muito próprios. Depois
de período turbulento
provocado pela morte
precoce de Rosanna, Zélia Fonseca decidiu dar
continuidade à carreira. O
retorno aos estúdios resultou no disco “Ímpar”,
lançado com grande repercussão na Europa.
Acompanhada de músicos de primeira linha
como Davide Petrocca
(baixo), Koschorrek Michael (guitarra), Angela

Frontera (bateria), Levental Rosana (violoncelo),
Kälberer Martin (piano,
acordeon) e Márcio Tubino (percussão e flauta), Zélia Fonseca mostra neste
primeiro trabalho solo toda
a variedade da música brasileira, não deixando de
lado as influências europeias. O disco foi gravado entre fevereiro e maio de
2009, no estúdio Zerkall
pelo prestigiado produtor
musical e engenheiro de
som alemão Walther Quintus. “Ímpar” foi considerado pela crítica especializada como o álbum de melhor sonoridade na carreira de Zélia e alguns deles
arriscam dizer que este primeiro solo foi o melhor disco feito por ela.
Curiosamente, um dos
textos consultados pela reportagem para a produção
desta matéria diz que “Ímpar marca a maravilhosa
estreia solo de uma cantora e compositora que os
brasileiros precisam conhecer”. Talvez, os itaunenses
também estejam precisando conhecer um pouco
mais o trabalho da conterrânea!

