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Do primeiro Archer não se esquece
A coleção L&Pm Pocket começou a publicar a série de romances policiais de Ross Macdonald
nem pelo diretor Jack Smight. O
ator retomaria ao mesmo personagem dez anos depois em “The drowning pool”, de Stuart Rosenberg.
Os dois filmes foram relançados
recentemente em DVD e os romances que lhes deram origem, além do
possivelmente inédito “O sorriso de
marfim”, são os primeiros títulos de
Ross Macdonald resgatados pela cogaúcha
FOTOS CP MEMÓRIA leção
L&PM Pocket. “O
alvo móvel”, o
primeiro deles, já
está nas livrarias.
Macdonald nasceu Kenneth Millar em 1915 e
morreria
em
1983. Com sua
carreira consolidada no panorama do romance
policial norteamericano, ele
ganhou o Grand
Master Award da
Associação MysNewman em ‘O caçador de aventuras’, adaptação de ‘O alvo...’ tery Writhers of
Tiaraju Brockstedt
primeira aventura do detetive
particular Lew Archer data de
1949. O personagem, que apareceu
em mais de 20 títulos do autor, entre romances e alguns contos, estrearia no cinema norte-americano
em 1966, com “Harper”, em que muda de sobrenome por contingências
não explicadas por Paul Newman,

A
Robin Williams em filme indicado

Framboesa de Ouro
será entregue hoje
O escrachado e irreverente prêmio Framboesa de Ouro, criado em
1980 por um crítico de cinema farto
de assistir às “bombas” lançadas pelos grandes estúdios, aponta os destaques para 2007, e a noite de “homenagens” acontece hoje. Os troféus (uma framboesa do tamanho de
uma bola de golfe, pintada com
spray dourado sobre uma lata de filme super-8) serão entregues no Ivar
Theatre de Hollywood. Enquanto
produtores e atores temem a indicação, o público se diverte.
Com uma nova categoria (“Pior
desculpa para diversão em família”,
na qual concorre “Férias no trailer”,
com Robin Williams), 737 votantes
selecionaram o que de mais descartável Hollywood produziu em 2006.
Na lista dos piores filmes, “Instinto
selvagem 2” aparece ao lado de “BloodRayne”, “A dama na água”, “O pequenino” e “O sacrifício”. O prêmio
de pior diretor será disputado, inclusive, por Dan Brown, de “O código Da Vinci”. Entre os piores atores
concorrem Tim Allen, Nicolas Cage e
Rob Schneider. Na lista de piores
atrizes figuram Hillary e Hayie Duff,
Lindsay Lohan, Kristanna Loken,
Jessica Simpson e Sharon Stone.
Danny DeVito está entre os indicados para Pior Ator Coadjuvante.

Apoio na construção de teatro
O Movimento dos Grupos de Investigação Cênica de Porto Alegre e a Regional RS da Rede Brasileira de Espaços de Criação, Comparilhamento e
Pesquisa Teatral (Redemoinho) recebem neste domingo, às 11h, no Brique
da Redenção, um Carnaval de Rua em apoio à construção do Teatro de Estádio no entorno tombado do Teatro Oficina (SP), conforme o projeto original
elaborado por Lina Bo Bardi e Edson Elito para realização de Atividades Culturais e Educacionais. Participam os grupos Tribo de Atuadores Ói Nois
Aqui Traveiz, Depósito de Teatro, Cia. Teatro di Stravaganza, Povo da Rua
Teatro de Grupo, Terpsí Teatro de Dança, Oigalê Cooperativa de Artistas
Teatrais e Grupo Corpo Estranho. Todos eles lutam pela preservação de espaços para a cultura autogeridos por coletivos de criação.

TELEVISÃO
Canal 2
09h35 - Salto para o futuro
10h00 - Sessão série
11h00 - A arte de cozinhar
12h00 - Programa vida
12h30 - Encontro do esporte
14h30 - Guaíba documenta
16h00 - Sessão série
16h30 - Matinê 2
18h55 - Respostas para a vida
19h00 - High tech
20h30 - Internacional x Veranópolis
22h00 - Sessão série
23h00 - Telecine
01h00 - Sala de cinema
02h00 - Sessão série
03h00 - Encerramento

Canal 4
07h00 - Falando de fé
08h00 - Santo culto em seu lar
09h00 - Ressoar
10h00 - Programa Xicão Tofani
11h00 - Pampa esportes
13h00 - Videogol
13h45 - Programa da tarde
15h30 - O melhor do Brasil
19h00 - Pampa boa-noite
19h30 - Jornal da Record
20h30 - Bicho do mato
21h30 - Jornal tudo a ver
22h00 - Vidas opostas

09h30 - Rede empresarial
10h00 - Grandes momentos
11h00 - Decola
11h30 - Mais ação
12h00 - Jornal da TVE
12h30 - Filhos
13h00 - Sr. Brasil
14h00 - Pandorga
Canal 5
14h30 - Os sete monstrinhos
06h00 - Sou o maior
15h30 - Cyberchase
06h30 - Encrencas em família
15h45 - Cinema infantil
07h00 - Sábado animado
17h00 - Programa especial
12h15 - As visões da Raven
17h30 - Paralelo Sul
12h45 - Os pesadelos de Molly
18h00 - Radar
13h15 - E agora quem manda?
18h30 - Revista do cinema
13h45 - Chapolin
19h00 - Jogo de idéias
14h15 - Comando maluco
19h30 - Palcos da vida
15h15 - Chaves
20h30 - TVE repórter
16h00 - Um maluco no pedaço
16h45 - Eu, a patroa e as crianças 21h00 - Doc TV
22h00 - Primeira pessoa
17h15 - Namoro na TV
23h00 - Especial Carnaval
20h15 - SBT Brasil
00h00 - Curta Brasil
21h00 - Desaparecidos
01h00 - Cadernos de cinema
21h45 - Jornal da massa
22h00 - Cine belas artes
Canal 10
23h45 - Grammy Awards 2007
08h00 - Vitória em Cristo
02h30 - Fim de noite I
09h00 - Destaque gaúcho
04h15 - Fim de noite II
09h30 - Movimento quadrangular
Canal 7
10h00 - Surdez na terceira idade
10h30 - Magrins
07h00 - Rio Grande rural
11h00 - O Rio Grande que dá certo
08h00 - Mobilização Brasil
11h30 - Brasil gaúcho
08h30 - Viva bem
12h40 - Liverpool x Sheffield United
09h00 - Via legal

23h00 - Show do Tom
00h00 - Las Vegas
01h00 - Fala que eu te escuto
03h00 - Em que posso te ajudar
04h00 - Ponto de fé
05h00 - Pare de sofrer
06h30 - Ponto de luz

15h00 - Fulham x Manchester
17h15 - Cine Band
19h00 - Band cidade
19h25 - Jornal da Band
20h20 - Band Esporte Clube
21h00 - Desfile campeãs RJ
05h30 - Igreja viva

Canal 12
06h20 - Globo educação
06h40 - Globo ciência
07h10 - Globo ecologia
07h30 - Ação
08h00 - Vida e saúde
08h30 - Anonymus gourmet
08h55 - RBS esporte
09h30 - TV Globinho
11h00 - Desfile das campeãs RJ
12h00 - Jornal do almoço
12h25 - Desfile da campeãs POA
12h45 - Globo esporte
13h15 - Jornal hoje
13h45 - Estrelas
14h30 - Caldeirão do Huck
16h20 - Sessão de sábado
18h10 - O profeta
19h00 - RBS notícias
19h20 - Pé na jaca
20h15 - Jornal nacional
20h55 - Páginas da vida
22h00 - Big Brother Brasil VII
22h30 - Zorra Total
23h30 - Supercine

00h10 - Altas horas
02h15 - American dad
02h40 - Corujão

clui a filha bela e temperamental; a esposa misteriosa que finge uma paralisia e adora dinheiro; o
piloto boa-pinta aparentemente inocente, mas
inescrupuloso; uma cantora de jazz drogada; uma
atriz decadente; um falso
guru; um advogado impetuoso e apaixonado;
além de policiais e imigrantes mexicanos. Atores conhecidos como
Lauren Bacall, Shelley Winters, Robert Wagner, Pamela Tiffin, Arthur
Hill e Julie Harris interpretaram alguns desses personagens no cinema. A primeira fita tinha ainda Janet Leigh no elenco, no papel de
uma namorada/secretária do detetive, que não existe no livro. O roteiro
foi assinado por William Goldman.
Ainda este ano, a coleção lança “O
sorriso de marfim” e “A piscina mortal”. Títulos como “Calafrio”, “Moeda
negra” e “O homem subterrâneo”, do
mesmo autor, já foram publicados
por outras editoras no Brasil.

CAMINHADA — Hoje, e sempre no último sábado de cada mês, acontece a
caminhada guiada pelo centro de Porto Alegre promovida pelo Caminho dos
Antiquários. Parte do projeto Viva o Centro a Pé, a atividade tem como ponto de encontro a Praça Daltro Filho, na junção das ruas Fernando Machado,
Coronel Genuíno e Marechal Floriano, em frente ao antigo cinema Capitólio.
De lá, passa pelo Mercado Público, Chalé da Praça XV, Paço Municipal e
Praça da Alfândega, com explicações do professor Cláudio Calovi. Inscrições
podem ser feitas em contato pelos telefone (51) 3224-2889 ou 8421-1321.

‘Os sertões’ ganha a Internet
O Teatro Oficina grava “Os sertões”, de Euclides da Cunha, nesta sábado
e domingo, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela Internet. A proposta é transformar os cinco espetáculos “Os sertões”, “A terra”, “O homem I”,
“O homem II”, “A luta I” e “A luta II” em um longa-metragem. José Celso Martinzes, diretor geral do projeto, completa 70 anos no final das filmagens, no
próximo dia 30 de março. Neste sábado, a partir das 19h, e no domingo, a
partir das 18h, serão gravadas cenas do espetáculo “A terra”. A gravação
poderá ser conferida no endereço eletrônico www.teatrooficina.com.br.

Canal 48 UHF
08h00 - Toque de vida
08h10 - Fora de série
09h00 - Transitando
09h15 - Tutu-Tatu
09h30 - Sessão galerinha
12h00 - Lois & Clark
12h30 - Alto giro
13h00 - Saúde em foco
13h30 - Ulbratech
14h30 - Motor e cia.
15h00 - Boca de cena
15h30 - Oficina de vídeo
16h00 - Agito
16h05 - Boletim das ondas
16h15 - Boletim do tempo
16h30 - Garagem
17h00 - Manobra
17h30 - Pop-Rock na TV
18h00 - Oficina de arte
18h30 - Start game
19h00 - Mistura fina
19h30 - Os Simpsons
20h15 - Fora de série show
22h00 - Cine 48
00h00 - Toque de vida
00h10 - Insônia
Alterações de programas e horários
são de inteira responsabilidade das
emissoras.

FILMES NA TV
K-9, UM POLICiAL BOM PRA CACHORRO — De Charles
T. Kanganis (EUA/1999). O detetive Dooley e Jerry Lee, seu
parceiro de quatro patas, combatem o crime com seu estilo
valente e cômico. Aventura. Canal 12, às 16h20min.
AMOR MAIOR QUE A VIDA — De Keith Gordon
(EUA/1999). Uma história de amor que supera os limites da
vida e da morte. Drama. Canal 10, às 17h15min.
MULHERES E CHANTAGENS — De Mel Smith
(EUA/2001). Shannon, enfermeira de um pronto-socorro em
Londres, e Frances, uma atriz americana, são grandes amigas que escutam ladrões de banco planejando um roubo de
uma enorme fortuna. Uma delas tem a idéia de entrar em
contato com eles e exigir uma parte do dinheiro. Aventura
com Minnie Driver. Canal 5, às 22h.
GAROTAS SELVAGENS 2 — De Jack Perez (EUA/2004).
Após a morte de um milionário em um acidente aéreo, sua

America, em 1973. Os
dois filmes estrelados por
Paul Newman tornariam
ainda mais conhecido
seu personagem Lew Archer, que trocou de nome
na tela assim como Millar
faria na vida real. Primeiro porque a mulher Margareth começou a popularizar seu sobrenome na
literatura e depois por
conta de John D. MacDonald, que tornaria famoso outro detetive, Travis McGee, ainda não redescoberto pelas coleções
policiais no Brasil. As aventuras de
Archer se passam na fictícia cidade
californiana de Santa Teresa, alusão
a Santa Barbara, na qual Macdonald viveu por 30 anos.
Na ação de “The moving target”,
Lew Archer é contratado pela mulher do milionário Ralph Sampson
para descobrir seu paradeiro, depois
que ele viajou para Los Angeles e desapareceu a partir do aeroporto. O
detetive entra em contato com o atribulado universo de Sampson que in-

herança passa a ser disputada pela enteada e por uma jovem que se apresenta como sua filha ilegítima. Suspense
com Susan Ward. Canal 12, às 23h30min.
O TEMPO DE CADA UM — De Rebecca Miller
(EUA/2002). Os dramas de três mulheres que vivem em Nova Iorque: Delia, Greta e Paula. Drama com Kyra Sedgwick.
Atração do canal 5, às 2h30min.
NA LINHA DE FOGO — De Wolfgang Petersen
(EUA/1993). Agente do serviço secreto decide voltar à ativa
para proteger a vida do atual presidente dos Estados Unidos. Mas acaba entrando num perigoso jogo. Ação com
Clint Eastwood. No canal 12, às 2h40min.
61, O SONHO DO RECORD — De Billy Cristal (EUA/2001).
Verão de 61, Roger Marins e Mickey Mantle tentam alcançar
o recorde do home-run de Babe Ruth, famoso jogador de
beisebol. Aventura com Thomas Jane. Canal 5, às 4h15min.

Perda de crítico de arte gaúcho
O jornalista gaúcho Aldo Obino prefácios de livros.
faleceu, ontem, aos 93 anos, de inO jornalista nasceu em 25 de ousuficiência respiratória. Durante 50 tubro de 1913, foi casado com dona
anos – de janeiro de 1934 até de- Wilma Agustone Obino. O casal não
zembro de 1984, quando se aposen- teve filhos. O corpo do jornalista será sepultado neste sábado,
tou – ele trabalhou para o
às 10h, no Cemitério da
jornal Correio do Povo, na
área cultural, como crítico
Santa Casa de Porto Alegre. O corpo do crítico está
de arte. Figura destacada e
muito respeitada frente à
sendo velado na capela 15
cultura rio-grandense, Obido cemitério. “Aldo Obino:
no sempre foi consultado
notas de arte” é um livro,
organizado por Cida Golin,
quando se queria alguma
avaliação nessa área. Era
com entrevista e seleção da
crítica de arte de Obino,
também convidado para
palestras e para escrever Obino tinha 93 anos desenvolvido pelo Margs.
BIOGRAFIA — A venda e a distribuição do livro “Roberto Carlos em detalhes”, biografia não autorizada do cantor escrita por Paulo Cesar de Araujo,
foi proibida, por determinação do juiz titular da 20a Vara Cível do Rio, Mauricio Lima. A decisão vale para todo o país e o juiz alegou que, apesar de a
Constituição garantir liberdade de expressão, é preciso autorização de quem
se divulga fatos íntimos, especialmente se a publicação tem fins comerciais.
PROVÍNCIA — O programa Província de São Pedro, apresentado neste
domingo, das 7h às 8h da manhã,
na Rádio Guaíba 720, contará com a
presença do conjunto nativista Os
Gaudérios, que fazem lançamento
do novo disco. A apresentação do
programa está a cargo do cantor e
compositor gaúcho Leonardo. O programa, que vai ao ar todos os
domingos, valoriza a cultura musical do homem do campo, sempre
com a presença de artistas locais.

