
 

  

 

 

Estou  atrás de notícias

Meu perfil 
BRASIL, Sudeste, SAO 
PAULO, JARDIM 
PLANALTO, Homem, de 
26 a 35 anos, Spanish, 
English, Cinema e vídeo, 
Arte e cultura, Vladimir 
Alves é o Diretor de 
Conteúdo 
MSN - obuxixo 

Histórico 
03/01/2010 a 09/01/2010 
27/12/2009 a 02/01/2010 
20/12/2009 a 26/12/2009 
13/12/2009 a 19/12/2009 
06/12/2009 a 12/12/2009 
 
 
Votação 
Dê uma nota para O Buxixo 
 
 
Sites legais ! 
TV Cultura 
SBT 
Rede Globo 
Rede Record 
Rede TV! 
Band 
Controle Remoto 
Vladimir Alves 
Portal O Buxixo 
TV O Buxixo 
O Buxixo TV 
Jornal Sapopemba News 
Disk Água 
Impress 
Impress Assessoria 
Fotoblog O Buxixo 
Querido Leitor 
Emagreça Comendo 
MotoboySP 
O Buxixo UOLK 
O Buxixo no Orkut 
RIT TV 
Rede 21 
Rede NGT 
Rede Gospel 
Rede Vida 
CNT 
TV Senado 
TV Brasil 
TV Aparecida 
Resumo das Novelas 
No mundo dos famosos 
Produtora Rádio e TV 
Youtube O Buxixo 
Profissão TV 
Fábrica de Sites 
BINGO ONLINE 
Vídeo Bingo 

  24/10/2009
 
SERRA E KASSAB PROMETEM SURPRESA PARA O TELETON 
 

TV - Governador Serra e Prefeito 
Kassab em instantes no Teleton 
por Vladimir Alves de Souza 

O prefeito Gilberto Kassab e o governador José Serra 
participam hoje (24/10), às 22h, do Teleton, evento 
promovido pela AACD (Associação de Assistência à Criança 
Deficiente), que está sendo transmitido pelo SBT. Além 
deles, estará presente ao evento, o Secretário de Saúde do 
Estado de São Paulo, Dr. Luiz Roberto Barradas Barata. Dr. 
Eduardo de Almeida Carneiro, presidente voluntário da 
AACD, em nome da população de deficientes físicos da 
cidade de São Paulo receberá um presente muito especial das mãos do prefeito e 
do governador. A assessoria  afirma que não pode adiantar, antes do horário, do 
que se trata a surpresa, que será revelada, logo mais, em rede nacional ao vivo. 

CONTA-GOTAS 

Ronaldinho vai falar sobre o "Golden Foot", prêmio que ganhou 
recentemente em Montecarlo. Confira no "Controle Remoto",  hoje, 
às 21h na Rede Brasil de Televisão. 

 A entrevista que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, 
concedeu a David Letterman, será reprisada na madrugada de quinta 
para sexta-feira, dia 30, no GNT. 

 
 
 Escrito por Vladimir Alves às 20:07 
[(0) Comente] [envie esta mensagem]  
 

  22/10/2009
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Show Ball 
Bingo na Internet 
Videolog 
Rede Brasil 
Blog Controle Remoto 
Blog Rede News 
Tevê Mídia 
O Canal 
Entre linhas Entre aspas 
 
 

  
O que é isto? 

 

Leia O Buxixo no seu celular 

 

HORÓSCOPO DIÁRIO

Áries 
Touro 

Gêmeos 
Câncer 
Leão 
Virgem 
Libra 

Escorpião 
Sagitário 

Capricórnio 
Aquário 
Peixes 

2 leitor(es) online  

A TRAJETÓRIA E ELIMINAÇÃO DE RAQUEL NO PROGRAMA "ÍDOLOS" 
 

TV - Raquel Soares é a segunda 
eliminada da fase dos Concertos 
por Vladimir Alves de Souza 

A fluminense de Itaguaí, Raquel 
Soares, de 24 anos, foi a segunda 
candidata a colocar a mochila nas 
costas e voltar para casa nesta reta 
final de "Ídolos". Raquel canta 
desde os 4 anos, estudou música 
em um coral e trabalha como 
cantora à noite. A família toda é 
formada por músicos do quartel. 
Ela toca bateria e pandeiro e gosta 
de MPB, samba e jazz. No 
programa de ontem (21/10), o 
apresentador Rodrigo Faro 
anunciou os três candidatos menos 
votados que estiveram na zona de 
perigo: Júlio Cesar –

aniversariante da noite, Raquel Soares e Marcos Paulo. O primeiro a sair da 
berlinda foi Marcos Paulo, que no programa de terça-feira foi muito elogiado por 
Paula Lima e Luiz Calainho. Marco Camargo foi o único que conseguiu prever o 
resultado da votação: ele criticou duramente a apresentação de Raquel na noite de 
terça-feira, e todos os três jurados acharam justa a eliminação da candidata. O 
programa fica agora com 10 participantes para o desafio da próxima semana, 
“Noite do Malandro", com apresentações de samba e pagode. Confira a trajetória e 
a eliminação de Raquel no programa "Ídolos", acima, na TV O Buxixo.  
 
CONTA-GOTAS 

A novela "Bela, a Feia" registrou na noite de ontem, quarta-feira, 
(21/10) o melhor desempenho em audiência desde sua estreia em 04 
de agosto. Foram registrados 12 pontos de média, 17 de pico e 19% de 
share. 

A vila ferroviária de Paranapiacaba, em Santo André, recebe até 
25 de outubro o "Curta Neblina - 1º Festival Latino-americano de 
Curtas". Além da exibição de filmes, a programação, contará com 
shows musicais, palestra e oficina de cinema com José Mojica 
Marins, o Zé do Caixão.  

O ator Caco Ciocler foi eleito embaixador da FEAMBRA 
(Federação de Amigos de Museus do Brasil). Presente em TV, teatro 
e cinema, Ciocler traduz a imagem da nova fase da Feambra, uma 
federação jovem, multimídia, que trabalha para contribuir com a 
cultura brasileira.  

 
 
 Escrito por Vladimir Alves às 19:17 
[(0) Comente] [envie esta mensagem]  
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PÚBLICO ESCOLHEU GRAVATA QUE WILLIAM BONNER USOU NO "JN" 
 

Help those 

most in need 
 

Eradicate 
extreme 
poverty & 

hunger Support 
Concern 
Worldwide 

 Public Service Ads 
by Google 
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Siga O Buxixo no Twitter

 

TV - Bonner pede para público 
escolher figurino no Twitter 
por Vladimir Alves de Souza 

Que figurinista que nada. Os internautas, 
agora, é que vão escolher o modelo das 
gravatas do apresentador do "Jornal 
Nacional", William Bonner, via Twitter. 
Pelo menos, hoje. Na tarde desta quarta-
feira, o jornalista pediu a opinião do 
público, para escolher uma gravata para ele 
usar no "JN", na edição de hoje à noite. "A 
camisa é branca. O paletó é preto. E você 
escolhe a gravata em foto [ao lado]", 
postou William."Vote no número 1. Lilás 
com diagonais em preto e prata 2. Azul 
com riscas brancas 3. Listrada em amarelo 
e marinho", propôs. Os internautas, mais 
do que depressa, elegeram a gravata de 
número um, lilás com diagonais em preto e 
prata, como a favorita, mas não deixaram 
de brincar com o figurino do jornalista. "A 
3 foi elogiadíssima por ter um jeitão menos 
formal - mas também foi zoada: faixa de 
segurança, barriga de abelha e banana de 
pijama...", revelou William. 

Atualizado às 21:32h 

William Bonner segui mesmo a sugestão dos internautas. Como você pode 
observar na fotomontagem exibida acima, o apresentador do "Jornal Nacional" 
usou a gravata lilás com diagonais em preto e prata. Alguns internautas pediram 
para Fátima Bernardes fazer o mesmo com os modelitos que usa no telejornal. É 
aguardar! 

CONTA-GOTAS 

Ronaldinho vai falar sobre o "Golden Foot", prêmio que ganhou 
recentemente em Montecarlo. Confira no "Controle Remoto" do 
próximo sábado (24) às 21h na Rede Brasil de Televisão. 

 A entrevista que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, 
concedeu a David Letterman, será reprisada na madrugada de quinta 
para sexta-feira, dia 30, no GNT. 

 
 
 Escrito por Vladimir Alves às 19:15 
[(0) Comente] [envie esta mensagem]  
 

 
 
ENCONTRO INUSITADO NO TELETON 2009 
 

TV - Gimenez e Galisteu dividirão 
palco do Teleton no SBT 
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por Vladimir Alves de Souza 

Na sexta-feira (23), Silvio Santos fará a 
abertura da grande festa em pról da 
solidariedade e passará o comando para a 
madrinha do Teleton, Hebe Camargo, que 
chamará ao palco Adriane Galisteu, Luciana 
Gimenez e o cantor Martinho da Vila. O 
apresentador Silvio Santos fará o 
encerramento da festa, como nos anos 
anteriores, ao lado dos padrinhos do 
Teleton, Hebe Camargo e o cantor Daniel. 
Claudia Leitte e a dupla sertaneja Victor e 
Léo fecham a noite com um grandioso 
show. No sábado, no decorrer do dia, os 
globais Mauricio Mattar, Humberto Carrão, 
Sarah Oliveira e Amanda Ritcher, Milton 
Neves e Silvio Luiz (Band), Zé Américo, 
Ligia Mendes,  Helen Ganzarolli, Rebeka, 
Priscila, Yudi, Maisa Silva, Daniela Mercury, Martinho da Vila, Banda Cine, Don & 
Juan, Djavú, Fernando & Sorocaba, Guiherme & Santiago, Hugo & Thiago, Hugo 
Pena & Gabriel, Jeito Moleque, João Bosco & Vinícius, João Neto & Frederico, 
Jorge & Mateus, Maria Cecília & Rodolfo, Padre Fabio de Mello, Regis Danese, 
Roberta Miranda, Roupa Nova, Teleco Teco, Victor & Léo, Wanessa, Zé Henrique 
& Gabriel, Chimarruts, Luan Santana e Agnaldo Timoteo completam o time de 
convidados e apresentadores da festa.  

CONTA-GOTAS 

 Nesta terça-feira, a Record garantiu a vice-liderança isolada na média dia. Na 
faixa das 7h00 ao meio-dia, a emissora registrou 6 pontos de média com share de 
16%. 

 Na manhã de terça-feira (20) o "Fala Brasil" da Record voltou a vencer o "Mais 
Você" da Globo. No horário de exibição, das 8h30 às 9h29, o "Fala Brasil" marcou 7 
pontos de média, 32% de share e 8 pontos de pico. Na mesma faixa horária, a Globo 
registrou 6 pontos de média e novamente ficou em segundo lugar. 

 A apresentadora Eliana, embaixadora do Teleton, visitou a instituição, quando 
conheceu de perto o trabalho realizado por lá. “Nesses anos de carreira, a dedicação 
ao social sempre foi prioridade na minha vida. Agora, como embaixadora, estarei 
ainda mais engajada e envolvida”, afirmou. 

 A partir desta sexta-feira,  a Rede Record passará a exibir uma nova série na faixa 
das 15h. Trata-se de "Irmã ao Quadrado" que antecederá "Todo Mundo Odeia o 
Chris", que será exibida às 15:30h. 

 
 
 Escrito por Vladimir Alves às 18:20 
[(0) Comente] [envie esta mensagem]  
 

 
 
BRITTO JR. INTERAGE COM ANIMAIS EM NOVA CHAMADA DE "A FAZENDA" 
 

TV - Confira a quarta chamada da 
nova temporada de "A Fazenda" 
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por Vladimir Alves de Souza 

 

 
 
 Escrito por Vladimir Alves às 17:42 
[(0) Comente] [envie esta mensagem]  
 

 
 
MENDIGO NÃO RECEBEU CELULAR QUE GANHOU EM "A FAZENDA" 
 

TV - Carlinhos alfineta produção 
de "A Fazenda" em site da Record 
por Vladimir Alves de Souza 

Carlinhos Silva, o Mendigo, ficou conhecido por 
não ter papas na línguas e falar o que lhe vem à 
mente. O humorista que participou da primeira 
edição do reality show "A Fazenda", aproveitou a 
internet para falar sobre o programa da Record e 
fazer algumas reivindicações. Em seu perfil no 
Twitter, Carlinhos disse que após a primeira 
experiência, não voltaria a participar de "A 
Fazenda". "Gente, não faria 'A Fazenda' de novo..... 
de jeito nenhum....hahaha!!!", postou o humorista. 
Como se não bastasse, Silva usou o blog que assina 
ao lado de Gluglu (Vinícius Vieira), no portal R7, 
para cobrar da produção um celular que ganhou 
durante o confinamento em "A Fazenda". "Enqto o 
R7 não me dá um celular com vídeo (pois o q 
ganhei na 'Fazenda', estou esperando até hj!), 
posto aqui o vídeo do Geraldo Brasil onde cantei a 
música 'Faz um Milagre em Mim' do Regis Danese", revelou o humorista. Além das 
cobranças, Carlinhos Silva afirmou que está aberto a novas propostas, para voltar a 
trabalhar em rádios. "Estou a fim de voltar a fazer rádio, alguém se candidata?", 
propôs o comediante. Enquanto os convites não aparecem, Carlinhos se prepara 
para entrar no mundo do Stand Up Comedy. "Nunca fiz, tenho que me preparar. 
Mas vou ver se consigo, os desafios estão aí para serem vencidos. Deus vai me 
abençoar nessa também", revelou Carlinhos. 

CONTA-GOTAS 

 Por falar em humor, Japa (ex-"Pânico") está preparando um novo projeto, a 
pedido da direção da Record. Vem mais humor por aí. 
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 Os internautas estão impressionados com a dedicação de William Bonner no 
Twitter. O perfil do apresentador global é @realwbonner. 

 
 
 Escrito por Vladimir Alves às 01:20 
[(0) Comente] [envie esta mensagem]  
 

  20/10/2009
 
"SOBRENATURAL" DEVE CONTINUAR NA FAIXA DE SÉRIES DO SBT 
 

TV - SBT faz pesquisa para saber a 
preferência dos internautas 
por Vladimir Alves de Souza 

A diretora do SBT, Daniela 
Beyruti, tem usado a internet 
para saber a preferência dos 
telespectadores. Desde que criou 
a faixa de séries às 21h, a 
emissora de Silvio Santos tem 
consolidado uma excelente 
média no horário e facilmente 
vence a Record, que exibe a 
novela "Bela, A Feia". "O 
Mistério da Ilha" abriu a nova 
sessão de teleseriados e nos 
capítulos finais conquistou a 
preferência do público. A série "Sobrenatural" recebeu o ibope em alta da 
antecessora e conseguiu manter e elevar os índices de audiência. Prestes a 
terminar a primeira temporada, Daniela quis saber do público o que exibir na 
sequência. Mais do que depressa, os SBTistas (apelido que ela usa para chamar os 
fãs do canal), inundaram o Twitter (serviço de microblog) com mensagens de 
incentivo para que "Sobrenatural" permanecesse no ar. Não deu outra. Apesar de 
ainda não ter batido o martelo, Daniela Beyruti já estaria programando a exibição 
das temporadas seguintes da série dos irmãos Dean e Sam Winchesterd. No 
episódio exibido nesta segunda, 19 de outubro, "Sobrenatural" conquistou 
excelentes índices de audiência para o SBT e manteve a vice-liderança do canal. No 
ar das 21h14 às 21h59, a série estrelada por Jensen Ackles e Jared Padalecki 
marcou 9 pontos de média com picos de 11.  

A SÉRIE 

Quando crianças, os irmãos Dean e Sam Winchester presenciaram a 
misteriosa morte da mãe. Vinte dois anos depois, foram pegos de 
surpresa com o desaparecimento do pai. Agora os dois têm uma 
missão assustadora: encontrar, enfrentar e destruir qualquer 
manifestação do mal. 
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 Escrito por Vladimir Alves às 19:52 
[(0) Comente] [envie esta mensagem]  
 

 
 
ASTROS E ESTRELAS DA GLOBO FALAM SOBRE PROJETOS 
 

TV - Globais marcam presença em 
revista eletrônica do ABC 
por Vladimir Alves de Souza 

Nesta semana o apresentador 
Gustavo Baena mostra no "TV+ 
Acontece" várias entrevistas 
com celebridades e tudo que 
aconteceu nas festas e eventos 
mais badalados de São Paulo. 
Ellen Roche fala sobre seus 
novos projetos na Rede Globo. 
Rodrigo Faro fala sobre a 
carreira de apresentador. Quem 
também fala sobre a atuação na 
TV é a atriz Patrícia Naves, que 
está na expectativa de entrar no 
elenco de "Viver a Vida". Os 
atores Suzy Rego e Fernando 
Vieira apresentam os gêmeos Marco e Maximo, em entrevista exclusiva, durante 
mostra de decoração em São Paulo. Fúlvio Stefanini também marca presença no 
"TV+ Acontece", que vai ao ar pela Rede TV+ diariamente a meia noite, com 
reprise às 12h30 do dia seguinte (canal 8 da TVA em São Paulo). 

CONTA-GOTAS 

 O ex-polegar Rafael Ilha segue em observação no Hospital do Campo Limpo 
(zona sul de São Paulo). O cantor se feriu na casa da avó. 

 A revista Empire elegeus os mais sexies do planeta. O ranking será divulgado 
sábado (24) às 21h no "Controle Remoto" da Rede Brasil de Televisão (canal 59 
UHF). 

 A TV Brasil (ex-TVE) está operando em São Paulo no canal 62 UHF.  

 Ronaldo Fenômeno virou boneco. A miniatura do craque já está à venda em lojas 
especializadas. 

 
 
 Escrito por Vladimir Alves às 18:44 
[(0) Comente] [envie esta mensagem]  
 

  19/10/2009
 
RECORD DIVULGA NOVA CHAMADA DE "A FAZENDA 2" 
 

TV - Confira a terceira chamada 
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da segunda edição de "A Fazenda" 
por Vladimir Alves de Souza 

 

 
 
 Escrito por Vladimir Alves às 19:34 
[(0) Comente] [envie esta mensagem]  
 
 

[ ver mensagens anteriores ] 
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