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"Pensei 
que o meu

vestido fosse branco...
mas o seu,

que beleza!"

\ %

"E 
porque

Rinso lava
mais branco f"
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É mesmo, o vestido lavado com Rinso é muito
mais branco. É que só o Molho Super Espumoso
de Rinso solta mesmo toda a sujeira, limpa fio porfio do tecido, deixando a roupa assim tão branca.
A gente vê que foi bem lavada! E que cheirinho
agradável de roupa limpa!... Além disso, a roupa
lavada com Rinso permanece sempre como no-
va, pois Rinso é puro e não contém alvejantes.
Faça como a maioria das donas-de-casa. Lave
toda a roupa de sua casa com Rinso e comprove:

I
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Rinso
lava

mais
branco
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Nm empm temos "Santel-

m doa inúmeras
do velho amigo

que sTmlttyu: Chico Ani-
ata. Veja também um
"fi*T*r de reportagem:
Má rim Reis {bossa-éter-
na) rmmpe o süêncio e
fmmmmINTERVAIX). E
"Bem tJmmmmf9 chegou!...
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TALCO JOHNSON
PARA

amiitík
Criado especialmente em Paris,

o perfume do Talco Johnson para Adultos

é diferente de todos os outros.

Muito mais suave, mais delicado, permanece
em seu corpo em agradável frescor.

Ótimo para ela... e para êle!

dc4mon<4o^mcn
_ GARANTIA DE QUALIDADE
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Chico 
Anísio está de volta, depois

de uma longa ausência. O mais

famoso e importante comediante bra-

sileiro da atualidade retorna ao vi-

deo, agora contratado da TV-Excel-

sior, Canal 2 do Rio e Canal 9 de
São Paulo. Tem êle a responsabilida-
de da realização de vários programas
para aquelas emissoras que, através
da videofita, os enviam para outras

praças. Mas o mais- importante deles
é, sem dúvida, o "Chico Anísio
Show", audição que marcou época
no humorismo nacional quando apre-
sentada pela Rede Unidas de Televi-
são no ano passado. E com êle esta-
rão presentes aquelas estranhas e ex-
traordinárias figuras, populares em
todo o Brasil: "Coronel Limoeiro",
"Bim-Bim", "Zé Tamborim", "Do-

mestiça", "Zé da Silva", "Quem-

Quem" e os demais, que se reuniram
aos novos, criados recentemente,
como o "Clarivaldo" e o "Conde".

Estes velhos amigos dos telespectado-
res estão novamente pela cidade,
provocanda o riso e alegrando a
todos. Uma grande equipe, encabe-
cada pelo próprio Chico Anísio,
cuida de escrever e preparar os pro-
gramas. Irvando Luís, Haroldo Bar-
bosa, Sérgio Porto ("Stanislaw Ponte
Preta"), Mário Tupinambá, são ai-
guns dos responsáveis pelos textos.
A produção e a direção permanecem
sob os cuidados de Carlos Manga,
que já se revelou como um dos me-
lhores diretores de videofita do Bra-
sil. Inúmeros comediantes contrace-
nam com Chico Anísio: Ary Leite,
Klèber Drable, Zélia Hoffman, João-
zinho, José Damião, Paulo Celestino,
Jayme Filho, Dorinha Duval, Hamil-
ton Ferreira, Waldir Maia e muitos
outros. A presença do velho amigo é
motivo de satisfação para todos nós,
que voltamos a nos divertir com os
magníficos espetáculos que o gênio
e a capacidade de Chico Anísio
produzem, sempre ambientados em
locais que temos a impressão de co-
nhecer. E com personagens de um
mundo familiar, que nos fazem rir...
como quem ri com velhos amigos.
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\ não aparece /
\ em TV mesmo /
J pago em ouro [

No 

"halT do Copacabana Palace
Hotel, Rio de Janeiro, um ho-

mem de 55 anos confortàvelmente
instalado numa poltrona, muito bem
vestido, olhando o mar pela porta
giratória ao cair da tarde, não faz
lembrar Mário Reis, aquele rapaz de
20 anos que em 1928 revolucionou a
música popular brasileira com seu
estilo todo pessoal' de cantar, "sen-
tindo" as letras.

Quem está ali é o alto funcionário
publico Mário da Silveira Reis à
espera do repórter unicamente porintercessão de um amigo influente,
fazendo votos para que o profissional
cumpra a sua palavra e não traga
consigo a máquina fotográfica que o
ex-cantor abomina. MáriQ Reis, hoje
completamente afastado da vida ar-
tística, mostra sua enérgica disposi-
ção de não se deixar fotografar —
êle, que para não se mostrar, jamaisapareceu frente às câmaras de uma
televisão, muito embora cheques em

branco lhe fossem oferecidos para
isto.

"Me afastei em 1936, no auge de
minha carreira e não quero voltar
Não tenho vontade", diz Mário, re-
parando bastante em cada grã-fina
que passa e sendo, às vezes, cumpri-
mentado (êle reside há anos no lu-
xuoso hotel).

Queira ou não, Mário Reis conti-
nua na ordem do dia, principalmente
porque o estilo de interpretar que
êle lançou vitoriosamente em 1928
voltou sob o rótulo da "bossa-nova"

principalmente nas vozes de João
Gilberto e Jucá Chaves. Tanto que a
nova geração, ao ouvir uma gravação
de Mário Reis, fica sem saber se ele
é ou não moderno. A dúvida se ins-
tala unicamente por causa do acom-
panhamento, que é mesmo de outros
tempos.

"Não creio que o estilo de João e
Jucá seja imitação minha. Eles certa-
mente não me ouviram. Não deve
ser. Uma influência talvez? Não
acredito. Quanto aos novos compo-
sitores, coloco Tom Jobim na cate-
goria dos bons, no mesmo nivel de
um Lamartine Babo, um Ary Bar-
roso, ou Noel Rosa, Sinhô, Pixingui-
nha, Dorival Caymmi.""Sou funcionário do Estado há 30
anos e nunca mais fui sequer a uma
estação de rádio. Me desinteressei as-
sim que me afastei no apogeu. A
prova é que até hoje me procuram.
O Aloysio de Oliveira quer que eu
grave um disco. A Bibi Ferreira me
ofereceu o que eu quisesse para ir ao
seu programa de televisão em São
Paulo, onde não piso há 15 anos. Se
eu for lá nem saberei mais andar
na rua."

Tereza de Souza Campos e, depois,
dois ex-ministros passam e cumpri-
mentam Mário, file então quer saber
de nós se o 'long-play" 

que gravou
em 1960, em caráter excepcional, ce-
dendo à pressão de amigos, fizera
sucesso. Sabemos tanto quanto êle,
mas o informamos da experiência
que fizemos com a moçada, tocando
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seus discos. Surpreendemos lá no

fundinho de Mário um certo orgulho.

Êle diz que são raras as suas músi-

cas que não fizeram sucesso, pois ti-

nha profunda intuição do que o povo
gostava e só gravava músicas origi-
nais — sambas e marchas, sempre:
"Sou nacionalista ao extremo."

Estamos empenhados em conhecer
ambos os lados da moeda e recorre-
mos, antes e depois de falar com
Mário Reis, aos seus contemporâneos.
São unânimes: Mário sempre foi o
menino rico, meio afastado, que ia ao
Café Nice, ponto dos artistas, em
carro e nele permanecia. Quem qui-
sesse oferecer-lhe música que fosse
até o carro. Dizem, também, que
não fazia por maldade, que era ti-
midez, insegurança — a mesma in-
segurança que o faz temer enfrentar
o público novamente.

Afinal, no que consiste a "revo-

lução" de Mário Reis? Até 1928, os
discos eram gravados por sistema
mecânico, que exigia 

"do 
cantor es-

goelar-se junto a um tubo acústico.
Era a vez dos tenores, dos que ti-
nham peito resistente. Veio, porém,

a gravação elétrica e o esforço não
mais se justificava. Os cantores nem
pareciam gravar sambas; davam a
impressão de interpretar operetas. O
compositor Sinhô sentiu isto. Foi em
decorrência que avistou no rapaz
Mário Reis, que o procurara para
aprender violão, o intérprete ideal
de suas composições. Pouco tempo
depois, Sinhô lançava Mário pela
Odeon, cantando "O 

Que Vale a Nota
sem o Carinho da Mulher". O suces-
so foi fulminante. Formou duplas
com Francisco Alves (influenciando
êste e todos os cantores da época) e
com Carmen Miranda. Só parou em
1936 gravando 

"Cadê Mimi?" e apa-
recendo no filme "Alô, Alô, Car-
naval". Voltou esporadicamente em
1936 no "show" beneficente "Joujou

e Balangandãs"; em 1951, gravando
um álbum de Sinhô; em 1960, num
LP para a Odeon. Êle diz que não,
mas nós achamos que êle volta um
dia destes. Mário Reis, para felici-
dade de todos nós, precisa deixar de
ser a "Greta Garbo" da música po-
pular brasileira.

A. CARVALHAES
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O estilo pessoalíssimo de

Mário Reis é hoje mais

atual que nunca. Seu lu-

gar na música popular
brasileira é de imortal.
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13 en Casey" agora também está-'-'nas páginas de INTERVALO
Muitos leitores (ou melhor, muitas
leitoras) nos escreveram nestes últi-
mos dias protestando pela simpatia
que demonstramos ao Dr. Kildare
esquecendo-nos de Vince Edwards, o
ator que interpreta o papel do outro
medico. Uma moça nos escreveu*"Vocês 

acham Ben Casey antipá-
tico?" Absolutamente não: Nós
achamos Ben Casey tão simpático
quanto Kildare. Além disso, é um
ótimo ator que tem nas suas ativi-
dades nâo só o seriado de TV queestá alcançando tanto sucesso, como
também uma carreira cinematográ-
fica bem brilhante: basta lembrar a
sua ótima participação em as "Três
Faces de Eva" que os críticos lou-
varam e o público apreciou com en-
tusiasmo. A pedido de todos os fãs
de "Ben Casey", fornecemos agora a
sua carteira de identidade. O nosso
correspondente nas EUA foi sub-
metido a um trabalho verdadeira-
mente difícil. Vince Edwards, com
efeito, é tão tomado pelo seu traba-
lho, que raramente consegue encon-
trar meia hora livre para dedicar
aos repórteres. Mas quando resolve
então é preciso e pontual como um
verdadeiro homem de negócios

8

Vamos ler juntos a sua "carteira":

Nome verdadeiro — Vincent Ed-
wards Zoine
Lugar de nascimento — Brooklyn
New York, EUA
Data de nascimento — 7 de julho de
1931

Cabelos — castanhos escuros
Olhos — verdes, amendoados
Peso — 90 quilos
Altura — 1 metro e 85
Sinais particulares — uma pinta

Este é Vince Edwards. A partir do
próximo número iniciaremos a pu-
blicação de uma série de reportagens
sobre sua vida particular e sobre
sua carreira de ator. Pela primeira
vez revelaremos o seu gênio e a sua
personalidade. Vocês sabiam, por
exemplo, que "Ben Casey" é um con-
quistador-tímido? Vocês sabiam,
que "Ben Casey" apesar do seu
rosto austero e torturado, é um tipo
que não consegue dormir se sua
mãe, Dona Júlia, não lhe telefonar
para lhe dar o "boa-noite?" Tudo
isso (e mais) será revelado a partir
do próximo INTERVALO.

*
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Próxima série filmada da TV-Excelsior: "0 
Maior Espe^

tácülo da Terra". Destinada a-grande sucesso, conta his-
tórias do mundo circense carregadas de lances emocionan-
tes. O elenco é de primeiríssima ordem: o astro cinemato-
tográfico Jack Palance (foto) é o principal intérprete.

A TV-Bandeirantes, Canal 13 de São Paulo (maquete na
foto), que entra no ar provavelmente em fins de dezembro,
projetará noticiosos de cinco minutos com filmes do "Jour-
nal-Televisé" o mais famoso informativo da Europa. As fitas
serão enviadas pela RTF para serem montadas no Brasil.

Aniversário do "TV-Rio 
Ring": a partir do dia 18, o Canal

13 do Rio está transmitindo de seu auditório o campeonato
Sul-Americano de Boxe, na categoria dos pesos-galos, como
parte das comemorações. Outras atrações foram progra-madas. Videofita especial deverá ser exibida em São Paulo.

•

Gilda Lopes vem aí cem mais um LP para provar que não
perdeu a voz. Vai mostrar que está no apogeu de seus
recursos vocais e confirmar que os boatos a seu respeito
foram inventados por 

"produtores" 
que queriam vê-la can-

tar de graça em programinhas à base de "convidados."

Carlos Miranda do "Vigilante 
Rodoviário", l.a série nacio-

nal para TV, vai ser herói de verdade na corporação que
policia as estradas do País. Está habilitado a preencheruma das três vagas para 2.o tenente nos quadros da mili-
cia que tanto colaborou na produção de Alfredo Palácios.

lbcr|nÍrü.nSDAd-,é t,Poincipal 
figura da Programação noturna

ztKU HORA, da TV-Rio, nova bossa da emissora O famoso
colunista entrará no ar 5 vezes diariamente com informações
u traconfidenc.ais. Informa-se ainda que sua crônica, pu-bheada em todo o Brasil, está faturando mais de,1 milhão.

Carlos Machado (foto) em constantes reuniões com a TV-Rio,
com vistas à sua próxima atração. O próprio 

"Rei da Noite"
apresentará o programa que deverá contar a história dos
grandes espetáculos montados por êle, desde o primeiro,na buate Monte Cario. O título será "Rei 

da Noite" mesmo.
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As estações de televisão reservam-se o

direito de alterar as programações por
motivos de força maior. Por outro lado,

esta revista não se responsabiliza por
alterações de programas e horários efe-

tuadas com poucas horas de antecedência.

PROGRAMAS DO
RIO DE JANEIRO

Semana de 22 a 28 de setembro

í

22 23 24 25
S
26 27 28

DOMINGOS
20 HORAS
CANAL 9

MO PERCA £$1E PROGUMA:"JORNADA 
ESPORTIVA"
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Ha uma divisão de público no horário
das 20 horas, aos domingos. A maio-
na fica no Canal 2, porque tem "Chi-
co Anísio Show". Os demais buscam
o Canal 9, que tem "Jornada Esporti-
va . Quando o jogo do campeonato
e realmente importante, o 9 ganhamais público que o 2. Deverá ser
assim hoje, quando Carlos Marcondes
narrar a videofita do Fia X Flu, jogado

à tarde. A importância dessa video-
fita está no fato de que não só os
esportistas, mas jogadores, juizes e
dirigentes dela se aproveitarem para
ver as falhas da partida. Esse progra-
ma já foi, inclusive, peça de processo
contra um dos juizes de futebol do
Rio, que anulou um gol legítimo. Por
isso, vale a pena assistir. Na foto, o
esquadrão tricolor, Fluminense.
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DOMINGO

A MANEIRA
MAIS FÁCIL

DE ESCOLHER
SEU PROGRAMA
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21,300TÍTULO DO
Veja detalhes

O título do
Veja detalhes

O TITULO do
Veja detalhes

©TÍTULO DO
Veja detalhes

PROGRAMA

deste programa*
PROGRAMA

deste programa
PROGRAMA

deste programa
PROGRAMA
deste programa

\h
Abra INTERVALO no dia da

semana que Você deseja.
Veja as horas - e pronto. É

só escolher. Estão à sua frente
todos os programas de todas as
emissoras nesse horário.

Não há necessidade de ver os
canais um por um (já imaginou
se houvesse 13 emissoras?).
Você náo perde tempo -. e náo
perde o programa!

a melhor imagem da TV

22 de setembro

12,00 |3
12,30 #3

MOSSORÓ VEM Aí!
11,00 ÇQ SHOWZINHO KELLOGCS

— Desenhos animados:
Lippy (o leão), Touché (a
tartaruga) e Wally (o ja-
caré).

11,30 © O RISO É O LIMITE —
Reapresentação do progra-
ma de sábado.

11,40 Q FÉ PARA HOJE — HOJE:
Monsenhor Barbosa fala
da fé.
DESENHOS ANIMADOS.

CLUBE DO GURI — Pro-
grama infantil.

© GARSON GARANTE O
ESPETÁCULO — Reapre-
sentação do programa de
terça-feira.

13,00 © ASTROS DO DISCO —
Musical em videofita de S.
Paulo. Prod. de Hélio An-
saldo.

13,35 O DESENHOS — Infantil.

© A HORA DA BUZINA —
Animação de Abelardo
"Chacrinha" 

Barbosa.
GRANDE VESPERAL AN-
TÁRCTICA.

DESENHOS ANIMADOS.
CINELÂNDIA VESPERAL.
ROSITA GONZALES —
Musical.

FILMOTECA MIRIM.
EU SOU A LEI —Policial,

com George Raft.
DIÁRIO DE UM REPOR-
TER — Reapresentação.

GRANDE PROGRAMA
DA SEMANA.

16,15 O FESTIVAL DE BELEZA.
16,40 © TOPPER — Com a "Du-

pia do Outro Mundo".

14,05

14,55 
Q

15,05 ©

15,20 Q
15,35

15,45 fi

15,55 B

MOSSORÓ VAI

ABAFAR!

12 A



22 de setembro

17,05

17,10

CB

17,20 CB

17,55

16,55 O DOMINGO EM GRANDE

DIMENSÃO.

DESENHOS ANIMADOS.

GRANDE PROGRAMA
DA SEMANA.

REPORTAGEM DUCAL
ESPORTIVA.

HOJE É DIA DE ROCK
— Com Isaac Zaltman.

DISNEYLÂNDIA — Filme
de longa metragem. HOJE:
"Rusty e o Falcão". Rusty
encontra um falcão machu-
cado, cura-o e treina-o
para a caça. Devido a ai-
guns incidentes o pai do
garoto obriga-o a soltar o
falcão. O garoto, desiludido,
resolve fugir de casa. Du-
ração: 1 hora.

ESCOLINHA DOMI-
NICAL.

o
(0

18,00

18,30 ©

LASSIE — Nova série.

O GRANDE CIRCO —

VF de São Paulo.

FRANCISCO JOSÉ — HO-
JE: Além de outras músi-
cas o cantor português can-
tara "Teus Olhos Cas-
tanhos".

AS NOSSAS EMISSORAS DE TV

CANAL 2 -TV EXCELSIOR
Av. Venezuela, 43. Tel.: 23-9953

-TV TUPI
• Av. J.L. Alves, 14. Tel.: 46-9411

l-TV CONTINENTAL

CANAL 6

CANAL 9

{Rua das Laranjeiras, 291. Tel.: 25-7230

-TV RIO
»

Av. Atlântica, 4264. Tel.: 27-0047

CANAL 13

DOMINGO

AGUARDE
A SUA MOSSORÓ

18,35 Q QUANDO OS CLUBES SE
DIVERTEM — Musical de
Sílvio Mendonça.

19,00 Q O ÚLTIMO DOS MOICA-
NOS — Aventuras.

19,20 Q TV-PREMIADA ATKIN-
SONS — Filme com vários
cartazes de Hollywood.

£0 PAULO GRACINDO É O
SHOW — Estrelado por
Emilinha Borba.

19,30 O VALE A PENA VER DE
NOVO — Seleção do me-
lhor programa da semana.

Q AEIOUrca — Humorísti-
co. Superprodução dirigi-
da por Rui Rezende e pro-
duzida por Carlos Alberto
e Bruno Neto.

Não perca, todos os domingos,

às 19,15 hs., pela \^M
TV TUPI CANAL I O_j

TY
PREMIADA
ATKINSONS
(THE AWARD THEATRE)

a série mais consagrada da te-

levisõo, apresentando os astros

mais famosos de Hollywood,

como:

RAY MILLAND, MIE ADAMS,
EDWARD G. R0BINSON e

OUTROS.

13 A

\



DOMINGO 22 de setembro

19,45 Q CINE TV-CONTINENTAL
Filme sobre acontecimen-
tos mundiais.

19,50 ffi BAT MASTERSON —Fil-
me de "far-west".

20,00 O CHICO ANÍSIO SHOW.

Q JORNADA ESPORTIVA
ESSO — Videofita com
Carlos Marcondes. HOJE:
Fluminense e Bangu.

© SHOW DO GOLIAS —Hu-
morístico com Ronald Go-
lias e outros. HOJE: Ro-
nald entrevista um famoso
cômico e "show-man" 

bra-
sileiro, cujo nome está sen-
do mantido em segredo.

21,10 © PETER GUNN — HOJE:"Cante 
Para Morrer". Uma

cantora para fugir do ma-
rido simula sua própria
morte. Peter Gunn combi-

Domingo é dia de
 22,00 Q

o melhor
programa 23^ o
no melhor 23>40 Qtelevisor ÊJ **

f CAiMALQ iPíP
I zUno. pVI |

na com a polícia uma em-
boscada dentro do cabaré
ELENCO:
P. Gunn... Craig Stevens
Eddie Lola Albright
Ten.Jacoby H. Bernardi
Mother... Hope Emerson

21,20 O GRANDE TEATRO TUPI
— Prod. e direção de Car-
los Lage. HOJE: "O Velo-
rio", de Lygia Nunes, com
Sadi Cabral, Sérgio Viotti,
Yara Salles, Ligia Nunes,
Jurema Magalhães, etc.
Num velório numa cida-
de do Interior, uma atriz
resolve representar e
cantar.

21,30 Q BRASIL, 63 — Apresen-
tando Bibi Ferreira.

21,40 © TV-RIO RING — Boxe.
Narração de Luís Mendes
e comentários de Teti Al-
fonso. HOJE: Valdomiro
Pinto contra o argentino
Armando Mansilla, na luta
final.

O RIO E SEUS PROBLE-
MAS — Entrevistas com o
deputado Saldanha Coelho.

RESENHA ESPORTIVA.

ROTA 66 — Filme dubla-
do, estrelado por George
Maharis e Marty Milner.

JAZZ USA.
TEATRO EXCELSIOR —
VF de S. Paulo, com gran-
de elenco.
ENCONTRO COM JOSÉ
RODOLFO.
PANORAMA PAN-AME-
RICANO.
TECLADO DE OURO —

Concerto de piano.
FALAM OS INVENTO-
RES.
REPORTAGEM DUCAL.

MOSSOROVEMAÍ!
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SEGUNDA-FEIRA 23 de setemb ro

MOSSORÚ VAI

ABAFAR!

15,35 © DESENHOS ANIMADOS.

15,45 © O MUNDO DE SUA POL-
TRONA — Variedades.

16,00 Q CINEMA — Com Celestino
Silveira.

16,20 Q AVICULTURA EM FOCO.

16,40 Q CORTE DE OURO.

17,00 Q SUPER BAZAR — Femi-
nino com Edna Savaget e
Maria da Glória.

TV ESCOLA — Alfabeti-
zação pela TV. Apresenta-
ção de Alfredina Lopes.

17,25 © A MULHER E O TEMPO.

17,30 Q LET'S LEARN ENGLISH.

17,50 Q AVENTURAS DE RIN-
TIN-TIN.

Q ATRAÇÕES JOSÉ SOA-
RES.

© Aíi MOCINHO — Apre-
sentando o filme "ROCK

JONES".

18,00 O DESENHOS ANIMADOS.

18,20 O FILMOTECA MIRIM.

18,25 Q VARIEDADES.

© CINEMINHA TROL —
Apresentando as aventuras
de "O ZORRO".

18,30 CINE-SHOW KIBON,
apresentando hoje "Gui-

lherme Tell".

18,40 Q TELESPORTE CONTI-
NENTAL — Com Carlos
Marcondes.

IIpjMIiMiIi|i|

18,45 O TIA AMÉLIA, SEU PIANO
E SUAS HISTÓRIAS —
Produção João Loredo.

18,55 © ROMANCE POLICIAL DE
COPACABANA — Crôni-
ca feita por Antônio Maria.

19,00 Q O CHICOTE — Filme.

Q NO MUNDO DA FAN-
TAS IA — Produção de
Edna Bolbuci.

19,10 © A TURMA DO SETE —

Teatro infantil. Prod. Ar-
mando Rosas. VF de São
Paulo.

19,18

19,30

A MARCA DO ZORRO —

Filmado por Walt Disney,
com Guy Williams.

TELENOVELA COLGATE
— "2-5499, OCUPADO".
Videofita de São Paulo.

REPÓRTER
TAL.

CONTINEN-

19,40 © BATE-PRONTO — Co-
mentários esportivos com
João Saldanha.

19,45 Q DOCUMENTÁRIOS.

© SHOWZINHO.

19,50 Q BOLA 2 — Comentários
esportivos com Oduvaldo
Cozzi.

19,55 Q DIÁRIO DE UM REPOR-
TER. #

TELEJORNAL PIRELLI
— Com Léo Batista e He-
ron Domingues.

20,00

o

ASSIM É O IVON —
"Show" musical.

REPÓRTER ESSO — Nar-
ração: Gontijo Theodoro.

16 A



TV-UNIVERSIDADE
A SERVIÇO DO POVO
INICIATIVA DA ORGANIZAÇÃO RUBENS BERARDO,

DIREÇÃO E SUPERVISÃO DE GILSON AMADO

PROGRAMA:

2." FEIRA

3.- FEIRA

4.' FEIRA

5.- FEIRA

6." FEIRA

AULAS PARA O EXAME DO ART. 99

às 21:30 CIÊNCIAS - Prof. Cadmo Bastos

às 22:05 - GEOGRAFIA - Profa. Maria da Penha

às 21:35 - PORTUGUÊS - Prof. Maximiano de Carvalho

às 21:30 - MATEMÁTICA - Prof. Jairo Bezerra

às 21:30 - PORTUGUÊS - Prof Maximiano de Carvalho
Patrocinador: Esso

às 22:05- HISTÓRIA-Prof. Carlos Alberto

às 21:30 - MATEMÁTICA - Prof. Jairo Bezerra
Patrocinador: Cia. Belgo Mineira |

i
PRIMEIROS CURSOS DE CULTURA GERAL

3»« FEIRA - às 22:(tf - "História da Liberdade no Brasil" - Cada episódio
narrado por uma grande figura nacional.

Patrocinador: Cia. Propac

4." FEIRA - às 22:05 Educação Familiar.
Colaboração da Caixa Econômica
Federal do Rio de Janeiro.

6* FEIRA - às 22:05 - "Os Mistérios da Pintura Moderna" - Curso de
iniciação artística com o Prof. Carlos Cavalcanti.
Um pequeno livro, composto de 15 apostilas,
entregue no ato de inscrição.

i

i

Os cursos do artigo 99 são válidos para todos os efeitos, obe-
decendo às normas exigidas pelo Ministério de Educação e
Cultura. Apostilas de todos os cursos, a todos os alunos, cola-
boração das Gráficas Bloch.

TV- CONTINENTAL CANAL 9
AGORA NUMA CRUZADA DE EDUCAÇÃO E CULTURAI

Í

1

I
f
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SEGUNDA-FEIRA
S

23 de seternb ro

MOSSORO VALE

POR Sl SÓ

20.05 O CIDADES GAÚCHAS.

20,15 O D- HELDER CÂMARA —

Palestra.

OS JETSONS — Filme de
uma família no ano 2063.

20.20 Q PLAMBEL DE UM A
SETE — Auditório. -Ani-
mação de Lídia Matos. HO-
JE: Inovação na distribui-
ção de prêmios: em vez de
um, serão dois automóveis
a serem distribuídos.

O LUTA-LIVRE AMERICA-
NA — Narração de Carlos
Marcondes.

20,30 Q GARSON GARANTE A
ALEGRIA — Com "A ei-
dade se diverte" — Hu-
morístico. Prod. de Harol-
do Barbosa. HOJE: Ari
Leite é um sujeito que não
se contenta com nada e
cria vários casos.

20,50 © NOSSA ELIZETH — Mu-
sical com Elizeth Cardoso.

20,55

21,30

DEVAGAR COM A LOU-
ÇA — Humorístico. Produ-
ção de Max Nunes e dire-
ção de Laércio .Alves. HO-
JE: "Matusalém 

e Suas
Coroas".

BEN CASEY — Filme sô-
bre a vida de um jovem
médico. Estrelado por Vin-
cent Edwards.

MOSSORO vem

21,30 O ARTIGO 99 — HOJE
Ciência, com o prof. Car-
valho e Silva.

NOITE DE GALA —
Apresentando os concursos
UM MILHÃO POR UMA
CANÇÃO e UM CANTOR
POR UM MILHÃO. Repor-
tagem: Flávio Cavalcanti.

21,35

22,00

22,30

AGORA CASSIO MUNIZ
— Prod. e direção da "Es-

quirew. HOJE: Jacinto de
Thormes, Sargentelli e Ro-
berto Fai.ssal apresentam.

ARTIGO 99 — Hoje: GEO-
GRAFIA, com os professo-

res Maria da Penha Bastos
Mendes e ítalo Mastrogio-
vanL

TELEJORNAL — Jornal
da Excelsior. Com Sarger:
teli, Gilda Muller, Jacin-
tho de Thormes, Darwin
Brandão, Hélio Polito,
Oduvaldo Cozzi e outros.

22,35 Q MESAS-REDONDAS

GILSON AMADO.

DE

22,45

22,55

CAUSA E EFEITO —

Com Heron Domingues.

FRENTE A FRENTE —
Jornalístico. Prod. Arman-
do Nogueira e Haroldo Ho-
landa e apresentação de
Heron Domingues.

23,00

23,10

23,30

NATALIA
VOCÊS -

a atriz

THIMBERG E
— Apresentando

em várias facetas.

CINEMA EM CASA.

HOMENS E NEGÓCIOS —
Entrevistas. Com Humber
to Quadros, Maurício de
Lacerda e Fábio Breve.

I 24,00 © REPORTAGEM DUCAL.

18 A
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Q 
nosso Ângelo Apolônio, artis-
ticamente conhecido por Poly,

perfeito instrumentista de cordas,
que toca cavaquinho, violão, guitarra
havaiana (da qual foi, praticamente,
o lançador no Brasil), viola sertane-
ja, bandolim, banjo, e alguns outros,
vai levar a música brasileira até o
Japão, mostrando aos orientais a be-
leza de nossos ritmos. Entre eles,
seus mais recentes sucessos: "Baião
do Suco-Suco", "Noite Cheia de Es-
tremas", "Moendo 

Café", "Ave Ma-
ria" etc. Poly foi convidado por Iori
Terabi, da Rádio de Tóquio, que o
fez diretamente, através do telefone
internacional, confirmando posterior-
mente por carta. Existem, contudo,
inúmeras dificuldades para essa
apresentação. Uma delas é o nume-
ro de músicos que devem viajar, o
que oneraria em muito os preços. A
possibilidade mais viável e a mais
certa de Poly se apresentar no Ja-
Pao, será como integrante da "Cara-
vana de Ouro", que Humberto Tei-
xeira prepara para o início do pró-

ximo ano. Além das músicas, Poly
pretende promover o café, em con-
junto com as danças e costumes típi-
cos das várias regiões brasileiras.
Poly é um veterano artista nacional,
tendo gravado pela primeira vez em
1941, juntamente com o saudoso Ga-
roto, o "Compromisso Para as 10",
na RCA Victor. O primeiro cantor
que acompanhou em uma gravação foi
Orlando Silva, ao tempo em que êste
era o "cantor das multidões": "Si-

nhá Maria" e "Lágrimas de Homem".
Neste disco atuou com Laurindo de
Almeida (hoje nos Estados Unidos)
e Garoto. Pela categoria que possui,
é certo que Poly irá bisar no Japão
o mesmo sucesso obtido em 1962
quando se apresentou em países da
Europa e do Oriente Médio, de tal
forma que em Paris gravou, espe-
cialmente, um LP de músicas brasi-
leiras para os franceses. Os sucessos
em disco de Poly são feitos através
da Continental, gravadora que o tem
preso a contrato. Aliás, é o único
contrato do famoso artista.

i



TERÇA-FEIRA \

24 de setembro

P

MOSSORÚ VEM Aí!
15,35
15,45

16,20
16,40

17,25

17,45

18,00

DESENHOS ANIMADOS.
O MUNDO DE SUA POL-
TRONA.

16,00 Q TEATRO.
TV-ESCOLA.
TRIBUNA MÉDICA.

Q MULHERES CÉLEBRES
— HOJE: LudoVina Porto-
carrero, heroína da Guerra
do Paraguai.

17,00 Q SUPER BAZAR — Com
Maria da Glória e Edna
Savaget.

Q LETS LEARN ENGLISH.

© A MULHER E O TEMPO.

© Aí! MOCINHO — Com o
filme de aventuras poli-
ciais "SHANNON".

DESENHOS ANIMADOS.
OS TRÊS MOSQUETEI-
ROS — Filme de aventuras,
com Domenico Modugno.

_ DE TUDO UM POUCO.
18,25 Q ÚLTIMAS NOTÍCIAS.
18.30 O CINE SHOW KIBON —

HOJE: "O Menino do Cir-
co".

© ALICE — Série filmada,
com Patty Ann Gerrity no
papel da menina Alice.
HOJE: "A Cartomante'\ Um
amigo de Alice, Jerico, con-
ta que perdeu sua fortuna
numa mina abandonada.
Para ajudar Jerico a re-
cuperar o dinheiro e a na-
morada, Alice faz-se de
cartomante numa feira,
declarando que sua bola
de cristal revela onde exis-
te uma mina de ouro. To-
dos compram ações de Je-
rico e iniciam uma corrida
ao ouro.

MOSSORÚ VAI
ABAFAR!

As coisas
cam e. . .

ELENCO:
Alice . .
Chet ..
Clarissa
Soapy .
Coronel

se compli-

Patty Gerrity
Tommy Farrel
Phyllis Coates
Stephen Wooton
L. Littlefield

O VIGILANTE RODOVIA-
RIO — II fase — 1.° se-
riado nacional para a TV,
estrelado por Carlos Mi-
randa.

18,55 © ROMANCE POLICIAL DE
COPACABANA — Crôni-
ca de Antônio Maria.
IVAN HO É — Filme, com
Roger Moore.

ATUALIDADES ESPOR-
TIVAS — Com Orlando
Batista.

19,10 © DOM PIXOTE — Dese-
nhos animados de Bill
Hanna e Joe Barbera.

19,00

o

19,30 TELENOVELA COLGATE
— "2-5499, OCUPADO"
Videofita de São Paulo.

Q REPÓRTER
TAL.

CONTINEN-

19,35 GRANDES ROMANCES
RICHARD HUDNUT —

Teatro, com a telenovela
"TERROR NAS TREVAS".
VF de São Paulo.

19,40 © BATE-PRONTO — Co-
mentários esportivos com
João Saldanha.

BOLA DOIS — Esportivo,
com Odwvaldo Cozzi.

SHOWZINHO.

DIÁRIO DE UM REPOR-
TER.

TELE JORNAL PIRELLI
— Com Léo Batista e He-
ron Domingues.

19,50

CD
19,55 Q

AGUARDE

A SUA

20 A
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cauby
^Y-yI*

espetacular
•J^Sk.

C3.

um cauby peixotoem traje de rigor, revê-

lando novos ângulos do seu talento e ver-

satilidade: canta em vários idiomas, rece-

be convidados de grande cartaz-, anima

enfim, um show modernoe de bom-gôsta

venha apreciar, em nosso auditório.

m FEIRAS. ÀS 20,50

TV-RIO CANAL 13

1



TERÇA-FEIRA 23 de setembro

i
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M0SS0R0 VAI

ABAFAR!

20,00 Q ALEGRIA DOS D'ÁVI-
LAS — Com Walter e Ema
D'Ávila.

O REPÓRTER ESSO — Nar-
ração: Gontijo Theodoro.

20,05 Q CASA DO CASE Ml RO —
Musical. Prod. José Luís
Furtado da Costa e apre-
sentação de Joaquim Pi-
mentel.

20,15 © CAUBY ESPETACULAR
— Musical com Cauby Pei-
xoto, dirigido por Aloísio
de Oliveira.

20,20 Q OS PASSOS DA LEI —
Filme policial.

SÍLVIO CALDAS.20,30 O

O A VIDA
COISAS.

TEM DESSAS

20,45 © GARSON GARANTE O
ESPETÁCULO — Apre-
sentando HOJE: Marlene.

20,55 O O REI DOS DIAMANTES
— Filme policial, com
Broderick Crawford e Ray
Hamilton.

21,00 CIDADE PEQUENA, PO-
RÉM DECENTE — Humo-
rismo. Prod. Chico Anísio
e Mário Tupinambá.

21,05 Q

21,30 Q SIMONETTI SHOW.

SHALON — Musical jor-
nalístico.

21,35 Q HEBE CONVIDA — Musi-
cal com entrevistas. Dir.
de Maurício Shermann e
apresentação de Hebe Ca-
margo.

AGUARDE
A SUA MOSSORÓ

21,35 Q ARTIGO 99 — HOJE:
Aula de Português.

21,45 CD os INTOCÁVEIS — Filme
policial dublado. HOJE:
"A História de Waxey
Gordon". A história do rei
da cerveja de Nova Iorque
que para camuflar seu ne-
gócio, era produtor de
revistas. Com Robert Stack.
Duração 1 hora.

22,00 Q HISTÓRIA DA LIBERDA-
DE NO BRASIL.

22,20 © A VIDA COMO ELA É —
Apresentando a telenovela
de Nelson Rodrigues "A

MORTA SEM ESPELHO".

22,30 Q JORNAL DA EXCELSIOR
— Informativo geral.

O VIDAS DE VERDADE —
Filme retratando histórias
autênticas.

22,35 Q MESAS-REDONDAS DE
GILSON AMADO — En-
trevistas.

22,50 © CAUSA E EFEITO.

23,00 O NATÁLIA THIMBERG E
VOCÊS.

C0 PERISCÓPIO
tico.

Jornalís-

23,05 Q MÚSICA, SEMPRE MÚ-
SI CA — VF de São Paulo,
com a Orquestra Sinfôni-
ca de São Paulo. Regência
do maestro Bernardo Fe-
derowsky.

23,10 CINEMA EM CASA.

23,35 © REPORTAGEM DUCAL —

A retrospectiva do dia.
Nar.: Milton Fernandes.
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A mais deslumbrante coleção de modelos em mara-

vilhosos tecidos e padrões das mais famosas marcas

em criações inéditas. Uma infinidade de modelos

para seu fino-gôsto.
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MOSSORÚ VEM Aí!
15,35 CD DESENHOS ANIMADOS.

15,50 ffi O MUNDO DE SUA POL-
TRONA.

16,00 Q TRIBUNA MÉDICA —

© TV-ESCOLA.

16,15 Q SAÚDE DA BOCA.

16,35 0 ARTE CULINÁRIA.

16,55 O O MUNDO É DA CRIAN-
ÇA.

17,00 © TV-ESCOLA.

17,25 Q LET'S LEARN ENGLISH.
17,45 © Aí! MOCINHO — Apre-

sentando um filme de
aventuras.

17,55 Q WYATT EARP — Fií-
me de aventuras, gênero"western".

18,00 O DESENHOS ANIMADOS.
18,05 Q DE BRAÇOS ABERTOS.
18,20 © CINEMINHA TROL.
18,30 O CINE SHOW KIBON —

Hoje "Jim das Selvas".
18,40 Q TELESPORTETRIÂNGU-

LO.

18,45 Q MINHA AMIGA FLICKA
— Filme de aventuras com
a égua ?<Flicka".

18,55 © ROMANCE POLICIAL DE
COPACABANA — Crônica
de Antônio Maria.

19,00 O MISTER MAGOO —Dese-
nhos animados, com o cé-
lebre míope.

Q O MUNDO É DOS LOU-
COS — Com Luís Van-
derlei.

19,05 © O MUNDO E O TEMPO.

M0SS0R0 VAI
ABAFAR!

25 de setembro
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O excelente Ivon Cury tem agora um pro-
grama exclusivo, onde mostra o seu va-
lor. Às segundas, 20,00 horas, no C. 2.
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Experiência é o nosso grande segredo.
Nós consultamos, diariamente, a prefe-rência do público.
E temos acesso direto ao mercado in-
tcrnacional de música. Por isso, você
encontra na Rádio Tamoio aquele

delicioso fundo musical para o seu bem-

estar permanente.
Repare como o sucesso das gran-
des canções nasce na Rádio Tamoio.

L Rádio Tamoio - Lançamentos exclu-
Psivos. Música, exclusivamente música!

DEIXE-SE LEVAR PELA MÚSICA DA RÁDIO TAMOIO

...a 900 Kc por hora!

mS
RADIO

TAMOIO

OOO kc
NO MEIO DO DIAl
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25 de setembro

I 1

AGUARDE
A SUA MOSSORti

19,20

19,30

o

19,10 © A TURMA DO 7 — VF de
São Paulo. Dir.: Armando
Rosas. Aventuras de uma
turma de garotos brasi-
leiros.
HAZEL — Filme de co-
média, estrelado por Shir-
ley Booth.
TELENOVELA COLGA-
TE - "2-5499, OCUPADO".
Videofita de S. Paulo.
REPÓRTER CONTINEN-
TAL.

O MUNDO E O TEMPO.
BATE-PRONTO — Espor-

tivo .com João Saldanha.
VIAGEM SEM PASSA-
PORTE.
BOLA DOIS — Com Odu-
valdo Cozzi.

19,35
19,40

19,45

19,55

o
©
©

PevejA

Hoje
"AiQ

DOÇURA"
EVA WIIMA^ÜOHN HERBEl^r
-VIVENDO AnoVAS
Si7üAÇõES>

DE INESPERADOS)
DESFECHOS-/ 

"
'AQ20r20h-

CANAL 5>
TV-TUPI (/j"Aatom —tm... » ______wL

—7 —W *

\——T

VM\\\\\\m
19,55 DIÁRIO

PÓRTER.
DE UM RE-

20,00

20,15

20,20

20,30

20,35

20,45

20,50

21,00

21,05

21,30

© TELEJORNAL PIRELLI.

CLAVE DE SOL — Prod.
de Elano de Paula.

O REPÓRTER ESSO — Nar-
ração: Gontijo Theodoro.

Q MUSICAL.

© DISCOTECA DO CHA-
CRINHA — Musical com
Abelardo "Chacrinha" Bar-
bosa.

ALÔ, DOÇURA — VF de
São Paulo. Com John Her-
bert e Eva Wilma.

FESTIVAL DE CINEMA.

SALA DE MÚSICA —
Musical. — Melodias bra-
sileiras em versão para o
italiano.

© INTERNATIONAL SET.
CAÇADA HUMANA —
Filme policial.

COLE, O SHOW — Dir.:
Paulo Celestino e "script"

de Mário M. Guimarães.

VARIEDADES.

MISTER LUCKY — Filme.
HOJE: "O Assalto". Mr.
Lucky é roubado por três
homens mascarados que
parecem mais interessados
no cheque dado por Carol
Van Horn, em cobertura
de sua perda, que no di-
nheiro em caixa. Racioci-
nando que ladrões ordiná-
rios evitariam cheques, Mr.
Lucky começa a agir. Com
John Vyvian.

MOSSORÓ VEM Aí!
2&A
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25 de setembro QUARTA-FEIRA

21,30 Q ARTIGO 99 — HOJE:
"Matemática", com a profa.
Judith de Paiva e Sousa.

21,35 O O SEU MELHOR SORRI-
SO — Direção de Maurício
Shermann.

21,45

22,00

22,05

22,30

© 77 SUNSET STRIP —

Filme de aventuras nar-
rando as peripécias de um
detetive particular, vivido

pelo ator Zimbalist Jr.
HOJE: "Senhor Paraíso".

BALINGER DE CHICAGO.

3 ESCOLA DE PAIS.

0 JORNAL EXCELSIOR —

Informativo completo.

Q O HOMEM-SOMBRA —

Filme de aventuras com
Peter Lawford.

22,35

22,50

23,00

23,05

23,10

23,15

23,55

00,12

00,15

MESAS-REDONDAS
GILSON AMADO.

DE

© CAUSA E EFEITO.

© NOSSA CIDADE — Prod.
Alfredina Souto de Al-
meida.

NATÁLIA THIMBERG E
VOCÊS.

Q TEATRO 63
Paulo.

VF de São

FALANDO FRANCAMEN-
TE — Prod. e apres.: Ar-
naldo Nogueira.

© ROTEIRO DAS ARTES —
Prod. Alfredo Souto de Al-
meida.

-Q REABILITAÇÃO EM FO-
CO — Com Jorge Valadão.

© REPORTAGEM DUCAL—
Com a retrospectiva do dia.
Nar.: Milton Fernandes.

MOSSORÓ VAI
ABAFAR!

POLVILHO

ANTISSÉPTICO

GBMADO
PROTEÇÃO entra

SUORES

FRIEIRAS

BROTOEJAS

St
I
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QUINTA-FEIRA 26 de setembro

MOSSORÓ VALE

POR Sl SÓ

15,35 ffi DESENHOS ANIMADOS.

15,45 JB O MUNDO DE SUA POL-

TRONA.

16,00 © PSICOLOGIA.

16,15

16,30

16,45

17,00

17,30

17,55

o
CB
O
0

CB

18,00

18,20

18,30

o
o

TV ESCOLA.
TRIBUNA MÉDICA —

Apresentando HOJE: Dr.
Flávio Lombardi.

GIL BRANDÃO MODAS.

SESSÃO DE CINEMA.

SUPER BAZAR.

L£T'S LEARN ENGLISH.

AVENTURAS DE FRED
E CAREQUINHA — Prod.
João Loredo.

LASSIE — Reapresen-
tação.

DESENHOS INFANTIS.

O MUNDO É DOS BRO-
TOS.

PATRULHEIROS
TO — Filme.

KRES-

CB

18,40

'CINE SHOW KIBON —
HOJE: "Jet Jackson".

CASEY JONES — Filmes
de aventuras dos primor-
dios das ferrovias. Com
Allan Hale.

TELESPORTE TRIÃNGU-
LO.

HOJE é DIA

ESPETÁCULOS
'ONE LU a

na TV TUPY às 20,50

AGUARDE
A SUA MOSSORÓ

18,55 © ROMANCE POLICIAL DE
COPACABANA — Crô-
nica de Antônio Maria.

19,00 Q FLASH GORDON — Fil-
me de aventuras espaciais
com Buster Crable.

Q O REI DA POLÍCIA MON-
TADA — Filme de aven-
turas.

Q TV DE BRINQUEDO —

Com Aríete Ribeiro dire-
tamente do auditório. In-
fantil.

© CRÔNICA POLICIAL —

De Antônio Maria.

19,10 © AS DUAS FACES DO
OESTE — Filme de aven-
turas estrelado por Charles
Bateman.

19,30 O TELENOVELA COLGATE
— "2-5499, OCUPADO'1.
Videofita de São Paulo.

Q REPÓRTER
TAL.

CONTINEN-

19,35 O GRANDES ROMANCES
RICHARD HUDNUT —

VF de São Paulo apresen-
tando a novela "TERROR

NAS TREVAS".

19,40 fB BATE-PRONTO — Espor-
tivo com João Saldanha.

CONSERTOS DE TV
NA HORA E NO LOCAL

45-8210
TODAS AS MARCAS

ESPECIALISTAS EM ANTENAS
DE TV - PEÇAS E ACESSÓRIOS

CONSERTOS DE TRANSISTORES EM 24 HORAS

ELETRÔNICA CATETE LTDA.
RUA S. SALVADOR. 6 - LJ - FLAMENGO

28 A



26 de setembro

19,45
19,55

SHOWZINHO.
BOLA DOIS — Com Odu-

valdo Cozzi.

O DIÁRIO DE
TER.

UM REPOR-

20,00 ESTA É A SUA NOITE.

Q REPÓRTER ESSO — Nar-

ração: Gontijo Theodoro.

Q PALÁCIO DE MELODIAS
— Musical.

{0 TELEJORNAL PIRELLI —

Com Léo Batista e Heron
Domingues. HOJE: Amauri
Monteiro faz entrevista-re-
lâmpago externa de um
minuto.

20,15 © NO MUNDO DE TÔNIA
— Musical e entrevista
com Tônia Carrero.

20,20 Q PAPAI SABE-TUDO —

Filme com Robert Young.

20,30 O MOACYR FRANCO
SHOW — Musical e humo-
rístico. com o popular can-
tor e -comediante. Dura/-

ção: 1 hora.

Q REUNIÃO NO 802 — Mu-
sical de José Luís da Cos-
ta. HOJE: Cantora Maria
Tereza e guitarrista José
Ari.

20,50 Q ESPETÁCULOS TONE-
LUX — Musical. Apresen-
tação de Toninho.

21,05 Q A MÚSICA
DO.

DE FERNAN-

21,10 © CIDADE NUA — Filme
policial, com Horace Mc-
Mahon e Paul Burke. Du-
ração: 1 hora.

21,30 £) PÂNICO — Filme de aven-
turas do gênero suspense.

lUiLUilihlflM

QUINTA-FEIRA

M0SS0R0 VAI
ABAFAR

21,35 Q ARTIGO 99 — HOJE: Por-
tuguês, com o professor C.
Bastos.

21,40 Q AH...LEGRIA ^OLINOS.

22,00 £) PRIMEIRA AUDIÇÃO.

22,05 Q ARTIGO 99 — HOJE: His-
tória.

22,10 O A CIDADE NA TV —
Narração de Luís Jatobá
dos fatos mais importantes
da semana.

22,30 Q JORNAL EXCELSIOR —
Informativo geral.

© A VIDA COMO ELA É —
Telenovela de Nelson Ro-
drigues, apresentando A
MORTA SEM ESPELHO.

CANAL 13
ÀS QUINTAS-FEIRAS, ÀS 18:30 HS.

patrocínio de Signal
(Participe semanalmente do concurso Signal)
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QUINTA-FEIRA 26 de setembro

IfllíliMililil
22,35 MESAS-REDONDAS

GILSON AMj-fDO.

DE

22,40 fj NÃO CORRA, NÃO MATE,

NÃO MORRA.

22,50 © CAUSA E EFEITO.

23,00 Q NATÁLIA THIMBERG E

VOCÊS.

C0 A NOTÍCIA É O ESPE-
TÁCULO — Jornalístico,
com Flávio Cavalcanti.

23,05 O CARLOS FRIAS ENTRE-

VISTA.

CINEMA EM CASA.

23,55 ffi REPORTAGEM DUCAL —

Com a retrospectiva do dia.
Nar.: Milton Fernandes.
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a mais empolgante série
policial - uma hora inteira
de grandes emoções!

com

HORACE
McMAHON

e PAUL BURKE
Produção de

BERT LEONA RD
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Tereza Costelo já está com as malas no

Canal 6. Boa atriz, firma-se no 
"AEIO

Urca", aos domingos, 19,30, na TV-Tupi.

30 A
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pois
conosco
nãoé
tudo
na"bossa

nova?"
sem dúvida! a sua emissora

de TV- a RIO - esta' sempre em

movimento, e lança novas

idéias, cria novas atrações, renova

constantemente sua

programação, agora, por exemplo,

acabam de ser

contratados para o canal

13 os mais famosos

conjuntos e cantores da

música 
"bossa 

nova . eles

ajudarão a fazer programas que

você assistirá com prazer.

VALEAPENA
ASSISTIR A

TV-RIO CANAL 13

w
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EXTA- FEIRA 27 de setembro

niiWiWiinni
15,35 CD DESENHOS ANIMADOS.

15,45 ©

16,00 ©

CD

16,20

16,40

17,00

o
o

O MUNDO DE SUA POL-
TRONA.

AGÊNCIA DE PEDIDOS
BARBOSA JÚNIOR.

TV ESCOLA.

ÀS SUAS ORDENS.

ARTE CULINÁRIA.

SUPER BAZAR — HOJE:
Clube das Garotas.

17,25

17,30

17,35

17,50

18,00

© TV ESCOLA.

© A MULHER E O TEMPO.

LErS LEARN ENGLISH.

CD

O

18,10

18,20 CD

18,30

18,35

18,40

o

Aí, MOCINHO — Filmes.
HOJE: "Os Vikings".

DESENHOS ANIMADOS.

DESENHOS INFANTIS.

A VOZ DE SÃO JUDAS
TADEU — HOJE: A pa-
lavra de Padre Góes.

NO MUNDO DOS BRO-
TOS.

TOP CAT MANDACHU-
VA — Desenhos animados
de Bill Hanna e Joe Bar-
ber a.

CINE-SHOW KIBON —
HOJE: "Lanceiros 

de Ben-
gala".

VOLANTES AUDAZES —
Série filmada.

TELESPORTE CONTI-
NE NTAL — Com Carlos
Marcondes.

18,55 © ROMANCE POLICIAL DE
COPACABANA — Crôni-

ca de Antônio Maria.

19,00 Q FÚRIA — Aventuras do
cavalo "Fúria".

Q O MUNDO É DA FAMÍ-

LIA.

© CRÔNICA POLICIAL —

De Antônio Maria.

19,10 © BRIGADA 8 — Filme

estrelado por Jim Davis e
Lang Jeffries.

19,15 O ENCONTRO COM NEY-

DE — Histórias e desenhos

animados. Apresentação de
Neyde Aparecida.

19,30 TELENOVELA COLGATE.

Q REPÓRTER CONTINEN-
TAL.

19,40 © BATE-PRONTO — Espor-

tivo com João Saldanha.

19,45 Q TRILHOS E DORMENTES
— Notícias sobre assuntos
ferroviários.

© SHOWZINHO.

19,55 (?) BOLA 2 — Esportivo com

Oduvaldo Cozzi.

Q DIÁRIO DE UM REPOR-

TER.

© TELEJORNAL PIRELLI.

20,00 Q OS REIS DC RISO — Fil-

me.

Q REPÓRTER ESSO — Nar-

ração: Gontijo Theodoro.

20,05 Q SELEÇÕES NOVE.

32 A
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27 de setembro SEXTA-FEI R

20,15 CD KIBON SHOW — Apre-
sentando o desenho do
"Coelho Pernalonga".

20,20 © RUA DO RI-RI-RI —

Prog. humorístico. Prod.:
Max Nunes.

20,30 O VOVÔ DEVILLE —
"Show" com a participação
de todos os artistas do
Canal 2.

20,35 Q FACIT NOS ESPORTES.

{0 NOITES CARIOCAS.

21,00 Q MÚSICA TODO O TEM-
PO — Superprodução mu-
sical de Haroldo Barbosa,
dirigida por Haroldo Cos-
ta. HOJE: Radamés Gna-
talli, Altamiro Carrilho,
Trio Tamba, José Meneses
e os Velhinhos Transvia-
dos, Luís Reis e José Ro-
berto Kelly. 12 números
musicais.

21,05 Q GENTE É NOTÍCIA. ..

21,30 Q DR. KILDARE — Filme
de aventuras de um jovem
médico. Estrelado por Ri-
chard Chamberlain.

21,35 Q-NA CORDA BAMBA —

Filme policial, com Mike
Connors.

Q ARTIGO 99 — Matemática.

21,45 © NANCY É UMA SURPRÊ-
SA — Autobiografia de
Nancy Wanderley. HOJE:
Continuação da história da
comediante, revivendo os
grandes papéis feitos no
radioteatro.

HliMiNil»
22,05 OS MISTÉRIOS DA PIN

TURA MODERNA.

22,10 O A GRANDE JORNADA —
Documentário nacional fil-
mado. Produção e apresen-
tação de Carlos Gaspar.

22,15 © CAUSA E EFEITO.

22,25 © GRANDE TEATRO MUR-
RAY — Prod. e dir.: Sér-

gio Brito. HOJE: "Era uma
vez dez negrinhos", de
Agatha Christie, com Fer-
nanda Montenegro, ítalo
Rossi, Francisco Cuocco
etc. Dez pessoas são con-
vidadas para ir até uma
ilha passar um fim de se-
mana e, até chegar lá,
ninguém sabe quem as

convidou. Peça selecionada
no concurso promovido por
INTERVALO.

22.35

22,50

22,55

23,00

23,10

JORNAL DA EXCELSIOR
— Informativo geral.

ÍDOLOS DE TODOS OS
TEMPOS — Prod. José

Maria Scassa.

MESAS-REDONDAS DE

GÍLSON AMADO.

NATÁLIA THIMBERG E

VOCÊS.

CINEMA EM CASA.

Q A VERDADE DE CADA

UM.

23,30 fl9 REPORTAGEM DUCAL —

Retrospectiva do dia. Nar-

ração: Milton Fernandes.
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ATV-RIO CANAL 13NO ESQUEMA63
Que você prefere? Que tipo de programa mais gosta de assistir? Seja qual for,
está no Canal 13. Porque uma das características da nossa programação é a
ver-sa-ti-li-da-de. Uma enorme variedade de gêneros para todos os gostos... pro-
gramas feitos com inteligência e bom-gosto Ligue o seu receptor., e fique na Rio!
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19:00
19:06

ZORRO

ROMANCE POLICIAL

ALICE

ROMANCE POLICIAL

¦»
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LEGAL

ÁGUIA BRAVA
ROMANCE POLICIAL ROMANCE POLICIAL

TURMA DOS 7

BATEPR0N10

DOM PIXOTE

BATE PRONTO

TURMA DOS 7

BATE PRONTO

DUAS FACES DO OESTE
BRIGADAS

PAPAI SABE NADA

BATE PRONTO

SHOWZINHOS KELLOGGS I SHOWZINHOS KELLOGGS SHOWZINHOS KELLOGGS SHOWZIÍMHOS KELLOGGS SHOWZINHOS KELLOGGS SHOWZINHOS KELLOGGS
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P1RELU

/ TELEJORNAL
PIRELLI

TELEJORNAL
PIRELLI

'' TELEJORNAL
PIRELLI

- TELEJORNAL
PIRELLI

**£**

SHOW E ODD
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CAUBY
ESPETACULAR DISCOTECA DO CHACRIWHA
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7 KIBON SHOW

a

ERONTEX DA SORTE

BAT MASTERSON



SHOWZINHOS KELLOGGS SHOWZINHOS KELLOGGS SHOWZINHOS KELLOGGS SHOWZINHOS KELLOGG S SHOWZINHOS KELLOGGS SHOWZINHOS KELLOGGS
SHOW E ODD

' TELEiORNAL
PIRELU

f TELEiORNAL
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/ > m***
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SÁBADO 28 de setembro

AGUARDE
A SUA MOSSORÓ

12,30 © NOITES CARIOCAS —
Reapresentação.

9,40 CD ESCOLA DE DELÍCIAS —

Programa de arte culinária.

10,00 © TV-ESCOLA.

11,00 CD ESCOLA DE DELÍCIAS.

11,55 © PETER GUNN — HOJE:
"Proteção". Uma quadrilha
resolve cobrar dinheiro dos
donos das buates para pro-
tegê-los. Esta mesma qua-
drilha quebra uma buate

porque o dono se negou a
dar o dinheiro pedido. Pe-
ter Gunn está presente e
resolve exterminar a qua-
drilha. Com Craig Stevens.

12.05 J3 CRÔNICA DE AUSiJRE-
GÉSILO DE ATHAYDE.
Reapresentação.

12,20 Q O HOMEM-SOMBRA —

CONSERTOS-TV
47-5871

ATÉ 21 HORAS
NA HORA NO LOCAL

ESPECIALISTAS EM
PHILIPS - GE - EMERSON - PHILCO
RCA - ZENITH - ADIMIRAL - SEMP

MULLARD E TELEFUNKEM

ANTENAS TV - FM - RÁDIOS
INSTALAÇÕES E REFORMAS
CONSERTOS RÁDIOS TRANSISTORES

15 ANOS DE BONS SERVIÇOS TÉCNICOS

RADIOTÉCNICA LTDA.
RUA FRANCISCO SÁ, 38 - LOJA 13 • POSTO 6

12,50 Q DESENHOS.

13,00 o

13,25 CD

TELETURFE — Transmis-
são direta do Hipódromo
da Gávea. Nos intervalos
dos páreos serão apresenta-
dos os seguintes programas.
HOJE: "Universidade In-
fantil", "Sportvisão", "Vo-

cê é quem Julga", "Vamos

ao Teatro", "Musical" com
Gilda Lopes e Alternar Du-
tra, "Cocktaü" com Mari-
lena Alves.

MEMÓRIAS DE WINS-
TON CHURCHILL —Fil-

me sobre a atividade do
famoso estadista.

13,30 © HISTÓRIAS DO VELHO
OESTE — Reapresentação.

14,00 Q AP SHOW — Com Aérton
Perlingeiro apresentando:
14 h — "Almoço Entre as
Estrelas" 

*e "Seu Nome,
Por Favor"; 14,45 h —
"Roteiro do Rio"; 14,50 h
— "O Câmera na Intimi-
dade"; 15,15 h — "O Rá-
dio na TV"; 15,30 h —

"New Face 63"; 15,55 h
»»."Bar de Melodias

16,30 h — Encerramento.

CB PROGRAMA MANOEL DE

NÓBREGA — Humorístico
de auditório.

16,25 © MOMENTOS MUSICAIS
Produção e apresenta-

ção de Haroldo Eiras.

16,30

16,45

16,50

REAPRESENTAÇÃO 
Os melhores programas da

semana.

(Q CV NA TV - Célia Vilela
canta e apresenta.

DEMOCRACIA
GRESSO.

E CON-
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28 de setembro

v. - j~

SÁBADO
17,05 _

17,10

18,00

o

18,15

18,30
©

o

18,50 Q
18,55 (D

ESPETÁCULOS TONE-
LUX — Reapresentação.
SHIRLEY TEMPLE —
Filme.
DESENHOS ANIMADOS.
CIRCO PING-PONG —
Com Carequinha e sua
equipe.
CINE-TV.
WM EM TV — Musical
com Waldeck Magalhães
Filho.
PEPE LEGAL —Desenhos.
FILME DE LONGA ME-
TRAGEM.
ALÔ, BROTOS — Musical
dirigido por Carlos Al-
berto.
DESENHOS.
ROMANCE POLICIAL DE
COPACABANA — Crônica
de Antônio Maria.
TELESPORTE TRIÀNGU-
LO.
MUSICAL DAS CASAS
FERNANDES.

AGUARDE
A SUA MOSSORO

19,20

19,30

19,35
19,40

19,45
19,55

20,00

20,05

o

o
CD

CB

O

O

NOSSA VIDA COM MA-
MÃE — Filme com Donna
Reed.
CARAVANA — (WAGON
TRAIN) — Filme de aven-
turas, "western".

SILHUETA.
BATE-PRONTO — Espor-
tivo com João Saldanha.
SHOWZINHO.
DIÁRIO DE UM REPOR-
TELEJORNAL PIRELLI.
TER.
REPÓRTER ESSO — Nar-

ração: Gontijo Theodoro.
CANTINHO DA SAÚDA-
DE — Musical com Carlos
Galhardo.
OS FLINTSTONES NA
IDADE DA PEDRA.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS.

HOJE
às 20:55 hs., Canal 6, TV TUPI
V. viverá mais uma hora de
eletrizantes emoções no Ve-
lho Oeste. Sim, hoje é dia de

19,00 Q
20,20 Q

19,15 ___ MUSICAL DAS CASAS
20,25 Q

~~~~~~~~~~^————r 
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SÁBADO 28 de setembro

MOSSORÓ VEM Aí!

20,30

20,35

20,25 © ERONTEX DÁ SORTE —

Com Murilo Neri.
PALADINO DO OESTE.

TECLADO DE OURO —

HOJE: Participação da As-

sociação de Jovens Pia-
nistas.

20,45 © O RISO É O LIMITE —

Humorismo. Prod. José
Oscar e Roberto Silveira.
HOJE: Ronald Golias e
Carlos Alberto no final do

programa farão um novo

quadro, além da "Es-

colinha".
20,55 Q BONANZA — Filme de

aventuras ^lo gênero 
"far-

west".
AVANÇO DÁ CIÊNCIA.
LARAMIE — Filme de
aventuras, gênero 

"wes-

tem".

21,30 Q A VOLANTE DO PALUT
— Reportagem externa.

21,45 ©

22,00

21,05
21,30

O

22,05 O

22,30 O

o
22,40 Q

22,50 ®
23,00 Q

00,05 ©

MAVERICK — Filme de
aventuras. HOJE: 

"Cinco

Mil Dólares de Recompen-
sa". Com James Garner.

TELEBOX.

SEM RETOQUE — Jorna-
lístico. Dir.: Alcino Diniz.

NO MUNDO DO Cl-
NEMA.

RETROSPECTIVA DA SE-
MANA — Jornalístico,

EXTERNA.

TEATRO DE COMÉDIAS
— Produção e direção de
Carlos Duval.

CAUSA E EFEITO.

CINEMA EM CASA.

PERRY MASON — Poli-
ciai com Raymond Burr.

REPORTAGEM DUCAL—
Com a retrospectiva do dia.

ASSISTA HOJE O RISO E O LIMITE AS 20,50 hs PELA TV. RIO

Á
ULTRAGAZ
W A L L I G

fW

se completam

WALLIG VISORETTE

ULTRAGAZ ULTRALAR

ASSISTA HOJE O RISO E O LIMITE AS 20,50 hs PELA TV. RIO
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YARA SALLES
VOLTA AO

SERVIÇO PÚDLICO
PORQUE DEIXARA
VIDA ARTÍSTICA

A posentadoria de artista é irri-
^^1-sória e o tempo agora é dos
rostinhos joviais e inteligências em
flor na nova moda da televisão."

Esses foram os motivos apresenta-
dos pela atriz Yara Salles, que fêz
nome no rádio mas sem nunca dei-
xar de ser funcionária — licencia-
da — do Itamarati, ao pedir a rein-
tegração no cargo público.

Yara diz que não é nenhuma he-
roína e que vê apenas a realidade
dos fatos: "Os 

poucos que chegam
a merecer essa tão famosa aposen-
tadoria para gente de teatro, se pre-
cisam dela para viver, acabam
morrendo de fome. Nada mais na-
tural, pois, que eu procurasse, às
vésperas da aposentadoria, garantir
o futuro."

HORA DE PARAR

"Sinto 
que chegou minha hora,

chegou o momento de meu afasta-
mento do rádio. Não quero ser ri-
dícula, insistindo em ocupar um lu-
gar que hoje é da gente nova, das
carinhas bonitas e das inteligências
em flor. A renovação, principal-
mente na engatinhante televisão, é
automática. O vídeo pede vivaci-
dade, gente moça e merece isso:"

Mas Yara diz que não pode é dei-
xar de reconhecer que vai ter que
continuar vivendo depois de sua
aposentadoria.

"E vida quer dizer dinheiro. Por
isso, pensando em deixar a vida ar-
tística nos próximos meses é que
pedi minha reintegração no serviço
público."

Yara Salles esclarece, também:
"Essa reintegração não foi dada como
favor, simplesmente foi reconhecida
uma situação de fato. Em setembro
de 1935 comecei a trabalhar no Ita-
marati, no arquivo e biblioteca. Na-
quele tempo não era exigido curso
de especialização. Ali permaneci por
12 anos. Depois saí, fui viver a vida
de artista em toda a sua plenitude.
Agora quis voltar para garantir meu
futuro e assim, como qualquer cria-
tura faria, pedi minha reintegração.
O tempo passado não será contado,
apenas estarei com meu futuro ga-
rantido. Não vou para lá com um
alto cargo, serei uma funcionária de
nível 12, que cumprirá seu horário
de trabalho e, no final do dia, como
mulher que sou, irei para casa des-
cansar os ossos e ler as cartas que
meu filho Swami Vijayananda, que
todos conheceram como Vitor Binot,
me escreve de yez em quando." «/
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Zélia 
Hoffman, que jamais 

"continua 
a mesma", desde o nariz (que mudou

em plástica recente) até o tipo de trabalho que faz na TV, acha que a
televisão brasileira se divide em duas épocas: antes e depois de Carlos Manga.
"Para mim, Carlos Manga é o homem que sabe trabalhar nos bastidores para
que um espetáculo tenha a vivacidade e o humor que o público merece", diz.
Zélia começou na TV em São Paulo, no ano de 1957, participando do Folias
Philips, que Abelardo Figueiredo produzia com grande destaque. Foi manequim
profissional e em 1958 veio para o Rio de Janeiro, onde seu marido comprou
o restaurante "Fiorentina", no Leme.
À espera de uma oportunidade para fazer teatro sério, pelo qual tem paixão,
Zélia vai aparecer em seu primeiro filme, "Sangue na Madrugada", de Jacy
Campos, fazendo o papel da mulher que descobre um cadáver, pivô da história.
Depois disso, ela será intérprete constante de "Câmera Um".
Juntando elenco, mais cores, mais dinheiro, Zélia acha que o futuro da TV
brasileira está na Excelsior, onde o humorismo é o forte.
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Zélia Hoffman e Hamilton Ferreira, seu colega no elenco milionário da Excelsior

carioca, onde a comediante segue brilhando como a mulher do coronel Limoeiro.
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GERALDO
BDRBOSn

O 
homem tanto pode ser um por-
tuguês, um gaúcho, um italia-

no, um chinês, um velho ou um
menino. Na sua carreira artística,
êle já foi tudo. Sua voz e sua carac-
terização podem se adaptar a qual-
quer espécie de tipo. Entretanto, isso
não quer dizer que Geraldo Barbo-
sa seja um sujeito sem perso-
nalidade.

Jornalista há muitos anos, presi-
dente do Comitê de Imprensa do
Ministério da Justiça, que funciona
junto ao Gabinete do Ministro, o ator
Geraldo Barbosa é um homem sé-
rio, que leva a arte com a mesma
responsabilidade com que encara as
outras facetas de sua atividade.

Quando entra em cena, entre os
componentes do grande elenco da
TV-Excelsior, Geraldo se transforma
e vive, com perfeição, os persona-
gens mais diversos, desde o "trans-

viado" (que fêz na Rio, com Dorinha
Duv&l) até a caracterização do Pre-
sidente Campos Salles, que apresen-
tou em "Meio Século de Espetáculos".

Geraldo Barbosa nasceu no Es-
tácio, bairro sambista carioca. Foi

i

aluno do internato Pedro II, onde
"matava" aulas para produzir e re-
presentar na Escola de Radiotea-
tro de Berlliet Júnior.

Quando iniciava sua carreira no
rádio, havia uma campanha no Rio

pela vacinação em massa contra a
febre amarela e, entre as idéias pos-
tas em prática, uma novela era ir-
radiada diariamente, sendo a histó-
ria relacionada com o assunto. Na
novela, Geraldo fazia o papel de um

português que se recusava a ser va-

cinado e falava mal do movimento,
acabando por ser contaminado pela
doença.

Por gostar da profissão, numa si-
tuaçâo de quase amadorismo, Geral-

do foi levando sua carreira à frente,

participando de programas na PRN-9,

emissora da Polícia que funcionava
na rua da Relação, em companhia
da filha do comediante Oscarito.

O forte de Geraldo é imitar per-
sonagens como uma velha, um nor-

destino, um bobo etc. Ehtre suas
maiores criações na TV, destaca-se
o "Fundinho", que fêz amplo suces-
so no "Riso é o limite" do Canal 13

carioca. Participou também do
"PRK-30", programa humorístico de

Lauro Borges e Castro Barbosa, de
"Noites Cariocas" e outros progra-
mas. Com Chico Anísio fêz um dos

principais personagens da sátira
"Os Introcáveis", que marcou épo-

ca na televisão.
Geraldo Barbosa também é pintor.

Tem 60 quadros, nos quais mostra

preferências para o abstrato. É com-

positor de cinco músicas gravadas,
das quais 

"Fale baixo" foi grande
sucesso na voz de Miltinho. No ci-
nema, êle vai aparecer com Valdir
Maia em "O Cabeça", filme sobre
reforma agrária, no qual representa
o dono de terras em litígio.

Contente com seu ingresso na Ex-

celsior, Geraldo acredita que a noya

estação, valorizando o artista, abriu
novos campos para o profissional,
pretendendo aproveitar a oportuni-
dade para mostrar tudo o que sabe.
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Um 
paulista, Ernesto da Rocha, foi

o vencedor de mais uma pré-final
do concurso 

"Um 
Cantor Por Um Mi-

Ihão" (promoção do "Rei 
da Voz" e

"Philips", com o apoio de INTERVALO),

já estando classificado para disputar
a fase final do certame. O carioca
Jorge Fernando ficou em segundo.

Esta semana, estarão concorrendo
às duas v,agas em mais uma pré-fi-
nal, candidatos do Rio, São Paulo,
Belo Horizonte, Brasília, Bahia, Reci-
fe e Porto Alegre.

VENCEDORES

Cantando "Chão 
de Estrelas", con-

seguindo um grande número de pon-
tos, Ernesto da Rocha impressionou
pelo timbre de voz, ficando distante
do carioca Jorge Fernando, que cantou"Prelúdio 

para ninar gente grande".
José Portílho foi o terceiro, com "Eu

Sei que Vou te Amar", ficando o baia-
no José Eduardo em quarto, a mineira
Rute Romano em quinto, o conjunto
gaúcho 

"Os 
Aragantos" — que foi

muito aplaudido — em sexto e o per-
nambucano Aldo Martins em último.

Entre as canções, venceram, classi-
ficando-se, "Você 

Não Sabe o que é
Saudade", defendida por Ted Moreno,
e, em segundo, "Tudo 

Que Sonhei",
cantada por Helena de Lima.

Para esta semana estão com parti-
cipação confirmada: Marcos Aguiar,
do Recife; Valdemar de Oliveira, de
Brasília; Erley José de Freitas, da
Guanabara; Luís Pena da Silveira, de
São Paulo, e Dal ila, que veio prece-
dida de grande fama, de Porto Alegre.

Em meio ao mês de outubro, todos
os candidatos dos Estados — porque
falta virem mais de 20 — estarão con-
correndo às finais do concurso.
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"Você 
náo sabe o que é saudade" foi defendida por Ted Moreno (à esq.), ficando

em l.o |ugar/ seguida de "Tudo 
Que Sonhei", cantada por Helena de Lima (abaixo).
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homem

show
Um 

Papai Noel em grande estilo,
em cada uma das mais impor-

tantes ruas da cidade, uma monu-
mental torre com 50 sinos ilumina-
dos, montada na praça do Lido, em
Copacabana, com música de carri-
lhão e tudo, além de um órgão de
36 metros — sonorizado e artística-
mente iluminado — e várias outras
ornamentações, são alguns dos pon-
tos importantes que estão sendo ela-
borados por uma firma da Guanabara
para comemoração do Natal, com a
participação da televisão, através do
programa 

"Noite de Gala".
Ao fazer suas compras em qual-

quer das lojas comerciais situadas
numa das ruas ornamentadas —

o comprador ganhará um cartão nu-
merado, com o qual concorrerá a um
automóvel, um televisor, um refrige-
rador, uma lavadeira automática,
aspirador, toca-discos, enceradeira,
liqüidificador e rádio transistor.

O sorteio desses prêmios será fei-
to durante o programa 

"Noite de
Gala", do Canal 13, no dia 23 de
dezembro.

As estações de televisão, nas noi-
tes precedentes ao dia de Natal, fa-

I
mi

_

rão cobertura das ruas ornamenta-
das. A iniciativa tem o nome do Sr.
Abraham Medina.

Onde o paraense Abraham Medi-
na aparece, há sempre um grande
empreendimento em cogitação. Em

torno da sua carreira de grande pa-
trocinador, foram desfilando as rea-
lizações de maior vulto no Rio de

Janeiro. E quem tem uma grande
idéia para fazer um grande es-

petáculo procura-o, porque quem faz

o "show" é o Medina.
Carioca honorário, por título que

lhe foi dado oficialmente, Abraham
Medina se tornou, pelas suas rea-
lizações, um nome íntimo do Rio

que, ao ver o seu programa 
"Noite

de Gala", comenta no dia seguinte,

perguntando: 
"Você viu ontem o

programa do Medina?"
Grande amigo de Francisco Alves,

o Rei da Voz, Medina começou a ser

conhecido do público de rádio nos

seus programas, acompanhando-o no

auditório, no estúdio e nos passeios
de descanso em Miguel Pereira, ci-

dade serrana que o homem do
"show" está descobrindo para o

turismo.
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Depois de estabelecido com sua
loja de aparelhos eletrodomésticos,
Medina passou a colocar em prática
sua idéia de que a melhor propa-
ganda é o contato direto com o pú-
blico. E, assim, êle foi fazendo
desfilar pelo Brasil suas grandes
promoções.

Veio o Festival do Rio. Medina
sentia que a beleza da Cidade Mara-
vilhosa precisava ser divulgada. For-
mou uma equipe e gastou milhões
numa festa que durou semanas,
apresentando "shows" ao ar livre e
investindo um dinheirão em carta-
zes promocionais da Guanabara em
todo o Brasil e no Exterior.

Volantes famosos de todo o mundo
vieram ao Rio para competições sen-
sacionais. Bandinhas do Interior se
juntaram a bandas americanas e in-
glêsas num desfile inédito para o
carioca. Nos fins de ano, Medina pa-trocina o seu desfile de Natal, com
riquíssimos carros alegóricos plane-
jados durante o ano inteiro.

Na televisão, Medina lançou um
aos programas de mais repercussão,
^asta nele milhões por semana. Para

produzi-lo, na TV-Rio, ajudou o
próprio desenvolvimento da estação,
chegando a financiar a construção
e ampliação de estúdios. E, agora,
Medina se lança numa luta, para
patrocinar o primeiro programa em
cores na TV carioca.

Entusiasta da arte, o homem-
"show" 

quer abrir um teatro. Pensa
em construí-lo e, enquanto espera
oportunidade, faz seus espetáculos,
como o "Skindô" e os espalha pelo
mundo, divulgando o Brasil. Na mú-
sica popular, fêz um primeiro patro-
cínio promovendo 

"as mais belas
canções de amor" que foram lança-
das num disco.

E, agora, mantém em "Noite de
Gala" os concursos "Um milhão por
uma canção" e "Um cantor por um

milhão", que descobrem em todo

o Brasil novos valores para a músi-

ca nacional. Gente nova cantando,

composições inéditas ganhando o des-

taque de horário nobre, iniciam sua

carreira de forma privilegiada, gra-

ças a Abraham Medina, o homem

que verdadeiramente faz o "show".

&1
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SINTO MUITO CAVALHEIROS,
MAS O DR. SÓ PODERÁ ATEN-
DÊ-LOS DAGUI A UMA HORA,
QUANDO TERMINAR O PRO-
GRAMA.
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Boa noite, papai. Já vamos dormir.
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2£ algum magnata?
Não, é que êle também está na Excelsior!
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Cansado da rotina? Cansado dos luga-
res comuns? Descubra São Paulo em Qua-
tro Rodas de setembro. Grande reportagem
sobre Sáo Paulo (64 páginas) e mapa a
cores da cidade. A história da cidade, os

passeios, os meios de transporte, os espor-
tes, os restaurantes e os pratos interna-
cionais, os hotéis, os cinemas... tudo enfim.
Há tantos, tantos detalhes sobre Sáo Paulo
em Quatro Rodas de setembro, que é im-

possível resumi-los aqui. Adquira em qual-
quer banca o seu exemplar de Quatro Rodas.
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MARIO TUPINÜMBÚ:
CARONA para o SUCESSO

De 
carona, na boléia de um cami-

nhão, Mário Tupinambá, o "depu-

tado baiano", deixou Salvador da
Bahia, com cem cruzeiros no bolso
e uma esperança: conseguir um lu-

gar ao sol no cenário artístico de
São Paulo.

Ingressando no rádio e depois na
televisão, Tupinambá passou 4 anos
em São Paulo à espera de sua gran-
de chance, que apareceu no dia em
que encontrou J. Silvestre num es-
túdio de televisão,

"Seu humorismo é mais carioca.
Você vai comigo para o Rio", disse-
lhe J. Silvestre, convidando-o para
embarcar no mesmo dia, de avião.

No Rio, Mário Tupinambá deixou
de ser um locutor com sotaque nor-
destino, para se tornar famoso com
sua grande criação do tipo do "depu-

tado baiano", uma crítica aos nossos
representantes políticos.

No rádio carioca, Tupinambá, ca-
sado, pai de duas filhas, chegou a
fazer 84 programas por mês, escre-
vendo quadros humorísticos como
"Chico Traça, o detetive", "Baiuca

do barulho", "Táxi 13013", "A boca
do mundo" etc.

Torcedor do América, Mário tem
uma distração predileta: futebol. Na
Excelsior, êle fará várias coisas, in-
clusive lançando um tipo novo, "Dr.

Oreste, procurador do Nordeste" às
segundas-feiras, no programa 

"A

cidade se diverte", de Haroldo Bar-
bosa. Em "Sete Punha", êle é o far-
macêutico, que contracena com Chi-
co Anísio. No programa de Sérgio
Porto, "Vovô Deville", êle é o apre-
sentador. E, no programa de Chico
Anísio, num quadro em que alguém
grita: "não entra mais ninguém'',
Tupinambá aparece e diz: "Aí aceita
baiano?"
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TELEJORNAL
0 compositor Antônio Carlos Jobim está em negociações com a TV-Rio oara
assinar um contrato exclusivo.

*

0 preço dos convites para a apresentação de Ray Charles no Rio foi nesta
base: Copacabana Palace: Cr$ 15 mil; Teatro Municipal: de Cr$ 1 a Cr$ 7 mil.

*

Flávio Cavalcanti está preparando uma série de programas especialmente para
a Orquestra Sinfônica Brasileira.
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STRAWINSKY ENTRE NOS
Diante de uma platéia, em traje de gala, que pagou Cr$ 7 mil para vê-lo na
Igreja da Candelária, Igor Strawinsky (foto) regeu pela primeira vez na Amé-
rica do Sul a sua já célebre "Missa". Foi uma promoção da Secretaria de
Turismo da Guanabara. Por sua vez, Igor assistiu a uma macumba.

*

Armando Nogueira, um dos produtores de "Causa e Efeito", o melhor programa
sobre informações "detrás dos bastidores", operou as amígdalas. Já está
trabalhando.

0 Canal 13 está retransmitindo a» imagem e som da TV-Record, de São Paulo,
nas programações esportivas. Pena que os telespectadores só vejam o primeiro
tempo e parte do segundo dos jogos, pois a reportagem é cortada para dar
vez a um programa chamado "Hoje é Dia de Rock".

•
Tranqüilos os homens do Canal 13 quanto ao boxe do Canal 2. Dizem: 

"Há

-ugar para todos."

_
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"ELENCO"

MILIONÁRIO
A nova etiqueta de Aloysio de Olivei-

ra, a gravadora 
"Elenco", especializada

em música moderna brasileira, será

oficialmente lançada em outubro, com

um 
"show" 

que será realizado na

buate 
"Au Bon Gourmet". A TV-Rio

televisionará o espetáculo, que con-

tara com Teresa de Souza Campos,

Maysa (foto), Nara Leão, Odete Lara,

Sílvia Teles, Vinícius, Tom, Menescal,
Lúcio Alves e Baden Powell.

A atriz Henriette Morineau está de viagem marcada para .Portugal. Sua última

apresentação se deu no Grande Teatro Tupi, do Canal 6> na peça 
"O Pecado

Original".

Novos reforços para o programa 
"A-E-I-O-Urca", do Canal 6, transmitido aos

domingos a partia das 19,40: Aríete Sales e Lúcio Mauro.

O veterano e querido animador Barbosa Júnior está conseguindo com seu

programa 
"Agência de Pedidos", no Canal 6, às 16 horas, reaver a popularidade

que teve há mais de 20 anos.

Almirante, o famoso compositor brasileiro, assinou contrato para e.screver his-
tórias de terror num jornal carioca de grande circulação.
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LEO FOI
"MARTY"

Leonardo Vilar (foto) foi uma estréia

do Grande Teatro do Canal 6. Viveu
"Marty", 

da peça do mesmo título, de
Paddy Chayevsky.
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NOTICIAS - ATUALIDADES - FLAGRANTES - NOVIDADE;

Dois repórteres cariocas — Hamilton de Almeida e Jair Frazão — recusaram-se
a trabalhar no setor telejornalístico da TV-Excelsior porque lhes foi oferecido
um salário de Cr$ 60 mil por dez horas de trabalho;

* ,

Tutuca assinou contrato de exclusividade com a TV-Rio.
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"CHACRINHA" 
SO NO RADIO

^Abelardo "Chacrinha" 
Barbosa (foto) teve adiada sua volta à televisão. Se-

gundo a TV-Rio, êle "não está ainda em condições físicas". No rádio, só

poderá trabalhar 30 minutos por dia.

*
"Câmera 

Um" foi tirado da programação da Excelsior carioca por um motivo:
Patrocinador. Além desse, outros programas 

~~^~ """*-> »3"-»"tra" n(,|n
mesmo motivo. -

estão 
"entra-não-entra" pelo

Grande Otelo e Oscarito, dois dos mais famosos cômicos do Brasil, vão apa-
recer num programa que o Canal 6 está preparando.
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ILKA
CONTRATADA

llka Soares (foto) agora é contratada

do Canal 13. Já estreou nessa condi-

ção, substituindo a Tônia C-arrero no

programa 
'Tônia e Você": a atriz está

na Europa.
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ítalo rossi
ACAMADO

0 ator ítalo Rossi (foto) — que a cri-
tica considera o maior do teatro bra-
sileiro — está com hepatite. Há três
semanas não sai da cama, por deter-
minação médica.

A imagem do Canal 9 e o som da Rádio Jornal do Brasil se juntaram para
apresentar o programa 

"Teleturfe", transrtiitido diretamente do Hipódromo da

Gávea, aos sábados.

WaW ^1 ^1
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HEBE PERDEU AMIGA

Hebe Camargo (foto) foi dona de um gesto nobre: mandou rezar missa de

sétimo dia e pagou todos os anúncios em jornais e rádios sobre o falecimento
de sua grande amiga Ismênia dos Santos. Sobre Hebe, ainda: não foram con-

firmados os rumores de que se transferiria do Canal 6 para o 2.
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0 MAIOR ASTROLOGO DO BRASIL

EM 
"INTERVALO"

Ornar Cardoso (foto), conhecido astro-
logo (e tido como o maior conhecedor
de astrologia, no Brasil), foi contra-
tado pelo Canal 9 para responder pelo
programa 

"Signo 
Show" (sábados, 14

horas). E estará também nas páginas
de INTERVALO assinando a seção de
horóscopo. Ornar Cardoso nasceu a
30 de junho de 1921 (signo de cân-
cer), em Ribeirão Preto, viveu em Ma-
rília e hoje está em Campinas. Ca-
sou-se em 1945 com d. Terezinha de
Jesus Ricciardelli, tendo três filhos:
Ornar, José Luiz e Antônio Carlos.
Desde muito jovem Ornar se interes-
sou pela astrologia, instado por seu
pai, espiritualista. Ingressou no rádio
em 1937, tendo trabalhado ao lado de
Raul Brunini, Jonas Garret, Oswaldo
Luiz, Sérgio Paiva e outros. Como ho-
roscopista iniciou na Rádio Cacique
de Santos, incentivado pelo prof. Ca-
marosano. Passou-se para a Rádio Uni-
versai, em seguida para a Rádio Cul-
tura de Poços de Caldas e Rádio Cul-

tura de Campinas. Face ao sucesso

que obtinha, veio atuar no rádio pau-
listano; começou na América, transfe-
rindo-se posteriormente para a Ban-
deirantes e agora para a Excelsior,
onde apresenta 

"Bom 
Dia... Mesmo".

Escreve horóscopos para uma grande
agência de publicidade, que os faz

apresentar de Norte a Sul do Brasil

em 21 emissoras de rádio. Recebe,

em média, mil cartas diárias. Ornar

Cardoso não aceita crendices e nem

explora a credulidade pública. Faz

questão de afirmar que não adivinha

nada e que ninguém sabe adivinhar.

Diz que, se pudesse, ganharia todas

as) semanas na loteria e não precisa-

ria trabalhar 18 horas por dia. Aos

domingos, o único dia da semana em

que permanece em sua casa de Cam-

pinas, recebe visitas de inúmeras pes-

soas de várias partes do Brasil, que

vão consultá-lo. Ornar Cardoso está

com a bola branca.
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INTERVALO comenta as novas apresentações dos nossos cinemas e teatros.

I|

PROFANAÇÃO (Phaedra, Grécia, 1962) — Drama —

Novamente, Jules Dassin encontra na Grécia Antiga

a inspiração necessária para outra obra de inegá-

vel grandeza, muito embora sua mitológica (e talvez

patológica) paixão por Melina Mercouri (foto) o leve

a alguns extremos, entre eles o de insistir em dar

à exuberante atriz uma auréola que ela certamente

não está em condições de ostentar. O equívoco mais

grave, porém, é Anthony Perkins, cuja notória debi-

lidade choca-se violentamente contra a máscula efi-

ciência de Raf Vallone.

0 POMBO QUE CONQUISTOU ROMA (The Pigeon

That-Took Rome, EUA, 1962) — Comédia — As vestes

atuais não têm o peso e a tradição das muitas que

êle vem suportando desde 1957, mas isso, claro está,

não impede Charlton Heston de exibir sua_ indomé-

vel bravura, mesmo porque os romanos são muito

mais pacíficos e tolerantes que a maioria dos povos
conquistados na tela pelo ex-Moisés.

FORTE APACHE (Fort Apache, EUA, 1948) — Bang-
Bang — Um memorável momento do 

"western" e

também uma das mais nostálgicas, dramáticas, rui-

dosas e alegres (mestra John é assim: mistura lágrimas e sorrisos como nin-

guém) reuniões da "família Ford". Extraordinário o elenco: Henry Fonda, John

Wayne, Shirley Temple e as figuras inesquecíveis de Ward Bond, Victor) McLa^

glen e Pedro Armend^riz, hoje cavalgando juntos nas intermináveis pradarias
do Além.

?

O diminuto talento e o vedetismo exagerado de Liz Taylor podem ser medidos

através de 2 filmes atualmente em exibição. No primeiro deles, 
"CLEÕPATRA",

ela passeia na tela durante várias horas o seu novo título de 
"Miss Dollar',

e no segundo, "GENTE MUITO IMPORTANTE", acaba voltando à sua condição
de 

"Miss Hollywood". Em ambos, Richard Burton comparece assim como uma

espécie de contrapeso cênico.
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Após um proveitoso giro por outras paragens, retorna ao Rio a "ROLETA PAU-

LISTA" (Teatro Dulcina, Tel.: 32-5817), um dos maiores sucessos do eterna-
mente bem sucedido Pedro Bloch. No bom elenco, entre outros, Laura Suarez,
Paulo Padilha, Míriam Pérsia e Rosemarie Sulquer.
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Um jornal francês mostra quem é o misterioso brasileiro

que Brígitte Bardot (foto) recebe na sua casa de praia
em Saint-Tropez. Trata-se de um "playboy" 

internacional
de 33 anos chamado Bob Saguri, que passa o tempo entre os
cafés parisienses. O pai possui plantações no Brasil. De quê?

Surpresa empolgante para as telespectadoras fascinadas
pelo doce e insinuanle Dr. Kildare foi a versatilidade do
ator Richard Chamberlain que apareceu há pouco no seriado
"Lucky", exibido pelo Canal 9, TV-Excelsior de São Paulo,
na pele de um grosseiro e repulsivo bandido sem alma.

A cantora Leny Andrade, depois de longa temporada com a
orquestra de Dick Farney na Capital paulista, voltou ao
Rio para gravar seu primeiro álbum na etiqueta Polydor,
antes de partir para o Uruguai, onde cumprirá uma série
de contratos na televisão, rádio e buates de Montevidéu.

________» — w
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Vanja Orico apresentando-se em teatros na URSS, prepa-
ra-se para filmar uma película russa em que fará o papel de
uma brasileira mesmo. Vanja mandou dizer que os soviéticos
se interessam em exibir 

"A Morte Comanda o Cangaço", uma

produção de Aurora Duarte que agora faz teatro no Recife.

Hebe Camargo continua revelando novos cantores, talentos
insuspeitados que a Paulicéia engole sem dar chances de
aparecer. Apresentou há pouco Otávio Santiago, cantando
uma canção nordestina com um jeito todo seu. Mas Santiago
é cantor de todos os gêneros. Pena que isso não foi mostrado.

fito. 
"*•

Maysa apareceu recentemente num programa na TV francesa,
cantando "Dindi", "Recado", "Quem 

quiser encontrar o

amor" e outras melodias brasileiras. Os telespectadores

parisienses gostaram tanto que fizeram chover cartas insis-

tindo para que o 
"show" fosse repetido várias vezes.

Terminou a primeira parte da "História do Brasil", con-
tada por José Vasconcelos na TV-Excelsior. O cômico, de-
Pois de prolongada excursão que programou pelo Interior,
vajará para a Europa de novo para apresentar nos pai-
cos do Velho Mundo espetáculos na base do 

"one-man-show". Ww 
^w
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"Quantos canais de TV existem no

Rio Grande do Sul?"

MÍRIAM LÚCIA S. MESSIAS —

Guanabara.
' — Dois: TV-Gaúcha, Canal 12 (li-

gada à Excelsior) e TV-Piratini, Ca-

nal 5, uma das Associadas.

"A esta V. Sas. não saberão respon-

der: por que nenhum canal transmite

I §¦

r:
ir

trechos de música lírica ou seleções

de óperas? Posso citar uma dúzia

de ótimos cantores líricos, que ga-

rantiriam excelentes espetáculos."

LUCE LANZONE — São Paulo.
É uma "barbada" a resposta:

porque entre o "Barbeiro de Sevi-
lha" e "A Cadeira de Barbeiro", o

público prefere este último.
"Gostaria de saber o nome do

apresentador de "Astros do Disco",

que é o mesmo que apresentava
"Aliança 

para o Sucesso".

MARIA FERNANDA GUIMA-

RÃES — Belo Horizonte.
Randal Juliano, o Sério.

"Fiquei chocada com a nova regu-

lamentação dos programas de TV.

Acho a idéia louvável, mas falha.

Por que proibir a exibição de fil-

mes de 
"far-west" antes das 22,30?

Programas como 
"Noites Cariocas"

são mais danosos à moral das crian-

ças do que certos "westerns". 
(Eu

®^1Pl!^_S_^HB_i_p#'

disse CERTOS porque há outros

perniciosos, como 
"Zorro", "Bat

Masterson", etc, feitos com o único

objetivo de espoucar revólveres).

O mais certo seria a Censura res-

tringir certos seriados e não proibir

todos. Eu, que sou mulher, não gos-

to de ver cavalos, homens barbudos

e sujos correndo atrás de um ban-

d ido. Entretanto, assisto, e até já re-

comendei a meus filhos, ao "Lara-

mie". Num desses programas, a ação

gira em torno de um matador pro-

fissional e das razões que o levam

a tal. Quando a cidade quer linchar

o assassino, o garoto do filme diz:
"A liberdade não consiste em fazer

o que se quer, mas o que se deve/'

O menorzinho dos meus filhos co-

mentou: 
"Mamãe, 

por que não dei-

xam que linchem o bandido?" Antes

que eu respondesse, meu filho mais

velho (10 anos), adiantou: 
"Porque

éie é um homem e merece justiça
como qualquer um". Sinceramente,

foi a melhor coisa que ouvi meu

filho dizer. E o que mais me encheu

de orgulho foi ver que justamente
num "far-west" meu filho aprendia

tão sábia lição."

ELIANA DOS SANTOS — São

Paulo.
— Puxa! Então, nossa TV é uma

das mais "educativas" do mundo...

"Tenho 15 anos e queria saber

como se faz para ser atriz de Holly-

wood e da TV. Creio que tenho bas-

tante talento para essa profissão. Se

fôr possível, mandem também os de-

talhes para ser Miss Universo.

FRANCY DE OLIVEIRA — São

Paulo.

— Não é muito cedo para pensar
em ser estrela, senhor ita? Podemos

garantir que a estrada para o su-

cesso não é asfaltada. . . Quanto às

condições para ser Miss U, basta

chegar aos 18 anos com 1,70 m de

altura, 93 centímetros de busto e

quadris, 58 de cintura e 56 quilos
de peso. Se atingir esse mínimo,

será o máximo.
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pecial. É difícil encontrar outroCL-.*.. a- *.

moço que*"*-3 en Casey

I que
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nem chega perto. Creio que não só

no vídeo, mas também na vida real,

o Dr. Kildare é um jovem sensato,

leva a vida a sério e não fica

Rock Hudson nas
novembro de 1925, com o nome ...
Roy Fitzgerald, em Winnetka, lili-
nois. Tem lm92 (puxa!) de altura e
pesa mais de 90 quilos. É divorcia-
do, embora esteja sempre (bem)

i .r.xzsi

a freqüentar buates, como certos ar-
tistas. Êle segue o ditado: a vida

acompanhado pela loiríssima Marh
lyn Maxwell. Ainda não trabalhou
em nenhuma série de TV (felizmen-
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só é boa vivendo-se com honra. Sa- te! — devem estar dizendo o Kil- ial
tisfeltos?" dare e o Ben Casey...) [

REGINA CÉLIA MIQUELÁCIA f|
— Santo André.

— Perguntamos por perguntar.
Não queremos fazer concorrência ao
Dr. Kildare. Seria injusto para êle.

"Peço fotos da série "Os Intocá-

^.%-ríEgd
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.•tveis". — Desejo uma reportagem sô-
bre esse fabuloso seriado. — Qual
o endereço de Robert Stack? — So-
licitamos reportagem sobre "Os In-
tocáveis". — etc, etc."

MOSARYO KIRYU — Taboão da
Serra; TÂNIA MARIA FERREIRA
DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS
MELLO COSTA, ARÍETE F. DA
COSTA — Guanabara; FRANCO
CLEMENTE PINTO, ANTÔNIO
CARLOS PUJOL, LUIZ ALVES
GAMA, ARMANDO PETRONELLA
JR., EDISON EDWIN PELOSI,
JOÃO CARLOS SI'VA, MARIO
ERNESTO CASTRO, WALDEMAR
SEABRA, DECIO ÁLVARO
DOCHI, VALDIR R., MARI
TRO BERNARDINI, FRA
LUIZ RIBEIRO, WALDEMAR AN-
TONIO A., AFFONSO C. JORDAN,

"Estou 
organizando um fã-clube

do ator Pernell Roberts (que inter-
preta o Adam Cartwright, da série
"Bonanza") 

e gostaria que comentas-
sem algo a respeito."

ARMINDA DELLA CRUZ — SSo
Paulo.

— Para as interessadas, aqui fica
o endereço: FÃ-CLUBE DA EM-
PRÊQA JORNALÍSTICA COMER-
CIO & INDÚSTRIA — Rua Silveira
Martins, 37 — 1.° andar — SÃO
PAULO. De nossa p.arte, promete-
mos. uma preciosa contribuição:
uma linda foto do moço.
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"Em um dos programas 
"Rapa-

Tudo Eucalol", Blota Júnior referiu-
se a INTERVALO, dizendo que ela
tinha uma matéria fraquíssima. Não
vejo razão para isso, pois para mim
a revista é fabulosa."

HORTENSE DO CÉU SOUZA -i§

Sao Paulo.
':.' ±

O CAS- — Todos podem, como é natural,
NCISCO expender opiniões favoráveis ou
AD AM. A~-*~.-*^mmJ.m>m-^m~ *t\T^v *m~rm Ar^ m.r\r,emdesfavoráveis. No caso do nosso

— _. , amigo Blota, entretanto, êle dissie
AUOISIO SANGIRARDI, ROBERTO que a revista tinha matéria fartíssi-

td?«F' 
JOSÉ BONIFÁCIO PA- ma. Logo, há muita diferença.

^ICIO, AFONSO CAMPEONE,

• ímM
,..,¦,¦¦¦¦*¦*_\___T_\_- ....... ÍA/-J

LUCIANO FERRA
Paulo.

— Ness e sua turma
nossa capa e em ampla
do n.° 39. Desarmados

"Queria 
le

sobre a vida

São
I

v^*».wi'S*aS:Z}

cio LucuNf," CCBD«"" 
~~èr: 
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W$§ cartas dos leitores devem ser

estarão em .„ . . „ »,mT™Vaio"
endereçadas a /N/tKv/\LU

reportagem M ¦__. 
„__

.naturalmente. End.: Rua João Adolfo, 118

1 1 O A-memAeo, SÃC. PAULO
r nessa revista dados - 

11.' andar - SAO PAULO.

e Rock Hudson." *



i mr ¦-..*> —

_______
RI

FnI
\£^Jy PARA

\ ESTAÉ
I MINHA

HISTORIA

!•

Elza Soares prosseguiu o palpitante
relato de suas memórias contando as

peripécias que passou em sua pri-
meira excursão ao Exterior. 0 que agora
vamos ler faz-nos pensar que a de-
cantada "intuição feminina" parece
ser em Elza um dom autêntico, tais
as estranhas experiências que viveu.

CAPÍTULO VII

O repórter — Elza, o dr. Marcai
contou-nos uma visão no espelho. . .

Elza Soares — Sim. O sr. deve
estar se referindo à aparição de pa-
pai. Isto aconteceu mesmo. No en-
tanto, há um emaranhado de fatos

que preciso revelar e que têm rela-
ção com esta aparição. O costureiro,
isto é, o homem que arrumava as
nossas roupas de apresentação no
oalco, ia muito ao nosso hotel. Certa

noite, antes do espetáculo, eu estava

sozinha no quarto e êle foi batendo

e entrando. Estava meio afobado.

Trazia um pacote de açúcar, que me

entregou, dizendo: 
"Elza, 

guarda isso

com você". E mal o abriu, fechou-o

e colocou-o no meu guarda-roupas.
No dia seguinte, antes do café, um

dos nossos músicos nos visitava e eu

resolvi oferecer-lhe açúcar em pó,

para variar, uma vez que lá só se

via o de tabletes. Quando o moço

viu o pacote aberto sobre a mesa,

abriu cada olhão desse tamanho e

me perguntou: 
"Menina! Você quer

brincar comigo?" 
"Francamente",

respondi-lhe, 
"esta eu não entendi."

"Garota! você não sabe mesmo o que
é isso?" "Não, juro que não", disse-

lhe com verdade. "Então você é

muito ingênua!. .. Isto vale milhões!

Isto é cocaína! Quem lha deu?" Con-

tei-lhe toda a história e êle achou

que o Fulano tinha deixado aquilo

ali a fim de se ver livre da Polícia.
'Então você leva, vende, faz o que

quiser, mas tire isso daqui." O rapaz

sumiu com o maldito "açúcar" e

nunca mais o vi. Disseram-me que
êle ficou muito bem de vida. .. até

que a Polícia o apanhou em Mar Del

Plata. O acontecimento chegou aos

ouvidos de todos e houve quem fi-

casse desconfiado de que eu fosse

viciada e estivesse fazendo fita para
despistar. Por coincidência, afirmam

que eu sou médium vidente. Na ver-

dade, eu sonho com coisas que acon-

tecem depois. Uma noite eu sonhei

com papai que fora se despedir de

mim, entrando pelo quarto do hotel

e me dizendo que ia se mudar, ao

que lhe respondi: "Então eu vou

com o senhor". — "Não, você nao

pode vir. Vou mudar-me para um

quarto muito pequeno e lá não cabe

mais ninguém." Nisto, acordei e vi o

papai no espelho da parede. Ainda

tonta de sono, sentei na cama e me

dirigi a êle: "Papai! Que é que você

está fazendo aqui? Onde está ma-

mãe?" Êle sorriu e falou: 
"Eu vim

só, e só vim para lhe dizer que você
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vai vencer. Um hcraiem «como nós>

que também veio do nada. vai aju-

dá-la um dia". E sumiu. Eu tive

uma crise de nervos e gritei. Às
colegas que me atenderam, abracei
chorando nervosa e dizendo: "Meu

pai morreu! Eu tenho .certeza! Êle
veio se despedir". E como não pa-
rasse de chorar, levaram-me ao mé-
dico de sororro urgente. Natural-
mente, pensaram que «eu -estava sob
a ação de tóxico. O m«é»dico per-
guntou se eu havia ingerido algo.
Disse-lhe que não e narrei o sonho.
Não sei até que ponto acreditaram
na minha história, mas eu acho que
passei por viciada. Dias após um
amigo foi ao Rio. Era um argen-
tino muito gentil. Foi ao Enge-
nho de Dentro visitar o meu pes-
soai e pedir noticias. Encontrou o
Carlinhos na subida do morro, de
lata dágua na cabeça. "Menino, você
sabe onde mora a família da Elza
Soares?" — "Sei- sim. Ela é minha
mãe, mas não está." O moço levou
assim uma espécie de choque ao ver
o meu filho trabalhando duro. "E

você pode me levar até lá?" —
'Posso, moço, mas é lá em cima,

bem lá em cima." Quando o amigo
voltou a Buenos Aires, l<*go que o vi
senti a tragédia. "Já sei! Meu pai
morreu!" O amigo tentou dar-me a
notícia de forma a não me causar
choque. Em vão. Eu tinha certeza de
tudo e sabia que a visão do espelho
nãoi era um sonho. A família não me
comunicara para não prejudicar a
minha carreira artística. Sabiam
todos o quanto «eu ficaria abalada.
Meu pai era forte e eu não suspei-
taria que pudesse morrer de uma
hora para outra. Sabendo-o doente
eu regressaria logo ao R. de Janeiro.

Advogado — Conte ao repórter
quem foi o homem que veio do nada,
conforme disse a sua visão, e queajudou você

a/t 
E,za Soares — Um grande homem:

pereira 
da Silva! Quando eu acabeide fazer meu "show" especial no

Programa de calouros do Sr. Hélio,

o Moreira da Silva telefonou para a
Rádio Mauá dizendo que precisava
falar muito comigo e que eu espe-
rasse por êle ali mesmo. Êle foi ao
meu encontro lá mesmo na rádio e
me disse com entusiasmo desusado:"Olha, menina, eu escutei o seu pro-
grama e achei você formidável! Eu
vou ajudar você." Mas tinha medo e
dizia comigo mesma: "Será 

que êle
vai me ajudar mesmo ou é..." Mas
êle ajudou, e ajudou desinteressada-
mente. Que Deus dê tudo de bom ao
Moreira da Silva e que êle continue
sendo o que tem sido até hoje: for-
midável! Levou-me para a Rádio
Tupi e eu atuei no programa de
Aerton Perlingeiro. Dizem que agra-
dei de verdade. E devo ter agradado,
porque o Aerton precisava de uma
"lady-crooner" na buate do Texas
Bar e me carregou para lá. Então,
pela primeira vez no Brasil tive um
contrato. Cantava de dez às quatro
da manhã defendendo um ordenado
fabuloso: oito mil cruzeiros. Isto me

________________________________ ______

\\_\w' 
* t^xffí___\^Ê__\\tt______________^

¦

63



**wmem

ESTA Ê
MINHA

HICTÂBIflntoivnin
satisfazia porque me dava a certeza

de que o sucesso estava próximo. Eu

não esquecia a aparição de meu pai

no espelho do hotel de Buenos Aires.

Foi no Texas Bar que tive a feliz

oportunidade de conhecer a Silvinha

Teles e o Aloysio de Oliveira. Eu es-

tava cantando e a Silvinha chegou-

se a mim para dizer: "Olhe, naquela

mesa do canto está sentado um se-

nhor que lhe pede para ir lhe falar

logo que termine este número." Eu

nem vi quem era. Fui logo respon-

dendo: "Moça, a senhora me descul-

pe, mas não costumo sentar em mesa

de ninguém, não." Ela me olhou es-

pantada: 
"Que é que você está pen-

sando?! Eu sou a Silvinha Teles! e
aquele senhor que está sentado na-

quela mesa é o diretor da Odeon,
da gravadora Odeon!..." Quase eu
tive um colapso, de tanta vergonha!
Tentei corrigir: "Eu não sabia, me
desculpe. . . mas, eu aceito o con-
vite!" Mal terminei o número, fui
correndo à mesa. "Boa noite!" Foi
esse o meu toque de aproximação.
"Boa noite, garota! Você já gravou?"
Respondi que não. "Tem vontade de

gravar?" 
"Lógico 

que tenho!" "Então

você vai fazer um teste na grava-
dora Odeon. Não quero dizer com
isso que você vai ser um grande su-
cesso, que você vai ser assim uma
coisar Mas vamos tentar. Vejamos se
essa rouquidão que você faz dá para
alguma coisa." Aquilo para mim foi
um grande acontecimento. Cheguei
em casa às cinco da manfciã e acordei
a minha mãe. A velha acabou sen-
tando-se na cama para ouvir a mi-
nha história. Ela ouviu com atenção

e me aconselhou: 
"Vai, minha filha.

Vai tentar." Não sei explicar, mas

naquela hora eu perdi a confiança

em mim. Talvez fosse uma reação

em virtude da espera e dos planos

que alimentava há tão longo tem-

po. Embora a minha carreira tenha

sido rápida na opinião de todos,

para mim foi uma longa jornada,

pois eu tinha onze anos quando en-

casquetei na minha cabeça que seria

artista de fama. Então, naquela hora

perdi a coragem: "Ah, mamãe, eu

acho que não vou não. Ser artista é

muito difícil. Não vai dar certo, não.

Eu já estou satisfeita com o meu

contrato na "boite" e acho que não

posso ser mais que isso. Não vou,

não." Então a velha levantou da ca-

ma, foi para a cozinha, fêz um café

delicioso e nós começamos a fumar

e discutir o assunto. Mamãe estava

com disposição para me convencer.

E convenceu mesmo. Quando foi à

tarde, larguei-me, com toda dispo-

sição, para a Odeon. Mandaram que

eu entrasse na sala do sr. Aloysio

de Oliveira. Cumprimentei-o e, pelo
meu nervosismo, êle percebeu o que

significava para mim aquele mo-

mento. Depois chamaram o Bené

Nunes. O pianista entrou e me apre-

sentaram a êle. "Bené, esta moça faz

assim uma coisa diferente com a voz

e eu quero que ela faça um teste

com o seu conjunto." Dali passamos

para o estúdio e iniciamos o teste.

Agradei bastante. Outro dia, Bené e

eu estávamos recordando aquela

data. Parece incrível que as coisas

aconteçam assim tão maravilhosa-
mente! E foi daí que surgiu a

Elza Soares. (VII — Continua)

Copyright INTERVALO 1963 - Todos

os direitos reservados.

N. da R. — No próximo número,
o último capítulo: ELZA SOARES
CANTA COM LOUIS ARMSTRONG.
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SOLUÇÃO

HORIZONTAIS: ÁUREA — LEONI —
ILESO - DORIS — ENTÃO — AOS.
VERTICAIS: _ ALAIDE — UE — RO-
BERTO _ E.N. — AJROSO — LONA
- SIAS.

HORIZONTAIS: 1 fTerezinha) Tele-
cantora do Canal 4, S. Paulo. 5 *¦**
(Metrol.) Antiga medida holandesa e
alemã, de capacidade, para líquidos,
variável entre 136 e 195 litros. 6 —
(Nunes) Produtora do Canal 6, Rio.
i -r Cano de moinho. 8 — (Fig.) Des-
truiçao progressiva. 10 — Cobrir de
óleo. ll _ (Hiane) Teleatriz do Canal
g. Rio. VERTICAIS: 2 - Referente ao

leigo . 3 — 0 comediante do Canal
: 'i, R'°* t*° apressado. 4 — Esta *

vium^,hf. de verdade". 8 - (Geogr.)
ln* 

aa Irlanda no Condado de Maw.* — Engana-se.
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A Continental está lançando um LP com o conjunto
de Zé Maria, organista carioca e famoso na vida no-
turna da Guanabara. 0 álbum tem o título de 'Tudo

Azul — Bossa Nova e Balanço", e apresenta & nova re-
velação carioca: o cantor Jorge Ben. (Cr$ 2.800,00). •
Com expressiva capa, mostrando uma parte do Rio,
a Chantecler lançou o LP "Música 

Dentro da Noite"
vol. 2, com Caçulinha e
seu conjunto. Melodias de
mais sucesso atualmente
receberam moderno trata-
mento de Caçulinha, que
terminou por nos dar um
álbum dançante e agrada-
vel para se ouvir. (Cr$
2.800,00). • Aproveitan-
do o espetacular sucesso
alcançado com "Sonhar

Contigo", a RCA Victor lançou um LP com Adilson
Ramos, intérprete daquela melodia. Adilson, contudo,
não confirma as boas qualidades antes demonstradas.
<Cr$ 2.800,00). • A etiqueta Califórnia surge com um
bom LP para o gênero: 

"Deixando Saudade", com
Antônio Marchi e conjunto Serenata. Vamos destacar
â faixa 

"Marisa", 
de autoria do radialista Moraes Sar-

mento. (Cr$ 2.700,00). •
Martha Mendonça reno-
vou contrato com a Chan-
tecler, em novas e exce-
lentes bases. Martha está
fazendo carreira com o

álbum 
"Teu Adeus". •

Vicente Celestino está
completando 30 anos co-
mo artista contratado da
RCA Victor. Será lançado

um LP em comemoração. • Para os brotos, a Con-

tinental lança mais um LP com Demétrius, reunindo

alguns dos sucessos desse cantor, em 78. A maioria

das músicas são americanas, com versão do próprio

ídolo da juventude. (Cr$ 2.800,00). • Jorge Ben, que
vem sendo considerado no Rio como grande revelação,

está na praça com um 78 gravado na Philips: 
"Mas

Que Nada!" e "Por Causa
de Você, Menina". Não

convence. (Cr$ 450,00). •

Cantando em dupla com

Neusa Gomes, o campi-

neiro Walter Santos faz

sua estréia no disco. Gra-
vou para a Chantecler um

78 com 
"A 

Canção do
Amor", valsa de O. Gui-

lherme e 
"Aqueles Olhos",

guarânia de Teixeira Filho e Fernando Dias. (450,00).

• A Continental está na praça com um> 78 que revela

boa dupla de compositores e uma agradável vocalista.

Os primeiros são Matheus Bartolotto e Wilson Lopes,

e a segunda, Ana Shirley. A música é 
"Romance de

Outrora", acoplado com a 
"Profanação", do filme do

mesmo nome. (450,00). • Carlos Gonzaga está com ou-

tro daqueles negócios horríveis na praça: 
"Volte,Diana",

versão de 
"Remember Diana", do Paul Anka. Parece

impossível, mas o disco vende barbaridades! (450,00).
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MARCOS CÉSAR
25 de setembro

BALANÇA
Amor à paz e espírito

de justiça estão entre
as qualidades dos que,
como Marcos César, nas-
ceram sob o signo da
Balança.

Amam a paz, sim. Mas
isso não quer dizer que
sejam submissos ou te-
mam a luta. Sabem re-
vidar prontamente, mas

preferem evitar violên-
cias sempre que possível
e não gostam de discutir
sobre motivos fúteis. En-
contram sempre uma ma-
neira amável para acal-
mar os ânimos exaltados
e fogem de tudo que pos-
sa causar complicações.

Sabem adaptar-se às
situações mais difíceis
com grande filosofia, o

que lhes torna a vida
mais simples e mais fácil.

Embora a fidelidade no
amor não seja o seu pon-
to forte, são muito liga-
dos às esposas, que con-
tinuam a considerar, como
nos tempos de noivado,
as criaturas mais encan-
tadoras deste mundo.

Gandhi, Nobel, Eisen-
hower, são nascidos sob
o signo da Balança.

ES

AQUÁRIO — 21 de Jan. a 18 de fevereiro

Decepções no terreno -sentimental-, com trai-

çõezinhas no programa. Ah, o amor... o amor!

Viagem para breve e êxito no sen trabalho!

PEIXES — 19 de fevereiro a 20 de março

Boas perspectivas na profissão: não deixe que
as oportunidades lhe fujam! Nos domínios do

coração, não se meta em aventuras arriscadas.

CARNEIRO — 21 de março a 20 de abril

Os negócios e assuntos profissionais estão mui-
to favorecidos, mas no lar e no amor, haverá

guerrilhas subterrâneas... Finanças fracas.

TOURO — 21 de abril a 21 de maio

Conserve a rotina em todos os setores, pois
a semana não está boa para inovações. O se:

tor financeiro não está grande coisa. Paz no lar.

GÊMEOS — 22 de maio a 21 de junho
Ponha mais ternura no setor sentimental: o

amor precisa de alimento, para não morrer de

inanição! Tudo azul na profissão e no seu lar.

CARANGUEJO — 22 de jun. a 22 Jul.
O panorama profissional está ótimo: você

produzirá muito e terá sucesso. Cuidado com
os amores secretos, senhores Don Juans...

LEÃO — 23 de julho a 23 de agosto
Na váda profissional, as nuvens cinzas

serão desfeitas. Finanças regulares, tendendo
a melhorar. O terreno amoroso estará calmo.

VIRGEM — 24 de agosto a 23 de setembro

Não tome resoluções apressadas no setor pro-
fissional ou financeiro. Uma viagem há mui-

to planejada, será realizada com satisfação.

BALANÇA — 24 de set. a 23 de outubro

Contorne as situações difíceis, pois é o me-

lhor método para viver em paz. Tudo OK no

trabalho. No amor, procure pôr os pontos nos ii.

ESCORPIÃO — 24 de out. a 22 de nov.

No plano financeiro os astros prometem me-

lhoras, e, no amor, haverá um feliz encontro.
Na profissão, procure vencer os do contra..

SAGITÁRIO — 23 de nov. a 21 de dez.

Uma agradável viagem será feita, provável-
mente em boa companhia. O ambiente domes-

tico estará tranqüilo, e terá êxito no trabalho.

CAPRICÓRNIO —22 de dez. a 20 de jan.
Tudo vai muito bem para o seu lado. us

astros estão favoráveis e todas as iniciativas

terão sucesso. Amigos ausentes darão notícias
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4 quilos?
Até aí nada de novo. Todas lavam 4 quilos de roupa, mas

somente as lavadoras da linha Brastemp reúnem estas vantagens:

Lavam por agitação
Secara por centrifugação
Filtro exclusivo que limpa
a água de lavagem
Enxágüe por agitação e

jatos de água limpa
Inteiramente porcelanizadas,
livres de cheiros

Tampa superior
Deixam a roupa de molho

pelo tempo desejado
Não amassam e não quebram
as íibras dos tecidos
3 modelos: Super-Automática
de Luxo, Super-Automática
e Princesinha
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ENCERADEIRA NOVA ARNO - 4 opera-

ções com uma só grande escova: raspa, encera, lustra e dá

brilho! Nenhuma outra enceradeira é mais fácil de manejar,

nem assim tão firme. Pois a NOVA ARNO tem haste dupla

o cabo não cai, a escova nâo trepida, não gi ra em falso. Mais

baixa, entra sob qualquer móvel. Mais leve, é também mais

silenciosa. NOVA ARNO: apresentada em 4 lindos modelos.

ASPIRADOR ARNO - Super potência!... supor

sucção! Solução definitiva para uma real limpeza. Faz mais,

pois tem mais acessórios, um para cada tipo de limpe i,

inquebráveis. Deslocando-se sobre deslisadores, não risca o

chão nem prende nos tapetes. E com o carrinho, vocô le/a

facilmente o aspirador de um lado a outro, servindo ainda

para guardar os acessórios e o próprio aspirador.

seu lar merece a dupla da limpeza ARNO


