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Pordentro
Globo volta a exibir
Presença de Anita

� A Globo reprisará a minissérie
Presença de Anita a partir desta
terça-feira, às 23h. A produção,
que lançou Mel Lisboa, já foi
apresentada em cinco países
com sucesso de audiência.
Exibida pela primeira vez em
agosto do ano passado, a
minissérie é inspirada no livro
homônimo de Mário Donato, de
1948. Nos 16 capítulos que
contam uma história controlada
pelo destino estão, entre outros,
José Mayer, Helena Ranaldi,
Vera Holtz e Julia Almeida.

Domingo Legal
lança novo quadro
� Na guerra pela audiência, o
programa Domingo Legal estréia
mais um reality show batizado
de Quer Casar Comigo? Na nova
atração, o brasileiro
naturalizado norte-americano
Washington Azzi Jr., 35 anos, vai
tentar encontrar uma noiva. No
programa de hoje será mostrado
um vídeo sobre Azzi, que está no
Brasil. As mulheres com mais de
21 anos poderão mandar cartas
e o próprio Azzi fará a seleção e
poderá passar fins de semana com
as moças. A idéia da emissora é
exibir todas as etapas até o
casamento, que poderá ser ao vivo. 

Lula não participará de
entrevistas na Record
� A série de entrevistas que Bóris
Casoy fará com os candidatos à
Presidência da República a
partir desta quinta-feira, às
22h20, na Record, não terá Luiz
Inácio Lula da Silva (PT), que
devido à reta final da campanha
no primeiro turno, não tem data
disponível em sua agenda.

— Da Redação

“O Planeta Turismo 
de hoje, às 7h40, 
no SBT, visita a 

cidade de Bonito, 
no Mato Grosso 

do Sul.”

“Gastão Moreira
recebe a banda Pra

Matheuz Poder Dançar
no Musikaos deste
sábado, à 0h, na

Cultura.”

“A Cidade dos Meninos
Maria Imaculada, de

Diadema, participa do
Super Show Barateiro

de hoje, às 10h, na
Record.”

Cartas
Endereços
� Olá, me chamo César
Augustus e ao ler uma
reportagem sobre o ator
Antônio Petrin no TV Mais
do último dia 8, fiquei
interessado em saber o
endereço da ELCV (Escola
Livre de Cinema e Vídeo) e
da ELT (Escola Livre de
Teatro). Será que vocês
poderiam publicá-los?

César Augustus Finhana,
por e-mail

Resp.: César, as duas escolas se
localizam em Santo André.
Anote os endereços: ELCV (rua
Senador Fláquer, 110, Centro.
Tel.: 4436-6283) e ELT (praça
Rui Barbosa, 12, Santa
Terezinha. Tel.: 4996-2164).

MTV
� Olá, meu nome é Singlei,
tenho 16 anos e não tenho
acesso à Internet. Por isso,
escrevo para o TV Mais para
saber como posso participar
da seleção de VJs da MTV.

Singlei de Sá Silva,
São Paulo

Resp.: Singlei, para
participar da seleção de VJs
da MTV é só mandar uma
fita, junto de seus dados,
para a sede da emissora.
Anote o endereço: rua
Professor Alfonso Bovero, 52,
7º andar, Sumaré, São Paulo.
CEP 01254-000.

Emissoras
� Gostaria de saber o
endereço de correspondência
de algumas emissoras: Rede
TV!, Rede Mulher, Record,
SBT e Cultura.

Aline de Freitas,
Santo André

Resp.: Aline, anote os
endereços: Rede TV! (rua
Bahia, 205, Alphaville,
Barueri, São Paulo. CEP
06464-110); Rede Mulher
(avenida Moaci, 974,
Moema, São Paulo. CEP
04084-002); Record (rua da
Várzea, 240, Barra Funda,
São Paulo. CEP 01140-080);
SBT (avenida das
Comunicações, 4, Vila
Jaraguá, Osasco, São Paulo.
CEP 06278-905); e Cultura
(rua Cenno Sbrighi, 378,
Água Branca, São Paulo. CEP
05036-900).

Luka Ribeiro estréia
como vilão no SBT

Fabiana Chiachiri
Da Redação

� Depois de dois anos e meio longe da TV, o
ator Luka Ribeiro, 29 anos, que já fez diversas
novelas na Globo, entre elas Salsa e Merengue
(1996/97), Meu Bem Querer (1998/99) e Suave
Veneno (2000), estará no próximo dramalhão
mexicano do SBT, A Pequena Travessa, que
substituirá Marisol em outubro. “Estou muito
feliz em participar desta trama, principalmente
por ser meu primeiro vilão. Terei a
oportunidade de mostrar meu trabalho como
ator e eliminar o estereótipo de galã. Além
disso, estou adorando morar em São Paulo”,
diz o ator.

Na história, Luka viverá o antagonista
Emerson, mais conhecido como Samurai, que
adora artes marciais e cultura oriental.
“Sempre gostei desses costumes. Já fiz jiu-jítsu

e tae kwon do. O Samurai é vaidoso, sedutor e
tem várias mulheres. Ele é dono de uma boate
que, na verdade, serve de fachada para fazer
tráfico de drogas e contrabando”, afirma o ator,
que começou a gravar na última terça-feira.

Enquanto a novela não estréia, Luka
continua com o espetáculo Teen Lover, do
dramaturgo mineiro Ilder Miranda Costa.
“Por enquanto, a peça está fora de circuito,
mas no próximo dia 23 reiniciaremos no sul
do Brasil, passando por Jaraguá do Sul, em
Santa Catarina, e Curitiba, no Paraná”, diz.

Para 2003, Luka já pensa em fazer uma
peça para o público adulto e continuar com
sua banda de rock, a Palavras ao Vento, que
também tem o ator Matheus Carrieri. “Agora,
não dá para pensar em mais nada, pois gravo
todos os dias e nos fins de semana estou com
o espetáculo. Para o ano que vem, estou
aberto a novas propostas.”

Divulgação

� Escreva para o TV mais: rua Catequese, 562,
bairro Jardim, Santo André, CEP 09090-900, 4º
andar. Só serão publicadas cartas que tiverem
nome completo, idade e cidade. Você também
pode mandar por fax ou e-mail. Dependendo do
espaço disponível, as cartas poderão ser editadas.
E-mail: tvmais@dgabc.com.br

TV mais
Editora do suplemento:
Rosangela Espinossi,
a partir das 10h. Tel.: 4435-8368.
e-mail: rosangelaespinossi@dgabc.com.br

Fabiana Chiachiri, redatora: 4435-8362.
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Ator
está na novela 

A Pequena 
Travessa,

que começa
em outubro


