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internada âs nressas no hospital Albert Einstein (SP), a Sapo» 11
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Há anos, em Lisboa, ela sofreu uma

crise, mais emocional do que fisioló-

gica. Apesar disso, obstinadamente,

tem procurado médicos para concreti-

zar seu sonho. Na foto, a janela do

quarto onde a cantora se recupera,

ajudada pelo carinho dos amigos e fãs.

intervalo — 2
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iveu momentos de angustfa sua operação durou sete horas

PUR JA CASSOU
\ notícia dc que Ângela

M ria estava em grave pe-

|j ) de vida provocou, por

u a parte, um suspense

c 10 de aflitas conjeturas.

v ,s redações de jornais e no

[ .pitai Albert Einstein, re-

c itemente inaugurado no

N jrumbi (SP), os telefone-

n as choviam: milhares de

às vezes com a voz trê-

n jla de emoção, queriam

U ->er da querida Sapoti. Ha-

\ t poucas horas Ângela ti-

n a sido transportada para

hospital, após sentir-se

tr. il, durante a gravação de

u i .programa na TV Ban-

d< irantes.

O estado de saúde de

A gela Maria é satisfatório.

[ i continua sob o efeito de

K lativos e só acorda para

i nentar-se."

Esta era a única informa-

jj > dada pela direção do

A bert Einstein sobre a can-

ti a, internada às pressas no

d 30 de julho.

Durante a semana inteira

u ia pequena multidão de

nalistas e fotógrafos (A-

:ília diante do hospital,

crendo saber alguma coi-

mas o médico Osmar

>jan, que cuida da canto-

recusou-se sistemática-

•nte a receber qualquer

r< Kirter. Até armou um sis-

li ia de segurança para im-

j* Jir a entrada de qualquer

anho. Os funcionários

am advertidos: quem for

n< jesse qualquer tipo de in-

li mação, a mais insignifi-

ci ite possível 
— nome do

n dico, horário de visitas,

n nero do quarto, ou, sim-

r smente, o andar em que

( ária a cantora —. seria

sível de severa punição

lendo até ser demitido. A

epção do hospital estava

p manentemente vigiada

r r guardas, para impedir a

irada de repórteres e fo-

jrafos de qualquer manei-

OPERAÇÃO
DUROU SETE HORAS

Ângela Maria foi operada

de um grave mal ginecoló

gico no dia 2 de agosto, se-

gunda-feira. No dia seguin-

te acordou e tomou sua pri-

meira refeição, mas os mé-

dicos preferiram que ela

continuasse dormindo sob

sedativos, durante alguns

dias, até a recuperação total.

Nessa fase pós-operatória

ela só recebeu visitas muito

íntimas, sob rigoroso con

tróle médico. Isso foi tudo

o que se ficou sabendo até

êste fim de semana.

VÁRIOS DESMAIOS

Quem primeiro socorreu

a cantora foi o repórter

Celso Teixeira, produtor de

"Vida de Artista", para a

TV Bandeirantes, que se

achava na casa de Ângela

gravando seu programa. Cel-

so conta como foi: 
"Estava-

mos trabalhando muito. As

gravações já tinham quase

uma semana. Ângela repre-

sentou, trabalhou na cozi-

nha e no tanque, teve de se

lembrar de fatos passados,

muitos deles desagradáveis

e dramáticos. Estava fisica-

mente cansada, mas acho

que seu problema maior é

emocional. A gravação de

sua vida pode ter precipita-

do essa situação, mas há

tempos a cantora não se sen-

tia bem. Um mês antes so-

frera um desmaio e foi pa-

ra um pronto-socorro, de-

pois ficou hospitalizada dois

dias. Ela teria de se subme-

ter a uma operação. Não era

nada urgente, por isso resol-

veu adiá-la. Agora fêz essa

operação, uue durou sete ho-

ras e meia e. como conti-

nuava muito nervosa, en

trou em um período de so-

noterapia. Ângela já desper-

tou, embora continue termi-

nantemente proibida de re-

ceber qualquer visita". •

TODOS LAMENTAM O ESTADO DE ÂNGELA

Velhos amigos de Ângela expressaram

a INTERVALO votos de uma pronta recuperação da cantora, compartilhados

pelos seus inúmeros admiradores.

JET5?J s '
¦

a Sapoti. Gostaria de enviar-

lhe algumas palavras de in-

centivo. Mandar-lhe um gran-
de abraço."

Chacrinha — "Apesar de

não ser um grande amigo e

de não privar de sua intimi-

dade. estou pedindo a Deus

o pronto restabelecimento da

Sapoti. Para a nossa rainha,

um abraço do Chacrinha."
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Lana Bittencourt — "Como

pode ser isso! A Angela é

tão bacana! Que posso fazer

pra Ângela ficar boa? Se

acontecer o que estou pen-

sando, daqui a poucos dias

ela estará aqui comigo, ba-

tendo na mesa esse samba

partido-alto que vou gravar.

Seja o que Deus quiser.

Animo, Angela

rente positiva para que você

se restabeleça e nos abrace

novamente com um sorriso.*

José Fernandes — "As 
cri

ticas que já fiz às músicas

apresentadas pela cantora

Ângela Maria se dirigiam sò-

mente à cantora. A estima e

a admiração que tenho à

pessoa que é Ângela Maria

estão acima de qualquer cri-

tica."
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Agnaldo Timóteo — "Fi-

quei assustado com a notícia

da operação de Ângela. Ela

é minha amigona, ajudou

muito no começo de minha

carreira. Naquela época, eu

era seu motorista particular.
Nesse momento, só posso

rezar a Deus para que Ângela

fique boa logo e volte para

nós 
"

«a
Èmilinha Borba (sem poder

falar, pois foi operada da

garganta, escreveu o seguin-

te) — "Que 
pena que a Ân-

gela Maria esteja muito

doente. Sinto muito, mas

muito mesmo, porque adoro

Marlene — "Espero com fé

em Deus e no Evangelho. Sei

que Deus vai interceder pela

Angela. Rezo e sei que o

Brasil inteiro assim que sou-

ber vai orar para ela se

recuperar rapidamente. Pra

que nós tenhamos não só a

pessoa maravilhosa de An-

gela, mas que não percamos

a mais linda voz que o Brasil

tem."

Cauby Peixoto — "Minha

querida Ângela Maria. Desejo

de todo o coração que você

fique boa o mais breve pos-

sível. Que volte a cantar

com essa voz maravilhosa

que Deus lhe deu. alegrando

como sempre os nossos co-

rações. Fazemos uma cor-

i_M _Ur^^ ^m ka

Dener — "Anyela 
O minha

amiga pessoal, acho um luxo

aquela criaturinha que canta

loucuras. Sei que ela está

fora de perigo, que tudo não

passou de um grande susto,

felizmente. Enquanto ela está

lá. no hospital, a gente fica

aqui fora torcendo: fique boa

logo. menina."

intervalo — 3



ANGELA MARIA

(continuação)

"Toda minto
Uma carreira brilhante, uma voz limpa, inigualável, milhares de

discos vendidos, nada disso faria Angela Maria mais feliz do que se

pudesse ter um filho. Mas mesmo tendo sido casada durante oito anos,

mesmo tendo feito duas operações na tentativa de

vir a ser mãe, ela não conseguiu realizar seu sonho.
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A os quarenta anos d
* idade e com vint

de sucesso. Angela Man

guarda um cirande desgo:

to em sua vida: jamais p(

de ter um filho, nem mes;

mo depois de duas oper;

çoes a que se submetei

uma em Portugal e outr,

em São Paulo. Ela sempn

utou desesperadament'

para ser mãe, até que fo

obrigada a desistir de um.

vez, por recomendação mt.

dica. Ouis adotar crianças

não deu certo. Para elí

criança é a coisa mais pu
ra que existe.

GRANDE VOZ, GRANDEi

MAGOAS

Mas essa não é a únicí

mágoa de Angela Mana

Ela sempre teve confianç;

em todo mundo Ganhar di

nheiro nunca foi problema
mas também já foi engana

da por empresários, anu

gos, muita gente: 
"Soi

muito aberta", diz 
"e 

as

pessoas se aproveitam dis

so" Já sofreu bastante

Agora, está vacinada con

tra as tristezas: conven

ceu-se de que não adiant;

esperar muito do amor,

A pequena Ângela (1n

50) faz sucesso há vinte

anos. Seus discos têm ven

dí-iyem garantida (nunca

abaixo de 25 000 cópias)

para os seus oitenta e tan

tos LPs. Com a voz. a me

nina pobre Abelim Mark

da Cunha (esse o seu no

me verdadeiro) conseguiu

tudo o que tem hoje: o ca-

rinho permanente do seu

público, tranqüilidade fi

nanceira para os pais e a

família, uma vida de con-

fôrto. Mora numa bela casa

na chácara Flora, em São

Paulo, rodeada de árvores

com uma piscina em for-

ma de piano. Graças à sua

voz, com quatro oitavai de

extensão, ÂngeLi agüenta

as notas mais agudas, co-

mo aç graves

FAMÍLIA ERA CONTRA

Quando pequena, toda

família de Ângela era con-

tra seu desejo de tornar-

se cantora. Ela nasceu em

Macae. onde seu pai, Al-
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>ertino Coutinho da Cunha,

ra pastor protestante, e

ua mãe, dona Julieta, can-

wa no coro da Igreja Ba-

ista. Ângela era magrinha,

ilhos grandes, quieta, e fu-

iia da igreja para ir aos

programas de calouros. Ao

.oltar, invariavelmente le-

./ava uma surra. Cantou

,iela primeira vez em rádio

no programa 
"Pescando

Estrelas", de Arnaldo Ama-
ral. Depois, na 

"Hora 
do

Pato", de Jorge Cury, e no

programa de Ari Barroso.

Era sempre premiada. Can-

tou tanto como caloura,

ficou tão conhecida, que os

organizadores desse tipo

de programa não a queriam
mais, por ser invencível.

Aí ela continuou na igre-

jinha, enquanto trabalhava

na GE. Até que se tornou

profissional: foi cantar no
"Danqíng Avenida", o mes-

mo onde Elizete Cardoso

trabalhou como táxi-girl.

Parou os estudos, a fábri-

ca, a igreja. Ficou lá três
meses, sendo levada para
a rádio Mayrink Veiga por
Erasmo Silva, que a apre-

sentou a Gilberto Martins.

Sua primeira gravação
("Não Tenho Você", de

Paulo Marques) tornou-a

conhecida no Brasil intei-

ro. O apelido de Sapoti foi

dado por Getulio Vargas,

então presidente da Repú-

blica. Contratada pela
emissora carioca, Ângela

não parou mais.

RÁDIO, CINEMA. TV

Começando pelo rádio,

ela fêz depois cinema e a

seguir entrou também para
a TV. Apareceu em dezes-

seis chanchadas da Atlân-

tida e em dois íiimes de

Nelson Pereira dos Santos.

Fêz temporadas no exte-

rior. Passou por todas as

fases musicais, sem per-

der nem um pouco o seu

prestígio. No amor, po-
rém, nunca foi feliz. Casou-

se a primeira vez com Ro-

dolfo Valentino, mas fo-

ram oito anos que a decep-

cionaram. Depois, encon-

trou aquele que seria seu

verdadeiro amigo, Luiz

Adolfo Corrêa da Cunha,
.¦».¦« k^ír-v r*,,',Art r.?tt^trtr>*n An

que uuje ouiua ouniom. «__•

seus negócios e recebe da

cantora todos os elogios:
"Êle 

é honesto, me ajuda

muito, é importante para
mim, principalmente por-

que não deixa ninguém me

passar para trás". •
intervalo — 5
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ANGELA MARIA

(continuação)

"Toda minto
Uma carreira brilhante, uma voz limpa, inigualável, milhares de

discos vendidos, nada disso faria Angela Maria mais feliz do que se

pudesse ter um filho. Mas mesmo tendo sido casada durante oito anos,

mesmo tendo feito duas operações na tentativa de

vir a ser mãe, ela não conseguiu realizar seu sonho.
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A os quarenta anos t ei
• idade e com vin t

de sucesso. Angela Mar j

guarda um cirande desgo,

to em sua vida: jamais p I

de ter um filho, nem mej

mo depois de duas open.

çoes a que se submeteu

uma em Portugal e outra

em São Paulo. Ela sempre

utou desesperadament-

para ser mãe. até que ft

obrigada a desistir de um:

vez, por recomendação mt

dica. Quis adotar criança.1

não deu certo Par» ei;

criança é a coisa mais pi
ra que existe.

GRANDE VOZ.

MAGOAS

GRANDE:

Mas essa não é a únic i

mágoa de Ângela Marie.

Ela sempre teve confianç

em todo mundo Ganhar d

nheiro nunca foi problenic
mas também já foi engant

da por empresários, ann

qos, muita gente: 
"Sot

nuito aberta", diz 
"e 

a.-

pessoas se aproveitam dis

so" Já sofreu bastante

Agora, está vacinada con

tra as tristezas: conven

ceu-se de que não adiant.

esperar muito do amor.

A pequena Angela (1ti

50) faz sucesso há vintf

anos. Seus discos têm ven

dugem garantida (nunc;

abaixo de 25 000 cópias)

para os seus oitenta e tan

tos LPs. Com a voz, a me

nina pobre Abelim Mari;

da Cunha (esse o seu no

me verdadeiro) conseguii

tudo o que tem hoje: o ca

rinho permanente do sei

público, tranqüilidade fi

nanceira para os pais e ;

família, uma vida de con-

fôrto. Mora numa bela casí

na chácara Flora, em Sãc

Paulo, rodeada de árvores

com uma piscina em for

ma de piano. Graças à suí

voz, com quatro n tavat de

extensão, ÀngeUi agüente

as notas mais agudas, co

mo as graves.

FAMÍLIA ERA CONTRA

Quando pequena, tôde'

familia de Ângela era con

tra seu desejo de tornar

se cantora. Ela nasceu em

Macae. onde seu pai, Al

intervalo — 4
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.Sc// primeiro casamento.

com Rodolfo Valentino (foto), foi um

completo fracasso, apesar dc ter durado

algum tempo. Ela não conseguiu ter filhos.
nem tampouco encontrou a felicidade.

Com Luiz Adolfo,

seu companheiro de alguns

anos, também não deu certo.

Hoje êle é apenas seu

empresário e amigo de

inteira confiança, que
cuida de todos os seus

contratos e negócios.

ertino Coutinho da Cunha,

ra pastor protestante, e

ua mãe, dona Julieta, can-

iva no coro da Igreja Ba-
:sta. Ângela era magrinha,

lhos grandes, quieta, e fu-

ia da iqreia para ir aos
rogramas de calouros. Ao

oltar, invariavelmente le-

ava uma surra. Cantou
>ela primeira vez em rádio

io programa 
"Pescando

Istrêlas", de Arnaldo Ama-

al. Depois, na 
"Hora 

do
:iato", de Jorge Cury, e no

programa de Ari Barroso.

Era sempre premiada. Can-

tou tanto como caloura,

ficou tão conhecida, que os

organizadores desse tipo

de programa não a queriam
mais, por ser invencível.

Aí ela continuou na igre-

jinha, enquanto trabalhava

na GE. Até que se tornou

profissional: foi cantar no
"Danqjng Avenida", o mes-

mo onde Elizete Cardoso

trabalhou como táxi-girl.

Parou os estudos, a fábri-

ca. a igreja. Ficou lá três
meses, sendo levada para
a rádio Mayrink Veiga por
Erasmo Silva, que a apre-

sentou a Gilberto Martins.

Sua primeira gravação
("Não Tenho Você", de

Paulo Marques) tornou-a

conhecida no Brasil intei-

ro. O apelido de Sapoti foi

dado por Getulio Vargas,

então presidente da Repú-

blica. Contratada pela
emissora carioca, Ângela

não parou mais.

RÁDIO, CINEMA. TV

Começando pelo rádio,

ela fêz depois cinema e a

seguir entrou também para
a TV. Apareceu em dezes-

seis chanchadas da Atlân-

tida e «iu cluis filmes de

Nelson Pereira dos Santos.

Fêz temporadas no exte-

rior. Passou por tôdas as

fases musicais, sem per-

der nem um pouco o seu

prestígio. No amor, po-
rém, nunca foi feliz. Casou-

se a primeira vez com Ro-

dolfo Valentino, mas fo-

ram oito anos que a decep-

cionaram. Depois, encon-

trou aquele que seria seu

verdadeiro amigo, Luiz

Adolfo Corrêa da Cunha,
Mssãd l ' Mtláffsl e*?*rv*e*try¥r% rJft
qUC IUJJG OUIUU JUIIlOilkt. «^

seus negócios e recebe da

cantora todos os elogios:
"Êle 

é honesto, me ajuda

muito, é importante para
mim, principalmente por-

que não deixa ninguém me

passar para trás". •
intervalo — 5

/



Com um nouo esquema, a TU Record
muda sua nouela das sete

umpinGO
DEGGIITE

DPROIURH
DE [RRIIIHO
As gravações começaram

no dia 3 em ritmo bem

acelerado. A estréia em

tão pouco tempo só está

sendo possível porque
os dez primeiros capítulos

já estavam aprovados

pela Censura há um ano.
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Texto de

Wilson Loduca

Lotos de
I. ferreira da Silva

ri ninn l HOnD ATÕDIfl Todo o elenco da novela, inclusive Elisa Dagos-

tLtNbU~LHBUnAIUIÍIU tino. Zanone. Carminha Brandão e Linda Gay

(que aparecem nas fotos), vai reunir-se para discutir os rumos da história, analisar o

trabalho de cada um e melhorar os personagens, para maior aproveitamento artístico.

Intervalo — 6

Depois 

de tentar apro-
veitar grandes nomes
de outras áreas artís-

ticas, como Agnaldo Rayol

e Amália Rodrigues, em

suas novelas, a TV Record.

íder da REI (Rede de

Emissoras Independentes)

parte para nova experién-

cia. Contratou Raimundo

Lopes, autor de 
"Reden-

cão" e 
"Legião dos Esque-

cidos", para continuar com
"Pingo de Gente", cujo

script havia começado há

cerca de um ano e já pos-
suia liberação da Censura

para os dez primeiros ca-

pítulos. Para os papéis

principais contratou Zano-

ne, que até agora só havia

feito pequenas pontas em

novelas, mas ganhou, no

ano passado, três prêmios
de teatro: o Molière, co

mo melhor ator, o da As

sociação Paulista de Críti

cos Teatrais e o Governa

dor do Estado, os dois úl

timos como meihor cuau

juvante. O papel-título foi

dado a Elisa Dagostino. ga-
rotinha de oito anos que
também náo tinha passado
de pequenas participações
em novelas anteriores.

VOCÊ É MEU PAI
"Pingo 

de Gente é uma

menina de oito anos, que
não conheceu seus pais e

foge do orfanato à procura
de carinho. Depois de pe-
rambular muito, vai se en-

costar no portão do bar-

raco onde vive o camelô

João (Zanone). que a aco-

lhe e se toma de amores

por ela. A locadora do bar-

raco (Carminha Brandão),

fofoqueira de alma boa.

espalha que 
"êsse cafa-

jeste tinha uma filha e

ninguém sabia", mas de-

pois de algum tempo tam-

bém é vencida pelo char-

me da menina. Quando to-

dos, na vila, estão gostan-
do de Pingo de Gente, apa-

rece uma assistente social

para levá-la embora.
Zéluiz Pinho (Manoel,

de 
"Redenção") está es-

treando como assistente

de direção e Salvador Tre-

dicce, como diretor de no-

velas. 
"Pingo 

de Gente"

irá ao ar de segunda a

sexta-feira, no horário das

19 horas, no lugar de 
"Edi-

tora Mayo, Bom Dia", a

partir desta semana.
"É 

um tema simples,

muito humano, com tra-
r.i*-,t* nara tal mm' ttÍ9 Rai.
meta ^juiuioiuo , u>£ nai

mundo Lopes. 
"Não 

é uma

superprodução, apenas a

historia de uma criança

que procura por seus pais.
Elisa é uma atriz de quali-
dades excepcionais e todo

o elenco está muito bom.

Acho que tem tudo para
agradar." •
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De bolero em bolero. José Augusto Branco terminou virando ator

DOIS CAFONAS
SE ENCONTRAM
NUMA
NOVELA
DENTRO DE
OUTRA
Já estão gravados alguns

capítulos em que os atores

de uma novela imaginária

chamada 
"Gala B"

conhecem os personagens
da novela 

"O Cafona".
Explicamos aqui
essa aparente confusão.
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Pessoal, 
a trama de 

"O

Cafona" vai se compli-

car. Braulio Pedroso,

autor, deu uma de gênio e

imaginou o seguinte: den-

tro da novela vai ter outra

novela, com intérpretes, ti-

tulo e tudo. Nesta novela,
"Gala B", o dono dos

famosos supermercados
Ataíde, o cafonérrimo Gigi,

vai ser interpretado por
José Augusto Branco, que,

para ficar mais parecido
com Francisco Cuoco, já
deixou crescer cabelos e

¦ bigode. Ao seu lado, Shir-

\ ley (Marilia Pêra), no pa-
j pel de uma secretária des-

| lumbrada, vai estrear na

TV. A tentativa de Braulio

Pedroso é nova e inteligen-

te. 
"O Cafona" continua

prafrentex também no es-

tilo.

ATOR REALIZADO

i.-,«*».*s Augusto B-^ncn é

um ator realizado. Seu úl-

timo papel foi em 
"Irmãos

Coragem", onde fêz o pro-

motor Rodrigo César. An-

tes, porém, já havia parti-

clpado com destaque de
"Rosa 

Rebelde" e 
"Véu

de Noiva". Recentemente

tem participado do pro-

grama 
"Alô 

Brasil, Aquê-

le Abraço!", como apre-

sentador, ao lado de Rena-

to Corte Real, Carlos lm-

perial, Paulo Silvino, Arle-

te Salles, Lúcio Mauro,

Maria Cláudia e Wander-

léa, entre outros, mas es-

tá entusiasmado, também,

com as suas possibilida-
des como cantor, desde

que se apresentou na
"Buzina do Chacrinha".

-quando todos os elencos

de novela da Rede Globo

prestaram uma homena-

gem ao Velho Guerreiro.

José Augusto foi conside-

rado o melhor calouro,

cantando 
" 

My Sweet

Lord". No próprio 
"Alô

Brasil. Aquele Abraço!"

êle já se exibiu cantando

a mesma música.

AGORA VEM O DISCO

Por causa dessa expe-

riência êle resolveu tam-

bém ser cantou: 
"Há mui-

to tempo eu desejava fa-

zer isso. Para mim, foi um

passo muito importante.

pois posso planejar com

mais segurança minha car-

reira. Não imaginava que
fosse conseguir o primei-
ro lugar na 

'Buzina*. Aquê-

le sucesso me fêz pensar
um pouco. Afinal, vencer

no Chacrinha não é fácil,

e ser aplaudido pelo audi-

tório, como eu fui, não é

normal. Isso me entusias-

mou muito".
Tendo começado sua

carreira artística como

cantor (êle cantava bole-

ros), José Augusto Branco

quer ir mais longe e trans-

formar-se num show-man.

Seu primeiro disco, a ser

lançado nos próximos dias,

tem duas músicas, sendo

uma de Roberto e Erasmo

Carlos, e outra de Antô*

nio Carlos e Jocafi. •
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Para se transformar no novo cafona, José Augusto

......w w---  (foto acima à esquerda) recorreu ao mesmo maqui-

lador de Cuoco (à direita) e observou Gilberto Ataíde durante dois meses seguidos.

Seu trabalho de absorção do personagem foi completo, do aspecto físico aos cacoetes.

MAIS UM CAFONA

intervalo — 7



Ela volta a cantar em dupla com Chico Buarque

NARA ESPERA SEU SEGUNDO RERE
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Reportagem de
Ana Maria Farias

Fotos de Joel Maia

A BANDA PASSOU 5"" t tüS A MAMÃE CORUJA Os amigos da cantora

programa de sucesso ¦¦¦»«¦¦¦— ww..ww-- Nara Leão (na foto,

com Chico Buarque de Hollanda, na TV Record de São com Isabel) consideram-na uma mamãe muito coruja,

Paulo (foto), com o título de "Pra Ver a Banda Passar", que dispensa todos os cuidados à filhinha de dez meses

^fara 
Leão vai formar

* ^ uma dupla com Chico
Buarque de Hollanda, mas

só para gravar um LP, a

ser lançado brevemente.
Chico já está preparando
as composições, todas iné-

ditas, enquanto Narinha se

dedica à tradução de qua-
tro músicas de Moustaki,

o autor de 
"José", 

que ela

gravou na França. Com es-

sas informações, a musa

da bossa nova desmente

que tenha abandonado de-

finitivamente a carreira ar-

tística: 
"Vou 

me dedicar

somente ao disco, nada

mais", disse ela.

MAIS UM FILHO

Enquanto se prepara pa-
ra gravar o novo disco. Na-

rinha se cuida também

para receber nova visita

da cegonha, em março

próximo: 
"Adoro crianças,

quero ter pelo menos qua-
tro filhos. Fiz até um curso

de enfermagem, para po-
der me aprimorar mais nos

cuidados maternos. Isabel

está com dez meses e pre-

cisa de um maninho ou ma-

ninha para brincar com

ela. Caca e eu não temos

preferência por menino ou
¦nenina, 

já temos trinta no-
" 

mes escolhidos: na hora a

.gente faz um sorteio".

DONA DE CASA

Nara Leão está muito fe-

liz com a sua condição de

dona de casa. Depois de

ter morado em Paris du-

rante dois anos, quando

percorreu toda a Europa,

ela não quer mais sair do

Brasil, alegando que 
"o 

Rio

é maravilhoso e não agüen-

to mais ficar longe daqui".

Faz três anos que ela não

se apresenta em público.
Por ocasião de sua volta

ao Brasil, Nara esteve uma

única vez na téTêvisão, no
"Programa Flavio Cavalcan-

li", 
"para 

rever os amigos

e matar as saudades do

público brasileiro". Depois

disso, não quis mais se

apresentar em programas
nem fazer shows, apesar

dos diversos convites que

recebeu e continua rece-

bendo. •

intervalo — 8
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Fazendeira de Minas auer dar sua fortuna nara e apresentador
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Reportagem de
Simone Prates

Fávio 

Cavalcanti, já mi*

lionário, pode ficar 13

milhões de cruzeiros

mais rico. Basta aceitar a

generosa e inesperada

doação de dona Madalena

Moura Silva, 58 anos, pro-

prietária de várias fazen-

das, sítios, casas e uma

das maiores criadoras de

gado zebu do norte de Mi-

nas. Solteira, sem paren-
tes diretos, nenhum her-

deiro e a perspectiva de

ter os seus bens, acumu-

lados em longos anos de

trabalho, entregues ao Es-

tado quando morresse, do-

na Madalena resolveu ofe-

recê-los a Flavio. Segundo

explicou, é uma forma de

agradecimento pelos agra-

dáveis momentos que êle

lhe proporciona, todos os

domingos, através do seu

programa. 
"Flavio é o úni-

co consolo que tenho, em

longas noites de solidão."
intervalo — 10

O conhecido ariresenta-

dor esteve em Belo Hori-

zonte para entrevistar o

industrial Eron Alves de

Oliveira, no programa 
"Mi-

nei ros Frente a Frente",

da TV Itacolomi, defenden-

do a cidade de Curvelo.

Pela entrevista de cinco

minutos, recebeu um ca-

chê de 10 000 cruzeiros.

Não supunha, porém, que

iria receber a proposta de

dona Madalena, 
"a 

mais

estranha que já me fize-

ram". Flavio foi abordado

no saguão do hotel d'El

Rey por uma senhora dis-

tinta, com um discreto tail-

leur cinza, jóias caras e

aparentando menos idade

do que a que realmente

tem: 
"Eu 

adoro você. em-
U--« „„!L, _-,.,*_. «""¦_-_ h_S fine
UU'cl adiud t|UO nau nu puo-

sibilidades de um romance

entre nós. Você é casado,

tem filhos e ama sua es-

posa. Também por isso, na

minha solidão, aprendi a

amá-lo desinteressadamen-

te. Sou muito agradecida

a você".

Munida de várias escri-

turas, declarações de bens

e outros documentos, ela

contou que refletira bas-

tante, antes de decidir

doar toda a sua fortuna a

Flavio, única pessoa a

quem estima e que lhe dá

alguma alegria. 
"Assisto a

todos os seus programas
e minha vida, atualmente,

se resume em esperar os

domingos, para vê-lo no

vídeo. Basta a sua assina-

tura e tudo o que eu tenho

será seu, que pode dar a

este dinheiro o destino

que achar melhor." Flavio,

na hora, não entendia o

que estava acontecendo e

até mudou de côr. Mas lo-

go viu que não era nenhu-

ma brincadeira. Atônito,

ttolxou onderêro 6 t©tof©*

ne, para dona Madalena

procurá-lo, mais tarde, no

Rio. Mas, em seguida, teve

uma exclamação de hu-

mor: 
"E 

vai acontecer Io*

go em Minas! Cadê a fa-

ma de pão-durismo dos

mineiros?" •
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Advlnhe por que Domingas
tambem esti nessa lua-de- mel

JOROE DEN
CASOU COM
A"NEGJr
TEREZA

Carioca de 29 anos,

o compositor de 
"Que Maravilha

começou sua carreira no

Beco das Garrafas, Rio, tido

como o templo da bossa nova.

tv t o dia anterior ao seu ca-

samento, Jorge Ben re-

cebeu diversos repórteres e

foi logo dizendo. 
"Chega de

fofocas. Não vou casar coisa

nenhuma. Só vou pensar em

casamento depois de outu-

bro". Seu empresário. Rober-

to Colossi. obedecendo a

determinação do cantor, tam-

bém telefonou para as reda-

ções de jornais e revistas,

dizendo que era tudo boato,

o casamento de Jorge era

uma tremenda 
"cascata".

Na tarde de quinta-feira da

semana passada, na capela

de São Pedro e São Paulo, no

Morumbi (SP), um dia antes

da data marcada pelos pro-

clamas normais, as declara-

ções de Jorge desmorona-

vam: êle casava-se com

Domingas Teresinha Inaimo

(inspiradora de 
"Domingas"

e 
"Cadê Teresa"), desfazen-

do também o mistério de

suas namoradas: Domingas e

Teresa são uma só pessoa.
A cerimônia foi bastante sim-

pies, assistida por umas cin-

qúenta pessoas, e não durou

mais do que quinze minutos.

Os noivos não entraram ao

ritmo de qualquer uma das

músicas de Jorge, êle mes-

mo preferiu 
"Aranjuez. Mon

Amour". Domingas Teresinha

estava com um modelo Ana

ida, arranjo na cabeça e

nas mãos uma rosa de or-

ganzá com fitas de cetim.

Nenhum artista sabia do ca-

samento. Jorge não quis con-

viuar i.inyuéit.. FaiCu apenas

para Luís Chaves, do Zimbo

Trio e o pessoal do Trio Mo-

coto; enquanto que a atriz

Marlene França foi convidada

pelo empresário Colossi, seu

amigo particular, meia hora

antes do casamento.

"NAO QUERO FOTOS"

No início da cerimônia, ofi-

ciada pelo padre José Grec-

co. da capela São Pedro e

São Paulo. Jorge viu alguns

jornalistas que haviam conse-

guido furar o bloqueio Quase

hão entra na igreja: irritou-se,

chamou Colossi. pediu que

expulsasse os fotógrafos, nao

queria saber de repórteres.

Mas não houve jeito: foi fo-

tcqrafado e depois acabou

até posando, com um sorriso,

junto com a sua nêqa Teresa,

na sacristia. Os padrinhos de

Jorge foram José e Haydée

Estefno, Ana Maria e Job

Bassit e. de Domingas, seu

irmão José Manuel Inaimo e

sua mulher, Cléia; Harcília e

Eduardo Telles Pereira. Jorge

e Domingas vão morar em

São Paulo A casa fica numa

rua próxima à avenida Repú-

blica do Líbano, que ela pró-

pria escolheu, depois de um

namoro de quase três anos.

Jorge não fala muito sobre o

casamento: 
"É 

a minha Te-

resa. É tudo normal, como,,

acontece com qualquer pes-

soa. Não vamos viajar, nem

nada. Tenho compromissos,

show em Porto Alegre, muita

coisa para fazer. E esse ne-

gócio de falar de planos fu-

turos, «íôhre n casório, é um

tremendo papo furado. Isso é

assunto meu e ninguém tem

que saber"... •

Jorge não queria sa-

ber de ser fotografar

do, mas acabou concordando e, na pose com Domingas

e os integrantes do Trio Mocotó, deu até um sorrisinho.

CONTRA A VONTADE
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Vieira
KELLY — (Recife) — "O 

que acontece é o seguinte

só gosto de quem não gosta de mim. Agora a senhora

veja: amo um rapaz que tem outra namorada Tenho 22

anos e nunca tive um amor correspondido. Sou uma pes-

soa triste por natureza

RESPOSTA — É evidente que os rapazes fogem de você.

Com toda a sua juventude, fica aí toda encorujada a cul-

tivar uma fossa que você mesma cavou. Na sua idade

uma moça sadia e naturalmente alegre, boa companheira.

Acho que o erro está mesmo em você. Já o fato de

procurar gostar de quem não gosta de você não será uma

fuga para não enfrentar de cara um namoro? Faça um

exame na cuca e veja se não tenho razão. A sua poesia
enviada é mais um desabafo do que um poema. Viva a

vida, garota.

A MORENINHA — (Blumenau) — "Tenho 
dezoito anos.

Todos os domingos eu tenho um namorado diferente. Saio

de carro com eles e nunca me aconteceu nada. Sou hon-

rada..."

W_h> f

RESPOSTA — Mas desse jeito não o será por muito tem-

po. Olha, menina, cuidado para não cair e... arranhar o

joelhinho.

¦ FÁTIMA E SILVA (S.
Paulo) — "Somos 

muito
amigas e estamos gamadas
pelo mesmo cara e nossa
amizade é tão grande que
juramos que se èle namo-
rar uma de nós a outra não
vai brigar. Agora, ficamos
sabendo que èle tem outra
namorada, mas dá bola pa-
ra nós.
RESPOSTA — Nunca vi
duas garotas tao bobocas.
Gostarem de um rapaz que
apenas dá umas olhadelas

pra vocês e fazerem um

pacto tão estapafúrdio: se
uma conseguir segurar o
amado a outra não vai li-

gar. Ora, garotas, vão ar-
ranjar o que fazer. Vão

amadurecer, ser gente. Sem
essa...

¦ DESILUDIDO (S. Paulo)
— "Conheci 

uma garota
numa festinha e me pare-
ceu a garota dos meus so-
nhos. Dançamos, conversa-
mos e no dia seguinte fo-
mos assistir ao filme 

"Ro-

meu e Julieta". Lá pedi-lhe
para namorar comigo. Ela
se recusou, òai soitanao
fumaça". Fui com uns co-
legas beber, pois pensei
que assim pudesse afogar
o meu ódio. Mas até hoje
r#o consegui Estou desilu-
dido da vida a ponto de
cometer o suicídio, pois se
não ficar com ela não fica-

lll
rei com mais nenhuma.
RESPOSTA — Ó rapaz, você
e certo da cuca, é? O que
e isto? Onde é que nós es-
tamos? Falar em suicídio

por uma coisa tão banal,
tão corriqueira? Olha, eu
se fosse você ia fazer

uns testes psicológicos.
Acho que seu OI é abai-

xo de zero. Sai dai, rapaz,

não me venha falar tanta

baboseira que eu fico on-

ça...

¦ RAINHA SEM REI — (S.
Vicente) — "Sou 

uma mõ-

ça simples, humilde, edu-

cada, sincera e amável. Es-

tou mantendo correspon-

dencia com um rapaz de

Piraçununga. Êle tem 21

anos e diz gostar muito de

mim. Ainda não revelei

meu nome porque acho ce-

do Gostaria que a senhora

me dissesse se êle tem ou-

tra namorada lá ou se está

me fazendo perder tempo

Há dois meses que nos es-

crevemos.. 
"

RESPOSTA — Já era tempo

de você revelar o seu no-

me e pouco para se pensar
em algo mais sólido. Você.

minha filha, e extremamen-

te infantil. Como é que eu

posso saber o que se passa
na cuca do rapaz de Piraçu-

nunga? Além do mais, eu

acho que o amor é convi-

vencia, é mão com mão,

olhos com olhos. Enfim, não

há mal algum em que você

vá escrevendo suas carti-

nhas e receba outras tan-

tas. Mas não espere muito

de um desconhecido para
não se desiludir depois. As

palavras de amor são fáceis

de serem escritas. As ati-

tudes com relação ao amor

e que são difíceis de se-

rem tomadas.

¦ LENI — (S. Paulo) -

Namorei um rapaz durante

quatro meses, acabando

quando o surpreendi com

outra. Aconteceu que o pe-

qaram namorando uma me-

nor. e êle terminou sendo

obrigado a casar-se com

ela. Desde então, passou a

me perturbar, dizendo que
tudo faria para a nossa fe-

licidade. Sinto que ainda o

amo. Os pais dele me as-

seguram que ele anulara o

casamento, ou. mesmo sen-

do isto impossível, èle se

desquitará Quero saber se

devo esperar ou botar um

ponto final nisto. Tenho de-

zoito anos e êle 25."

RESPOSTA — O quê. ja vai

começar a vida mal, e, ga-
rota? Com dezoito anos é

muito cedo para enfrentar

uma parada indigesta como

esta de se casar com um

rapaz que agiu mal com

uma menor, que não quer
assumir a responsabilidade.

E você pensa que anular

casamento é fácil? Embora

você diga que gosta desse

rapaz, embora êle lhe pro-
meta felicidade eterna, eu

acho muito dificil uma me-

nina de dezoito anos en-

frentar uma situação tão

enrolada. Se você fizesse

uma forcinha, será que não

poderia deixar tudo isso

pra lá? Seria mil vêzes pre-
ferível. ..

¦ N. L. M. (Niterói) —
"Não 

sei o que êste cara

me inspirou, mas o fato é

que gosto muito dele, mas

êle nem me liga. Ele já me

beijou e este foi o meu

primeiro beijo. Amo-o com

todo o coração. Não tenho

prazer nenhum na vida. O

mundo para mim já acabou.

Estou quase morrendo de

tanta fossa. Estou com de-

zessete anos. Ajude-me.

pelo amor de Deus, me

aiude!"

RESPOSTA — Minha filha,

eu sei o que e o primeiro
namorado, o primeiro beijo.

Eu sei que marca muito,

principalmente em garotas
românticas, fora da reali-

dade assim como você.

Mas você deve pousar os

pés no chão e encarar esse

amor sob outro prisma.
Amor não é sentimento uni-

lateral. Tem que ser de par-

te à parte. O fato de um

rapaz havé-la beijado não

quer dizer que èle a ame.

Procure esquecer esse mõ-

ço. Abra uma janela para a

vida, pense bem. Você só

tem dezessete anos. Um

mundo maravilhoso a espe-

ra. Estude, leia, converse

com rapazes e moças da

sua idade. Para você eu

também digo: não pare. Si-

ga em frente.

¦ PERNAMBUCANA SO-

FREDORA — (Recife) —
"Tenho 

quinze anos. Tive

um namorado, porém não

deu certo. Vieram me con-

tar certas milongas e então

eu contei a êle Ficou fu-

rioso e não quer me per-

doar Ajude-me a sair des-

sa sinuca 
"

({<¦: \\
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RESPOSTA — Com quinze
aninhos, aprenda a sua li-

ção. Nada de acreditar em

fofocas. Para fazer seu na-

morado voltar às boas, o

melhor é pedir-lhe descul-

pas e aprender a manter a

boca fechada.
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ENDERECE SUAS CARTAS A: ZSU-ZSU VIEIRA

REDAÇÃO DE INTERVALO, CP. 2372, RIO. GB.
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Nunca um soutien fêz tanto

pelas mulheres do Brasil.

*
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Por causa dos soutiens Vivian

Fascination (que tem a garantia do fio

Celtrel, da Celanese), você pode ganhar
de presente
relógios, biquines
e ainda concorrer
ao sorteio de uma

viagem a Buenos
Aires, para duas

pessoas, com 15 dias de estada paga.

A Vivian paga tudo. Portanto, nunca

mais se separe da etiqueta de pano
Vivian.
Veja porquê:
1. A qualquer momento,

Miss Vivian pode aparecer

na sua casa ou parar você

na rua. Se você estiver

com a etiqueta do soutien

Vivian Fascination, ganha de presente
um relógio.
2. Se você
estiver com -
etiqueta de IVIlSS

qualquer outro £ j. mm*

produto Vivian, VlVIdtl / JL
ganha de

presente um biquine, tudo na hora.

Miss Vivian é uma mulher-como você
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Operação

que só usa Vivian e que pode aparecer

a qualquer momento.
Para concorrer ao

sorteio da viagem
a Buenos Aires,
você deve, ao

comprar o Soutien Vivian Fascination,

preencher o cupon que vem junto. Faça

as malas, escolha um acompanhante

e boa viagem.

^¦ieltrei:
ii -

.. - ... .__S_____t .___ .

Celrel é marca registrada da Celanese
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Finalmente, pelas leis italiana:;]

RUA PAVONL

Em 1962, com apenas

dezessete anos, Rita ganhou
o Festival dos Desconhecidos,

em Ariccia. Foi lá que
Teddy Reno a descobriu

e transformou-a, do dia para
a noite, numa
cantora de sucesso
internacional.
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Fotos de
Ezio Vitale
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,f asamentos-relâmpago
v-*** divórcios, novos ca
samentos são coisas co-
muns no meio artístico
internacional. Mas casar
duas vezes com o mesmo
marido não é coisa que
acontece todo dia. Entre-
tanto, apesar de ser um
caso fora do comum, isto
vai acontecer com Rita
Pavone e TeHdv Reno. no

próximo dia 22 de agosto.
A cerimônia será realizada
em Ariccia, cidadezinha

perto de Roma, onde a

cantora tem uma casa ma-
ravilhosa. Cerca de 5 000

convites já foram envia-
dos e toda a imprensa eu-
ropéia se prepara para co-

brir o casamento da famo-

sa Pel di Carota (Pele de

Cenoura).

Levando em conta a

grande diferença de idade

— quase vinte anos —, o

casamento dos dois tem

se mantido longe das fo-

focas e de comentários

maldosos. Teddy foi seu

descobridor, orientou-a em

sua carreira e continua

cuidando de seus interéb-

ses. E a carreira de Rita.

que algum tempo atrás so-

freu um baque, volta ago-

ra com força total. Tanto

que, além de trabalhar na

TV italiana, a cantora, logo

depois do casamento, fará

uma excursão pelos Esta-

dos Unidos e países da

América Latina, como Bra-

sil e Argentina.

DIVÓRCIO CONCEDIDO

Ninguém achava possi-

vel que a amizade entre

Rita Pavone e seu empre-

sário Teddy Reno pudesse

dar em casamento. Mas,

para surpresa de todos,

o casamento aconteceu

mesmo, no dia 1.° de mar-

ço de 1968, em Lugano, na

Suíça. Casar naquele país

vizinho à Itália foi o único

meio que Rita e Teddy en-

contraram para legalizar

sua união. A notícia cau-

sou um certo escândalo

nos meios artísticos, pois

Teddy, que na realidade

intervalo — 14



idv Reno poderã dar um nome ao pequeno Alessandra Neii
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DEU TUDO ERRADO TÜT^**
sua carreira de cantor, ainda era casado com Vânia

Protti. Apesar do filho, tudo foi por água abaixo.

0 PAI NÂO QUERIArrsu^^Tet
dy, o pai de Rita se opôs ferrenhamente. Depois, acei-

tou as coisas e concordou com o casamento na Suíça.

se chama Ferruccio Ricor-

di, continuava casado, pe-
las leis italianas, com Va-

nia Protti. sua primeira
mulher. A anulação desse

casamento, que Teddy

obtivera no México, era

válida apenas em alguns

países, como a Suíça, mas

não na Itália.

Em 1969, quando seu fi-

Iho Alessandro Neil nas-

ceu, Rita escolheu a In-

glaterra para dar à luz o

menino. Pelas leis inglê-

sas. Teddy poderia reco-

nhecê-lo como seu filho e

dar-lhe o seu nome. Me-

ses atrás, depois de mui-

tas confusões, o parla-

mento italiano aprovou o

divórcio e entre os primei-

ros processos resolvidos

estava o de Teddy Reno-

Vânia Protti. O resultado

foi favorável e Rita poderá

considerar-se. também pe-

las leis do seu país, a se-

nhora Ricordi. O mais

importante de tudo é que

também o pequeno Ales-

sandro Neil poderá usar o

nome do pai na Itália.

UMA VIDA TRANQÜILA

O fato de ser uma canto-

ra internacionalmente fa-

mosa não impede que Rita

e o marido, nos momentos

de folga, levem uma vida

pacata ao lado do peque-

no Alessandro Neil. Nun-

ca, em toda a sua carreira,

a cantora se deu ares de

grande estrela, preferindo

a intimidade da sua casa

às badalações noturnas.

Alternando sua vida entre

a mansão de Ariccia e a

da cidade de Lattecaldo,

no cantão Ticino (Suíça

italiana), ela e Teddy pro-

curam estar perto do filho,

cuidando de sua educação

e acompanhando seu eres-

cimento. E, quando preci-

sam viajar para cumprir

compromissos artísticos,

o pequeno fica com a mãe

de Rita, que, antes da fi-

lha casar, era sua acompa-

nhante inseparável. •
intervalo — 15
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ĉ- i-* onsiderado

um dos ídolos da

juventude, Wande-

co é capaz de fazer

delirar um auditó-

rio inteiro quando
se apresenta em

shows ou progra-
mas de televisão.
Seus discos estão

sempre nas para-
das de sucesso e

seu nçme também

é conhecido fora

do Brasil.

A té algum
tempo atrás, êle

conservava a ima-

gem de 
"bom 

me-
nino", que criara
no começo de sua
carreira artística.
De repente, surgiu
um novo Wandeco:
cabelos encaraco-
lados, roupas mo-
deminhas e um re-
bolado todo espe-
ciai, no melhor es-
tilo de Tom Jones.

E
ntre as

roupas modernas

que êle usa, esta,
à esquerda, ganha
em extravagância.
A parte superior
das calças é de
couro marrom-cla-
ro, imitando um
short. O resto é de
veludo marrom-ca-
fé. A camisa no
mesmo tom do
couro e cinto com
fivela de metal.

Fotos de
F. Albuquerque
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Para as tardes

de calor,

um blusão de

algodão estampado,

como êste

da foto acima,

é a pedida.

Calças

de côr única.

Um smoking

não pode faltar

no guarda-roupa

de um cantor

famoso

como Wandeco.

E êle está aí,

na foto à esquerda.

Veludo

manchado

em marrom e

amarelo

é o tecido das

calças à esquerda,

usadas com camisa

de mangas

bem buf antes.
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Ele § um psicanalista formado e conformado, quase reformad

DR FRAUDE E MES
Muito mais um filósofo do que um psicanalista,

o dr. Sigismundo Fraude dedica-se à reflexão nas horas vagas e cria algumas máximas
importantes como esta: 

"Prefiro 
mil vezes ser um milionário em Paris

do que um mendigo em Jaearépaguá". Mas o forte mesmo de suas análises
são as conclusões a que chega nas entrevistas,

quando se aprofunda nos diversos problemas existenciais, deixando sempre
seus clientes 

"na 
dele". Criado por Max Nunes, o dr. Sigismundo Fraude

é vivido na televisão pelo humorista Renato Corte Real,
dentro do programa 

"Faça 
Humor, Não Faça a Guerra", da Rede Globo.

"Nunca escrevi
um livro.

Sempre os compro

prontos,
na livraria,

e às vezes
nas bancas

de jornais."

"Nâo somente

acho que
o complexo de Êdipo

é irreversível,

como nem sei
o que é isso."
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"Não dou mais
consultas

a domicílio,

porque
não agüento mais

carregar

o diva nas costas."
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nas desta vez deitou-se no diva para falar a intervalo

M MUITO LOUCO
^ -¦ __^__— «Na micanálise.

um cliente
com tamanho complexo

de Electra,

que só voava
de Caravelle."

"Às vêzes,
fico na fossa.

Só não me consulto

porque sei

que cobro
muito caro."

"Geralmente,

dou alta
a meus clientes

assim

que eles começam
a deixar

de pagar."

"É verdade

que os homens
ficam mais loucos

do que as mulheres.
Mas adivinhe

o que faz
os homens

ficarem loucos..."

Na psicanálise,
a gente

junta as coisas
e obtém

resultados
surpreendentes.

Por exemplo:
uma mão tem
cinco dedos;

um mamão tem
novecentos caroços."
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sonagem mais discutido de 
"O Homem aue neve Morrer"

TANTA CRUELDADE ?
dos procuram analisar o ambíguo protagonista de 

"J HonKjn^Dtv-^Mojw_.

TERVALO reúne Janette Clair (autora da novela), Gloria Menezes (a grande m

nriteS Ester ex-mulher de Otto), e o mesmo Jardel Filho, criador de um pa-

, 
'TSmmSTSm^-e^ 

Ot<o MM. O resultado,* surpreendente:

to s^da ficção e vir!* um homem como muitos, com suas amb.coes e m.ster.os.

Glória:
com Otto

sofri muito
\tendendo INTERVALO,

Gloria Menezes

analisou a personalidade
de Otto Müller,

como se fosse Ester:
"Otto 

é uma personalida-

9 neurótica, com caracte-

sticas de retardamento

ental. Suas obsessões —

amor materno, o filho,

j mesma — bem dizem

omo êle é. Com suas ma-

as e alterações de gênio,

le conseguiu transformar

linha vida num verdadeiro

íferno. Como se isso não

astasse, levou para sua

rópria casa a amante, ves-

da com a capa de secre-

ária. Ela sempre se coloca

o lado de Otto, quando

ste inventa alguma coisa

ara me atormentar ainda

______P^_____B y^^^B

mais. Por tudo isso, sempre

sofri muito. O aparecimen-

to do dr. Ciro representou

para mim uma esperança

de libertação, enquanto mi-

nhas atenções para com

êle despertaram, ainda

mais, os instintos bestiais

de Otto, que, além de me

perseguir, ameaça matar

Ciro t fazer mal ao me-

nino que temos, Otto e eu".

Jardel:

Ítto 
é um

e doente
Jardel Filho, que,

na pele de Otto Müller,

vive um dos melhores

papéis já apresentados

pela televisão

em qualquer época, é

um tanto condescendente
com o seu personagem:

"Certo, 
é ambicioso, ra-

ista, mau-caráter. Mas.

videntemente, uma perso-
alidade psicótica. Criado

ntre nazistas até os nove

nos, êle sofreu deforma-

ões que poderiam ser sa-

adas, posteriormente, atra-

és de uma reeducação e

as poderosas forças de

coação social. Mas, eviden-

temente, não encontrou na-

da disso. Êle subiu só por-

que foi capaz de intimidar

os outros, aos berros, sem

a menor reação. De quem

seria, então, a culpa? Mons-

tros, assim, existem, mas

descarregam sua maldade,

quase sempre, sobre os

próprios responsáveis pela
sua formação. Cruzaram os

braços, deixaram-no eres-

eer, é como criar um ja-

caré no quintal: de repente,

a gente se apercebe de

que o brinquedo virou fera.

Nu __-- cie Otto muno.,

depois que se o deixa gal*

gar um lugar na sociedade,

é difícil removê-lo e, mui-

to mais, convencê-lo de

que o que lhe seria ade-

quado era um tratamento

psiquiátrico. Agora, já o

Janette:
a culpa é

do nazismo
Janette Clair
analisa assim

o personagem
criado por ela:

"Em 
1928, Werner von

Müller conheceu uma boni-

ta e prendada moça, Cata-

rina, com quem se casou,

na Alemanha. Ali viveram

por algum tempo e dois

anos depois nasceu Otto.

Werner von Müller inte-

grou-se no movimento na-

zista, chegando a major das

tropas SS. O pequeno Otto

era levado a todas as reu-

niões populares dos segui-

dores de Hitler e, com isso,

assimilou muita coisa do

espírito nazista. Em 1938,

um ano antes de estourar

a II Guerra Mundial, Cata-

rina, por não suportar mais

viver na Alemanha, apanhou

Otto e veio com êle para o

Brasil. O marido ficou lá.

HE
M#w
m '^Ú
gr m

^tmi

deixaram cercado de baju-

ladores e mais forte do que

os poucos que resistem ao

seu domínio, como Ester e

Baby, este eventualmente.

Otto é doente e, tanto

quanto aos outros, paula-

tinamente se destrói".

'"*-__i_--lk-_. -*&SP&m
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so, julgado e condenado,

mas conseguiu fugir para

a Argentina, dirigindo-se,

posteriormente, para o Bra-

sil. onde iniciou a busca

de Otto. Werner von Müller

aparecerá nos próximos

capítulos. Quanto ao racis-

mo de Otto, explica-se por

que. quando era menino,

surpreendeu sua mãe nos

braços de um negro. Isso

ciusou-lhe tremenda im-

pressão e o ódio contra os

pretos foi aumentando pau-

latinamente, até atingir a

obsessão. Por esses deta-

lhes, percebe-se que Otto

trazia dentro de si o mi-

cróbio do nazismo e do ra-

cismo, fatores predominan-

tes em sua personalidade

doentia. Com relação a

Ester, seu casamento com

Otto, posterior desquite e

a fixação no filho, nada di-

rei: a trama é muito bem

elaborada. E. se eu contar,

que graça vai ter?" j

Psicólogo:
éum

imaturo
O dr. Rubens Nallin,

psicólogo formado

pela PUC, São Paulo,

fêz uma rápida análise
da personalidade

de Otto Müller:

O personagem é instável,

alterna exaltação com de-

pressão: isso significa um

não amadurecimento emo-

cional, fenômeno típico da

adolescência, lem compor-

tamento autoritário, opres-

sor, desumano. Digo desu-

mano não em sentido de

crítica, porque uma perso-
nalidade é aquilo que seus

problemas permitem. Êle é

prepotente para compensar

sua fraqueza, pois existe

uma fixação em relação à

mãe (sempre que precisa
un dpüiü üü proiCÇuO pre
cura a mãe, atuando como

criança). Ao defrontar-se

com uma dificuldade, bus-

ca a mãe: seria uma re-

gressão. Precisa demonstrar

força para ocultar sua

imaturidade.
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Levem algum lemos e noo
usem pintura para ver este filme

%\ ##LOUE STORV
ns LHGRimns que

ÜBLEIH miLHOES
Os meios intelectuais do mundo inteiro

já começam a acreditar que o filme,
apresentado no Brasil com o título de

"Uma História de Amor", vai influenciar
toda uma geração, provocando

uma volta ao romantismo
em todas as artes.

W v^\****m i j I m
AZ Mm** m

_______à k^m fl ___________ 152 ^*\W ~'v^_______________________________P
M ^l\\M MÊ&JÊ C
__________ ____________________¦ ____________HU__'*tfl _______r *' 1

____________________________________________ HksS ______¦m"%í4»!>'«hH __B

Boi" "^^^nP^fl

lá WM \m W
___________ ^_______ __________________________fl ^___|r^ ^!________________________.

Os 

rios de lágrimas der-
ramadas em todo o
mundo pelos que as-

sistiram 
"Love 

Story" é
um fato quase que inacre-
ditável. Exatamente por-
que nos dias atuais o ci-
nema desligou-se das his-
tórias românticas, partindo
para uma linha erótica ou
de protesto e quebrando
com todos os tabus. O su-

cesso deste filme vem

provar que o estilo água-
com-açúcar está voltando
e que, apesar desta onda
toda de sensualismo, as

pessoas ainda guardam
algo de romântico dentro
de si. Na verdade, o tema
de 

"Love 
Story" nada traz

de novo e muito se parece
com os contos de fadas

que nos contavam quando

éramos crianças. A única
diferença é que, em vez
do tradicional 

"e 
viveram

felizes para sempre", a
mocinha acaba morrendo.
No mais, tudo é igual. Uma

gata borralheira transfor-
mada em estudante univer-
sitária, filha de família
modesta, que ama e é ama-
da pelo príncipe, também
transformado em estudan-

te, mas de família riquís-
sima. O pai de Oliver Bar-
ret, como é de se esperar,
não quer o casamento com
a pobre Jennifer Cavilleri.
Contra tudo e todos, po-
rém, eles casam, vivem
entre alegrias e dificulda-
des financeiras, até que a
mocinha morre, quando a
felicidade estava perto. Re-
sultado: lágrimas gerais.
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AIITÍID C ATflDCC ______ IP AM DlPflC O autor do romance, Erich Segall (foto, durante o Festival
MUI Ull C AlUnCu rlUHIfl nlUUO de Cannes) e os atores Ryan ONeal e Ali McGraw (cenas
do filme) já ficaram ricos com os direitos de exibição da película, que bateu todos os recordes de bilheteria do
mundo, superando mesmo o sucesso alcançado tempos atrás por 

"E 
o Vento Levou" e "A Noviça Rebelde".

NINGUÉM RESISTE

Edward G. Robinson, ve-
terano ator de cinema, ho-

je com 73 anos de idade,
chorou ao ver o filme, na
avant-première. O presi-
dente dos Estados Unidos
Richard Nixon, tentando
esconder a emoção, apenas
falou: 

"Eu 
recomendo o

filme". E homens e mulhe-
res, quadrados e prafren-
tex, todos se emocionam
com esse enredo antigo,
mas modernizado por uma
linguagem cheia de gíria
atual, que venceu em ren-
da 

"E 
o Vento Levou" e

"A 
Noviça Rebelde". O li-

vro vendeu mais de dois
milhões de exemplares em
todo o mundo, sendo a
maior tiragem de primeira
edição que já aconteceu
em livros de bolso.

Enquanto isso, os produ.
tores do filme ficam cada
vez mais ricos. O autor da
história, Erich Segall (que
foi um dos roteiristas do
"Submarino Amarelo", dos
Beatles), vê sua fama e

sua conta bancária aumen-
tarem a cada dia, assim
como os dois atores: Ryan
0'Neal e Ali McGraw. O
sucesso subiu um pouco
à cabeça de Ryan, que dei-
xou a segunda mulher,
Leigh Taylor-Young. AH
está feliz com o segundo
marido, Robert Evans, vi-
ce-diretor da Paramount,
companhia produtora de
"Love 

Story". Somente
Arthur Hiller, diretor do fil-
me, é o menos falado, ape-
sar de ter feito um bom
trabalho. •

intervalo — íl

___-



Maria Claudia a multa diferente da nalva de Renato da neveia

GOSTO MESMO

CINEMINHA
Para os telespectadores o

papel de Maria Cláudia em
"Minha Doce Namorada" não é dos

mais simpáticos, mas para
ela Verinha não requer

grande esforço de interpretação.
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Algum 
tempo atrás o

nome de Maria Cláu-

dia apareceu ligado ao de

Chico Anísio, num roman-

ce que eles faziam quês-
tão de desmentir e que
outras pessoas se empe-

nhavam em afirmar que
era verdade. O caso aca-

bou não dando em nada e

Maria Cláudia continuou,

tranqüila, seu trabalho na

televisão e no teatro. Ho-

je, ela aparece como Ve-

rinha. a noiva de Renato

em 
"Minha Doce Namora-

da", e considera o seu pa-

pel fácil de ser vivido.
"Verinha não chega a me

causar nenhum problema
de interpretação. Ela é

apenas uma menina rica,

fútil. vazia, sem grandes

pretensões. O seu maior

Antes de ser atriz
de telenovelas,
Maria Cláudia foi
apresentadora dos

programas da Rede Globo.

sonho é casar, encontrar

um cara que a sustente,

para que possa levar a

vida de uma mulher da so-

ciedade. Às vezes entra

em algumas frias mas, co-

mo é muito viva, sempre

sabe se sair muito bem."

Considerada uma das

atrizes mais bonitas da

Rede Globo, muita gente

pensa que Maria Cláudia é

uma mulher badalada. Ela.

porém, considera-se uma

moça pacata, que não gos-
ta das badalações em boa-

tes e jantares em grandes
restaurantes. Prefere visi-

tar os amigos ou então

recebê-los em sua casa

para um bate-papo. 
"As

pessoas pensam que ser

moderna é ser badalada

No meu caso é bem dife-

rente, prefiro o papo com

os amigos ou um cinemi-

nha. Enfim, levo uma vida

bem tranqüila, muito dife-

rente das pretensões de

Verinha."

NADA DE PLANOS

Além de trabalhar em

televisão, Maria Cláudia

gosta muito de fazer tea-

tro e. até algum tempo

atrás, ela podia ser vista

tôdas as noites no elenco

de 
"O 

Camarada Mious-

sov". Agora, enquanto es-

pera outra oportunidade

para voltar ao teatro, a

atriz confessa que não faz

nenhum plano para isso.
"Acho 

que não se deve

fazer planos para nada.

Tôdas as vezes que plane-

jei alguma coisa, tanto no

setor profissional como

sentimental. deu iuuu

errado. Por isso. deixo que

as coisas e as pessoas
aconteçam em minha vida.

.sem fazer plano algum.

Assim, acredito que tudo

dê certo." •
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Ela adia que ficou um limo e recomenda o tratamento aos amigos
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Reportagem de
Wládimir Soares

Fotos de
J. Ferreira da Silva

A/íartinha está tão entu-
*iY1 siasmada com o

peeling (renovação da pe-
le através de lixamento),

que até já recomendou a
Vanusa e a Taiguara, am-
bos com problemas da
mesma natureza: 

"Façam

êsse tratamento, tenham
confiança. Os resultados
são surpreendentes". A
cantora se submeteu ao

peeling dia 27 do mês pas-
sado, na clínica de cirur-

gia plástica do dr. David
Serson, em São Paulo:
"Na 

hora, fiquei com mê-
do de que estragassem
meu rosto, muito sujeito
a inflamações. Mas os
médicos, pacientemente,
me convenceram de que
não haveria perigo. Mes-

intervalo — 26

mo assim, estava tão
tensa que a enfermeira
não conseguiu me aplicar
a anestesia, nas primeiras
tentativas. Depois, foi tu-
do muito tranqüilo. Se fôr

preciso, faço outro peeling
e, desta vez, sem nenhum
temor. Minha pele ficou
lisinha como de bebê!"

APRENDEU CROCHÊ

Dois dias na clínica e
outros mais em casa, proi-
bida de sair, para esperar
a recomposição da pele,
mobilizaram, em Martinha,
uma grande dose de pa-
ciência. 

"Joguei 
baralho,

cuidei uni pouco do rneu

próximo LP e até aprendi
a fazer crochê. Mamãe

(d. Rute) foi minha enfer-
meira." A cantora, porém,
teve uns momentos de

pesadelo: 
"Foi 

quando
passou o efeito da anes-
tesia. A todo momento, eu

via uma mulher de xale
cinzento e uma mesa mui-
to grande, impedindo a

passagem das pessoas".

FOI POR NECESSIDADE

O que ela não quer que
se diga é que a operação
foi feita por capricho, ou

por vaidade: 
"Claro, 

da-

qui pra frente vou apare-
cer melhor na televisão e
em fotografias. Mas a ver-
dade é que me submeti ao

peeling por causa das in-
flamações. Meu rosto doía
muito e quase sempre is-
so acontecia quando eu
estava fora de São Paulo,
csusando-me sérios trans-
tomos. Quando voltava
das excursões, não sentia
mais nada. Até que, no
mês passado, senti muitas
dores e resolvi procurar
uma clínica". Quase total-
mente recuperada, logo
voltará a cantar. •

de mim
noun
Espinhas e cravos sempre foram

problema para Martinha.
Suas fotos tinham que pegá-la
num determinado ângulo, para

que as imperfeições da pele
não aparecessem. Na televisão,
às vezes tinha de usar
maquilagem exagerada.
Tudo isso passou:
ela fêz peeling.
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CROCHÊ AJUDA O crochê ajudou Martinha

(foto) a esperar pela re-
cuperação completa. Para passar o tempo, ela esco-
lheu algumas músicas inéditas de seu futuro disco.
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O baiano era aguardado sexta-feira última, mas perdeu a viagem por causa de atraso nos papéis

CAETANO CHEGA PARA GRAVAR
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Confirmado. Caetano é eaperado

no Brasil, com sua esposa Dedé,

ou com seu amigo, Gilberto Gil.

Quem 

foi. sexta-feira
última, ao aero-

porto de Viracopos

(SP) para receber Cae-

tano Veloso. perdeu
tempo. O baiano deve-

ria chegar, realmente,

pela BUA, às 11 horas,

mas, por não ter apron-

tado os papéis a tem-

po, deixou de embar-

car, em Londres. Em

todo caso, se conse-

guir pegar o avião des-

ta segunda-feira, gra-
vara imediatamente um

especial para a Rede

Associada, e aparecerá

no 
"Programa Flavio

Cavalcanti" de São

Paulo, na terça-feira,

quando estreará o es-

petáculo. Os produto-
res contam, também,

com a presença de um

outro baiano famoso,

João Gilberto, cujos

compromissos com a

Rode Globo já estão

superados (êle não

quis trabalhar, é o

que dizem). Caetano
deverá chegar acom-

panhado de sua espô-

sa, Dedé, ou. se qui-
ser fazer uma sur-

presa maior, de Gilber-

to Gil, também cogi-

tado pela produção do
"Flavio 

Cavalcanti". O

certo mesmo ó que

lhe foram remetidas

duas passagens e há

fundadas esperanças

de que êle esteja esta

semana em São Paulo,

uma vez que confirmou

a viagem, sem, contu-

do, especificar o vôo.

Depois de cumprir

seus compromissos
em São Paulo. Caeta-

no irá à Bahia, para
rever a família. Passa-

rá dois dias em Santo

Amaro e o fim de se-

mana na casa de um

amigo, que Já tem tudo

preparado para a sua

chegada, na praia de

Ondina. em Salvador.

O boato de que êle

chegara com Florinda

Bolkan foi desmen-

tido. •

UMA VEZ MAIS NA BAHIA — Em janeiro,

Caetano e Dedé afirmaram que voltariam

logo. João Gilberto (ao lado) já voltou.

•***\V: 
/jM *jfir ¦

V|£ Dia 16 próximo,
V»> irá ao ar, simultâ-
neamente, pela TV2

Cultura (SP) e pela
TV Globo (SP), às
18h30, o primeiro ca-

pítulo de 
"Meu Pe-

dacinho de Chão". A

novela do Canal 2 re-

presenta uma nova
experiência, na faixa
de TV educativa, sem

prejuízo do romance

que sua história desen-
volve.

•4í* Vinte mil pessoas aplaudiram,
*ív no Madison Square Garden,

em Nova York, a volta de George

Harrison (foto) e Ringo Starr, atuan-

do juntos em público. No mesmo es-

petáculo, apresentou-se Bob Dylan,

que há dois anos vinha se esqui-

vando de promoções desse tipo.

Todo mundo gostou dos três, mas

os maiores aplausos foram mesmo

para Ravi Shankar. o citarlsta hindu.

A renda, de 250 000 dólares, rever-

teu em benefício das vítimas dos

terremotos e da guerra civil no

Paquistão.

VÁ AO
IBIRAPUERA
CONHECER
MELHOR O
SEU
EXÉRCITO.

20 a 25 de agosto de 1971.

Você tem uma semana para ver

TOM: «NÃO ESTOU DEVENDO NADAÍr°E%o.TxTSXTqu^:.â?
Tanques e carros de combate para seus

Toni 
Tornado ficou

sabendo através
dos jornais que a casa

do seu suposto fiador,

Henrique Alves Frias,

62 anos, num subúrbio

do Rio de Janeiro, ia

ser leiloada porque Ôle

não pagara o aluguel

do apto. n.° 803 da rua

Benjamim Constant, 84.
"Fiquei 

tão alucinado

que corri para casa e

chorei. Nunca vi tanta

calúnia." S*ia mulher.

Aríete Salles, diz que
cada vez que o nome

do marido é ligado a

escândalos, êle cal
em depressão: 

"O

Toni é uma pessoa
muito sensível, reage

como uma criança in-

defesa. Êle sofreu

muito". Toni afirma

que não tem nada a

ver com a cobrança

judicial: 
"Eu morava

na rua Bolivar. Estou

à disposição da justiça

para qualquer esclare-

olmento, em casa ou

no trabalho. Minha

consciência está tran-

qüila: eu não devo

nada". •

flljjj Br ^^^ fl

filhos passearem, barcaças para navegarem

no lago, exibições de cães amestrados.

E mágicos.
E êste ano o Exército terá surpresas

para universitários. De 20 a 25 de agosto,

você e sua família já têm programa.
Conhecerem melhor o seu Exército.

Visite a Expo-Ex 71.
Tudo é de graça. Até a entrada!

II EXÉRCITO-2.8 REGIÃO MILITAR
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da TV

Êle não quer pássaros nas gaiolas, por isso está sofrendo muito

JOSÉ MESSIAS AMEAÇADO
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A campanha já deu alguns resultados,

mas vai demorar muito até

conseguir vitória completa.

José 

Messias teve
de mudar-se às

pressas do bairro de
Fátima, Rio, onde mo-
rava há muitos anos,

por causa da campa-
nha que vem desen-
volvendo no 

"Programa

Flávio Cavalcanti" con-
tra a criação de pás-
saros em gaiola. Até
ameaças já fizeram,
através de sua filha, a

quem dizem que vão
"cortar 

a orelha do Zé

pra dar aos passari-
nhos". Descobriram
também o número do
telefone particular do

jurado da TV Tupi e

passaram a ligar de
madrugada, com toda
espécie de ameaça.
Mas nada disso vai fa-
zê-lo desistir da cam-

A ARTE DE MAGOAR OS AMIGOS — Na luta para soltar os passa
ros, Messias conseguiu magoar muitos amigos. Os primeiros foram
Flávio Cavalcanti e sua esposa (foto), que possuem um viveiro.

panha: 
"Tenho 

horror
a ver pássaros em

gaiolas. Sérgio Bitten-

court, por exemplo,
mora em apartamento
e tem inúmeras gaio-
Ias em casa. É um ab-
surdo. O próprio Flávio
incentiva a criação de

pássaros presos, atra-
vés de seu programa".

UMA LEI
DE PROTEÇÃO

José Messias vai

mais longe: quer a

criação de uma lei es-

pecial que proíba tal

coisa, ou pelo menos

regulamente a ação

dos criadores. Enquan-

to isso, prossegue na

tentativa de convencer

o público, através da

televisão, a soltar os

pássaros. A campanha

já vem surtindo efei-

to, pois recentemente

mais de 2 000 passa-
ros que viviam engaio-

lados nos aviários de

Nova Iguaçu (RJ) fo-

ram soltos. Êle mesmo

fêz questão de ler a

notícia na TV: 
"Fico

muito feliz com isso,

pois o povo está en-

tendendo o sentido de

minha campanha". •

« 
Ti0

Maneco
vira
serie

de TV
O 

filme nacional 
"A»

Aventuras de Tio

Maneco" vai virar se-

riado de televisão. Pa-

ra isso, o produtor Ro-

berto Farias já entrou

em entendimentos com

uma emissora do Rio,

que está interessada

em comprar as fitas,

enquanto os atores

Mauro, Mário Luiz e

Maurício Farias, filhos

do produtor, já têm

prontos vários rotei-

ros. Tio Maneco foi

^^^^B B^~-

criado por Flávio Ml-

gliaccio e deu exce-
lente bilheteria, dal a

idéia de levá-lo para a

TV. Os rotelristas-ml-

rins vão incluir muitos

bichos nas histórias,

principalmente aqueles

que mais despertam a

curiosidade das crian-

ças: elefantes, girafas,
macacos e onças, mas

acrescentarão também

robôs, discos voado-

res, índios e até má-

gicos. •
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ELES FAZEM O ROTEIRO — Mauro, Mário
Luiz e Maurício Farias (foto) fazem roteiros

para os filmes que serão mostrados na TV.

A GRANDE PARADA

A*. '/^ímmmmt.

^Ç TOP HIT NACIONAL: s^~
THAT'S WHAT I WANT ^^"^"«v^ Square 

Set — Epie ^ - ^^

Os três discos mais vendidos na semana, em todo o pais,
e entre eles o favorito do público, de acordo com a
"Grande Parada Brasil". Rádio Tupi (SP), no ar aos do-
minnnc rl«« 11h15 k% 13H30 nrnHurãn t\m Wmiri.r Çjtntnc

e apresentação do disc-jóquei Enzo de Almeida Passos.

CURITIBA (Carlos Marassi,
Rádio Clube Paranaense)

Io THATS WHAT I WANT
— Square Set — Epie

2.° WHAT IS LIFE — Geor-
ge Harrison — Apple/
Odeon

3° ANOTHER DAY — Paul
McCartney — Apple/
Odeon

PORTO ALEGRE (Ronaldo
Edson, Rádio Farroupilha)

l.° HAVE YOU EVER SEEN

THE RAIN — Creedence
C. Revival — RCA

2° AVE MARIA DO MOR-
RO — Eduardo Araújo —

Odeon

3° BOÊMIO DEMODÊ —
Paulo Vinícius — Copaca-
bana

BRASÍLIA (Gonçalves Filho,
Rádio Planalto)

Io THATS WHAT 1 WANT
Square Set — Epie

2 ° HERE COMES THAT
RAIN DAY FEELING
AGAIN — The Fortunes

Odeon

3.° VIVA MARIA — Paulo
Diniz — Odeon

RECIFE (Assis Gondim. rádios
Clube e Tamandaré)

Io ANOTHER DAY — Paul
McCartney — Odeon

2° POWER TO THE PEO-
PLE — John Lennon —

Odeon

3° WHAT IS LIFE — Geor-
ge Harrison — Apple/
Odeon

GOIÂNIA (Robinson Macha-
do, Rádio Clube de Goiânia)

1.° MINHA HISTÓRIA —

Chico Buarque — Philips

2.° HAVE YOU EVER SEEN
THE RAIN — Creedence
C. Revival — RCA

3.° O FIM — Mauro Sérgio
— Beverly

VITÓRIA (José Roberto Mig-
none, Rádio Vitória)

1.° IF — Bread — Philips

2° ANOTHER DAY — Paul
McCartney — Odeon

3° COCO VERDE — Gérson
Sampaio

BELO HORIZONTE (Hamilton
Macedo, Rádio Guarany)

1° VOCÊ TAMBÉM É RES-
PONSÁVEL — Dom e
Ravel — RCA

2.° VOCÊ ABUSOU — Antô-
nio Carlos e Jocafi —

RCA

3° MINHA HISTÓRIA —

Chico Buarque de Hollan-
da — Philips

SALVADOR (Cristóvão Ro-
drigues, Rádio Sociedade)

1.° BOÊMIO DEMODÊ —

Paulo Vinícius — Copaca-
bana

2° AVE MARIA DO MOR-
RO — Eduardo Araújo —

Odeon

3.° ANOTHER DAY —

Paul McCartney — Ap-
ple/Odeon

GUANABARA (Odayr Mar-
zano, Rádio Tupi)

1.° IF — Bread — Philips

2.° HAVE YOU EVER SEEN
THE RAIN — Creedence
C. Revival — RCA

3.° QUEM MANDOU VOCÊ
ERRAR — Cláudia Barro-
so Continental

SÀO PAULO (Ibope)

I.° SÓ QUERO — Evaldo
Braga — Philips

2° THATS WHAT I WANT
— Square Set — Epie

3° TOAST AND MARME-
LADE FOR TEA — Tin-
Tin — Philips

intervalo — 28
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"Não

temos
saudade i

do
passado"

Leonor Navarro e

Augusto Barone têm

muitos anos de

trabalho no

teatro e rádio.

Agora ó a TV.
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OLHA A MAE DO RUCO!
Ela é mais do que uma fã, que não perde

um só programa de Chacrinha e não liga para as brincadeiras

que fazem em torno de sua idade avançada.

O 
velhinho maníaco

da novela 
"Hospi-

tal" (TV Tupi) e a se-

nhora idosa, de chapéu

emplumado e pele de

raposa nos ombros,

formam o casal de

mais antigos atores de

São Paulo Êle, Augus-

to Barone, gaúcho, nas-

ceu em 1901. Ela, Leo-

nor Navarro, não con-

ta a idade: 
"Sinto-me

jovem, capaz de fazer

ainda muitas coisas.

Não ligo para o calen-

dário nem para o es-

pelho". Mas diz que
tem mais de trinta

anos de teatro.
Augusto começou

em 1918, como ajudan-

te de contra-regra. A

partir daí trabalhou em

todas as companhias

importantes de teatro

que existiram no Bra-

sil, incluindo Chabi Pi-

nheiro, Alda Garrido,

Io, Arruda Prata. Zapa-

rolíi. 
"E 

também com

Procópio Ferreira. Foi

por volta de 1927. Bibi

era pequena e eu a

carreguei no colo mui-

tas vêzes..." Seu per-
sonagem. em 

"Hospi-

tal", é o velho Dioní-

sio, que sempre pro-
cura por um médico

que não existe.
Leonor, conhecida na

novela como 
"a 

mulher

do cachorrinho", por-

que sempre entra com

um pequinês, fêz tea-

tro de revista, come-

dia, drama e radiotea-

tro. 
"Por 

isso me sinto

tão bem na TV, onde

quase tudo é igual.

Maquilar-me, trocar de

roupa, tudo isso me

recorda o teatro, que
é o que mais aprecio.

Aliás, ainda quero me

apresentar no Rio, on-

de fui criada, com al-

Augusto Barone, que
foi diretor de radiotea-

tro durante dezoito

anos, na rádio São

Paulo, lembra: 
"Quan-

do começou a onda

das novelas, achei que

ela logo acabaria. Mas

foi ao contrário. Algum

tempo depois, estava-

vamos com 22 novelas

no ar. Era novela das

8 da manhã até às 10

da noite. Não tenho

saudades de nada, por-

que fiz tudo que pode-
ria ter feito. Só uma

coisa acho diferente:

naqueles tempos, os

atores eram mais bem

pagos e os extras ti-

nham salários mais

baixos. Mas nunca hou-

ve diferença tão acen-

tuada como hoje, quan-
do alguns ganham for-

tunas e outros muito

pouco". e

\ uando Chacrinha

grita 
"Olha a mãe

do Ruçol", todo o au-

ditório e as câmaras

se voltam para uma

velhinha que está In-

variàvelmente na quin-

ta fila da TV Globo.

Ela é dona Amélia Fer

nandes Martins, que

há vários anos faz par-

te do auditório alegre

e descontraído dos pro-

gramas do Velho Guer-

reiro. O Ruço é Pedro

de Souza e Silva, que

está há vinte anos na

TV, onde já fêz de tu-

do mas acabou mes-

mo com a função de
"boom-man", ou seja.

o homen. que maneja

os microfones no pai-
kl- I. Jrrr.^

Amélia não é sequer

parente de Pedro, mas

para Chacrinha isso

não tem importância

nenhuma, o que vale é

a alegria, a improvisa-

ção. Ele fala na mãe

do Ruço, como fala na

mãe de Wanderley

I Cardoso, no Marron,

no Pacote e no Nelson

TUDO É BRINCADEIRA — Na verdade dona

encara tudo isso como uma brincadeira.

Ned. Ultimamente Cha-

crinha escolheu uma

nova 
"vítima" 

para os

seus improvisos, o

Lúcio Mauro, que é

chamado a todo mo-

mento, a pretexto de

nada. Quanto ao Ruço,

êie acha que 
"traba-

lhar nos programas de

Chacrinha é como um

colírio para os olhos,

pois além da gente se

divertir à beca, tem

aquele desfile constan-

te de mulheres boni-

tas, de todas as ida-

des". e

Mesquitinha, Nino Nel- guma peça.

Êle e a cara do Mazzaropi
A 

semelhança de Roberto Gárbi com Mazzaropi Já é um problema e, co-

mo se não bastasse, êle resolveu se tornar conheoido artisticamente

pelo nome de Chico Fumaça justamente na época em que o conhecido

comediante estreava um filme com o mesmo nome. Tudo isto já foi mo-

tivo de algumas discussões, mas, apesar de fazer o mesmo gênero de

Mazzaropi, a situação financeira de Roberto parbi não é das melhores.

Seu filme, 
"Mágoas de Caboclo", foi muito bem comercialmente, mas o

dinheiro não entrou. Criado na roça. êle teve oportunidade de assimilar o

jeitão caipira e. através de um circo, qje um dia chegou em sua cidade-

zinha, Roberto começou a carreira

artística. Mais tarde, comprou

.seu próprio circo, onde

descobriu que
poderia usar

a semelhança com Mazzaropi

para agradar ao público.

Mesmo assim, o Chico Fumaça

faz questão de

frisar que nunca

houve nada de pessoal
entre êle e o velho Mazza

e considera-o um

excelente profissional.
M0 

público é

que cria
as situações,

associando-nos
logo."
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UM COLÍRIO PARA RUÇO — Para Pedro de Souza e Silva, o Ruço,

as bailarinas do Chacrinha (na foto, com êle) são 
"um 

colírio" que

alegra o seu trabalho na TV Globo, onde maneja os microfones.

intervalo — 29
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Ela conquistou o mundo com o samba e o seu jeito todo brejeiro

AINESOÜECIVEL
CARMEM MIRANDA
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0 beijo inexplicado
Numa das últimas

apresentações do pro-
grama 

"Cidinha Livre"

(Tupi. Rio), Claudette
Soares e Sílvio César
fizeram parte do qua-
oro 

"Love 
Story', on-

de sempre se apresen-
ta um casal romântico.
Durante o ensaio, Clau-
dette e Silvio, ao ter-
minarem de cantar

um 
"pout-pourri" de

músicas românticas,

ensaiaram também um

beijo cinematográfico.

Ao contrário do que
todos esperavam, o ca-

sal resolveu não fa-

zer o mesmo quando
o programa estava no

ar. Deram uma de ti-

midos, e se negaram

intervalo — 30

o repetir o beijo. Ci-
dinha insistiu e o audl-
tório queria ver o bei-

jo que, depois de mui-

ta onda dos dois,

aconteceu. Claudette

saiu de cena e sumiu,

enquanto Sílvio César,

muito sem graça, de-

clara o seguinte pro

pessoal nos corredores

da TV Tupi: 
"Olha, 

se

nBO TOSSC O O0tOfW CJU6

ela usa, o beijo teria

sido muito melhor. O

que ficou chato mesmo

ó que a minha namo-

radinha está iá no

auditório e agora eu

não sei como vou ccn-

seguir explicar dlrelti

nho isso pra ela", e

A cantora nasceu em Portugal,

em 1909, e faleceu, aos 45 anos,

na sua mansão de Hollywood.

A 
sobrevivência da
imagem de Car-

mem Miranda, dezes-

seis anos depois de

sua morte, pode sur-

preender muita gente,
mas não surpreenderia
a própria. Portuguesa

que se tornou famosa

cantando sambas bra-

sileiros nos Estados

Unidos, a esfusiante

cantora de olhos arre-

galados estava acostu-

mada ao impossível

desde os primeiros
anos da sua carreira

artística. Em sua es-

tréia no teatro de re-

vista, ela foi escalada

para cantar depois do

quadro de uma peça
de Luís Peixoto, que
mostrava uma rua de

prostitutas e quase

provocou um quebra-

quebra dos espectado-

res. Aplacada a exal-

tação do público, quan-
do o pano se abriu no-

vãmente, a menina Car-

mem apareceu cantan-

do seu numerozinho

muito assustada. No

dia seguinte, os críti-

cos poderiam apontar

a cantora desconheci-

da como a melhor

coisa do espetáculo.

Ouando ela começou a
cantar no cassino da
Urca, estilizando para
o público de grã-finos
a visão da paisagem
subdesenvolvida das
bananas de sua fanta-

sia de baiana, o pró-
prio presidente Getú-

lio Vargas não se fur-

tou a recebê-la numa

estação de águas, para
um alegre bate-papo

em que ficou assen-

tado: 
"Se 

você fôr aos

Estados Unidos não

deixe de levar músi-

cos brasileiros para o

acompanhamento". Car-

mem acabaria, de fa-

to. levando aos Esta-

dos Unidos os músi-

cos do Bando da Lua,

apesar da proibição
de uma lei conseguida

pelos músicos ameri-

canos. Foi assim que,
em poucos meses, as

lojas da 5.a Avenida

de Nova York começa-

vam a vender grossos
tamancos e espalhafa-

tosos colares 
"a 

la

Carmem Miranda": os

mesmos que agora es-

tão na onda do 
"hippy"

e do 
"pop" 

e na volta

da moda atual ao es-

tilo dos anos 40. Até
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SUCESSO LA FORA — Carmem levou o

Bando da Lua (acima) para os Estados

Unidos, onde é lembrada com carinho.

hoje ela é imitada n
isto marcou a estréia,
há um mês. do famoso
travesti Madame Satã,
como artista de boate
no Rio de Janeiro, can-
tando músicas de Sin-
vai Silva feitas espe-

cialmente para Car-
mem Miranda, e que
agora é moda reviver
nas vozes de Nara
Leão, Maria Bethânia,
Caetano Veloso, em
sua volta ao Brasil, e
Marilia Medalha. •
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W^M II A OUTRA VIU TUDO — Síivio César, depois

do beijo com Claudette, não sabia como ex-

plicar à namoradhha, que estava na platéia.
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Diretor da novela resolveu mudar a sua história

DR. FERNANDO ESTA VIVO:

E AGORA, DR. MAURÍCIO?
Dirigindo seu automóvel após uma operação mal sucedida

(alguém trocara maldosamente a ficha técnica do doente

a ser operado), o dr. Fernando sofre um acidente

e é dado como morto.

Mas êle vai reaparecer.
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ESTE AMOR VAI REVIVER -- Cristina (Ma-

ria Isabel) e o dr. Fernando (Jacques La-

goa) se amavam. Agora virá o reencontro.
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VAI SER DESMASCARADO — Dr. Maurício

(Stênio Garcia, foto) vai ser desmascarado

quando o dr. Fernando, seu rival, reaparecer.

Um 
dia destes, os te-

lespectadores que
estáo acompanhando a

novela 
"Hospital" 

(Rê-

de Associada) vão ver

uma tremenda cara de

desespero no dr. Mau-

rício (Stênio Garcia).

Isso vai acontecer

quando todo o resto

do elenco, naturalmen-

te através de seus

perS-onagens, desço-

brir que o dr. Fernan-

do está vivo e dispôs-

to a reconquistar o

amor de Cristina (Ma-

ria Isabel de Lizandra),

a herdeira do hospital.

Quem garante que tu-

do vai acontecer as-

sim é o próprio dr.

Fernando, isto é, o

ator Jacques Lagoa,

recontratado pela Tupi

de São Paulo para re-

viver o seu persona-

gem. Por enquanto, só

o dr. Maurício, que

pretende assumir seu

lugar no coração de

Cristina, mas visando,

também, a posse do

hospital, sabe que êle

está vivo.

A princípio. Benja-

min Cattan, autor da

novela, pretendia fazer

com que o dr. Mauri-

cio. após um acidente

de carro, em que o

dr. Fernando é dado

como morto, fosse

submetido a uma ope-

ração plástica e assu-

misse não só o posto
mas também a perso-
nalidade do seu ex-

amigo. Mas, nos seis

primeiros capítulos, o

dr. Fernando agradou

tanto aos fãs, que.

agora, o jeito é ressus-

citá-lo, trazê-lo de vol-

ta ao hospital e tramar

as coisas de tal modo

que êle desmascare o

dr. Maurício, um reles

caçador de dotes.

Jacques Lagoa parti-
cipou dos elencos de
"A 

Menina do Veleiro

Azul" e 
"Dez Vidas".

Ultimamente, fêz um

estágio no Theatre du

Soleil, um dos mais

importantes de Paris.

Gilberto DiPierro

FALOU E DISSE

t^k *^**\*

Chacrinha está disposto a reduzir o ibope de Flavio Cavalcanti, de qual-

quer maneira. Enquanto sua equipe fica atenta às mancadas da produ-

ção de Flavio (para o Velho Guerreiro rebatê-las em seguida, como no

caso da fita que teria sido gravada por um suicida contra o animador

Blota Júnior), êle ganha mais de 45 minutos, aos domingos, para a 
"Bu-

zina", bem em cima do programa de seu rival. Walter Clark e Boni

trabalham de Ibope na mão: a audiência da Globo cai muito depois de

terminada a 
"Buzina" e quem fatura é Flavio, coisa que, de agora em

diante, já será mais difícil de acontecer.

• Festival de Operetas
antigas, no cine Metro,
em São Paulo, na se*
mana passada: o cos*
tureiro Dener entrou,
com uma capa preta
esvoaçante, despertan*
do as atenções de to*

do mundo. J o s h e y
Leão, -o primeiro baila*

rino do Brasil, também
estava lá e comentou:
"Pensei 

que êle fosse

a prima-donna, pronta

para entrar em ce-

na"...

• Leina Krespi, a Inse-

parável amiga de Ma-

ria Bethânia, depois de

muito tempo voltará ao

cinema. Seu último tra-

balho foi em 
"Amor e

Desamor", ao lado de

Leonardo Vllar, e ago-

ra Leina vai partir pa-
ra outra, bem diferen- __

te. Será num filme 
" 

celso Faria fêz uma série de filmes aqui no

sobre bossas unissex Brasi| mas nã0 aconteceu nada. Resolveu tentar

e dirigido por Jece Va* 0 Cjnema italiano e deu certo: é o mocinho mais

ladão, que vive se in- requisitado dos bangue-bangues macarrônicos.

titulando o primeiro ca- Já fêz quatro e agora roda mais um: Arrivano

fona do Brasil. Django e Sartana.

1 Florínda Bolkan, mas 1

também 
ataco de vedete ^v

_R ^_ ^Bj I ¦'' __-Bh^^^^^^b

I I *** _A* a V- I

B9BT _ ^ ~m Durante muito tempo

Dênls Carvalho e Bet-

ty Mendes esconde*

ram que estavam ca-

sadinhos. Não queriam
badalação e diziam só

que eram noivinhos.

Agora, não vai dar

mais porque, se não

houve nenhum engano,

Betty logo vai ser

mãe de um Denisinho

• Furinho: Sean Con-

nery, amado pelas mu-

lheres de todo o mun-

do como o mais famo-

so agente secreto, Ja-

mes Bond, o 007, che-

ga ao Brasil em outu*

bro. Só que não quer
nada com cinema; vem

participar do Campeo-

nato Mundial de Golfe,

na Gávea (Rio).

Abelardo Figueiredo, produtor paulista, conversou

com Dino de Laurentíis, em Roma, na semana passada,

acertando detalhes da co-produção Doze Biquínis

(a história é de Abelardo) aqui no Brasil,

possivelmente em outubro. Detalhe: sem que ninguém saiba,

quem financiará a parte brasileira do filme sera

Sílvio Santos, que estreará também como galã.

Sflvio só concordou com o plano se lhe fosse

dado o primeiro papei. Coadjuvante, náo!

intervalo — 31
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melhorar uma
caverna.

Xo princípio todas as cavernas sc pareciam.
Agora não. Você já pode transformar a sua morada

num lugar tão personalizado quanto a sua maneira de ser.

K tão confortável como a que aparece nesta foto.

As revistas tiveram muito a ver com isso. Sem elas,

as criações dos grandes 
"designers" do mobiliário ainda

não teriam entrado em sua casa. Provavelmente você nao

conheceria os móveis laqueados. As poltronas infláveis.

Os lustres acrílicos. O colchão de água.

K não saberia também qne com uma lata de tinta

e um pouco de bom gosto pode-se transformar um móvel

antiquado numa peca decorativa das mais modernas.

Se você não quer que sua casa pare no tempo, aceite

uma sugestão: sente em sua poltrona preferida—aquela

que você escolheu através de uma revista—e dê uma

olhada nas edições mais recentes. K nelas que você

vai descobrir as melhores idéias para deixar sua casa

ainda mais bonita e confortável.

EDIlÓRAABfifl

Quem escolhe lê revista.
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QUEBRACUCA
Em colaboração com a revista DIVIRTA-SE

ESTA Ê A MAIS DIFÍCIL
Respostas no próximo numero
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HORIZONTAIS
1 — Grande lago salgado da Ásia.

5 — Abóbada. 11 — Batem bola com

o nariz. 13 — Lugar de muitas mu-

lheres. 14 — Falecimentos. 16 — Faz

dobras na pele. 17 — Um verbo de

quem se ama. 19 — Boteco. 20

No meio do "pilar". 21 — Que

treme. 22 — Símbolo do cobalto. 23
Uma mãozinha contra o mau-olha-

do. 24 — Empregado subalterno de

universidades. 25 — Ex-presidente da

Argentina. 26 — O que executa um

solo musical. 28 — A frente do navio.

29 — De outro modo.
VERTICAIS
1 — Sem voz. 2 — Certo peixe de

mar. 3 — Em lugar superior. 4 —

Dilatado, amplo. 6 — União Heróica.
7 — Ê divisível por dois. 8 — Ave

negra. 9 — Conforme a lei. — 10 —

Amargo. 12 — Variados. 15 — De-

pois de cabo. 18 — O comediante da

foto. 23 — O faturamento diário do

comerciante. 24 — Muito bonito. 25
— Colocar. 26 — São Paulo. 27 —

Símbolo do ouro.

EESTA
AQUIÉ

MAIS OU
MENOS

Respostas

no próximo número

HORIZONTAIS
1 — O que vota

— Pilares para fios elé-
tricô.

— O dia que passou
10 — Irmão de Abel
11 — O veículo do pedestre
12 — O chapéu da panela
16 — Epiderme, cútis
17 — O paraíso terrestre

18 — De Cuba (fem.)

20 — Relação

21 — Copinho para servir
licores

22 — Lolita Rodrigues

23 — A flor do amor (pi.)
24 — É em inglês

26 — Avisar, cientificar

28 — Agora

29 — Se intercalam com os
dias

30 — Garantia

31 — Um Prado na novela
"O Cafona"

32 — Doze dúzias

por LILIANA
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VERTICAIS 15 -

— Período, era 16 -

— Encerado, toldo 18 -

—- Ativar, encorajar 19 —

— Parágrafo
— Possuem 21 -

— Artigo (pi.)
9 — Oração 23 -

11 — Crivo, joeira (pi.) 25 -
12 — O leitor da semana

(foto)
13 — Enfeites **' 

-

14 — É fabricada pela abe- 28 -

lha 30 -

Pena nas consoantes
Batida do relógio
Habitações
É pedido pelo auditó-
rio
Um verbo... muito

desejado pelo faminto

A Lee dos Mutantes

Onde recebemos as

visitas

O popular Maia
- É da galinha
¦ O que respiramos

Se quiser var sua foto publicada com as palavras cruzadas, remata-a, i

com seu nome, para INTERVALO. 
"Ouabracuca". caixa postal 2372, SP. |

Respostas do número anterior *£»».***£»* >££"£

São PauloA 
MA|S oifíCILTV GRAMA
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ACHE TREZE NOMES DE COMPOSITORES

(Neste emaranhado de letras, um quebra-cabeça divertido para você

matar. Os nomes dos compositores podem estar em qualquer posição,

da esquerda para a direita ou vice-versa, bem como de cima para baixo

ou de baixo para cima.)
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intervalo — 34
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Respostas no próximo numero intervalo — 35
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HORÓSCOPO
SEMANA DE 9 A 15 DE AGOSTO Prof. Badrudai Lahma
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De casamento marca-

do, Jorge Ben continua

compondo. Gravação Phi-

lips.

PA LOM A RIS

Quando você passar por

mim
E me olhar com

indiferença
Deixa cair

o seu lencinho

perfumado
Para que eu possa
Enxugar as minhas

lágrimas

Palomaris, Palomaris

Pois amanhã é outro dia

Dizem que você

Vem pelo mesmo

caminho
Onde eu fico sempre

sozinho
Esperando pelos seus

carinhos
Palomaris, Palomaris

Um poeta me viu triste

E todas as suas

lindas poesias
me ensinou
Mandou que eu contasse

Para quem eu gosto
E esse alguém é você

meu amor
Palomaris, Palomaris.

JOSÉ AUGUSTO

Para marcar a despedi-

da de Pele da Selsção

Brasileira de Futebol,

mais uma música em sua

homenagem. Composição

do próprio cantor e gra-

vação Continental.

BALADA

NUMERO 10

O dia

Que esse craque deixar de

jogar
Nós todos com muita

tristeza iremos lembrar

Dele que tem a glória de

tricampeão

E que nós o aplaudimos

com muita emoção

Hoje o rei ainda dá show

no gramado

l

1»-waam- i ¦
E todo o universo conhece

o seu bom coração

O homem simples com

suas jogadas incríveis

Pensa em deixar para

sempre toda a multidão

O.s seus mil gols foram

todos

Pra milhões de crianças

Triste vai ser o dia em

que êle nos deixar

Saiba que nós o amamos,

craque rei tão querido

Outros virão mas seu

nome nunca vai passar

Hoje antes de deixar para

sempre o gramado
Receba a singela

homenagem do Brasil

torcedor

Deus guardará para
sempre suas pernas de

ouro

Mesmo jogando no campo

feliz do amor

Quando deixar os estádios

desse mundo de sonhos

Leve em seu peito a

certeza de que não

fracassou
Entre em seu lar com o

pranto da imensa torcida

Pois outros craques

passaram tristonhos
ficaram
Mas você não passou
Mas você não passou.

ERASMO CARLOS

Na sua nova fase, ataca

com músicas nada tradi-

cionais. Desta vez uma

que Caetano fêz es-

pecialmente para êle e

deverá sair no seu próxi-

mo LP. Gravação Philips.

DE NOITE,

NA CAMA

De noite, na cama. eu fico

pensando
Se você me ama. . . e

quando
Se você me ama, eu fico

pensando
De noite, na cama. . . e

quando...
De dia eu faço graça
Pra não dar bandeira

Não deixo você ver

De dia tudo passa
Como brincadeira

Por longe de você

Por onde você mora

Pára e se demora

Por ora não vou ter

Coragem de dizer

Mas há de haver a hora

... Se você fôr embora

Agora

De noite, na cama, eu

fico pensando
Se você me ama e

quando
Se-você me ama, eu fico

pensando
De noite, na cama e

quando..

REGINA DUARTE

Bem sucedida como

atriz, Regina Duarte tenta

agora o disco. Uma com-

posição de Nonato Buzar

e Paulo Sérgio Valle. Gra-

vação Philips.

10 PRAS 6

Eu estou no

céu ou estou
num carrossel
de pé pro ar

Sou barquinho
de papel
à beira-mar
Sou criança outra vez

Vi você passar
num espelho.
sua saia levantar

Na montanha russa

vi você gritar
E eu no banco de trás

No estande 3,

dei dez tiros e

acertei na quinta vez

E o brinquedo

que eu ganhei
Sem pensar
fui correndo lhe dar

Eu estou no céu

I -^jm mt I

I

Ou estou num carrossel

de pé pro ar

Ou estou
num carrossel que
o sonho fêz
Eu só sei

que nesta praça
às 10 pras 6

Nosso amor começou.

MPB-4 LANÇA MÚSICA NOVA DE CAYMMI

No LP 
"Som Livre n.° 2", uma música do mestre

Caymmi. Interpretação muito boa do MPB-4. Grava-

ção Philips.
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EU CHEGUEI LÁ

Maria Amélia, passei toda

a noite
Sonhando
Maria Amélia, passei
toda a noite

Pensando
L;ndas palavras"Que 

eu preparei
Pra lhe dizer
Mas me esqueci

Mas me esqueci
Eu cheguei lá
Mas me esqueci
Do que ia dizer

Do que ia falar

Eu cheguei lá

Eu cheguei lá

Mas me esqueci

Do que ia dizer

Do que ia falar

Eu cheguei lá

Eu cheguei lá.
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GANHEO
BARALHO DAS

CARTOMANTEES
E DESCUBRA

SEUS SEGREDOS
E MISTÉRIOS

nesta edição de Capricho

o_9#_-__L/laY_T77ri7_i_9
B fl 9.9 PJ ' J f 9 I I ^m

Pl^Hli li ri 1.1 9

________ 
^^' A-feÁm- 

___P mÊár^^r 'mÂw^ M-m m íA ________

mm*'- mÊkmmXWZr - mtl^m flfl
fl<___f/- ? S_9

¦£$__ Tf b» I

Sii fJ_L' *-* -mW My.Vjffl

I _B_a iflk____nf_á___í
¦¦ÉÊ I flVwfl_ K__tÍv9 Ll

Capricho está oferecendo
um presente sensacional: o

Baralho das Cartomantes; 22

cartas para você desvendar os
mistérios do futuro. E Capricho
ensina o significado das cartas
e todos seus segredos.

"Como 
Ganhar Mais Di-

nheiro" mostra que você pode
participar dos lucros das gran-
des empresas a partir de Cr$
50,00 mensais. Você vai poder
ficar"pordentro"do mundo dos
negócios e multiplicar o seu
dinheiro.

No 
"Teatro 

da Vida" você
verá que ingenuidade não é pri-
vilégio das mulheres. Capricho
conta as peripécias de um

inooente rapaz numa história

comovente e divertida.
Nesta edição, Capricho

traz a primeira matéria do Curso
de Madureza: Ciências Físicas
e Biológicas,

Leia um conto sexy: 
"As

Unhas". Saiba da sua importan-
cia e da sua grande utilidade
na luta do amor.

E não perca
duas espetaculares
fotonovelas com a
marca Capricho:
"O 

Trem" e 
"Per -

mf(m seguicão

Opricho
em todas as bancas!_'

XVIl""~

a é urna carta dc
alho das Cartomantes.
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DISCOS
AS BOLACHAS DA SEMANA | SÉRGIO

MENDES,
A PRAÇA

& OUTROS
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CARLOS,
ERASMO
— PHILIPS

De voz curta e nem

sempre bem colocada, é

difícil levar Erasmo Car-

Ios muito a sério como

cantor, mas, mesmo

assim, em alguns mo-

mentos êle consegue di-

zer com certa singeleza

o que pretende. Em mo-

mento algum consegue

enriquecer sua interpre-

tação, mantendo-se sem-

pre num mesmo nível.

Este disco talvez seja

um de seus melhores mo-

mentos. Erasmo está mui-

to bem apoiado — todo

o tempo — e suas defi-

ciências quase passam
despercebidas. Os arran-

jos de Chiquinho, Rogé-

rio Duprat — em Maria

Joana e 26 Anos de Vida

Normal — e Arthur Ve-

rochai em Ciça, Cecília
— dão a Erasmo um

apoio permanente e o

disco tem um nível bas-

tante bom.

OS ORIGINAIS
DO SAMBA —

EXPORTAÇÃO — RCA

São seis sambistas
sensacionais, saídos das

escolas do Rio e reuni-

dos num conjunto que
consegue, talvez, o me-

lhor ritmo do Brasil. Qua-

tro são da Acadêmicos
de Salgueiro — Bigode,

Chiquinho, Lelei e Rubi-

nho; um veio da Impe-

ratriz Leopoldinense —

Bidi, um cuiqueiro de pri-
meira, e Mussum, o

sexto, da Estação Primei-

ra de Mangueira.
O disco é tudo isso,

com muito ritmo, mas as

faixas não correspondem
à expectativa. O conjunto

Originais do Samba e

seus seis componentes

têm muito mais talento

do que mostram neste

disco. Isso, porém, não

quer dizer que este seja

um LP ruim. É bom, de

bom samba, mas podia
ser bem melhor. Mas

Que Menininha é a me-

lhor faixa, seguida de

Linha de Umbanda.

QUEM ANDA POR CIMA
Olha, bicho, a aldeia está XICO

_í mesmo. Love Story é RICO

uma prova dela. Poucas vê- comp

XICO — 3.° lugar; PORTO

RICO — 2.° lugar entre os

compactos e 2.° e 4.° luga-

zes aparecem exemplos tão res entre os LPS; ESPA-
__-.____ s.**~ a «»..«.;_ i nua  1<* limar entre os

quinha está entre as mais compactos e 2.

tempo.
Em julho, só para se ter

uma idéia, Love Story apa-

rece entre as mais vendi-

das nestes países:

ARGENTINA — 2* lugar;

ÁUSTRIA — 9.° lugar; BRA-

SIL — 4.° lugar entre os

LPs no Rio e 3.° entre os

LPs em São Paulo; GRA-

BRETANHA — 4.° lugar;

FRANÇA — 6.° lugar; IS-

RAEL — 10.° higar; JAPÃO
- 13.° e 20.° lugares; MÉ-

São mais de 11 países,
onde Love Story estourou,

garantindo um faturamento

não só para Francis Lai

mas também para outros

artistas, como Andy Wil-

trams, gue tem sua grava-

ção aparecendo na Argenti-

na, Israel, Japão e Espanha.

No Brasil, a gravação
mais vendida é a de John-

ny Mathis.
Isto tudo, sem se falar

nos Estados Unidos, onde o

LP de Andy Williams está

Sérgio Mendes (foto
ao lado) está na praça
norte-americana com

seu mais novo com-

pacto, lançado pela
A&M Records. e que
tem Zanzibar de um la-

do e So Many People

do outro.
Este é o primeiro

disco com o novo no-

me do conjunto, que

passou a ser Sérgio

Mendes & Brasil 77 —

e não mais 66.

As duas faixas são

do seu novo LP, País

Tropical — Tropical
Land e a faixa So Ma-

ny People é de autoria

de Paul Williams e Ro-

ger Nichols.

O LP de Sérgio.

País Tropical, também
ficou pronto e seu

grupo usa novos
recursos, modificando

seu som.
Este LP terá

também o primeiro
solo vocal
de Sérgio,

que, aproveitando as
inovações, aparece

cantando em
I Know You

No momento,
Sérgio está

fazendo a sua

excursão de verão

pelos Estado? Unidos.

depois de se ter

apresentado para o

presidente do México,

em julho.

há' 24 semanas entre os

mais vendidos.

Agora, segure-se que aí

vão os mais vendidos lá

fora para você ficar por

dentro do que anda por ci-

ma no exterior:

ilAUUO umuuo — irs

- l.o Tapestry — Carole

üng; 2.° Mud Slide Slim &

The Blue Horizon — James

Taylor; 3.° Sticky Fingers

Rolling Stones; 4.° Ram

Paul ê Linda McCartney;

5.° Jesus Christ. Superstar.

COMPACTOS — 1.° Yqu/ve

Got A Friend — James Tay-

lor; 2.° Indian Reservation
Raiders; 3.° It's Too Late

Carole King; 4.° Mr. Big

Stuff — Jean Knight; 5.°

DragginThe Line — Tommy

James.
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The Magic Music é o no-

me de um LP com Heinz

Sandauer e orquestra, que

a Fermata vai botar na pra-

ça em setembro. Só clássi-

cos, bicho.

Vai sair também um LP

com músicas dos Beatles.

Só que Tony Osborne fêz

uma mistura com ritmos

latinos, usando os temas

originais.

Se você gosta de George

Gerslwin vai poder com-

prar um com velhos suces-

sos. como Rapsody In Blue

ou An American In Paris.

Também da Fermata e em

setembro.

Tim Maia vai sair de LP

em espanhol, tentando fatu-

rar pela América Latina.

Na praça, compacto de

Gal. As faixas são: Sua Es-

tupidez; Vapor Barato, Zool

e Você Nio Entenda Nada.

FRANÇA — 1.° Mozart

Symphonies No. 40 —

Waldo De Los Rios; 2.°

Olympia 71 — Terry Le

Luron (Terry não é um can-

tor, mas um formidável imi-

tador de 20 anos, que virou

petindo os gestos e a voz

do primeiro ministro Cha-

ban Delmas); 3.° Brown Su-

gar r- Rolling Stones; 4.°

Flagrant Delit — Johnny

Hallyday; 5.° La Fleur Aux

Dents — Joe Passin.
INGLATERRA — 1.° Get lt

On — T. Rex; 2.° Chirpy

Chirpy, Cheep Cheep —

Middle of the Road; 3.°

Co-Co — Sweet; 4.° Me &

/ou & A Dog Named Boo

— Lobo; 5.° Dont Let lt

3ie _ Hurricane Smith.

Johnny Hallyday e Sylvie

Vartan (foto abaixo) vão

ter sua história contada em

um filme. Para participar

dele, Sylvie foi à Califórnia

tomar lições de dança com

Roland Dupré. fe

\\mt9*9m9t9Ê*tmt*t9tmoom*u**o

Ikmfl
O "Love Story" de

Johnny Mathis é o mais
vendido no Brasil.
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RUDY E NAU»
Sua letra ou seus desenhos, feitos
distraidamente, podem revelar
seu caráter e seus problemas.
Escreva para Rudy e Nalva —

Redação de INTERVALO, Caixa
Postal 2372, São Paulo, e aguarde.
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PSICOGRAMA \S

CARIOQUINHA DE CAPRICÓRNIO — LEME
— GB — Seu psicograma é um banho de oti-

mismo, prudência, tenacidade e capacidade de ir
até o fim na luta pela realização dos seus ideais.
Deve tomar cuidado com a saúde e procurar
curar enquanto é cedo o reumatismo articular ao

qual está propensa. O mais é tocar o barco para
frente como tem feito até hoje com método e
ambição.

GUARDIÃ DO AMOR — SÀO CONRADO —

GB — Raras são as criaturas que pensam e agem

como você. Observamos no seu desenho que é
dotada de personalidade marcante. Tem espírito
fraternal, é altruísta, concebe idéias originais, sabe
ser independente e, sem prejudicar seus interesses
nem contrariar os alheios, é voluntariosa, intuitiva
e idealista.

INCOMPREENDIDA DE BOTAFOGO — GB
— Seu temperamento é forte e não combina com

o do seu marido. Para você a inteligência preva-
lece sobre todas as demais qualidades que alguém

tenha ou deseja possuir. Não estava preparada
sexualmente para o casamento, daí o desajuste

em que se encontra nesta parte. Seu psicograma
fala também do amor que dedica à ciência e da

impossibilidade que tem de conciliar a vida pro-
fissional com as obrigações de mãe e esposa. É

intransigente demais.
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JANUARIA NA JANELA — COPACABANA —

GB — Não resta dúvida de que o lindo desenho

que nos remeteu para analisarmos sua personali-
dade diz muita coisa bonita e algumas mais ou

menos deselegantes para quem tem tantos predi-
cados positivos. Você é inteligente, organizada,

estudiosa e sincera nas amizades que sabe fazer

e conservar. Deixa-se, no entanto, dominar pela
opinião alheia, nem sempre benéfica para seus

interesses particulares. Conseguindo pensar e agir

por si só, terá maior possibilidade de chegar até

o Corcovado sem precisar do bondinho nem do

automóvel. Seu ideal está mais alto que aquele

Cristo e só dependerá da sua vontade alcançá-lo

sem desânimo.

GMFOUHA
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MICHÊLLE, A SONHADORA — COPACABANA — GB — Sua letra

revela personalidade marcante, caráter íntegro, sensibilidade, vocação para
a música e pintura. É dotada de edificantes virtudes que a tornam verdadeiro

exemplo de adolescente equilibrada e terá pela vida afora grandes chances

de realizar-se. No amor, encontrará daqui a quatro anos o tipo ideal, cuja

afinidade será parte integrante da união que acontecerá através do casa-

mento. Até lá. você só deve se dedicar aos estudos, como vem fazendo.

%afLoul* RuxUj m
SANDRA MARIA — MEYER — GB — Uma boa filha será no futuro

aquela esposa ideal e mãe carinhosa. Você está muito errada em relação

à maneira como trata seus pais. Observamos na sua letra o quanto é pre-

guiçosa, indisciplinada, vaidosa e atrevida. Tem inteligência normal e bem

poderia melhorar o caráter. Não vemos nada de bom para sua vida futura.

Tente modificar-se.
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ORLANDINHO DE IPANEMA — GB — Está caminhando na direção

oposta à sua felicidade. Seu estudo grafológico retrata personalidade psicos-
somática. Padece de dores imaginárias e faz da vida um holocausto perma-

nente para as frustrações que alimenta. É muito importante que se trate e

viva normalmente.

DESLIGADA DE IPANEMA — GB — Você não imagina como seu pseu-

dônimo combina direitinho com sua personalidade .Observamos cuidadosa-

mente e pudemos verificar que vive no mundo da lua. Adora viver sonhando,

mesmo acordada. Está deixando o tempo passar e com êle sua mocidade e

as chances de plantar sementes, cujos frutos lhe assegurem um futuro feliz.

¦f°.jUâ>/A HL. JL

GABRIELA DOS SANTOS — QUINTA DA BOA VISTA — GB — Sua

grafologia revela oersonalidade marcante, dom da descrição e memória

privilegiada. Tem intuição sem muita profundidade e é influenciável. Se

conciliar a inteligência à objetividade, terá motivos suficientes para daqui

a três anos realizar todos os seus planos e através do amor completar seu

quadro de felicidade.

AQUARIANA ESPERANÇOSA — REALENGO — GB — Seu exame

grafológico demonstra que é dotada de inteligência criadora, originalidade,

sensibilidade e vontade firme. Tem grande facilidade e verdadeiro dom de

conciliar-se com os adversários e é decidida sem ser precipitada. Acredita

no amanhã como esperança de realizações positivas. Tem magnetismo pes-
soai quase perfeito. Deve acautelar-se no que tange às questões amorosas.

Evitará dissabores se tiver paciência de esperar que seu amor vença.
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APRENDA A SAMBAR
OM AS IRMÃS MARINHO

vuando uma turma de Ipanema
' 

procurou Mary — uma das ir-

s Marinho — para aprender alguns

,sos de samba, ninguém poderia

iginar que estava dando uma boa

ia: a criação de uma academia de

iças. E foi isso que aconteceu.

\m, a academia das Irmãs Marinho

n entre suas alunas algumas atri-

I famosas, como Tereza Raquel e

iria Pompeu. Elas ensinam samba,

rque 
"quem dança samba, dança

alquer coisa", segundo Mary, mas

tros ritmos brasileiros também

> ensinados ali.

)MO FUNCIONA

A academia funciona no teatro Ta-

ido, às segundas, quartas e sextas-

ras, após as 18 horas: 
"Ensino

m mais facilidade a quem tem no-

o de ritmo, mas quem não sabe

nçar, é durona e não tem molejo

mbém aprende, embora com mais

ficuldade, é claro. A mensalidade

é tão insignificante que continuo en-

sinando mais por idealismo A divul-

gação de qualquer forma de arte no

Brasil tem que ser na base do idea-

lismo mesmo", é o que diz Mary,

que ainda hoje desfila na Escola de

Samba do Salgueiro, cujos shows

são produzidos e coreografados por

seu marido, Haroldo Costa.

AS IRMÃS MARINHO

Depois de duas viagens à Europa

e cinco aos Estados Unidos, as Irmãs

Marinho dedicam-se quase que ex-

clusivamente a essa academia. Elas

começaram dançando candomblé, on-

de existem passos e gestos diferen-

tes para cada santo. Conhecem deta-

lhadamente as variações das danças

brasileiras, do nordeste ao Rio Gran-

de do Sul. E acham que, se o go-

vêrno incentivasse, poderiam formar

um conjunto de danças brasileiras

que se tornaria mais famoso do que

o Bale do Senegal. •
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NOTICIOSOS
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA

12,00 O JORNAL DO RIO.

17,30 O O Globo em Dois Minu-

tos.
18,00 O Jornal da Música.

19,25 CB JORNAL DA REI.

19.40 O Jornal Nacional.

19,40 Q Correspondente Brasilei

ro Associado.

21,50 O O Globo em Dois Minu*

tos.

22,30 O ÚLTIMA EDIÇÃO.

NOTICIOSOS DE RÁDIO

GLOBO — Segunda a sábado, tr.

Redator-Chefe", ém 1 às 7h30 e

das 24 às 00h30.

TUPI — Segunda a sábado. 
"Matu-

tino Tupi", das 7 às 7h15.
sr

NACIONAL — Segunda a sexta,
"Informativo", das 6 as 6h20. e,

domingo, das 24 às 00h15.

MAUA — Segunda a sábado,
"Mauá É Notícias", das 23 ás

23h30, e, domingo 
"Retrospectiva

da Semana", das 6h30 às 7 horas.

RIO DE JANEIRO — Segunda a

sábado, 
"Jornal da Noite", das 23

às 23h30 e, domingo, 
"Jornal", das

13 às 14 horas.

COPACABANA — Diariamente.
"Agenda do Dia", das 00h30 às

1h30.

METROPOLITANA — Segunda a

domingo, 
"Grande Jornal do Es-

tado do Rio", das 7 às 7h30. e, de

segunda a sexta, 
"Últimas do Es

tado do Rio", das 18h30 às 19 ho

ras.

Semana de 11 a 17 de agosto de1971 
ffff'^

11 de agosto I

Quarta-feira
9,30 O CURSO DE MADUREZA.

10,15 O SPEED RACER.

10,45 O REIS DO RISO.

11 00 O AVENTURAS SUBMARI-

NAS.

O TV-EDUCATIVA.

11,30 O NACIONAL KID.

Q DESENHOS ANIMADOS.

12.00 O O VIGILANTE RODOVIA-

RIO.

Q EDNA SAVAGET — Varie

dades. dedicado à mulher.

12,30 O A 
'«QUENA 

ÓRFÃ — No

vela.

13.00 O HOJE.

O JORNAL DO RIO — Tele-

jornal.

13.30 O A PRÓXIMA ATRAÇÃO.

13.30 O ROBERTO MILOST INFOR-

MA — Noticiário sobre a so-

ciedade.

13,40 O MATINÊ ESPECIAL — Lon-

ga-metragem.

14,00 O ROMANCE NA TARDE —

Longa-metragem. 
"CARTA A

UMA DESCONHECIDA", com

Joan Fontaine e Louis Jordan.

14.50 CB* TV-EDUCATIVA.

15.10 O CLUBE DO CAPITÃO AZA
— Filmes de aventura, dese-

nhos e comédias: 
"SERIADO".

"TARO KID". 
"ROBIN 

HOOD",
"A 

FEITICEIRA". 
"JEANIE É

UM GÊNIO" e 
"JOHNNY CY-

PHER".

15.30 CD HELENA SANGIRARDI —

Assuntos para a mulher.

16,00 O FILMES — "O 
Príncipe e

o Dinossauro", 
"Homem Ara-

.nha". 
"O 

Zorro" e 
"Cisco

~Kid".

CB COMÉDIAS — "Gasparzi-

nho" e 
"Os 

Três Patetas".

16,30 CB O MANDA CHUVA — De-

senho.

17,00 CB OS MONSTROS — Come-

dia.

17,30 CB PERDIDOS NO 
" 

ESPAÇO
— Filme de ficção científica.

18,00 O MEU PÉ DE LARANJA-LI-

MA — Novela com Eva Wil-

ma, Ivan Mesquita, Gianfran-

cesco Guarnieri, Nicette Bru-

no, Haroldo Botta, Betty

Mendes, Denis Carvalho, di-

reção de Carlos Zara.

O LONGA-METRAGEM.

18,30 O A PEQUENA ÓRFÃ.

CB OS DEUSES ESTÃO MOR-

TOS — Novela.

18,40 O A FABRICA — Isabel se

apaixona por Fábio, mas a _;

ferença social impede o ro-

mance. Ela é a dona da fá-

brica, êle seu operário.

18,^5 O PAPO FIRME — Com Nél-

son Motta.

19,00 O MINHA DOCE NAMORA-

DA.

19,20 O CORRESPONDENTES BRA-

SILEIROS — Telejornal trans-

mitido ao vivo. via Embratel,

para todas as emissoras da

Rêde Tupi.

19.25 CB JORNAL DA REI.

19.30 Q FILME DE AVENTURAS.

19,40 O JORNAL NACIONAL.

19,45 O SIMPLESMENTE MARIA
— Novela. Últimos capítulos.

Maria, acusada de assassi-

nato, conseguirá provar sua

inocência?

Q MACIEL E MACIEIRA -

Comédia.

20 00 O O HOMEM QUE DEVE

MORRER — Novela, com Tar-

císio Meira, Glória Menezes.

Paulo José e Dina Sfat.

Q HISTÓRIAS DO VELHO

OESTE — Filme.

CB PRAÇA DA ALEGRIA —

Humorístico com Manoel da

Nóbrega.

20,30 O CIDINHA LIVRE.

Q GUERRA. SOMBRA E

AGUA FRESCA — Comédia.

20.35 O DISCOTECA DO CHACRI-

NHA.

21,00 O JAMES WEST — Filme.

CB EDITORA MAYO. BOM

DIA — Novela.

21,35 CB A CAMINHO DO SOL —

Série policial.
' 

21,50 O O GLOBO EM DOIS Ml-

NUTOS — Notícias.

22,00 O O CAFONA — Francisco

Cuoco é o cafona, envolvido

em romances com as mais

belas mulheres da sociedade

carioca.

O SHOW DA NOITE.

22.30 O ÚLTIMA EDIÇÃO — Noti-

ciário.

22,35 CB O BRASIL NOS NEGO-

CIOS — Informativo da Bolsa

de Valores.

22 40 O JOGOS PAN-AMERICA-
NOS DE CAU.

CB INFERNO NO CÉU — Sé-

rie sobre a Segunda Grande

Guerra.

23,30 O CINE MILIONÁRIO.

24,00 O PERSPECTIVA — Correia

de Araújo e (ris Lettieri ana-

Usam os fato? mais impor-

tantes do dia.

00,15 O SESSÃO DA MEIA-NOITE
— Longa-metragem. 

"AQUE-

LA MULHER", com Marlene

Dietrich e Alan Hale.

00,20 O FUTEBOL — Videoteipe.

intervalo — 41



rauinta-Seira 12 de agosto

9,30 O ARTIGO 99.

10,00 O CURSO DE INGLÊS.

10,10 O SPEED RACER.

10,40 O REIS DO RISO.

11,00 O AVENTURA SUBMARINA.

Q TV EDUCATIVA.

11,30 O NACIONAL KID.

11,30 O DESENHOS ANIMADOS.

12,00 O O VIGILANTE RODOVIA-

RIO.

12.00 O EDNA SAVAGET — Varie

dades, dedicado à mulher.

12.35 O A PEQUENA ÓRFÃ — No

vela.

13,00 O HOJE.

O JORNAL DO RIO — Tele-

jornal

13,30 O A PRÓXIMA ATRAÇÃO.

13.30 O ROBERTO MILOST INFOR-

MA — Noticiário sôbre a so-

ciedade.

13.40 O MATINÊ ESPECIAL - Lon-

ga-metragem.

14,00 O ROMANCE NA TARDE —

Longa-metragem: 
"ESPELHO

DA ALMA", com Olivia de

Haviland e Lew Ayres.

14.50 CB TV-EDUCATIVA.

15.10 O CLUBE DO CAPITÃO AZA

Filmes de aventura, dese-

nhos e comédias: 
"SERIADO".

"TARO 
KID". 

"ROBIN 
HOOD",

"A 
FEITICEIRA", 

"JEANIE 
É

UM GÊNIO" e 
"JOHNNY 

CY-

PHEFT

15,30 CD HELENA SANGIRARDI —

Assuntos para a mulher.

16,00 Q FILMES — "Robot 
Gigan-

te". 
"Bat-Masterson". "O 

Zor-

ro" e 
"Cisco 

Kid".

CB COMÉDIAS — "Gasparzi-

nho" e 
"Os 

Três Patetas"

16,20 CE O MANDA CHUVA Dc

senho

17.00 CB OS MONSTROS — Come

dia.

CB PERDIDOS NO ESPAÇO

Filme de ficção científica.

18.00 O MEU PÉ DE LARANJA LI-

MA — Novela. Nicette Bruno

é Cecília, a professora que

quer ser freira mas se vê en-

volvida por Ariovaldo (Gian-

francesco Guarnieri), o mas-

cate que se apaixona violen-

tamente por ela.

O LONGA-METRAGEM.

18.30 O A PEQUENA ORFA.

CB OS DEUSES ESTÃO MOR-

TOS — Novela.

18,40 O A FABRICA — Novela.

18,55 O PAPO FIRME.

19.00 O MINHA DOCE NAMORA-

DA.

19.20 O CORRESPONDENTES BRA-

SILEIROS — Telejornal trans-

mitido ao vivo. via Embratel,

para todas as emissoras da

Rede Tupi.

19,25 CB JORNAL DA REI.

19.30 Q JORNAL DA BOLA.

19.40 O JORNAL NACIONAL.

19.45 O SIMPLESMENTE MARIA

— Novela.

20.00 O O HOMEM OUE DEVE

MORRER — Novela com Tar-

císio Meira e Glória Menezes.

20.30 O BALANÇA, MAS NAO CAI.

O CENTRAL DO RISO —

Humorístico.

Q FAMÍLIA BUSCAPÉ.

21,00 CB EDITORA MAYO. BOM

DIA — Novela.

21,35 CB OS CAMPEÕES.

21,50 O O GLOBO EM DOIS Ml-

NUTOS — Notícias.

22,00 O O CAFONA — Novela.

O CINE MILIONÁRIO.

22,35 CB SHOW DE TURISMO.

22,40 O ÚLTIMA EDIÇÃO.

22,45 O JOGOS PAN AMERICA-

NOS DE CALI.

23.45 O NOITE NO CINEMA.

00.10 O SESSÃO DA MEIA-NOITE

— Longa-metragem. 
"ELEC-

TRA. A VINGADORA", com

Irene Papas e Aleka Catselli.

O PERSPECTIVA — Telejor-

nal.

FESTA POPULAR NO
CASÓRIO DE Wl\JL£
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Chacrinha, Sílvio Santos, Hebe

Camargo, o governador Chagas

Freitas (GB) e o diretor da Rede

Globo, José Bonifácio de Oliveira

Sobrinho, serão os padrinhos de ca

samento de Wilza Carla, que se rea-

lizará dia 7 de setembro, no Mara-

canãzinho. Nesse dia, estão todos

convidados a comparecer à cerimô-

nia, para comer o bolo mais gigan-
tesco da paróquia: Wilza mandou-o

fazer com 8 metros de altura e mais

de 100 quilos de peso. para que nin-

guém fique em falta. No casamen-

to, há também um pouco de esp

táculo: "Vou vestida de princesa
meu noivo irá de príncipe. Cas:

assim sempre foi o grande sonho i

minha vida". O noivo é Rinalc i

Leal, baiano e piloto de corrida, jt

vem com 24 anos. Wilza, que es* i

para estrear uma peça de Paulo Si

vino, avisa: "Nessa 
peça faço urr i

mulher de trinta que se apaixor

por um rapazinho. Mas não te i

nada a ver com meu caso. Meu c

samento é muito sério". •
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A VERDADEIRA FESTA DE ARROMBA — Wilza Carla e Rinaldo Lea

(foto ao alto) darão uma verdadeira festa de arromba no Maracanãzi

nho. Entre outros, Chacrinha e Hebe Camargo (fotos) serão padrinhos
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13 de agosto

9,30 O ARTIGO 99.

10,15 O SPEED RACER.

10,45 O REIS DO RISO.

11.00 O AVENTURA SUBMARINA.

Q TV EDUCATIVA.

11,30 O NATIONAL KID.

11,30 O DESENHOS ANIMADOS.

12.00 O 0 VIGILANTE RODOVIA-
RIO.

O EDNA SAVAGET — Varie

dades, dedicado à mulher.
12,00

12.30

13,00 O HOJE

Q A PEQUENA ÓRFÃ - No-

vela.

O JORNAL DO RIO — Tele-

jornal.

13,30 O A PRÓXIMA ATRAÇÃO.

O ROBERTO MILOST INFOR-

MA — Noticiário sobre a so-

ciedade.

13,40 O MATINÊ ESPECIAL — Lon-

ga-metragem.

14,00 O ROMANCE NA TARDE —

Longa-metragem. 
"O 

HOMEM

QUE EU AMO", com Robert

Mitchum.

14.50 fB TV EDUCATIVA.

15,10 O CLUBE DO CAPITÃO AZA
— Filmes de aventura, dese-

nhos e comédias: 
"SERIADO",

"TARO KID". 
"ROBIN 

HOOD".
"A 

FEITICEIRA". 
"JEANIE 

É

UM GÊNIO" e 
"JOHNNY 

CY-

PHER".

Sexta-feira

18,40 O A FABRICA — Novela.

18.55 O PAPO FIRME.

19,00 O MINHA DOCE NAMORA-

DA — Novela.

19.25 fB JORNAL DA REI.

O CORRESPONDENTES BRA-

SILEIROS — Telejornal.

19.30 Q FILME DE AVENTURAS.

19,40 O JORNAL NACIONAL.

19.45 O SIMPLESMENTE MARIA
— Novela.

19,50 O MACIEL E MACIEIRA.

20,00 O O HOMEM OUE DEVE

MORRER — Novela.

fB BRONCO TOTAL — Du-

rante toda a existência da

Família Trapo, Bronco Dinos-

sauro correu o risco de ser

expulso pelos seus parentes.
No fim aconteceu o contrário,

todo mundo foi saindo e êle

ficou. Agora está sozinho fa-

zendo humor

20.30 O BIBI AO VIVO — Repor

tagem, entrevista, teatro, mú-

sica.

O GUERRA, SOMBRA E

AGUA FRESCA — Comédia

20,40 O CHICO ANÍSIO ESPECIAL.

21,00 O JAMES WEST — Filme.

fB EDITORA MAYO, BOM

DIA — Novela.

21,35 fB LANCER — Faroeste

21,50 O O GLOBO EM DOIS Ml-

NUTOS — Notícias.

15,30 fB HELENA SANGIRARDI —

Assuntos para a mulher.

16,00 O FILMES — "Robot 
Gigan-

te", 
"Bat-Masterson", "O 

Zor-

ro" e 
"Cisco 

Kid".

fB COMÉDIAS — "Gasparzi-

nho" e 
"Os 

Três Patetas".

16.30 fB O MANDA CHUVA — De

senho.

17,00 fB OS MONSTROS — Come

dia.

17,30 fB PERDIDOS NO ESPAÇO
— Filme de ficção científica.

18,00 O MEU PÉ DE LARANJA-LI-
MA — Novela.

O LONGA-METRAGEM.

18,30 O A PEQUENA ÓRFÃ.

fB OS DEUSES ESTÃO MOR-
TOS — Novela. Rolando Boi-

drim é o Barão, o 
"deus 

que
está morrendo. Implacável,

vingativo, frio e calculista,

não aceita a idéia da aboli-

ção e encontra no coronel

Jordão (Rogério Márcico),

abolicionista por convicção,

seu maior rival.

22,00 O O CAFONA Novela

Q A GRANDE NOITE — Mu-

sical erudito-popular. Apre-

sentação de Isaac Karabt

chewsky, participação de íris

Lettieri.

O SHOW DA NOITE.

22,30 O ÚLTIMA EDIÇÃO.

22,35 fB O BRASIL NOS NEGO-

CIOS.

22,40 O JOGOS PAN AMERICA-

NOS DE CALI.

22,40 fB INFERNO NO CÉU.

23,00 O COMUNICAÇÃO — Varie-

dades. Apresentação de Gil

son Amado.

23,50 O NOITE DE CINEMA -

Longa-metragem.

24,00 O PERSPECTIVA — Telejor-

nal analítico e interpretativo

00.15 O SESSÃO DA MEIA-NOITE
— Longa-metragem. SOM-

BRA MALIGNA", com Richard

Todd e Ann Baxter.

00,20 O GRAND PRIX — Programa

automobilístico com Fernan-

do Calmon e Álvaro Costa

Filho.



Sábado 14 de agosto

09.40 O TV EDUCATIVA.

10.55 O CRÔNICA DE AUSTREÜE

SILO DE ATHAYDE.

11,00 O GRAND PRIX — Tudo

sôbre automobilismo Reapre

sentaçào de ontem

11,30 O SLIM JOHN.

11.30 O SALA DE ESPERA - In

formações sôbre os filmes em

exibição na cidade

12,00 O OITAVO HOMEM — Aven

turas

O A. P. SHOW — Apresen-

tando 
"A 

Grande Parada",

musical com grandes cartazes

IB CLUBE DO TITIO — Infan

til Apres Hélio Ribeiro

12.30 O AMARAL NETTO. O RE

PORTER — Reapresentação

do último sábado

13.15 QD TV EDUCATIVA.

13,30 O PROGRAMA HAROLDO

DE ANDRADE.

Q GUERRA. SOMBRA E

AGUA FRESCA - Comédia

14,30 CB PROGRAMA CÉSAR DE

ALENCAR — Entrevistas, brin

cadeiras, prêmios e o 
"Tor-

neio Musical", com a partici-

pação de famosos cantores

De auditório

16.00 O HISTÓRIAS DO VELHO

OESTE Filme.

O CAPITÃO AZA.

16,30 Q SUPERAMA Longa-me

traqem Primeira sessão

18.00 O PROGRAMA J. SILVESTRE

Destacando 
"Pa^c! 

Corbo

no", 
"Caixinha 

de Perguntas"

e 
"A 

Garota do Seis".

18,30 (B OS DEUSES ESTÃO MOR-

TOS.

19.00 O MINHA DOCE NAMORA*

DA — Novela com Regina

Duarte, Cláudio Marzo. Célia

Biar. Reinaldo Gonzaga. Ênio

Carvalho, Mário Lago, Maria

Cláudia, Suzana Vieira, Ra-

quei Martins, Dorinha Duval

e Jardel Melo.

19.25 CB JORNAL DA REI.

19.30 O JORNAL DA BOLA.

19,40 O JORNAL NACIONAL —

Em cadeia com as principais

capitais Noticiário nacional

com Cid Moreira. Noticiário

internacional com Hilton Go-

mes

19,45 O SUPERAMA — Longa-me

tragem Terceira sessão

20,00 O O HOMEM QUE DEVE

MORRER.

CB GIGANTES DO RING.

21.00 O PREMIÈRE MUNDIAL —

Longa-metragem.

fB EDITORA MAYO. BOM

DIA — Novela.

21,30 Q PALAVRA ESSENCIAL.

21.45 Q SUPERAMA — Longa-me

tragem Quarta sessão

(B HONGKONG Policial.

22,20 O POLTRONA SEIS ESPE-

CIAL — Longa-metragem.

22,45 CB NO TEMPO DA SERESTA

Musical.

23,00 Q AMARAL NETTO. O RE-

PÓRTER.

24,00 O SÁBADO A NOITE NO

CINEMA — Longa-metragem.

O SUPERAMA - Longa-me 00.30 O POLTRONA SEIS - Lon-

trayein. Segunda sessão ga-metragem

CASTRINHO, O POPULAR CÔMICO DE "TELECENTRAL

DO RISO" (LÍDER DE AUDIÊNCIA NA GB), FOI CONTRATA-

DO PARA SER RELAÇÕES-PÜBLICAS DE UMA FIRMA DE

INVESTIMENTOS E ESTA FATURANDO UMA NOTA ALTÍS-

S1MA. APESAR DE TUDO, NÀO PRETENDE DEIXAR A TV,

PRINCIPALMENTE AGORA, QUANDO ESTÁ POR CIMA.

AS GINCANAS PROMOVIDAS PELA TV ITACOLOMI E

PELA TV BELO HORIZONTE (AS DUAS COM MAIS DE 600

EQUIPES PARTICIPANTES) ESTÀO AGITANDO A PACATA

CAPITAL MINEIRA. NA TENTATIVA DE ATENDER AOS PE-

DIDOS, OS COMPETIDORES JÁ INVADIRAM MUITAS FIR-

MAS E ATÉ OS VESTIÁRIOS DO AMÉRICA MINEIRO.

"NÃO QUERIAM ACREDITAR

QUE EU SOU EU MESMO!"

Com 
sete LPs gravados e uma

carreira de relativo sucesso.
José Roberto considera-se, hoje, um
dos cantores mais azarados do Bra-
sil. Êle tem, pelo menos, dois bons
motivos para isso. O primeiro: em
temporada na Bahia, o público re-
cusou-se a ouvi-lo porque, dias
antes, um outro José Roberto havia
se apresentado no mesmo local e

acompanhado por um conjunto. O
segundo: voltando ao Rio, teve seu

carro, um Puma 71, cortado vio-

lentamente por um Volks. Quebrou
barra de direção, pára-choques, por-
ta e vidros, mas sabe que não será

indenizado: "Os do outro carro

eram marginais. Desceram de me-

tralhadora em punho e os meus

argumentos não eram, nem de leve,

parecidos com os deles. Mas o que
mais me aborreceu mesmo foi que,
na Bahia, não tive sequer a opor-
tunidade de me identificar com as
fãs. Eu gostaria de lhes dizer que
não assumi a personalidade de nin-

guém, sou mesmo o José Roberto
da CBS, cantor há quatro anos.
Esse é o meu nome, desde que nas-
ci. Por que haveria de mudá-lo ago-
ra? Se há outro José Roberto em
circulação, além do gato da Célia
Biar, que também é meu homônimo,

êle é, certamente, mais novo na

carreira artística do que eu. Foi
horrível estar ali tentando dizer às
fãs que eu sou eu, puxa!" •
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NA BAHIA ELE É OUTRO — Parte da confusão com José Roberto acon*
teceu na Bahia, onde outro cantor, com o mesmo nome, apresentara-
se alguns dias antes com seu conjunto, deixando a dúvida nas fãs.

intervalo — 44



MAURÍCIO
EINHORN

VAI PARA
OS EUA

Considerado 
por maestros como

um dos melhores gaitistas do

irasil, Maurício Einhorn vai em-

arcar brevemente para os Estados

Jnidos, para trabalhar com Sérgio

Mendes. Só falta receber a passa-
^em, que lhe foi prometida quando
Sérgio esteve entre nós, recentemen-

te: "Não sei exatamente o que vou

azer, mas foram apresentadas três

lipóteses: a) abrir os shows do con-

unto; b) fazer solos acompanhado

Je sax ou pistom; c) gravar discos

na etiqueta do Sérgio. Qualquer

ima delas será boa para mim, pois

tqui no Brasil trabalho muito'e não

^anho nada". •
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15 de agosto Domingo

Maurício Einhorn

(foto acima) não pensou
duas vêzes quando

Sérgio Mendes (abaixo)
o convidou.
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Adalberto 
Costa, o motorista

que concorreu ao 
"Fora 

de

Série" do 
"Programa Flavio Ca-

valcanti", ficou muito triste por
causa do 2.° lugar que o júri
atribuiu às suas imitações:
"Acho 

que sou mesmo pé frio.
Em todos os programas do seu
Flavio, sempre vi os participan-
tes saírem de lá com dinheiro
na mão. Na minha vez recebi
apenas um envelope e uma car-
ta, marcando dia e hora para
receber um presente, que só
saiu mais de um mês depois".
Adalberto há quinze anos luta

pelo sucesso, sem êxito. Sua

primeira participação na TV foi
no programa 

"A 
Hora do Pato",

onde chegou ao primeiro lugar.
Desde então não toffl conSMlil*
do muita coisa, apesar de ser
considerado perfeito nas imita-

ções de cantores e de humoris-

tas. A apresentação no 
"Progra-

ma Flavio Cavalcanti", porém,
abriu-lhe novamente as portas,

pois já recebeu convites de ou-

tros programas de TV, •

9,00 O A SANTA MISSA EM SEU

LAR.

9,30 O FUTEBOL DENTEDE-LEITE
— Disputado por crianças ate

treze anos de idade As par-

tidas sáo disputadas pela ma-

nhâ. a partir de 9 horas, no

campo do Fluminense.

9,55 O DESENHOS.

10,00 O CONCERTOS PARA A JU-

VENTUDE.

11.45 O PROGRAMA SILVIO SAN-

TOS — Dufante oito hor^s

Sílvio Santos apresenta o

programa mais variado da,TV.
"SÓ 

COMPRA QUEM TEM"

entre ouíros prêmios dá um

carro zero quilômetro. 
"OS

GALAS CANTAM E DANÇAM

AOS DOMINGOS" com Wan-

derley Cardoso, Antônio Mar-

cos. Paulo Sérgio e outros

cantando seus sucessos.
"CUIDADO COM A BUZINA"

calouros julgados por Henri-

que Lobo, José Fernandes,

Cláudia Barroso. Décio Picci-

nini, Gilmara Sanches, Jorge

Majestade da Silva e Marilú

Martinelli. 
"SHOW 

DA LOTE-

RIA", último quadro, com mú-

sica e entrevistas.

11,45 O DESENHOS ANIMADOS.

12,15 O MÚSICA PRÓ MUSICA —

Musical erudito. Apresenta-

ção de Riva Blanche, Marcelo

e Alberto Jaffe.

13,00 O BOLA SEIS — Programa

esportivo.

CB A BRONCA É LIVRE —

Comentário esportivo.

17,00 O PROGRAMA FLAVIO CA-

VALCANTI — Músicas, entre

vistas, concursos Destacando

"Fora 
de Série"

(B CARRO É NOTICIA -

Noticiário geral sobre provas

automobilísticas. Novidades

das fábricas. Entrevistas com

gente ligada ao automobilis-

mo.

18,00 Q DOMINGO EM PORTU-

GAL — Músicas e noticias.

19.00 O JAMES WEST — Faroeste

DE3 FILME DE AVENTURAS.

20.00 O A HORA DA BUZINA —

Calouros, concursos, prêmios.

Animação de Abelardo 
"Cha-

crinha" Barbosa. Do auditório.

O FILME.

CB CINEMA DE DOMINGO

— Longa-metragem.

21.50 O PROVA DOS NOVE -De

bates esportivos

22.00 O MARCUS WELBY, MEDI-

CO — Filme narrando as aven-

turas de dois médicos e seus

problemas. Com Robert Young

e James Brolin.

CB FUTEBOL NO TREZE —

Entrevistas e debates sóbre

futebol. Participação de Luiz

Mendes, Washington Rodri-

gues, Denis Menezes, Mário

Vianna e Vitorino Vieira.

14,00 CB ZONA NORTE EM RITMO

DE BRASIL GRANDE - No- 22,30 O NOITE NO CINEMA -

tícias da Zona Norte. Apres

Dario Paes

14,15 CB OS TRÊS PATETAS — Co

média.

14,30 O TERRA DE GIGANTES —

Filme de Ficção.

CB QUANDO OS CLUBES SE

DIVERTEM — Variedades

Apres Sílvio Mendonça

15,30 Q JIM DAS SELVAS — Fil-

me de aventuras com Johnny

Weissmuller

16,00 CB TV EDUCATIVA.

Longa-metragem

23,00 O GLOBO ESPECIAL

trevista.

En-

•

Q ATAQUE E DEFESA —

Comentário esportivo com

Ruy Porto.

23,30 O POLTRONA SEIS — Lon

ga-metragem

24,00 O FESTIVAL DE CLÁSSICOS.

01.00 O FUTEBOL - Videoteipe

de uma partida do Campeo-

nato Carioca, disputada hoje.

intervalo — *



1 Segunda -feira 16 de agosto

9,30 O ARTIGO 99.

10,15 O SPEED RACER.

10.45 O REIS DO RISO.

11,00 O AVENTURA SUBMARINA.

O TV-EDUCATIVA.

11,30 O NACIONAL KID.

11.30 O DESENHOS ANIMADOS.

12,00 O O VIGILANTE RODOVIA-
RIO.

O EDNA SAVAGET — Varie-

dades, dedicado à mulher.

12.30 O A PEQUENA ÓRFÃ — No
vela.

13.00 O HOJE.

O JORNAL DO RIO — Tele-

jornal

13,30 O A PRÓXIMA ATRAÇÃO.

13,30 O ROBERTO MILOST INFOR-
MA — Noticiário sobre a so-
ciedade.

13.40 Q MATINÊ ESPECIAL — Lon

ga-metragem.

14.00 O ROMANCE NA TARDE —

Longa-metragem.

14.50 fB TV-EDUCATIVA.

15.10 O CLUBE DO CAPITÃO AZA
Filmes de aventura, dese-

nhos e comédias: 
"SERIADO",

"TARO 
KID", 

"ROBIN 
HOOD",

"A 
FEITICEIRA", 

"JEANIE 
É

UM GÊNIO" e 
"JOHNNY 

CY-

PHER",

15.30 fB HELENA SANGIRARDI -

Assuntos para a mulher.

16.00 O FILMES — "Robot 
Gigan-

te", 
"Bat-Masterson", "O 

Zor-
ro" e 

"Cisco 
Kid".

CB COMÉDIAS — "Gasparzi-

nho" e 
"Os 

Três Patetas".

16.30 fB O MANDA CHUVA — De
senho.

17.00 fB OS MONSTROS — Come-
dia

fB PERDIDOS NO ESPAÇO
Filme de ficção científica.

18,00 O MEU PÉ DE LARANJAL!
MA — Novela

O LONGA-METRAGEM.

18,30 Q A PEQUENA ÓRFÃ.

fB OS DEUSES ESTÃO MOR
TOS — Novela

18.55 O PAPO FIRME.

O A FABRICA — Novela.

19,00 O MINHA DOCE NAMORA-

DA — Novela.

19,25 fB JORNAL DA REI - Em

cadeia com São Paulo, Belo

Horizonte, Curitiba. Porto

Alegre e Salvador.

19,30 O FILME.

19,40 O JORNAL NACIONAL —

Em cadeia com as principais
capitais. Via Embratel

O CORRESPONDENTE BRA-

SILEIRO ASSOCIADO — No

tícias,

19.45 O HOSPITAL — Estréia ho-

je com Stênio Garcia, Tony

Ramos, Maria Izabel de Li-

zandra, Henrique Martins e

Glauce Rocha.

O MACIEL E MACIEIRA.

20,00 Q O HOMEM OUE DEVE

MORRER.

Q HISTÓRIAS DO VELHO

OESTE - Aventuras

fB HEBE — Com Hebe Ca-

margo entrevistando gente

que é noticia.

20,30 O FAÇA HUMOR, NAO FA-

ÇA GUERRA.

O POLTRONA SEIS ESPE-

CIAL — Longa-metragem.

O GUERRA, SOMBRA E

AGUA FRESCA - Comédia

21.00 O JAMES WEST — Filme.

fB EDITORA MAYO, BOM

DIA — Novela com Luís Gus-

tavo, Débora Duarte, Natália

Thimberg e Geraldo DEI Rey.

21,45 fB CUSTER — Policial

21.50 O O GLOBO EM DOIS Ml-

NUTOS — Notícias.

22,00 O O CAFONA - Novela com

Francisco Cuoco e Marília

Pêra.

O CINE MILIONÁRIO —

Longa-metragem.

O SHOW DA NOITE — Va

riedades. Apres. Fernando

Lobo

22,30 O ULTIMA EDIÇÃO.

22,35 fB INFERNO NO CÉU — Sé-
rie sobre a Segunda Grande

Guerra.

22.40 O SESSÃO DAS DEZ —

Longa-metragem.

23,30 Q NOITE NO CINEMA —

Longa-metragem.

24.00 O SESSÃO DA MEIA-NOITE
— Longa-metragem.

O PERSPECTIVA.

INTERVALO
PARA CONVERSA

UMA FA DE LOCIO

Lúcio Mauro é um dos nomes

mais importantes da televisão bra-

sileira. Sua interpretação do 
"Mo

nólogo das Mãos" é simplesmente

espetacular e, fazendo o Fernandi-

nho, marido da burra Ofélia, êle

mostra toda a sua versatilidade de

ator. Por tudo isso, faço questão de

não perder as suas apresentações

nos programas da Rede Globo (Lú-

cia Ester Teixeira — Pelotas, RS).

CONSELHO DE AMIGA

A dupla Elói-Maria Cecília (Gian

Cario e Joana Fomm) torma um

casal sensacional na novela 
"A Fá-

brica", da Rede de Emissoras Asso-

ciadas. E essa história de seu Erncs

to (Elias Gleiser) querer desmanchar

o namoro não dá pé. Continuem e

não liguem para comentários, ouvi-

ram? (Ana Amélia Dias — Natal,

RN).
•.¦¦:.V;%:::\

NORMINHA É SUCESSO

Jô Soares está perfeito na caractò-

rização de Norminha, a avantajada

cantora do "Faça Humor, Não Fa-

ça a Guerra". Esta é uma das mais

felizes criações do famoso humoris-

ta e, na base da gozação, vai mos-

trando o que acontece na vida real

de certas cantorazinhas que andam

por aí (Suely G. Aviz — Rio, GB).

SINHANA SOFISTICADA

A versatilidade de Zilka Salaber-

ry é indiscutível, mas é muito en-

graçado lembrar dela como a rude

e bondosa Sinh'Ana, sem alguns

dentes e cabelos desgrenhados, e

vê-la, agora, em "O Homem que
Deve Morrer", como uma mulher

finíssima, usando jóias, roupas ca-

ras e penteado impecável (Maria

José dos Santos — Florianópolis,

SC).

UM HOMEM DE FAMÍLIA

Roberto Carlos provou não ser

covarde e vaidoso ao ser acusado

por Maria Stella. Simplesmente

mostrou mais uma vez que é um

cantor de alto gabarito e um ho-

mem de família. Por isso. acho que

o leitor Samuel de Moura devia

estar delirando quando criticou Ro-

berto por ter fugido à perseguição
de Maria Stella Splendore (Roberto

Eidi Wada — Jaguapitã, PR).

BOLA BRANCA PRA TUPI

Como diz meu amigo Ibrahim

Sued, bola branca para a TV Tu|

carioca, que, além de apresent.

bons filmes, conta com a simpati.

a classe e o charme de Marisa U

ban (Raul Faria — Rio, GB).

ESTE PAR I DA PESADA

Dênis Carvalho e Betty Mendc

formam um lindo par. tanto na tele

visão quanto fora dela. Espero qu
o casamento dos dois seja feliz

duradouro e que não acabe ind.

por água abaixo, como já aconte

ceu com muita gente (Inês Jaris -

São Paulo, SP).

YONÁ PEGANDO FOGO

Gostaria de dizer aos leitores qu,
a novela "Simplesmente Maria" es

tá pegando fogo aqui no Rio. Yon;

Magalhães é mesmo a melhor atriz

de televisão e de teatro também. 1

quem quiser provar é só assistir i

peça 
"Balbina de lansã", o maioi

sucesso da temporada teatral (Ana

Maria Valença do Rego — Rio

GB).

ISSO NÀO SE FAZ

Acho que a Gilmara Sanches

abusou da franqueza ao destratar

o Ângelo Máximo, no programa dr

Sílvio Santos. Afinal, êle está come

çando agora e, em vez de palavras

humilhantes, devia ouvir incentivos.

Ainda mais quando seu disco come-

ça a despontar nas paradas (Lúcia

Helena Ramos, Nova Iguaçu, RJ).

FINAL ESTÚPIDO

A maior estupidez que já se féz

em novelas foi o final de "Irmãos

Coragem". Onde já se viu matar a

índia e o Jerônimo! Na verdade

dona Janette Clair gosta de drama

tizar tudo, é pior que a Glória Ma-

gadan. Durante um ano abusou d;>

nossa paciência, para no fim dar

uma solução das mais idiotas (Wal-

ter Fonseca Souza — Feira de San

tana, BA).

CLAUDETTE INCOMPARÂVEL

O estrondoso sucesso de "De

tanto Amor", música de Roberto e

Erasmo Carlos, na voz de Claudetts

Soares, prova que ela é uma gran-

ds CAfitorft. E muita "ente não ícre-

ditava nisso, pois há algum tempo

Claudette não aparecia nas para-

das de sucesso (Divanir Soares e

Margarida Camargo — São Paulo,

SP).

Knderecc sua carta para INTKRVA-
I.O. Caixa Postal 2372, S. Paulo, men-
cionando "Intervalo para Conversa"
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• 17 de agosto

9,30 O ARTIGO 99.

10,00 O CURSO DE INGLÊS.

10.10 O SPEED RACER.

10.40 O REIS DO RISO.

11,00 O AVENTURA SUBMARINA.

O TV-EDUCATIVA.

11.30 O NACIONAL KID.

O DESENHOS ANIMADOS.

12,00 O O VIGILANTE RODOVIA-

RIO.

O EDNA SAVAGET — Varie-

dades. dedicado à mulher.

12,30 O A PEQUENA ÓRFÃ — No-

vela.

13,00 O HOJE.

O JORNAL DO RIO — Tele-

jornal.

13,30 O A PRÓXIMA ATRAÇÃO.

13,30 O ROBERTO MILOST INFOR-

MA — Noticiário sobre a so-

ciedade.

13,40 O MATINÊ ESPECIAL — Lon-

ga-metragem.

14,00 O ROMANCE NA TARDE —

Longa-metragem.

14,50 CB TV-EDUCATIVA.

15,10 O CLUBE DO CAPITÃO AZA
— Filmes de aventura, dese-

nhos e comédias: 
"SERIADO".

"TARO 
KID", 

"ROBIN 
HOOD".

"A 
FEITICEIRA", 

"JEANIE 
É

UM GÊNIO" e 
"JOHNNY 

CY-

PHER".

15,30 CB HELENA SANGIRARDI —

Assuntos para a mulher.

16,00 O FILMES — "Robot 
Gigan-

te", 
"Bat-Masterson", "O 

Zor-

ro" e 
"Cisco 

Kid".

CB COMÉDIAS — "Gasparzi-

nho" e 
"Os 

Três Patetas".

16,30 CD O MANDA CHUVA — De-

senho.

17,00 CB OS MONSTROS — Come-

dia.

CB PERDIDOS NO ESPAÇO
— Filme de ficção científica.

18,00 O MEU PE DE LARANJA-Ü-

MA — Novela.

O LONGA-METRAGEM.

18,30 O A PEQUENA ÓRFÃ.

CB OS DEUSES ESTÃO MOR-

TOS Novela.

Terça-feira
18.55 O PAPO FIRME.

O A FABRICA — Novela.

19.00 O MINHA DOCE NAMORA-

DA — Novela com Regina

Duarte, Cláudio Marzo, Suza-

na Vieira. Maria Cláudia, He-

loísa Helena, Paulo Conçalves,

Raquel Martins e Dorinha

Duval.

19.25 CB JORNAL DA REI.

19,30 O FILME DE AVENTURAS.

19.40 O JORNAL NACIONAL.

O CORRESPONDENTE BRA

SILEIRO ASSOCIADO — No-

tícias.

19,45 O HOSPITAL — Novela.

O MACIEL E MACIEIRA.

20.00 O O HOMEM QUE DEVE

MORRER.

O HISTÓRIAS DO VELHO

OESTE — Aventuras.

CB HUMORÍSTICO.

20,30 O ALO BRASIL, AQUELE

ABRAÇO! — Música e varie-

dades. Participação de Renato

Corte Real, Lúcio Mauro. Cé-

lia Biar, Wanderléa, José Fer-

nandes e outros.

Q CAFÉ SEM CONCERTO —

Humorístico.

O FAMÍLIA BUSCAPÉ -

Comédia.

fB HUMORÍSTICO.

21,00 O JAMES WEST — Filme

CB EDITORA MAYO, BOM

DIA — Novela.

21,45 CB DEPARTAMENTO S —

Policial.

21,50 O O GLOBO EM DOIS Ml-

NUTOS — Notícias

22,00 O O CAFONA — Novela com

Francisco Cuoco e Marília

Pêra.

O CINE MILIONÁRIO -

Longa-metragem.

22,30 Q ULTIMA EDIÇÃO.

Q SHOW DA NOITE.

22,45 O GUNSMOKE — Faroeste.

Aventuras do delegado Matt

Dillon (James Arness).

£5 ÇIRÇIJLARFÇ FM AÇÃO.

23.45 CB DEBATE EM PAINEL.

24,00 O PERSPECTIVA.

00,15 O SESSÃO DA MEIA-NOITE

— Longa-metragem.



Era uma vez um relógio velho e descascado, uma caixinha que não servia

pra nada e um baú feio de doer. Eles viviam abandonados, empilhados num canto

do quarto de despejo. Só faltava um pouco de coragem para jogar fora.

Mas eis que surge Plavidecor, e veja só o que aconteceu: os meninos começaram

a brigar pelo relógio. A caixinha é hoje uma linda cigarreira e o baú ganhou
o lugar de honra na sala de visitas. Plavidecor é o plástico adesivo que deixa

tudo de cara nova. Facílimo de aplicar: basta tesoura e imaginação.
E para cada um dos seus problemas de decoração Plavidecor tem inúmeras

soluções diferentes. Soluções estampadas, quadriculadas, lisas, escocesas,

de florzinhas. Você pode comprá-las a metro na loja ou na papelaria da esquina.
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