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I arzagão conta a verdade

UDO SOBRE
0 FESTIVAL
na confissão explosiva

IRIGITTE
ROCURA

UM
HOMEM

na reportagem exclusiva

UMA FOTO
INDISCRETA

ACABOU COM
CARMEM
MIRANDA

jfi perfil sem sombras

IrlICO BUARQUE
SAIU

IDA RODA VIVA
1

mt^~^^ ^MMJ

- Immhmmmmmmmmmmmmmmf ^^
Wb ^B'<^^NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNF* ^MM

I '

' '"^mmmmmjüi^Mmm. '**" 
^mmmmmmH í

mW ^

mkmrn^ V\ i

Wm^m\\\\\\\m%* l^Ê
^^ám Wl. . M 

' 
V*j$Sf:&Í®éB H^MMP^^ .^ NHk ' »¦ '>'¦• " r 1j

à Ik mm&m
M» li :1 II vJ Mn* V àmWm ' V-^É
Wkf\^mW&BÈÊ^mmmmWt; ^^m\ '*" :'"V^SÍS

¦1, MM St MM "'"'^í*

IIV hmmBB 
•''^•mI

' 
t%§aMMMMMMwM*'''tffli K V *w-1' 

':' 
1*-§11Éí»mmR

lH II ff . I
NjHMHKu^Brn^^ll MM¦¦ ^H IV ''-«'^Jwl MB

ffiiiSifiiWBSggM ^mmkmbmmmhmmmmmf yv%fl

JO SOARES: AS RAZOES DO SUCESSO
São Paulo. Jô Soares, 33 anos, 140 quilos, é um homem satisfeito. Mas seu sucesso não chegou de
repente. Trabalhou muito, estudou muito, leu muito: e o resultado está aí. Amado pelo público dos
auditórios e pelos intelectuais de Ipanema (que acabam de elegê-lo como o melhor humorista da
TV), Jô Soares continua fazendo projetos para o futuro. No próximo ano vai ser o protagonista
(único) de uma peça onde vai contar a história de sua vida (em quadrinhos). (Texto na pág. 11.)



Para os pratos que n&o dispensam gordura,
Sancreme. Sancreme é uma nova gordura
vegetal muito mais leve e digestiva.
Sua consistência é uniforme, sua côr bem
branquinha. Sancreme é o Jeito mais mo-
demo de preparar os pratos em que, tradi-

cionalmente, você usaria gordura comum.

Sem as desvantagens da gordura comum.

Experimente Sancreme, a gordura magra.

qualidade SAN BRA
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Na última semana, levando ao ar seu programa, ao vivo, na Rede Globo em São Paulo, Chacrinha vestia uma ca-

misa do Coríntians, mas não poupou os corações corintianos, ao tratar da transferência de Paulo César, do Botafogo,

para o time paulista. E, diveriidamente, iniciou uma campanha para conservar o tão disputado craque no alvinegro

carioca. Tudo é motivo para o Velho Guerreiro movimentar seu programa e conservá-lo nos primeiros lugares do lbope.
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O GLORIOSO PASSADO E O COMPLEXO FUTURO DO FI(

FESTIVAL: A 
VERDADE

Augusto Marzagão, criador do FIC, desligou-se da Réde Globo de Televisão. Os responsáveis 
pela emissora di

zem que o festival continuará naquele canal, mas os funcionários da Secretaria de Turismo da Guanabara, dos

quais depende a cessão do Maracanãzinho, ainda não resolveram nada em definitivo. Nesta entrevista, Marzagão

conta alguns fatos interessantes dos festivais anteriores e faz um balanço 
geral, com algumas 

previsões quanto

ao futuro, embora ainda não saiba nem 
possa prever qual seja a emissora 

que levará a melhor na disputa.

Entrevista a

MAURÍCIO MARQUES

A

São 1'aulo, novembro

inda estão no ar as no-

tas das músicas apre-

sentadas durante o VI Fcsti-

vai da Canção, e já se fala

do VII. 
"O 

FIC fica na

Globo", dizem os responsa-

veis da emissora, com um

trocadilho 
que não é dos

mais infames. Mas os fun-

cionários da Secretaria de

Turismo da Guanabara, dos

quais depende a cessão do

Maracanãzinho, sem o qual

o FIC perderia toda sua vi-

talidade, afirmam: 
"£ 

ainda

cedo para di/er algo defini-

tivo. Temos o carnaval, an-

tes de mais nada. Depois va-

mos resolver o assunto

FIC". Fnquanto isso. outra

rede de I V. a Tupi, em eo-

laboração com o 
"Jornal 

do

Brasil" do Rio de Janeiro,

es lá interessada no FIC. I

quer definir sua 
posição,

com toda a urgência que o

caso merece. 
"O 

Festival

não é uma manifestação

possível de organizar-se em

um mês ou em dois", dizem

na Tupi. 
"Se 

vamos entrar

na jogada, c para já 

"

Praticamente, a guerra do

VII FIC já começou. E to-

dos sabem 
que a batalha vai

ser durai mas. neste clima

de boatos e de polêmicas, de

afirmações-de 
paternidade e

de pedidos de adoção, quem

fica mais calmo, mais sorri-

dente, mais confiante de to-

dos é Augusto Marzagão, o
"pai 

da criança", 
"Chega-

mos a um ponto", diz Mar

zagão, sorrindo, 
"em 

que o

FIC se identifica comigo, e

eu com o FIC." Isto, apesar

de Marzagão ter pedido de

missão da Rêde Globo, e de

ter sido imediatamente nten

dido. Agora, sereno e lúcido,

aguarda o desenrolar dos

acontecimentos e prepara

suas viagens internacionais,

presidente da Federação

Mundial dos Organizadores

e Diretores de Festivais, es-

tá de mala pronta para ir ao

México íonde vai realizar.

4 — intervalo 2000

pela segunda vez. um fc>ti-

vai de música) c para o Ja-

pão: o planejamento do Fes-

tival de Tóquio, assim como

o de Atenas, na Grécia, é

dele.

Em São Paulo, onde Au-

gusto Marzagão passou tò-

da a última semana para

acompanhar sua esposa Lei-

la (uma arqueóloga libanesa

que não tem nada a ver com

música popular, mas que vi-

rou, de repente, a doce con-

sei hei ra de intérpretes des-

concertados em seu primei-

ro contato com a vivacidade

do público carioca), o idea-

lizador do FIC vive prática-

mente cercado por reporte-

res e compositores, todos

com a mesma pergunta: 
"O

que acontece com o Festi-

vai? Como vai ser o próxi-

mo? Por que brigou com a

Globo?"

No seu apartamento do

hotel Jaraguá, mergulhado

num mar de papéis (telegra-

mas, apontamentos, jornais,

cartas, partituras musicais,

mensagens de solidarieda-

de), Augusto Marzagão —

na Ircnte de uma porção de

ovos mexidos com ba-

con — resolveu contar para
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MULHER E DO URANO

São Paulo. Augusto Marzagão (36 anos) e casado

com uma arqueóloga libanesa, Leila (28 anos), que
leiu str\ulu Uv interprete e uiceiilivuUuia de artistas estrangeiros. Antes dos vinte anos. Mar-

zagão foi engraxate, jornalciro, garçom e vendedor de doces na Prava da Sé, em São Paulo.

INTF.RVAI.O 2000 tôda a

verdade sobre o Festival

Desde o começo. Só ficou

no ar o desfecho final dii

história. Mas Marzagão não

está preocupado: 
"O 

FIC i

tão grande, tão importante

tão popular, que não pode

mais acabar".

COMÊÇO

FOI TERRÍVEL

Em dezembro de 1%5

Augusto Marzagão, com t

apoio da Secretaria de Tu

rismo do Estado da Guana-

bara, idealizou e planejou c

Festival. O humorista Zi

raldo desenhou seu símbolo

o galo, agora conhecido nt

mundo inteiro. Os maiores

entendidos em música popu-

lar (entre os quais Marzagão

lembra, ainda hoje agradeci-

do. José Ramos Tinhorão.

Mauro Ivan, Paulo Tapajós.

Mário e Sérgio Cabral, Beni

Nunes, Ar\ Vasconcelos,

Jandira Negrão de Lima .•

Lacv do Rêgo tíarros) redi

giram o regulamento. Conta

Marzagão: 
"Apesar 

de todo

nosso entusiasmo, ninguém

queria saber de festival. Já

existia o da Record, em São

Paulo, e ninguém acreditava

em nossa iniciativa. Final

mente, encontramos, na TV

Rio. um apoio fundamental

A primeira noite do Festiva

loi assustadora. Quando che

guei ao Maracanãzinho

Paulo Tapajós, naquela épo

ca diretor artístico, foi ai

meu encontro e me disse

com o rosto pálido: 
'Esta

mos perdidos, não tem nen

duzentas pessoas e o sonr

está uma porcaria'. Estava

mesmo. Quando acabou ;

primeira fase, fechamos a*

portas e ficamos no Mara

canãzinho até as 8 horas di

manhã, testando o som con

a ajuda de um japonesinho

genial, o Onoda, que con

seguiu muita coisa, só no

base de seu grande entusias

mo. Na segunda noite, o

Festival foi bem melhor e

com grande alegria, assisti

mos à chegada de 6 000 pes-

soas. que cantaram em cô-

ro com Wilson Simonal

uma música de Vinícius de

l_i
¦
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IESTE DEPOIMENTO EXCLUSIVO DE AUGUSTO MARZAGAO

ioraes, que o cantor lia

i um pedaço de papel, 
sem

iem ter ensaiado. Consagra-

tlora mesmo foi a terceira

oite: milhares de pessoas

ibrando, apesar de todo

mundo dizer que nenhum

|i 
spetáculo dava certo no

vlaracanãzinho. Acabada a

ase nacional do I Festival,

omeçaram os problemas.

Vté poucos dia» antes, nin-

uém queria saber de mi-

iha idéia. Agora, todo mun-

o estava interessado e a TV

«lobo ía/ia pressões para

bter o patrocínio da parte

nternacional A TV Rio ti

ou firme em sua posição, e

cabou ficando com a parte»

nternacional. Para mim, te-

ia sitio ótimo que todas as

missoras transmitissem o

meu* festival; mas não foi

xwsível. Naquele ano, foi

nuito importante a presença

Io compositor Henry Man-

ini, um dos mais famosos

los Estados Unidos. Vol-

ando para Nova York, êle

ne disse: Você realizou

dgo de magnífico'."

Mar/agão: falando em

omidados, muitos criticam

ima atitude dos organizado-

es do F1C, sobre êste

issunto. í aquela história

1e Sinatra vem ai e che-

;am personagens desconhe-

idas. . .
"É 

uma critica válida ale

:erto ponto. Em primeiro

ugar, eu nunca disse que Si-

latra vem aí. Se os outros

maginaram, nada tenho a

>'er com isso. Mas que te-

iham chegado somente

neias-figuras, não é verda-

le: é só pensar em Kim No-

ak. em Henry Mancini.

Vndy Williams. Serge

Jainsbourg. Sérgio Endrigo.

Santana e muitos outros no-

nes, que nem lembro mais,

ura ver como estas críticas

ão estranhas. Mas houve

ealmente casos de desistôn-

_ia no último momento:

iconteceu agora com Vir-

ia Lisi, por exemplo. Ela

icdiu o endosso de sua pas-

-agem 
para uma outra com-

nanhia e houve tanta buro-

:racia para o atendimento

lê*.se pedido que ela resol-

vTeu cancelar a viagem.. .

Agora, eu não sou responsa-

vel 
por isso. e todo mundo

sabe..."

Voltamos a falar dos fes-

tivais, Marzagão. O que

aconteceu depois desta pri-

meira e movimentada ex-

periência?
"Bem 

a TV Globo con-

seguiu obter a autorização

para transmitir'o II F1C. I

quero dizer logo que cies lo-

ram corretíssimos, me deram

todo o apoio e trabalhei

com renovado entusiismo

numa organização e\em-

plar. Êste clima de tranqüi-

lidade. sem nuvens e sem

tempestade, durou ate o IV

Festival, e foi maravilhoso.

Eu acho que o IV F1C foi

o melhor de todos, com mú-

sicas que conseguiram en-

trar nos 
'hits 

parades' de todo

o niundo, e com presenças

marcantes, como a de Paul

Anka, que praticamente 
vol-

tou à popularidade 
após o

Rio de Janeiro, ao ponto de

assinar um contrato com o

Olympia, de Paris, na onda

de seu sucesso no Brasil."

O SUCESSO

ESTRAGOU TUDO

"Foi 
depois do estrondo-

so sucesso do IV Festival

que as coisas pioraram: co-

meçou a surgir uma série

de interêsses que nada ti-

nham a ver com a música

popular e com o turismo

como a comercialização do

nosso símbolo."

Mas foram somente êsses

ov problemas?
"Não, 

houve muitos mais:

o incêndio do Maracanãzi-

nho, por exemplo. Nós tive-

mos que 

're 
descobrir' o

Maracanãzinho, que virou

uma banheira. Aquêle trata-

mento acústico que existia

desapareceu e nós tivemos

que fazer o diabo para me-

Ihoiar o som. Assim mesmo,

o sucesso do V MC loi

grande. Foi aquêle entusias-

com com BR 3'. com o ar-

gentino Piero, e foi também

aquele escândalo com f.r-

lon Chaves.. . Eu agora não

quero julgar Êrlon Chaves.

Eu não achei imoral nem

excêntrica aquela sua inter-

pi et ação de 
"Eu 

Quero F.

Mocotó". Achei simplesmen-

te de um tremendo mau gôs-

to. só isto. Eu sou a favor

FASE NACIONAL

Rio de Janeiro. Nana Caymmi

defende 
"Saveiros", 

de Dori

lawnnu c Visou .Motia, vencedora da fase nacional do 1 FIC.

Helmut Zacharias (Alemanha) venceu a fase internacional.

de tudo, mas o mau gosto

me espanta, me irrita. Isto

não invalida o meu respeito

para com Érlon Chaves, cer-

tamente um dos maiores

músicos do Brasil..."

Vamos à atualidade: o

que aconteceu com o NI

Festival? Quais foram as

complicações?
"Bem, 

êle começou muno

atrasado, porque havia um

entendimento entre a Kêde

Globo e a revista ame-

ricana 
'Ca^h 

Box', que deve-

ria dar uma assistência ao

Festival. A decisão da 
'Cash

Box" demorou muito c eu l i-

q Liei completamente preso.

Fiquei até o dia 15 de ju-

lho aguardando uma deci-

são e. quando 
recebi as ins-

truções da Globo — 
que re-

solveu continuar sem a

Cash Box* — tive que lutar

desesperadamente contra o

tempo e as dificuldades. Fm

agosto, na Europa, não há

ninguém disposto a marcar

encontros de trabalho, ou a

aceitar convites de última

hora. As férias são sagra-

das. Mas eu contei com a

ajuda de grandes amigos e.

em menos de dois meses,

consegui organizar o VI

FIC. com um resultado que

não é completamente nega-

tivo: os prós foram bem

maiores que os contras. Te-

ve muita coisa boa na faixa

nacional e o sucesso do Mé-

xico foi bem recebido."

E agora, Marzagão?

"Agora 
eu saí da Globo,

como todo mundo sabe.

Não dava mais. Pequenas

coisas, que para mim eram

muito importantes. Por

exemplo, mudar a imagem

do Festival. O VI FIC loi

ao ar sem o 
'meu' 

galo, sem

aquêle símbolo que tinha

continua

ITÁLIA EM 67

Rio de Janeiro. Jimmy Fontana re-

cebe o Calo de Ouro das mãos de

kim No*ak, depois de vencer o II FIC, em 1967, com 
4'Por

nma Mulher". Na fase nacional, 
"Margarida" 

foi a primeira.

GALO E SABIÁ

Rio de Janeiio. Cynara e Cybele,

no III FIC, ladeadas por Tom Jo-

hun (a esquerda) c Chico Uuarque de Hollanda (à direita), auto-

res de 
"Sabiá", 

vencedora nas fases nacional e internacional.

Cftl fl 
MCI IMQ K'° í,c Janeiro. Kvinha classifica

lUI U IvIELllUVl em 1.° lugar 
"Cantiga 

por Lúcia-

na , de l'aulo iapujus u esquerda) e Edmundo Souto (à direi-

ta), no IV FIC, o melhor, na opinião de Augusto Marzagão.

intervalo 2000 — 5
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NÃO SEJA
MAGRA DEMAIS.
Plus Forma modifica mesmo a silhueta
mais delgada, transformando-a num cor-

po saudável e harmonioso.

Com o uso de Plus Forma, todo o con-

junto logo melhora: as maçãs do rosto,

o busto e as cadeiras, pernas e braços,
todo o corpo adquire rapidamente pro-
porções ideais.

Além do mais, Plus Forma não somente

contém calorias, mas também elemen-
tos geradores de energia, que dão ao
organismo a vitalidade necessária para
combater o cansaço e a fadiga.
Tem-se observado aumentos de 2, 5, 10

e até mais quilos, quando a falta de peso
se deve à inapetência ou a um deficiente
regime de nutrição.

Lembre-se que quanto mais calorias seu

organismo receba, mais rapidamente
você ganhará peso.
Qualquer pessoa de saúde normal se be-
neficiará com os efeitos de Plus Forma.

Resultados reais foram constatados in-
clusive em crianças, com o uso de Plus
Forma para aumentar o peso.*
Plus Forma contém: Vitamina D-2, B-l,

B-2, B-6, B-12e Ferro.
Para um resultado mais rápido tome a

dose máxima dià-
namente.

De imediato você se
sentirá melhor e co-

meçará a aumentar

de peso rápida e

gradativa mente.

• <•••-... ____¦

PLUS FORMA
Saúde e vigor num corpo harmonioso

A VENDA NA SUA FARMÁCIA

POR QUE TIRARAM O MEU GALO?

jêêê 
__m ¦_¦ ____. __¦
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VENCE A MELHOR Kiu de Janeiro. O V FIC foi um

dos mais fracos mas a música ar-
Kentina, 

"Pedro Nadie", de autoria de Piero, foi recebida calorosa-
mente pelo público que lotava o Maracanãzinho, por ser a melhor.
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FOI UM BOLERO Rio de Janeiro. O VI e último FIC
não teve o sucesso esperado e muitas

personalidades internacionais deixaram de comparecer. Venceu um
bolero, "Después dei Amor", com Los Hermanos Castro.

dado tanta sorte e que, p.
ra mim, significava muito
Eles tiraram, para ligar, deli
nitivamente a manifestaçt;
à imagem da Rede Glob.

"Certamente, 
fico feliz e,i

saber que cerca de 300 mi
lhões de pessoas, em todo c
mundo, assistiram ao Fest;
vai. Eu criei o Festival hj
sete anos, como motivaçãt
turística e para estimular o
movimentos musicais em ni-
veis elevados. Era esse o e-

pírito do 'meu' 
festival. Fi

difícil conciliar essa minha
filosofia com a concepção
de outros grupos. Fiqie
bem claro que eu não te
nho nada contra ninguém
a causa da divergência esta
na dosagem dos objetivo.
Acho razoável que um gru
po, que participa de ti
acontecimento, queira ter i
resultado do investimento

Não é a primeira vez que
você ameaça demissões i

que toma atitudes drástica
Desta vez, quais são as po -
sibilidades de você continuai
na Rede Globo à frente do
VII Festival?

"Nenhuma. 
Acho que nã

há mais possibilidade de er
tendimento. Quando eu imt

ginei este Festival, pedi p;;
ra um despachante registrar
o FIC. Coisa que foi feitj
com o meu nome e com
da Secretaria de Turismo di
Guanabara. Praticamente,
FIC está com dois pais, t
no meu entender, com dois

pais legítimos. Nenhuma
outra entidade ou emissor i
está ligada ao assunto. Per
outro lado, eu já estudt:
uma nova fórmula para c.
novos festivais que vou oi-

ganizar. Fórmulas mais me
dernas, num espírito ma
atual. Agora, é só aguarda
mais um pouco para ver

que vai acontecer com :
VII FIC. Eu, cheio de boa
vontade, estou à disposiçã1
de todos os amigos bem ir
tencionados. Para mim, i
futuro não tem sombra
Além do festival do Méx
co, tenho outras ofertas ir-
teressantes, como as da A'-

gentina e Venezuela. Em st-
te anos, demonstrei que te-
nho capacidade e prestígi)
suficientes para organiz; I

qualquer festival, em qua -

quer lugar do mundo. A nt
tícia da minha saída da Ré
de Globn reptfCUtiu em t«.
do o mundo, no ambiente d i
música popular. As provaj
de solidariedade que eu rece-
bi, de todo o mundo, foram
emocionantes. E isso me le
va à poder concluir que nem
tudo foi espinhoso."

Maurício Marques



A "INCONFIDÊNCIA MINEIRA" VOLTA A OURO PRETO

UM DESAFIO A MALDIÇÃO
via década de 30, este filme era a esperança do cinema brasileiro. Mas tanta coisa de ruim aconteceu que foram

)recisos dez anos para que a produção pudesse ser terminada. Agora, o diretor Joaquim Pedro de Andrade resol-

/eu filmar novamente a revolução mineira e, coincidência ou não, Glauce Rocha, que interpretaria a rainha Maria

, faleceu. Mesmo assim, enfrentando as dificuldades, as filmagens já foram iniciadas com a expectativa de todos.
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DE ARQUITETO A TIRADENTES
i ii i/< 11 <'

de teatro,

Ouro Preto. O ator Josi Wilker (32 anos) interpretando I iradentes nu-

ma cena de "Inconfidência Mineira". O filme custará cerca de 300 000

mus direito» internacionais foram tendidos oara a R AI — Rádio e Televisão Italiana. José Wilker. conhecido ator

recebeu o prêmio Molière por seu notável desempenho na peça 
"O Arquiteto c o Imperador da Avsíria". cm 1970.

Reportagem de
ALBERICO S. CRUZ

Ouro PrêtO, novembro

Indiferente 
ao medo e

à superstição que exis-
tem nos meios cinematográ-
licos nacionais, 0 diretor
loaquim Pedro de Andrade.
responsável por 

"Macunaí-

ma" e "O Padre e a Mô-

ça", resolveu filmar "Incon-

tidéncia Mineira". Este, se-

gundo a superstição, é um
tema maldito, que acabou

levando para a falência as
esperanças de um novo im-

pulso do cinema brasileiro,
na década de 30. Na época.
Carmen Santos, atriz e pro-
dutora, havia adquirido a

Brasil Vita Film. cujos equi-

pamentos técnicos eram con-
siderados os mais modernos.
Esperando produzir um su-

cesso de bilheteria, Carmen
resolveu levar a história da

Inconfidência Mineira às te-
Ias. construindo, nos estú-
dios. cenários riquíssimos.

Quando as filmagens esta-
vam em andamento, os es-
túdios incendiaram-se. tra-

zendo-lhe sérias dificuldade.?
financeiras. A produção fi-

cou parada por muito tem-

po e. ao tentarem concluir

0 filme, os atores já haviam
até mudado de cara. Cár-

mer. Santos levou dez anos

para terminar 
"Inconfidên-

cia Mineira", que acabou

passando para a história do

cinema brasileiro sem o im-

pacto que ela tanto queria.

COINCIDÊNCIA

DESAGRADÁVEL

Embora um pouco receo-

$0, Joaquim Pedro já se di>

punha a iniciar as filmagens,

quando morre a atriz Glau-

¦f mj~~' BBBBBsV ^TH
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DINA GARANTIU Rio de Janeiro. A atriz Dina

Sfat (32 anos) incentivou o di-

rttor Joaquim Pedro de Andrade, tirando-llie o medo de fil-

mar "Inconfidência Mineira". Fia não liga para superstições.

Ce Rocha, convidada para
interpretar a rainha Maria

I. O diretor estava quase
desistindo, mas o apoio de

Dina Sfat, dizendo que 
"In-

confidencia Mineira" fora
sucesso no teatro de Arena

c não houve problemas, deu

lhe um novo ânimo. As pri-
meiras cenas já estão sen-

do rodadas em Ouro Preto,

nos locais onde se desenro-

laram os acontecimentos que
culminaram com a morte de

J iradentes. O filme é fiel à

história, mas terá alguns ele-

mentOS inéditos que pode-
rio causar polêmica. 

"Os

documentos sobre a Incon-

íidéncia Mineira são discu-

tíveis", justifica Joaquim Pe-

dro. 
'Os Autos da Devassa',

por exemplo, que são mate-

ria principal no filme, fo-

ram feitos na prisão, ditados

por um inquisidor ao escri-

vão. Tanto podem ser ver-

dadeiros. como não. Eu me

utilizo também da poesia, a

informação direta da épo-

ca." No tüme, a heroína

Bárbara Heliodora é trans-

formada numa mulher fria,

indiferente e ambiciosa. E.

quando o poeta Alvarenga

Peixoto (Paulo César Pe-

reio) sabe da traição e ira-

queja. pensando em delatar

os companheiros. Bárbara

(Tetê Mcdina) o convence

do contrário. Não por pa-
triotismo. segundo 0 diretor,

mas por medo de ter frus-

irados os sonhos de riqueza.

Joaquim Pedro de Andra-

de pesquisou durante dois

meses, em documentos his-

tóricos do Museu de Ouro

Preto, para ambientar a re-

volução mineira. Confiou o

papel de Tiradentes a José

Wilker. enquanto Cláudio

Manoel da Costa e Tomás

Antônio Gonzaga serão vi-

vidos por Fernando Torres

e Luís Linhares. Suzana

Gonçalves viverá a remânti-

ca Marília, e Margarida Rcy

a rainha Maria I. •

intervalo 2000 - - 7
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JOHN LENNON E YOKO 0N0 DEIXARAM DE SER APENAS
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AO REDOR, E TUDO BRANCOj Ionclrcs. Numa sala onde tudo e branco, ate mesmo o piano, .lohn lennon
31 anos) e Yoko Ono (38 anos) passam algumas horas sem "fazer" nada.

UMiam um ,.ar;. u -.ulro, acariciam-se. brincam, procurando aprofundar cada rtl mais o mútuo conhecimento, (asaram-se emmaio de 1969. tW í.ihraltar. t passaram :i lua-de-mel (de/ dias) na cama. rodeados de dezenas de folóKrafos c jornalistas..
8 - intervalo 2000
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M CASAL DIFERENTE. COMEÇAM A SER RESPEITADOS
I ^¦¦¦¦¦^
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¦
mdrcs. .lohn Li—PM a Yoko Ono declaram-se zcn-budistas. Daí a importân-

i. para êlcs. de certas "brincadeiras" como essa, com um conta-gotas e

M esponja. Podem estar simplesmente passando o tempo como aprendendo a

iicentrar a atenção em pequenos detalhes, para desenvolver a percepção.

iniill C fl TPRPCIRíl ' »"dres. Yoko nasceu em lóquio,
JUllll L U iLílULinUi,, com a família para os EUA. Teve

(Jdis mundo»! um iiolumsia frjMHBM e o produtor Anthonj (ox. Com este teve

uma filha. Kioko. Ficou famosa com um filme onde aparecem 366 nádegas.
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ondres. Na enorme cozinha, numa de suas casas, em Londres. .lohn e
<iko descansam das atividades diárias, tomando café. Apesar do rigor na

limeutação (macrobiófical. fumam cigarros mentolados em grande quantida-
le, \os sábados à noite, costumam dar um show em casa para os amigos.

MiTn''iiNntRnRniiNn" m r i,n> p^»^ ™* "a
IfflIlU UllUCnUnUUIlU revelou que. dos Beatles, Paul foi
quem tendeu iikiis discos. Mas <»n d« l.eniion foram mais cobiçados pelo under-

grnund. .lohn fé/ cinema com Richard I.cster e é também autor de dois livros.

intervalo 2000 — 9



Você compra uma revista e leva duas para casa
A edição normal.

Chico Xavier
Quem é o Papa do
espiritismo no Brasil?
E dotado de faculdades

para normais?
Ou é um homem com

problemas de saúde
mental?
Por que pessoas de várias
religiões acabam aceitando
o espiritismo?

IP 1

<*>>

Salvador Allende
Há um ano o presidente do Chile não concedia
entrevistas exclusivas.
Mas abriu uma exceção para Milton Coelho, diretor
de Realidade. Julgue você mesmo:
Allende chegará ao fim de seu mandato?

• -\9\_9

.,-_,,k,-_,^_ publica fatos
desconhecidos da história

SfA da ascensão de Florinda.
*3£;; E o que pensa dela Uruburetama,

- %^. sua cidade natal no Ceará,
» onde nunca se viu um filme seu?

i- * £ Conjura Baiana
m> 

1 P 
Realidacle revive a história

¦ da luta pela libertação do
Brasil, em 1798, na Bahia.

L 
j 

E reconstitui fotogràficamente
a Bahia antiga.

Memória: Faca os testes

Você já testou a sua? Faça os testes que Realidade
eSt9 "PUDnCflnOO'.

melhor conto brasileiro
Realidade apresenta, com exclusividade, 

"A 
morte

de D. J. em Paris'' conto de Roberto Drummond,
.lugar no mais importante concurso de contos do

país, o do Governo do Paraná

Eo Retrato do
Brasil!'
Com a edição de novembro,
vocô recebe uma outra
revista com 52 páginas
e paga o preço normal.

0 Retrato do Brasil
é a seleção das melhores
fotos de amadores
e profissionais,
entre as 14.228

recebidas.

Não perca porque
o pessoal mandou
fotos de uma

qualidade surpreendente.
0 Retrato do Brasil
está maravilhoso.

Novembro

Extra : Gravura da Bahia Antiga
(em papel especial para ser emoldurada)



m JO SOARES NAO TEM POR QUE SE SENTIR INFELIZ 

jj

0 GORDO 
QUE 

DEU CERTO

Para a maioria das pessoas, o excesso de pêso é motivo de depressão e angústia, 
que as obriga a 

passar a

vida preocupadas com regimes e justificativas. Isso não acontece com Jô Soares, um gordo por vocação 
que, gra-

ças ao seu físico avantajado e à habilidade em explorá-lo, é hoje um dos humoristas mais caros e queridos

do Brasil. Nesta reportagem, exclusiva de INTERVALO 2000, êle fala com 
graça do seu charme de homem 

gordo.
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UM GORDO PR0SPER0 F RFAI 17ADO 
S®° Pau,°* Jo Soares w anos> e hoje um dos maiores salarios da televisao. Seiis shows

fclil# k IlkHLILHUU lotam os teatros de Sao Paulo e Rio durante anos e atingem receitas astrondmicas. Sua

^ra^a e espontanea e ele jamais freqiientou um ciirso de arte dramatica. Admite que sua carreira de comediante recebeu influencia de Jerry Lewis, Fellini, Jac¬
ques fati, Chaplin, Peter Sellers, Stan Laurel e Oliver Hardy. Sua personagem mais popular, atualmente, e Norminha, que logo em janeiro vai virar filme.

UIWI li II Kl] II rnUSPrRlI F Rrfll l/uílll 
Sào Pau,°- Jo Soares (33 anos) é hoje um dos maiores salários da televisão. Seus shows

fclil# h llknLILHUU lotam os teatros de São Paulo e Rio durante anos e atingem receitas astronômicas. Sua

^raça é espontânea e éle jamais freqüentou um curso de arte dramática. Admite que sua carreira de comediante recebeu influência de Jerry Lewis, Fellini, Jac-
<<ues Tati, Chaplin, Peter Sellers, Stan Laurel e Oliver Hardy. Sua personagem mais poDular, atualmente, é Norminha, que logo em janeiro vai virar filme.

Texto de

WLADIMIR T.

DE LIMA

São Paulo, novembro

CCT1 A

j ôdas as noites, na épo-

ca em que eu estava

apresentando minha peça

Todos Amam um Homem

Gordo', ouvia sussurros e

suspiros de senhoras e mo-

cinhas na platéia, durante a

cena em que eu fazia 
'strip-

tease'. Isso, tanto em São

Paulo como no Rio, juro!"

Jô Soares está sentado à

mesa do escritório de sua

casa, no Jardim Paulista,

bairro elegante de São

Paulo, onde passa boa parte

do dia. Em sua máquina

portátil, cria e desenvolve

personagens, inventa situa-

ções engraçadas e escreve o

texto que, na semana se-

guinte, será acrescido de al-

gumas contribuições de Max

Nunes e Haroldo Barbosa,

estruturadores de 
"Faça 

Hu-

mor, Não Faça a Guerra",

em que êle é uma das prin-

cipais atrações. Entre alguns

poucos cigarros e cafèzinhos

(sem qualquer tipo de ado-

çante artificial) e muitas co-

ca-colas, a única bebida que

toma, Jô é capaz de passar

algumas horas imaginando

graças para o seu mundo.

Um mundo cheio de hu-

mor, que êle faz questão de

distribuir entre os amigos,

no convívio diário, e seu

numeroso público, através

da televisão, cinema e tea-

tro. O mundo de um gordo

simpático ("todo gordo tem

a obrigação de ser simpáti-

co"), feliz, culto, inteligen-

te e. acima de tudo, cons-

ciente e orgulhosamente

assumido.

"Não 
sou um gordo qual-

quer e muito menos um obe-

so. Sou gordo pela própria

natureza, assim como o Bra-

sil. 
já diz nosso hino, é gi-

gante pelos mesmos moti-

vos. Tenho encantos que

nem todo homem comum

pode ter. E, antes de mais

nada, sou 
'sexy', 

o que é

muito, muito importante."

De fato, Jô Soares nada

tem a ver com a imagem

que estamos acostumados a

fazer do homem gordo. Há

dois anos, no Rio, as pes-

soas ficavam impressiona-

das quando o viam chegar

ao teatro da Lagoa, todas

as noites, montado numa

potentíssima motocicleta

BMW 
"Bluejjeans" 

surrado,

casaco de couro, saltava da

motocicleta com uma ele-

gância e uma leveza nada

comuns em quem pesa 140

quilos. 

"No 
placo ou na te-

levisão, quando me ponho

em movimento não paro

mais. Tôdí* essa agilidade

eu consegui graças aos cin-

continua

ER
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CINCO ANOS DE ESTUDOS NA SUÍÇA E VIAGENS PELA
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UM DOS MAIS ELEGANTES São Paulo. Minelli, um dos alfaiates mais caros e conceituados de São
Paulo, é quem cuida da elegância de Jó Soares. Pesando 140 quilos, com

1,70 m de altura, Jô tentou fazer regime alimentar algumas vezes mas acabou desistindo poroue se sentia enfraquecido. Atual-
mente, come de tudo c costuma fazer visitas noturnas à geladeira, quando só pode se deitar muito tarde devido aos seus afazeres.

co anos de esporte que pra-
tiquei na Suíça — remo. hó-

quei no gelo. futebol, nata-

ção, esqui aquático e caça
submarina."

CINCO ANOS
DE ALEGRIA NUM
COLÉGIO DA SUÍÇA

Jô foi parar quase que
por acaso no Lycée Jac-
quard (na Suíça), onde estu-
dou dos treze aos dezoito
anos. Em 1951, enquanto
sua mãe, dona Mercedes
Leal Soares, fazia um trata-
mento de circulação na fa-
mosa clínica Mayo, em Ro-
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chester. perto de Nova
York. Jô. filho único, na
época ainda José Eugênio
Soares, era um robusto es-
tudante interno do colégio
São José, em Petróoolis. Em
lulho daquele ano. dona
Mercedes ficou boa e o pai
de Jô, o corretor Orlando
Heitor Soares, comunicou
ao filho que iriam fazer uma
viagem para encontrar a
mãe. Para o garoto José
Eugênio foi uma maravilha.
Iria conhecer os Estados
Unidos e. mais do que isso,
estaria livre por alguns tem-

pos do internato. Reunida,
a família viajou pelos Esta-

dos Unidos. Canadá e Mé-
xico. Na hora de voltar ao
Brasil, seu Orlando resol-
veu esticar as férias. Vi-
brando com as aventuras

que se sucediam, o menino

gordinho embarcava no
"Queen 

Elizabeth", para a
Europa, que percorreu, pos-
teriormente. ao lado dos
pais. 

"Um dia. passando nor
Lausanne. na Suíça, o Ga-
ropa (apelido de meu pai)
me disse: 'Quando 

eu tinha
a sua idade, tive a oportu-
nidade de estudar aqui e não

quis. Hoje me arrependo.
Você quer?'"

José Eugênio aceitou a

sugestão do pai, com a con-
dição de ficar num colégio
com um quarto só para êle.
Naquele mesmo dia matri-
culou-se no Lycée Jacquard,
onde começou a ser chama-
do de Jô pelos colegas e

professores. 
"Desses cinco

anos. guardo excelentes re-
cordaçoes. Fazíamos serena-
tas embaixo das janelas de
um colégio feminino. A po-
lícia acabava sempre apare-
cendo e levava todo mundo.
Essas 

'prisões' 
até que eram

divertidas. O delegado fazia
um sermãozinho. pedia que
acabássemos com as serena-
tas mas. no fundo, acho que

se divertia tanto quanto a

gente. As delegacias suíças
são muito paradas. As noi-
tes de sábado eram as mais
divertidas. O programa, pa-
ra os alunos aplicados e que
podiam sair à noite, era ir
dançar no Lausanne Pala-
ce, lugar muito chique. Foi
nessa época que comecei a
tocar bongô e a namorar
uma alemã de 1,70 m, filha
de um financista. Ela era po-
dre de rica e durante as fé-
rias fui passar um mês na
sua casa, em Munique, ma-
ravilhosa. com piscina e tu-
do. Eu era um gordo vaido-
so e fazia charme sem pa-
rar. Todas as manhãs ela vi-
nha me acordar às 10h30.
Eu punha o despertador pa-
ra meia hora antes, levanta-
va, fazia a barba, escovava
os dentes, me penteava, me
enfiava outra vez na cama e
fingia que estava dormindo.
Ela chegava, me via como
um anjinho na cama e fica-
va muito espantada: 

'Puxa.

você tem um despertar tão
lindo!' 

"

Durante o tempo em que
ficou na Suíça, Jô aprendeu
muito viajando, estudando,
lendo, conhecendo gente,
vendo teatro e cinema. As
férias eram sempre em Pa-
ris ou Londres, seus pais iam
do Brasil para viajar com

êle. 
"Nós nos divertíamos

muito. Meus pais gostavam
de teatro e foi com eles que
comecei a me interessar pe-
Ia coisa."

DE MOÇO ENGRAÇADO
A PROFISSIONAL
DO HUMOR

A carreira de Jô também
começou praticamente por
acaso, sem que êle fizesse
o menor esforço. Em 1958.
dois anos depois de ter vol-
tado da Suíça, em razão dos
negócios do pai que entra-
ram em crise, Jô foi apre-
sentado por Silveira Sam-

paio (o primeiro a notar seu
talento) a Adolfo Celi. na
época marido de Tônia Car-
rero. Celi achou sensacio-
nal as brincadeiras de Jô e
imediatamente o colocou co-
mo ator num programa de
mistério, na TV Rio, con-
tracenando com o próprio
Celi, Tônia Carrero e Paulo
Autran. No ano seguinte, o

programa de mistério tinha
acabado e Jô estava sem ne-
nhum dinheiro. O único lu-

gar em que podia entrar sem

pagar era o teatro. "Fui ver
'Pedro Mico' e logo nas pri-
meiras cenas me apaixonei

por Teresa Austregésilo. No
final, fui ao camarim, me
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COMEÇOU MUITO CEDO Petropolis. O talento de Jô Soares vem da infãn-
via. No colégio São José, em Petropolis, estava

sempre rodeado de colegas, a quem divertia muito. Na foto à direita, Jô toca bangô no Lausan-
ne Palace, onde ia dançar quando estudava na Suíça. Além de bangô, toca vibrafone e pistom.
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CASAMENTO EM IPANEMA Rio de Janeiro. No dia 5 de outubro de
1959, Jô Soares casava-se com a atriz Te-

resa Austregesilo (36 anos), na igreja Nossa Senhora da Paz. em Ipanema. O casal tem um fi-
U»o de oito anos, Rafael, que já começa a mostrar uma boa e forte inclinação para a música.

apresentei e comecei a fazer
meu charme de gordo. Vi a

peça dezenas de vezes e
sempre levava para ela a re-
vista 'Bolinha' e uma rosa.
Ela caiu. Seis meses depois
nos casávamos na igreja
Nossa Senhora da Paz, no
dia 5 de outubro de 1959."

Logo depois de casado, Jô
pôs os pés num palco pela
primeira vez, como profis-
sional. Foi chamado para
ser o bispo na remontagem
de "O Auto da Compadeci-
da". Em 1960. o casal trans-
fere-se Dará São Paulo, onde
está até hoje. Convidado por
Cacilda Becker. Jô apare-
eeu num dos principais pa-
péis Je uma comédia que
ela estava dirigindo. "Os-

car". de Claude Magnier
Logo depois, foi contrata-
do pela TV Record. onde
fêz dois programas muito
elogiados pela crítica da
época: 

"Jô 
Show" e "La 

Re-
vue Chie". Em 1963. acon-
tece outro fato importantís-
>imo em sua vida: o nasci-
mento de um filho. Rafael,
louro, de olhos azuis. A vi-
da continua tranqüila na
Record até que um perso-
nagem — o mordomo Gor-
don da "Família 

Trapo" —

lhe traz um sucesso estron-
doso junto ao público.
Quando a criatividade do

programa começa a cair. Jô
abandona a Record e parte
para o teatro. O sucesso
aumenta, vem o contrato
com a Rede Globo, como
escritor e uma das atrações
centrais de um programa
que iria abrir novos cami-
nhos para o humorismo bra-
sileiro — "Faça Humor,
não Faça a Guerra". Em
menos de dois anos. tornou
famosos dezenas de perso-
nagens: o bêbado. Mafalda.
irmão Thomas, o astronau-
ta. até chegar a sua mais re-
cente criação, a cantora
Norminha. "Gosto de todos
os meus personagens. Ago-
ra. a Norminha eu acho
uma graça. Ela é maravilho-
sa. não é. gente?"

Olha no relógio, são 5
horas da tarde. Precisa sair
correndo oara o alfaiate,
onde vai provar um terno
novo. O motorista já está
esperando na porta, com o
Galaxie marrem escuro. No
carro, Jô fala um pouco
mais da infância: "Não 

me
lembro de graças especiais
na infância, apenas que as

pessoas, viviam rindo quan-
do estavam comigo. O que
sei, oelo que conta a fami-
lia. é que nasci com 4 qui-
los. no hospital Alemão do
Rio de Janeiro. E que um

dia. uuando tinha dois anos,
comi sozinho um frango
assado num piquenique em
Paquetá, o que acho um

pouco de exagero".
O carro vai entrando na

rua Barão de Itapetininga.
uma das mais movimentadas
do centro de São Paulo. Jô
salta do carro e é logo cer-
cado por populares que o
reconhecem. Alguns come-

çam a dizer piadas sobre a
sua gordura, que êle ouve
todos os dias. "Já 

estou
acostumado com isso. Na
maioria das vezes, até gos-
to. No bom sentido, sou um
exibicionista por nature/a."

0 elevador chega e êle
entra. É olhado com curió-
sidade pelas pessoas que. pa.
ra não quebrar o silêncio
nos elevadores, dão risinhos
mudos e cúmplices Jô salta
no primeiro andar, onde o
alfaiate Minelli. um dos mais

conceituados dfe São Paulo,
está à sua espera. Na sala de

provas, êle tem uma expres-
são feliz, vendo sua imagem
refletida no grande espelho.

"Não faço dieta para não
ficar fora de forma. Tomo

café da manhã, almoço, jan-
to. ceio e se vou dormir

muito tarde ainda belisco

um pouco. Tudo sem o me-
nor complexo de culpa. Ca-
da quilo meu representa um

quilo de charme."

Terminada a prova. Jô
está novamente apressado.
Tem que dar um pulo até
o teatro Aquarius. para tes-
tar um novo aparelhamento
de som que acabou de com-

prar. Para descer, vai pela
escada até o térreo. Na rua.

é novamente cei cado por al-

guns populares antes de en-
trar no carro. O motorista
abre a porta de trás. Jô se
despede sorrindo, parece um
meninão. uma expressão fe-
liz estampada no rosto de
traços delicados. "Se 

eu fôs-
se magro", conclui, "acho

que além de perder todo

meu charme perderia tam-
bém a graça. Seria um ho-
mem comum. Gosto de mim
exatamente como eu sou,
completamente gordo. E os
outros também, tenho certe-
za Como já dizifl 0 título
do meu 'show", todos amam

um homem gordo. E eu.
modéstia à parte, não me
canso de repetir: eu sou o

gordo que deu mais certo
até hoje."

Wladimir Tavares de Lima
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DANUZA LEÃO, FAMOSA POR SEU TREMENDO CHARMI
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EU VIVO NA CORDA BAMBA
Manequim, atriz, jurada em programas de televisão, tudo isto é Danuza Leão. Mas, segundo ela afirma, nunca
passou de amadora. Desde os dezesseis anos, quando foi convidada para debutar na revista Sombra, Danuza
aparece em revistas, colunas sociais, é procurada para dar entrevistas. Transformou-se em musa de O Pas-
quim e está feliz com os privilégios que a fama lhe proporciona. Quando lhe perguntam a que se deve todo
esse sucesso, a resposta aflora a seus lábios imediata. 

"É 
por causa de 'algo mais que não sei definir."

Reportagem de
REGINA GUERRA

Rio de Janeira, novembro

|Nj o amplo apartamento
da avenida Niemeyer,

no Rio, Danuza Leão. uma
das mulheres mais conheci-
das do Brasil, acende um ei-

garro e se prepara para dar
mais uma das inúmeras en-
trevistas que está acostuma-
da a conceder. De repente,
a empregada entra na sala

para anunciar dois correto-
res de imóveis. Danuza os
recebe e começam a discutir
a venda do apartamento da
av. Vieira Souto. "Não 

tem

problema, não", diz. "pois

meu ex-marido pode deixar
0 apartamento quando vo-
cês quiserem.'" A conversa
continua c ela explica que
a documentação do aparta-
mento está em ordem.
"Tem 

um detalhe: o terraço
lá de cima pertence ao imó-
vel. não ao condomínio."
Acertam tudo e. depois dos
dois homens terem saído,
ela começa a falar sem espe-
rar a pergunta: 

"Sempre 
fui

boa negociante. Tenho ga-
nho muito dinheiro na vida.
Numa época em que imó-
veis era o grande negócio,
eu ganhei muito dinheiro.
Comprava um apartamento
caindo aos pedaços, modifi-
cava tudo e vendia seis me-
ses depois com um lucro
enorme. Fiz isto durante
muito tempo. Tudo que te-
nho hoje fiz com minha ca-
becinha. Sozinha, né'v' Da-
nuza trabalha para ganhar
dinheiro. Dinheiro para ta-
zer "aquela viagem", com-

prar o que quiser, ter uma
vida mais folgada. Sem isto
ela vive deulio ue um orça-
mento previsto, 

"que 
dá

pé", mas tem que trabalhar

para viver melhor. Quem a
ouve falando assim tem a
impressão de que ela vive
fazendo contas. "É isso mes-
mo. vivo num trapézio. Dia

14 — intervalo 2000
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NÃO TENHO GRILOS Rio de Janeiro. Danuza Leão (38 anos) diz mie nunca
sentiu fossa existencial por falta de tempo. Ela fala o

que pensa • faz o «>ue quer, sua liberdade é total. "Descobri 
que minha cuca é razoavelmente

boa. funciona com regularidade, porque no fundo tive uma infância muito feliz, sem grilos."

30 preciso pagar 100 mi-

Ihões deste apartamento c

não tenho um tostão. Hoje

fui correndo ao banco de>-

contar os títulos de outro

apartamento que vendi, vou

pagar 3% de juros para p^-
der pagar estes 100 milhões

Depois, minha vida poderia
se normalizar, mas vocv

acha que eu não vou inven

tar outra coisa? Minha vida

não vai se normalizar nun-

ca. Acho que minha cuca

não fundiu tanto porque
sempre tive que lutar, rebo-

lar para ter alguma coisa na

vida."

ATE OS DEZ ANOS

EL VIVI NA PRAIA

Danuza Leão nasceu h;

38 anos em Itaguaçu. no Es

pírito Santo, filha de un

advogado. Até os oito ano

foi filha única, pois Nara

sua irmã. nasceu nessa épo

ca. Ali na praia, de pés n<

chão. subindo em árvores t

brincando num morro dt

pedra perto de sua casa, ei;

teve uma infância tranqüila

Aos dez anos, mudou-se pa
ra o Rio com seus pais. Es

tavam sem dinheiro, contan

do apenas com as possibili
dades de um advogado dt

interior que vai trabalhar n.

cidade grande. 
"Foi 

dur<

Papai não tinha nada. Fo

mos morar num apartamen

to na av. Copacabana. Pa

ra ver até que ponto a gen
te estava sem dinheiro, pa

pai tomava um ônibus qu
custava 80 centavos antigo

e ficava numa fila enornu

porque não podia tomar ou

tro que custava 1.20 cruzei

ro." Os olhos azuis muiti

abertos, como se procurass
um acontecimento perdidi
no tempo, ela continua
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E ANTES DE TUDO UMA ÕTIMA MULHER DE NEGÓCIOS

Mesmo assim, não tenho

nenhuma lembrança de tet

sido pobre. Talvez porque

as coisas desagradável* da

ninha vida vão passando e

eu esqueço". Sua adolescên-

cia pode não ter sido fácil,

mas ela estudou num cole-

^10 freqüentado por moças

ricas: o Sacré-Coeur. Cur-

^ou até o 2.° ano ginasial e
¦»arou.

Aos doze anos de idade.

Danuza era "um espetinho.

magrinha e comprida" In-

entava suas próprias rou-

>as, com linha, agulha e a

não. Não sabia costurar a

máquina. E foi fazendo suas

oupas e seu charminho <jue

ícabou sendo convidada pa-
ra debutante da revista

Sombra. "Naquela 
época,

ser debutante da revista

Sombra era a glória da vida.

Fiquei deslumbrada. Foi ai

que comecei a aparecer, re-

cebi convites para reporta-

gens, como as menininhas

de hoje." Se existe alguma

joisa que deixa Danuza irri-

tada é dizer que deve seu

sucesso a sua beleza. A res-

posta é imediata: "Eu 
não.

Hoje me acho muito melhor

isicamente que naquela

-¦poça. Depois, eu não devo

nada ao fato de ser bonita.

\cho que devo a um "algo

nais' que não sei definir.

beleza não leva ninguém a

agar algum".

Mas Danuza e bonita.

\nalisada em detalhes, a

>ôca é grande demais, so-

oretudo quando sorri. Tem

ins defeitinhos aqui e ali,

nas o conjunto agrada. Sua
beleza é misteriosa. Ela tem

o "algo 
mais" indefinível

que atrai, que faz homens e

mulheres virarem na rua pa-
ra olhá-la.

EU NÃO CONQUISTEI

PARIS

Danuza Leão, dezesseis

<»nos, debutante da revista

Sombra, talvez a garota

mais conhecida no Rio de

Janeiro, tem seu primeiro

emprego: é secretária das 9

da manhã as 6 da tarde.

Trabalhou ali ate o dia em

que foi convidada para pro-

mover os tecidos brasileiros

durante um baile no castelo

do costureiro Jacques Fath.

na França. Pagaram tudo.

até as roupas. E ela foi.

Acabou ficando, mas não

como convidada do costu-

reiro. "Convidou 
nada, eu

pedi pra ficar. Acabou a fes-

ta. todo mundo tinha que
voltar. Aí. perguntei a ele se

dava pra ficar. E deu." Mo-

dêlo de Jacques Fath foi seu

seu segundo trabalho. "Era

a glória. Saí nas capas das

revistas com aquela frase

tradicional: Danuza con-

quista Paris. Conquistei na-

da, trabalhava duro para me

agüentar. Nunca passei fo-

nie em Paris, isso não. mas

tinha momentos em que era

obrigada a escolher: ou an-

do de táxi e como um san-

duíche ou ando de metrô e

almoço direito. Fiquei dois

anos em Paris." Voltando

ao Rio, já muito famosa,

Danuza conhece o jornalista

Samuel Wainer. dono do

jornal Última Hora. Casa-

ram em 1954. dois meses

antes do suicídio de Getúlio
vargas. "Foi 

um casamen-

to explosivo. Eu estava nas

manchetes sociais e Samuel

nas políticas." Desta união.

Danuza tem três filhos:

Pink. Samuel e Bruno, que
vivem com ela no aparta-

mento na av. Niemeyer. Seu

casamento durou sete anos,

mas até hoje continua mui-

to amiga do ex-marido.
"Durante 

sete anos de casa-

mento, Samuel nunca me

tolheu em coisa alguma.

Com éle consegui ter a li-

berdade de ser eu mesma."

Danuza é ela mesma. Faz

o que quer e diz o que pen-
sa. Sua franqueza ultrapas-

sa os limites da diplomacia.

Mas ela fala. sorri, vive in-

lensamente.

DOU ENTREVISTAS
SEM SABER POR QUÊ

O espirito comerciante de

Danuza se enganou apenas

uma vez: quando abriu a

butique Voom-Voom, em

cima do Zepelin, o bar mais

badalado de Ipanema. Mas

acabou fechando a loja por
falta de material: as roupas

importadas ficavam presas
na alfândega e não saiam

nunca. Nesta época, ela co-

nheceu Flávio Cavalcanti,

que a convidou para inte-

grar o júri do seu progra-
ma. "Eu 

precisava de di-

nheiro e na televisão a gen-
te ganha com menos esfôr-

ço que num emprego de 9

as 6." Isto aumeniou sua

fama e sente-se feliz com os

privilégios que ela lhe pro-

porciona. Está muito na de-

Ia. De secretária que costu-

rava seus vestidos a musa

de O Pasquim, o cami-

nho foi aberto a foice. "Eu

não sou uma mulher excep-

cional. Sou como todas as

outras, mas a fauna humana

anda tão fraca que basta ter

um pouquinho de alguma

coisa para virar mito. Na

verdade, desde que comecei

a aparecer, com catorze

anos, estou dando entrevis-

tas sem saber por quê. Não

sou nem profissional, sou

amadora em tudo que faço.

Não vou negar que sou vai-

dosa. que gosto de me ver

nas revistas. Mas estou quie-
'a. nunca provoco situações

para ser procurada. Você

me perguntou se sou um mi-

to. Você é que deve saber

Por que está aqui?" •
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NAO VIVO SEM TRABALHAR
iel e Bruno, nascidos do casamento com Samuel Wainer. Atualmente, ela não precisa trabalhar para viver, mas
de ficar inativa. Por esse motivo, está sempre inventando algum trabalho que lhe íraga bons lucros financeiros.

Pink, Samuel
íao gosta

Rio de Janeiro. No apartamento da avenida Niemeyer, projetado pelo
conhecido arquiteto Sérgio Bernardes, Danuza Leão mora com os filhos
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CHARLTON HESTON ESTREIA COMO DIRETOR CONTANDO

Hll IFÍÍARíl A INTIMA í!l FflPATRA 
Vlmeria (tspanha). Após ter sido interpretada por tlaudette ( olbert em 1934. por VivienIIIB.Ui.MnilU. H ULIIIIIM ÜLLUrHinH Leigh em 1946 e oor Klizabeth Taylor em 1962, a personagem de Cleópatra volta novamen-

M a viver na tela, com uma nova atriz, de 23 anos: Hildecard Neil, da África do Sul. A escolha foi de Charlton Heston (50 anos), uue alem de intérprete
I também o diretor estreante desta fita que esta sendo rodada na região de Al meria. na I soanha. "Antônio e Cleónatra" custará 12 milhões de cruzeiros.
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iS AMORES E AS BRIGAS DE ANTÔNIO E CLEÕPATRA
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A SOMBRINHA DE ANTÔNIO Almeria (Espanha). Charlton Heston des-
cansa entre uma cena e outra de seu fil-

me. O ator. muitas vezes premiado, já interpretou com sucesso "Ben Hur", "Cid" e "O Pia-
neta dos Macacos". A seguir, dirigirá um filme com tema baseado nas atividades da NASA.
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flQ I ITIlUIflQ RCTÍIÍIIICC Almer,;» (Espanha). Iodos os figurantes do filme
UU ULIlIflUO nClliyilEOde Charlton üftton são maquilados nor um "mes-
•re" de Hollywood, que teve de aprender tudo sôbre o antigo Egito. Nesta foto, os últimos re-
toques ao corpo de uma escrava. Cinco mil figurantes trabalham em "Antônio e Cleópatra".

CLEÓPATRA FUMA Almeria (Espanha). Hilde-

gard Neil, Cleópatra, fu-
ma um cigarro durante uma nausa. O filme é baseado na pe-
\a do ooeta inglês William Shakespeare, autor de "Hamlet".
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è o melhor nurtonsta do Brosirrenima mulher,
com que cara vão ficar os homens?
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Os homens se julgam superiores às
mulheres, principalmente dirigindo
Vamos ver se isso é verdade
A revista Quatro Rodas lançou o
concurso 

"Quem 
é o Melhor Motorista

do Brasil?".- Mulheres, uni-vos Provem

que vocês dirigem melhor. Se o melhor
motorista do Brasil fot uma mulher, com
que cara eles vào ficar?
0 concurso e desafiante e gostoso de
fazer Levamos em consideração
conhecimentos de trânsito, mecânica,
habilidades práticas ao volante etc. Vamos
testar seus reflexos, sua paciência, sua

gentileza, sua segurança, tudo Para

participai você tem apenas que preenche'
ub espdLus leseivauus na folha oe tesposta

publicada junto com os testes e remetê-la
para Quatro Roaas no prazo indicado

DDCIV/IIOO
.1VII í\l 'II^U

Os primeiros testes escritos saíram na edid
de Quatro Rodas de outubro - n.° 1 35 - s

você precisar dela, procure o Distribuid.
Abril de sua cidade ) Este concurso va

provar que é preciso saber dinc
para viver bem'e aproveitar á

boas coisas da vida.Os prêmio
0 primeiro prêmio é um Dodo
Charger O segundo, um Opa :

SS 4 100 Terceiro, um Corcel G'
Quarto, um Fuscão. Menções honrosa

para os 6 seguintes classificados
Prêmios de consolação para mais 30 E

Quatro Rodas de novembro o concurso contin
com a publicação de novos testes. Participe e ganf

Precisamos descobrir o
Melhor Motorista do Brasil, que

merece um grande prêmio. QUATRO RODAS

Processo 408.113/71 Carta Patente 326 novemb"

M biloil super conduz você a tudo o que a vida tem de bom



MINHAS LAGRIMAS TINHAM UM POUCO DE VINGANÇA*

LÚCIA CONQUISTA LONDRES
A brasileira Lúcia Petterle conta, ao nosso correspondente em Londres, as emoções da conquista do título de
Miss Mundo, concorrendo com outras 56 candidatas, em Londres. E fala também de seus planos, onde o casamen-
to parece mais distante: é que, antes do concurso, ela rompeu com o noivo, que não queria a sua viagem. Com o
título, ela se sente recompensada. Durante um ano, irá arquitetar vários planos e deseja conhecer outros países.

Reportagem de

ISAAC BENTLEY

Londres, novembro

í orçada de fotógrafos

por todo lugar onde
vai, requisitada para as mais
variadas apresentações e
vendo sua foto estampada
om todas as publicações da
Europa, a brasileira Lúcia
Petterle parece ainda uma
.riança encantada e feliz
jom o título que recebeu,
im dos mais cobiçados por
nilhares de jovens: o de
Miss Mundo. Ainda emocio-
nada, ela recorda como não

pôde conter as lágrimas, ao
ver 3 500 pessoas, de pé no
auditório do Albert Hall,
Je Londres, aplaudindo-a,

quando a Miss Mundo do
'970. a espanhola Jennifer
Hoston, passou-lhe a coroa.

"Eu 
só posso dizer que

não esperava aquilo. No dia
do concurso, fiquei sabendo
que estava cotada nas após-
tas fnunca vi gente para
ipostar como inglês!) numa

proporção muito baixa, vin-
.' contra um, se não me en-

lano. Minha esperança era
-emota, mas devo confessar

^ue, ainda assim, acreditava
nuito em mim mesma. Ti-
iha certeza numa boa colo-
ação. Se ganhei, tanto me-
hor." Ela lembra que o ba-
'ulho era muito, quando a
candidata da Venezuela cor-
reu 

para abraçá-la, assim

que anunciaram o resultado
uo concurso. Tão grande
-iue, provavelmente, não pô
de escutar o barulho que vi-
'ha lá de fora, onde um gru-
o de ruidosas mulheres do
Movimento de Libertação

leminina" fazia uma passea-
a de jjioícmo, classificando

o concurso como "o 
mais

-iegradante espetáculo da
Terra".

QUERO PROMOVER
O BRASIL"

Considerada a candidata
de medidas mais perfeitas

— Im73 de altura, 90 cen-
tímetros de busto e quadris
c 58 de cintura —, Lúcia re-
cebeu um prêmio de 2 500
libras (Cr$ 33 200.00) em
dinheiro, e roupas no valor
de 200 libras (Cr$ 3 120.00).
Durante seu reinado, entre
tanto, deverá receber um to-
tal de 700 000 cruzeiros,

com os compromissos que o
título forçosamente lhe con-
fere. O que ela vai fazer com
esse dinheiro? Nem a pró-
pria Lúcia sabe ainda. "Ain-

da é cedo para pensar."
Por enquanto, a meta

principal de Miss Mundo,
como primeira brasileira a

ganhar esse concurso, é di-
vulgar o Brasil no exterior.
Para isso. terá que abando-
nar, por um ano, o curso da
Faculdade de Medicina da
Universidade Gama Filho,
no Rio de Janeiro, onde faz
o terceiro ano. Mas isso não
a preocupa muito. "'Depois,

eu recupero tudo. Por en-

quanto, quero viajar e visi-

tar o maior número de pai-
ses e falar de uma coisa só:

o Brasil. O mundo deve co-

nhecer tudo a respeito de

meu país."

CARIOCA DO LEME

No saguão do hotel em

que se hospedaram as mis-

ses, em Grosvenor Square,

Lúcia Petterle continua fa-

lando aos jornalistas. É difí-

cil responder a todas as per-

guntas, mas ela vai tentan-

do dar as explicações como

pode. 
"O 

que você gostaria
de fazer neste momento?"

A pergunta interrompe seu

sorriso, por alguns instantes.
"Bem, 

o que eu gostaria
mesmo agora era de estar

pegando uma praia, no Le-

me, lá no Rio de Janeiro."

Foi no Leme que ela nasceu,

há 22 anos. Antes de con-

seguir o 2.° lugar no con-

curso de Miss Brasil, que
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A MISS MUNDO Londres. Lúcia Petterle (22
anos) revira os olhos e segu-

ra sua coroa. É a primeira brasileira a ganhar esse titulo e
disse que vai aproveitá-lo para divulgar o Brasil no exterior.
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DUAS RAINHAS Miami Beach. A gaúcha Iêda
Maria Vargas (esquerda) tinha

dezenove anos quando foi coroada Miss Universo, em 1963.
Cinco anos após, a baiana Marta Vasconcelos repetia o feito.

lhe deu o direito de partici-
par do concurso de Miss
Mundo, em Londres, seus

passatempos eram a praia, a
leitura, os selos e sua cole-

ção de caixas de fósforos.
Conta-se que, para derro-

tar as quarenta candidatas
ao concurso de Miss Guana-
bara, ela nem precisou sor-
rir e, se o fizesse, por certo
não chegaria à final. É que
lhe faltava um dente. Nos
desfiles para o Miss Brasil,
entretanto, já não existia
mais a falha e ela pede sor-
rir à vontade.

QUANDO NÃO
IMPORTA PERDER
UM NOIVO

O veterano ator Douglas
Fairbanks Júnior foi um dos

jurados que escolheram Lú-
cia Petterle. "Raramente 

se
vê mulheres que têm simpa-
tia e beleza em tão elevada
dose", diria êle, depois da
escolha, falando da brasilei-
ia. Enquanto isso, Lúcia

chorava de emoção, receben-

do os abraços das outras 56

candidatas.

Depois de tudo isso, ela

talvez tenha achado que va-

leu a pena adiar o casamen-

to. Antes da viagem a Lon-

dres, o romance fora des-

manchado, porque êle não

concordou com a participa-

ção de Lúcia no concurso.

A primeira briga ocorreu

quando ela decidiu partici-

par do Miss Guanabara.
"Acho 

que êle se conformou
com a idéia de que eu não
chegaria às finais. Quando
as coisas começaram a acon-
tecer, entretanto, êie ficou
muito zangado comigo, mas
não conseguiu fazer com que
eu desistisse." Antes que os

jornalistas se retirassem, ao
final da entrevista, ela ain-
da comentou, com um sor-
riso: "Acho 

que, na hora,
chorei um pouco também

por vingança". U

intervalo 2000 — 19



EMBORA FOSSE UM BOM E CUIDADOSO MOTORISTA,

DA SILVA HERÓI SEM
Quando terminava o dia de trabalho e voltava para casa dirigindo um Puma, o ator Luiz de Lima sofreu acidente
e foi internado às pressas no hospital Miguel Couto. Lá, foi operado e transferido para o hospital Silvestre,
onde sofreu nova intervenção cirúrgica. Luiz participava das filmagens de 

"Missão: 
Matar", com Glória Me-

nezes e Tarcísio Meira. Os médicos que o assistem acreditam que êle não voltará a trabalhar pelo menos
nos próximos seis meses, por causa do estado grave em que se encontra. Ficará no leito por longo tempo.

Reportagem de

BSTELA LACHTER

Rio de Janeiro, novembro

y 
aldir vinha do lado e

num segundo percebeu
o que iria acontecer: "Seu

Luiz, o que é isso, não cor-
re. . ." Mas a frase ficou in-
completa. Valdir não tive-
ra tempo de terminar o que
tinha a dizer. Luiz de Lima
entrou a SO km nor hora na
curva, o choque com a Ru-
rai que vinha em sentido
contrário foi inevitável. A
Rural capotou, o Puma tam-
bém, e Luiz de Lima está
internado no hospital Silves-
tre. na Guanabara, depois

de ter se submetido a duas
operações. Segundo os medi-
cos. poderá ficar sem traba-
lhar durante seis meses. O
acidente ocorreu na estrada
do Joá, 6 de novembro, per.
to do clube Costa Brava.
Luiz terminara as filmagens
de "Missão: 

Matar", onde
ta/ o bandido perseguido
por Tarcísio Mera. numa
seqüência que envolve cor-
ridas sensacionais no Puma
agora reduzido a ferro-ve-
lho.

Muito cuidadoso na dire-

cão, Luiz era sempre substi-
tuído. nas cenas de corri-
das, pelo piloto Albino
Brentar. com quem o ator
tem grande semelhança li-

sica. Tarcísio Meira, Glória
Menezes e o produtor do
filme André Podor. compa-
nheiros de Luiz nas filma-

gens. não conseguem enten-
der o que aconteceu: "Luiz

é o homem mais cuidadoso
o pruden'e que conheço",
dizia André Podor. "Chega

a ser maníaco. Como é que
pode dar uma dessas e en-
trar numa curva a 80 km

por hora?"

Quando a filmagem ter-
minou, naquele dia, Valdir
Monteiro de Souza, eletricis-
ta da equipe, pegou o Puma

para levá-lo à garagem.
Luiz resolveu ir junto e in-
sistiu em dirigir. Valdir so-
freu ferimentos na vista e

nos primeiros dias parecia
mesmo ameaçado de ticar
cego. Mas agora está fora
de perigo.

GLÓRIA MENEZES
TEVE UM SUSTO

Assim que soube do aci-
-lente. Glória Menezes teve
um susto. Por alguns minu-
os esqueceu-se de que Tar-

císio Meira não estava ali
e sim em São Paulo. Correu
ao local da batida relacio-

nando o desastre com a fi-

gura do marido. Imediata-

mente socorrido pelo foto-

grafo José Rosa, Luiz foi
levado ao hospital Miguel

Couto e operado às pressas.

Ao acordar chamou por seu
médico particular, que não
se encontrava ali. Foi era se-

guida transferido para o hos-

pitai Silvestre, submetendo-
se a nova operação. Luiz
>ofreu três fraturas na per-
na, profundo ferimento na
testa e escoriações pelo cor-

po. O médico Donatelo
Sparvoli teve de reconstituir

parte de um dos braços e

proibiu visitas por causa do
estado emocional do pacien-
te

Chegando ao hospital Sil-
vestre, antes mesmo de qual-
quer opeação, Luiz telefo-
tiou para Glória Menezes e
disse, com a voz muito emo-
:ionada. ter tido "imensc
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ULTIMA CORRIDA Rio de Janeiro. Para o Pu-
ma utilizado nas filmagens

de "Missão: Matar" esta foi a última corrida: parece não ha-
ver mais possibilidade de recuperação, por causa do choque.

LUÍS: MISSÃO AMAR Rio de Janeiro. Esta é uma cena do filme "Missa<;
Matar". Luiz de Lima, 49 anos, contracena com sua"amiga mulata". O diretor ainda náo sabe o que fazer com o personagem interpretado peloator, que é o herói perseguido por Tarcísio Meira. O problema, no momento, é substituí-lo.
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LUÍS DE LIMA NAO CONSEGUIU EVITAR O CHOQUE |

ífHnHÕHS
prazer em trabalhar com

Tarcísio". Glória confessa

que chorou naquele momen-
to. O tom daquela voz e a
frase que Luiz havia pro-
punciado denunciavam um
homem à porta da morte.

Para Maria Luísa, esposa de
Luiz, o primeiro momento
foi de pânico: 

"Eu 
pensava

que êle iria morrer, porque
a cara dos médicos do Mi-

guel Couto não insinuava
outra coisa. Mas, em segui-
da, eles me disseram que po-
deria ser muito grave, êle
estava arriscado a perder o
braço ou uma das pernas,
mas ficaria vivo". Maria
Luísa não sai de perto do
marido e seu filho vem sen-
do cuidado pelos parentes.
Ela está muito triste por-
que o acidente vai inttrrom-

per a carreira do marido.
Só fica um pouco confor-

mada quando pensa que po-
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IIM MflMFMTn flE L-flR Rio de »«•"•">. Glória Menezes pensou que o de
VI*! IWIUIWIlilllü Ut UUÍI sastre fôssc com o marido, Tarcísio Meira (à es-
querda, com Luiz de Lima e Stanley Baker). Tarcísio faz o papel do herói, o inspetor Da
Silva. Stanley Baker é ator e produtor inglês, e está participando dessa película brasileira.

deria ter sido muito pior.

O AZAR VEIO NO

AUGE DA CARREIRA

O azar pegou Luiz na ho-

ra em que êle voltava ao

auge de sua carreira. Com
toda sua vida dedicado ex-
clusivamente à arte, ora co-
mo ator, ora como profes-
sor, ora como tradutor, Luiz

de Lima freqüentou os
mais importantes centros

culturais da Franca e de

Portugal, onde iniciou sua

carreira como ator do Estú-
dio do Salitre, em Lisboa,

numa peça de João Pedro
de Andrade. Excursionou

praticamente pelo mundo in-

teiro, com a companhia

Mareei Marceau. Voltara ao

Brasil há alguns anos, de-
dicando-se ao cinema e às
atividades de tradutor e pro-
fessor. •

SCVOCimiOKMOUlflDO,
T1M O OLHO DlSTE 4MROHO
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Alegretto é um lançamento
Telefunken.

Isto quer dizer:
melhor som em sua categoria,

componentes escolhidos

para produzir o melhor
rendimento e a garantia de

possuir um aparelho de som
da mais alta qualidade.

Alegretto é uma eletrola
construída para dar o máximo

em sua categoria.
Alto-falante montado em
caixa acústica assegura

perfeita reprodução de
suas músicas prediletas,

nos mínimos detalhes.
Alegretto é equipada com

agulha de safira e
toca-discos automático

de 4 velocidades.
Alegretto é um aparelho

projetado e construído

para quem gosta de música.

Smmdy
um novo lançamento

? TELEFUNKEN
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FNTRF DIIÜTnRtÇpari!>- Numa pra?a de Moni
Lll I IIL r III I UÍILú martre, bairro dos artistas, Pat
ty Pravo passeou à vontade. Os compromissos artísticos náo
deixaram que ela viesse tomar parte do último FIC. no Rio.

A FALTA DE AMOR Paris. Patt.v Pravo (23 anos) é uma das cantoras mais co-
nhecidas da Europa. Apesar da fama e da riqueza, ela nun-

ca conseguiu encontrar um verdadeiro amor. Criada pela avó materna, Patty nunca teve o ca-
rinho dos pais e o fato de não poder ser mãe agravou ainda mais seu sentimento de solidão.
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LUGAR FAMOSO Paris. Ainda no bairro de Mont
martre, Patty não deixou de vi

sitar o Lupin Agide, um típico e famoso bar parisiente que «
ponto de encontro de grande número de artistas e intelectuais

li
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QUERO UMA CRIANÇA VIETNAMITA Paris. A beleza agressiva de Patty contrasta com a calma desta oacata rua parisiense. Re-
- centemente. a cantora submeteu-se a uma delicada cirurgia, que lhe tirou todas as esperan-

cas de ser mãe. Patty adora crianças e a notícia chocou-a tremendamente. Mus, para dar vazão ao seu amor materno, ela não oensou duas vezes: resolveu ado-
tar uma criança, de preferência vietnamita, à qual pretende dedicar-se totalmente. Assim, Patty deixará de se sentir tão sozinha, esquecendo sua amargura.
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"CONSTATEI 
QUE SEI FAZER TEATRO, MAS ACHO QUE

i>mM

A ULTIMA PECA DE JOSÉ
Aos 25 anos de idade, José Vicente chega ao apogeu de sua carreira como autor teatral. 

"Hoje 
É Dia de Rock"

e 
"Ultima 

Peça" repetem o êxito de seus textos anteriores, lotando o teatro Ipanema, no Rio, e o teatro Vereda,
em São Paulo. Depois de ter ganho os prêmios mais importantes, um dos quais (Molière) de viagem à Europa,
José Vicente declara que está esgotado como autor de teatro e que não escreverá mais nenhuma peça. Pretende
dedicar-se a outras atividades, inclinando-se, logicamente, para o cinema e a música, aos quais irá se dedicar.

Texto de

JOÃO TEIXEIRA

Suo Paulo, novembro

j\/| esmo que você esteja
"ligado" no teatro de

vanguarda, com muita mu-
sica. roupas coloridas, imen-
sas cabeleiras e coisas no

gênero muito pra frente,
vai ficar surpreso com a
"transa" diferente que está
acontecendo nos palcos dos
teatros Ipanema (Rio) e Ve-

reda (São Paulo). Estão em
cartaz as últimas peças de
José Vicente, dois espetácu-
los de fundir a cuca de

qualquer um.

Enquanto na Guanabara
"Hoje 

Ê Dia de Rock", di
rigido por Rubens Corrêa,
está faturando alto, "Última

Peça" estréia em São Pau-

Io, dirigida por Clóvis Bue-
no, despertando o mesmo in-

terêsse.

Quem entra no teatro Ve-

reda recebe logo uma agres-

são: paredes, bancos, atores,
músicos, cenários, tudo tão

colorido que não dá nem

para distinguir onde come-

ça o amarelo e termina o
roxo. passando pelas cores
do arco-íris. Imagine-se ago-
ra que o espetáculo principia
no meio. segue pelo fim e
termina no começo. Só para
dar uma idéia de como a

coisa funciona. Se em dado

momento um ator vier lhe

pedir um cigarro e bater um

papinho, não se surpreenda:

isso tudo é o espetáculo.
Com um pouco de atenção
você acaba descobrindo que
há também uma historinha.

TODOS À PROCURA
DE SI MESMOS

Théo, Gato, íris, Coringa,
Yes. Autor e Duti são os
viajantes que andam pelo
mundo à procura de si mes-

mos. "Fazem 
parte", diz

José Vicente, "do 
chamado

movimento rock, que é uma

conseqüência da mudança
de comportamento jovem
que está ocorrendo em nos-
so planeta."

E enquanto o elenco fala.

gesticula, canta e dança em
mil evoluções, espontânea-
mente, como se fossem
crianças brincando umas
com as outras, o dramatur-

go, muito calmo, de roupas

coloridas e cabelos encara-

colados e longos, explica

que esta sua "Última 
Peça"

tem o mesmo espírito de
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VIAGEM PARA DFIMTRÍI flfl ÇflNHfl 
Sào Pau,°- Em Primeir» P,ano- Sérgio (28 anos) e Cláudio Mamberti (30 anos), irmãos na¦ mULIll iniin ULI1IIIU UU ÜUIinU vida real, curtem a fantasia de "Ultima Peça": tocam e cantam, embora não sejam músicosnem cantores A essência do espetáculo e a busca de comunicação com o público, a partir do encontro de cada personagem consigo mesmo. José Vicentedeixou aos atores uma larga margem de improvisação, a fim de que eles assim possam contribuir com sua criatividade para a descontração do espetáculo.
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CHEGUEI AO LIMITE. CONTINUAR SEklA ME TRAIR'

VIGENTE E UMA LOUCURA
'Hoje Ê Dia de Rock".
Ambas", diz êle, "são es-

tórias de pessoas que bus-
cam suas identidades, novas
formas para expressar coisas

novas. Na peça lá no Rio,

uma família de Minas sai

pelas estradas à procura do

tuturo, uma clave diferente,

de cinco notas, para expri-

nir uma música nova."

Quem produz o espeta-
•ulo de São Paulo é o gru-

po Os Tigres da Noite, que
nclui produção, direção e

lenço. Fazem parte do gru-

po: Semi, Viviam (Hert
Smile), Sérgio e Cláudio

Mamberti, Mitota, Ricardo

Petraglia, Ezequiel Neves,

Djair Wagner, Zé na bate-

ria, Tróia, Júlio Colaço, Re-
né Martins Costa Filho e Sil-
vio Band.

"A essência dêste espeta-
culo", diz Sérgio Mamberti

a propósito de "Última 
Pe-

ça", 
"é a comunicação com

o público em termos dife-

rentes. Para nós, que atua-

mos sempre dentro de fór-

mulas muito rígidas, este

trabalho exigiu uma quebra
de estrutura. Não sei o que
irá resultar, mas acredito

que todos os dias acontece-

rão coisas novas, pois não

estamos presos a marca-

ções, personagens definidos,

ou uma direção rigorosa.

Até mesmo a luz foi coloca-

da à disposição dos atores

para ser utilizada de ma-
neira criativa. Por isso as
coisas que acontecem sur-

preendem mesmo a gente.
Não somos músicos e esta-

mos tocando, não somos

cantores e estamos cantan-

do."

UM DRAMATURGO QUE

QUER SER CANTOR

José Vicente começou

onde muita gente acaba. Êle

mesmo diz que seus textos

já são clássicos, especial-

mente "Última 
Peça", que

êle faz questão de traduzir

para o inglês, uma língua —

segundo êle — "mais 
pron-

ta", mais universal. Pois se-

ja: 
"Last Play" pode ser de

fato sua última peça, uma
vez que o próprio autor de-
clara que não escreverá mais
nenhuma. "Estou 

esgotado

como autor de teatro. Pre-

tendo partir para outras ex-

penências: cinema, música,

talvez me torne cantor.

Constatei que sei fazer tea-

tro, sei me comunicar, mas

também acho que cheguei

ao limite. Escrever mais pe-

ças seria me trair."

A carreira de José Vicen-

te foi vertiginosa. Escreveu
"Santidade", 

proibida de ser

representada precisamente

por não tratar de santidade

nenhuma, pelo contrário.

Depois, escreveu "O 
Assai-

to" e "Os 
Convalescentes",

ambas levadas à cena com

imenso sucesso de público e

de crítica. A primeira con-

seqüência do êxito foi que
José Vicente deixou de ser

bancário e ganhou vários

prêmios, tudo em 1969:

Golfinho de Ouro, Molière,

Governador do Estado e

Prêmio dos Críticos (APCT).

Formou-se em filosofia pe-
la Universidade de São Pau-

lo, viajou para a Europa,

com o prêmio da Air Fran-

ce (Molière), e foi de lá que
voltou nessa "transa" 

de es-

crever suas últimas peças.
Isso com apenas 25 anos. *
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FINAL DE CARREIRA São Paulo. José Vicen-
te (25 anos) vai aban-

donar o teatro. Tornou-se místico e pretende visitar o Peru
e a ilha de Páscoa, antes de dedicar-se a outra atividade.

TIR RFC MAMCI1C Sao Paul°- Mitota (21 anos) e E*e<luieI Neves (30 anos) em
IIUIILÜ IflHIlwUw primeiro plano. Ao fundo, Ricardo Petraglia (20 anos). Fazem

parte do novo grupo Os Tigres da Noite. Ezequiel é crítico musical do "Jornal da Tarde".
Mitota e Petraglia participaram de "Hair*. Petraglia participou também de "A Moreninha".
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ESTA E A HISTORIA DE UM ARTISTA QUE CONSEGUIU

CHICO SAI DA RODA VIU

O que pode acontecer a um artista 
que foge dos beijos das fãs? Com Chico Buarque de Hollanda aconteceu o

sucesso, como um de nossos maiores compositores. A fama atirou-o numa roda-viva, 
que êle cantou em um de

seus sambas e da qual só escaparia 
graças a três acontecimentos: o casamento, a ida 

para a Itália e, especial-

mente, o fato de ter quebrado a imagem de 
"menino 

bonzinho", 
que o aborrecia, com a peça Roda-Viva. Sér-

gio Cabral conta, aqui, a história dêsse compositor-cantor 
que, desde menino, viveu somente com a música.

Texto de

SfiRGIO CABRAL

Rio de Janeiro, novembro

«T 7
\/ em ca, como e que

você faz quando as

suas fãs o agarram e bei-

jam?", perguntou Chico.
"Não 

posso fazer nada,

ué. Eu deixo."

"Ah, 
eu não. Depois a

gente fica com a cara me-

lada. ê muito chato."

Quando Chico Buarque

de Hollanda travou êsse

diálogo com Roberto Carlos,

era enorme o seu êxito com

A Banda. Estava chegando

de um show em Curitiba,

que reuniu na rua uma das

maiores multidões já vistas

na cidade. Era, segundo

Millôr Fernandes, 
"a 

maior

unanimidade viva do Bra-

sil". Mas o sucesso o inco-

modava um pouco. Chico

realmente não sabia o preço

que um ídolo teria 
que pa-

gar. Sua convivência com a

música 
popular brasileira,

até então, não tinha nada a

ver com a posição daqueles

artistas que fazem do êxito

quase um fator de sua pró-

pria sobrevivência. Filho de

um grande intelectual, habi-

tuado a ler bem desde crian-

ça, música popular, para

êle, era um campo cultural

para ser utilizado da mesma

maneira como se utiliza a

poesia, a literatura, a pintu-

ra: o cara faz sua obra da

melhor maneira possível; se

os outros gostarem, ótimo;

se não gostarem, tenta-se fa-

zer melhor. Êle não pensa-

va 
que, um dia, viria a can-

tar suas próprias músicas

para 50, 80 000 pessoas.
"Me 

lembro quando Chi-

quinho tinha quinze anos e

cantou uma de suas músicas

para mim. Sabe que eu gos-

tei, rapaz?" Quem fala ago-

26 — intervalo 2000

ra é Vinícius de Moraes, ve-

lho amigo de Sérgio Buar-

que de Hollanda e que aca-

bou amigo e parceiro (de

copo e de músicas) de Chi-

co. Vinícius conhece-o des-

de menino, na casa do pai,

freqüentada 
por vários in-

telectuais brasileiros, como

Manuel Bandeira, Prudente

de Moraes, neto, e tantos

outros amigos fraternos de

Sérgio.

UMA INFÂNCIA

POUCO CARIOCA

Nascido no dia 19 de ju-

nho de 1942. na maternida-

de de São Sebastião, em

Laranjeiras, no Rio de Ja-

neiro, não teve o que se

pode chamar de uma infân-

cia carioca. Aos dois anos.

estava morando em São

Paulo e, aos oito, foi para

a Itália, deixando para sua

avó o seguinte bilhete: 
"Vo-

vó, vou Dara a Itália. Quan-

do eu voltar, 
provavelmente

a senhora está morta. Mas

não se DreocuDe. Eu vou me

tornar um cantor de rádio.

é só a senhora ligar o rádio

do céu que vai me escutar"

(Mostrei êste bilhete para

minha mulher, que é pro-

fessôra primária, e ela cons-

tatou que, nessa idade. Chi-

co era um garoto diferente:

menino comum de oito anos

não escreve provavelmente).

Dois anos na Itália, onde

Sérgio Buarque de Hollan-

da lecionava literatura bra-

sileira, causaram para Chi-

co um problema muito de-

sagradável: ao voltar para

São Paulo, estava falando

muito melhor italiano do

que português.
"Na 

época, foi muito cha-

to para mim. Mas agora,

que tive que voltar 
pra Itá-

lia, foi ótimo. Não tive oro-

blema de língua", diz Chi-

co, o artista brasileiro mais

conhecido dos italianos, de-

pois de Florinda Bolkan.

Aliás, embora vivendo em

Roma, os dois não se co-

nheciam. O que os aproxi-

mou foi uma entrevista com

Florinda que Chico fêz pa-

ra O Pasquim. Há pouco

tempo, falando sobre essa

entrevista, Florinda contou

que achou lindos os olhos

de Chico, e que paquerou

o compositor o tempo in-
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^ Janeiro. Tranqüilo, alguns quilos a mais, o rosto sem a expres-
¦ fltivUUy ftlllftfff ULIfl são de menino, de quando começou a cantar, Chico (29 anos) deixou

para trás os tempos em que não podia sair à rua sem ser cercado por um bando de garotas. Foi o nrimeiro compositor jo-
vem a gravar, em 1966, um depoimento nara o Museu da Imagem e do Som. Disse oue, desde os cinco anos, já fazia versos.
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LIVRAR-SE DOS INCÔMODOS DA FAMA. SEM PERDE-LA

tciro sem saber que aque-

í U mulher que estava pre-
sente, a Marieta, era a pró-

pria mulher de Chico Buar-

que de Hollanda. 
"Quando

percebi a gafe que estava
I cometendo", comenta, "per-

di inteiramente o rebolado."

CONVIVÊNCIA COM

V MELHOR MÚSICA

A musica, desde menino,

conviveu com êle. Seu pai
.onhecia todo o repertório

de Ismael Silva, o velho
-ambista fundador da pri-

(neira 

escola de samba, a

Deixa Falar de Estácio de

Sá. Sua mãe, tocando pia-
10, e sua irmã Heloísa (ho-
e mulher do cantor João

jilberto) ensinando-lhe vio-

ao e colocando-o em con-

tato com os grandes nomes

Ja bossa nova que apare-

.iam sempre na casa deles.

\o mesmo tempo que
.onvivia com Baden Powell,

Maíde Costa, Oscar Castro
Neves e tentava imitar em
seu violão a batida de João

üilberto, seu grande ídolo
na eDoca. mantinha seus

contatos com o samba tra-

dicional através dos discos.

Quer dizer: ouvia Ismael
Silva, Noel Rosa, Ataulfo

\lves e outros, e cantava.

por exemplo, com o eien-

I sta e cambista Paulo Van-

olini, amigo de seu pai. Foi
essa mistura, talvez, que
onha saído o estilo das mú-
^ícas de Chico.

Quando ingressou na Fa-
-uldade de Arquitetura e
urbanismo, em São Paulo.

a possuía um bom número
le composições. Gostava
nesmo de fazer musicas, co-
110 gosta até hoje, a ponto
Je compor um hino oara
seu time de botões — o Po-
üteama. Na faculdade, co-
meçou a apresentar-se em

público, cantando a Mar-
cha para um Dia de Sol,
mostrada a vários cantores,

que se recusaram a grava-
Ia. Mas não desanimou e
continuou a fazer outras.
»oi quunuo, peià primeira
vez, ouvi falar de Chico Bu-
arque de Hollanda. Fui con-
vidado Dará integrar o júri
Jo I Festival da Música Po-

pular Brasileira, promovido
pela TV Excelsior, e uma
das músicas classificadas era
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MAIS TEMPO PARA A FAMÍLIA Rio de Janeiro. Agora, Chico Buarque de Hollanda tem mais tem-
po para ficar em casa, ao lado de Marieta Severo, com quem se

casou há quatro anos. Kla era atriz. O casal tem duas filhas: Silvia (2 anos e meio), afilhada de Vinícius de Moraes, nascida
na Itália, quando Chico esteve lá para sua prinuir;i temporada artística internacional; e Helena (11 meses), nascida no Rio.

um excelente samba dele,
chamado Sonho de um Car-
naval. "Carnaval, 

esperan-

ça/ Deixei a dor em casa
me esperando. . ." O samba
não foi às finais — a ven-
cedora foi Arrastão, de Vi-
nicius de Moraes e Edu Lô-
bo, que lançou Elis Regina

para o sucesso — mas deu

para ver que era bom, ape-
sar de Geraldo Vandré, o
intérprete, não ter cantado
tão bem.

A DESCOBERTA
DE NARA LEÃO

Fm seguida, quem me fa-
lou dele foi Nara Leão. ta-
mosa oelo seu faro de des-
cobridora de bons composi-

tores. Fia cantou pra mim

Olê, Olá e me entusiasmei

tanto que afirmei, naquele

momento — e continuo .i

afirmar até hoje — uue era

um dos melhores sambas já
feitos no Brasil. Tempos de-

puis, iiitcgiaudu o gfupo de

trabalho que organizou o

Festival Internacional da

Canção Popular, fui a São

Paulo estabelecer contato
com compositores de lá a

fim de convidá-los para par-
ticipar do FIC. E conheci

pessoalmente Chico Buar-

que de Hollanda e Gilberto
Gil. Chico cantou pra mim
A Banda e Gil, Lunik 9. Aí,
estourou o sucesso. Um dos
vencedores do Festival de
Música Popular Brasileira,

que passou a ser promovido
pela TV Record, as emis-
soras de rádio só tocavam as
musicas dele. Era Pedro Pe-
dreiro, Olê, Olá, Rita e tan-
tos outros. Contratado pela
Record, tomou uma decisão

que quase quarenta anos an-
tes outro grande compositor
havia tomado: tal uual Noel
Rosa. que abandonou a fa-
culdade de medicina pelo
samba, Chico Buarque de
Hollanda deixou de estudar
arquitetura. Aparecendo na

televisão e fazendo shows

em todos os Estados brasi-

leiros o sucesso passou a in-

comodar. Ganhava muito

dinheiro, é verdade, mas

não Dodia viver mais sua

vida, ter seus amigos, fre-

qüenUi seus bafe*, beber

sua bebida. Os elogios vi-

nham de toda parte. 
"Até 

o

Nelson Rodrigues me elo-

giava. rapaz. Que coisa cha-

ta. hem?", lembra Chico.

Millôr Fernandes, ao apre-

sentá-lo num show em be-

nefício do Museu da Ima-

gem e do Som e de lança-
mento de um LP do Con-

junto 004, falou mais ou
menos assim: "E agora, a
maior unanimidade viva do
Brasil. Minto: ontem, Ru-
bem Braga viajou num táxi
cujo motorista não gostava
de Chico Buarque de Hol-
landa!"

A PREOCUPAÇÃO COM
A FAMA E O SUCESSO

Fêz a música do poema
dramático de João Cabral
de Mello Neto, Vida e Mor-
te Severina, que foi encena-
do pelo Tuca — Teatro
da Universidade Católica,
de São Paulo — e acabou

ganhando o primeiro lugar

no Festival de Teatro Ama-

dor de Nancy, na França.

Depois, musicou uma peça
de Máximo Górki, para o

teatro Oficina, e os shows e

as apresentações na televi-

são eoniinuavain aos buibo-

toes. A fama e o intenso

trabalho começaram a lhe

preocupar. Sua amiga e in-

térprete Nara Leão, que
estava com o mesmo pro-
blema, tomava coragem Da-

ra decidir-se por abandonar

tudo. O drama de Chico foi
explicado numa das músicas
apresentadas em outro fes-
tival da TV Record, que
chegou em terceiro lugar,
Roda-Viva:

"Tem 
dias que a gente se

sente
Como quem partiu ou
morreu
A gente estancou de
repente
Ou foi o mundo então

que cresceu

A gente quer ter
voz ativa

No nosso destino

mandar.

Mas eis que chega a

roda-viva

E carrega o destino pra lá".

Já radicado no Rio, Chi-

co tomava algumas decisões

que o ajudariam a sair aos

poucos da roda-viva: seu ca-

samento com a atriz Marie-

ta Severo, a peça Roda-Vi-

va (na qual desfez a ima-
narr. ,.1.3 milifi, -, 'llílaíivri
gCUl que niuuu O wiiaivava

— a de menino bonzinho,

destes que todas as ma-

mães gostariam de ter co-

mo filho ou como genro) e

estudava as possibilidades
de mudar-se para a Itália.

continua

intervalo 2000 — 27
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Sair do Brasil, afinal de
contas, tinha um lado bom,
mas lhe custaria alguns sa-
crifícios, como deixar de
assistir aos jogos do seu Flu-
minense, conviver com seus
amigos (os integrantes do
conjunto MPB4, o crítico
de música popular, Franco
Paulino, o produtor de dis-
cos Manuel Barenbein e ai-

guns que ficaram do seu
tempo de faculdade), de ir
ao restaurante Antonio's,
onde seu proprietário, o
Manolo, só o chama de seu
Francisco. E um novo acon-
tecimento o preocupava
também: os tropicalistas
Caetano Veloso, Gilberto
Gil e outros, ao tentarem
romper com muitos valores
da nossa música popular, fi-
zeram de Chico o grande
representante desses valores.
Chico estranhou, pois era
amigo deles, convivia com
eles diariamente, conversa-
vam sobre vários assuntos e
nem Caetano nem Gil lhe
disseram o que pretendiam
fazer. "Talvez 

se eles fa-
lassem comigo entrasse na
deles. Mas por que não fa-
laram? Sei lá."

Agora, felizmente, a bri-

ga acabou e voltaram a ser
amigos. Chico já foi duas
vezes à Itália e deverá ir to-
dos os anos, pelo menos um
mês, para cumprir um con-
trato com uma gravadora de
lá. Seus discos na Itália r ão
chegam a ser os primeiros
nas paradas, mas vendehi
bem, principalmente os
long-plays. Isso o deixa um

pouco frustrado, porque êle

gostaria de vender muito lá
é compacto, que indicaria

prestígio popular. Elepê é
comprado na Itália só pe-
Ias pessoas de bom poder
aquisitivo. Mas as emisso-
ras de rádio tocam muito
as suas músicas, como eu
mesmo comprovei quando
lá estive.

Chico Buarque de Hol-
landa, hoje, talvez esteja
mais feliz que nos tempos
de A Banda. Seu extraordi-
nário talento continua a ser
demonstrado nas músicas

que está lançando; está fa-
zendo um show no Canecão
(Rio), com grande sucesso:
vai aos bares de que gosta,
convive com seus amigos,

joga futebol, joga botão,
está junto à família e vai à
televisão quando quiser.

Saiu da roda-viva.

Sérgio Cabral

28 — intervalo 2000
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0 JOGO DOS ASTROS CONTINUA. VEJA MAE

0 GLAMOUR AOS 79 ANOS Hollywood. Atriz, cantora, rainha do "sex-appeal" dos anos 30, Mae West,
aos 79 anos, é uma surpreendente figura nesta foto, ao lado de seu secre-

I?r,0,,on,n"a . 
Sta' í\'"8ut:,n nunta !»oubt ao ter»o se ela foi casada. Mae começou no cinema em 1932 ("Noite após Noite"),hm 1970, voltou a filmar, depois de 26 anos de afastamento, "Nem tanto Homem, nem tanto Mulher", com Rachel Welch
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OS AMORES DIFÍCEIS Paris. Mireille Darc (31 anos) é o atual romance de Alain Delon Í36). O namoro co-
,-.. meçou 

durante uma filmagem, em 1969. Delon havia se seoarado de sua mulher, Natha-
ütf ÍSm 

qSf 
V" 

um «** ho,e com sete anos. Seu romance mais famoso foi com Rommy Schneider, que durou cinco anos.ate 1964. Êle fez quase quarenta filmes. Mireille começou na televisão, depois foi oara o cinema. Esteve no Brasil em 1969
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WEST E SAIBA COM QUEM YUL BRYNNER SE CASOU
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VIRNA, A BEM CASADA Roma. Uma das mais recentes fotos de Viroa

Lisi (34 anos) com o marido, o arquiteto Fran-
co Pesei. Eles st casaram em 1960 t tem um filho, Corrado (nove). Ela ganhou projeção inter-
nacional em 1965, em "Como Matar Sua Esposa". Mas não trocou a família por Hollywood.

SEMPRE JUNTOS
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Paris. Annie Girardot (42
anos) e Renato Salvatore

(41) estão casados há onze anos e têm uma filha. Seu último
filme foi "Ela não Fuma, não Bebe, não Paquera, mas. ."

RAÇAMFNTn CFnRFTfl París- Yul Bry™«r (cinqüenta anos) e sua terceira
UflUIUlIMl III ULUIIL | U mulher, Jacqueline de Croisset, logo depois do casa-
mento secreto na Normandia. brjuner tem dois filhos de casamentos anteriores. Jacqueline tam-
bém casou-se pela terceira vez. Tem uma filha do primeiro marido e era viúva do segundo.

intervalo 2000 — 29
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UMA FOTO INDISCRETA ACABOU COM CÁRMEM MIRANDA,!

EStt DE VOLTA ESTE ÍDOLO
Depois de dez anos fechada, a boate Night an Day vai reabrir no Rio. trazendo de volta os grandes espetáculosda época de Carlos Machado. E. nessa reabertura, Marília Pera vai reviver Carmem Miranda, símbolo de umaera de grandes ídolos. Conheça, neste texto de José Ramos Tinhorão, especial para INTERVALO 2000 o queto. a vida de Carmem Miranda. Ela saiu de uma simples chapelaria, no Rio, para conquistar os EUA e transfor-mar-se. na época, na primeira artista representativa da moderna indústria de consumo (que a consumiu)

i....- _B__ i novidadj e.nalh„l„m.!i i.... ,i.» •„n.„m., _

IOSE RAMOS

TINHORÃO

Sí/o Paulo, novembro

\^J sucesso de c armem
Miranda com seus ba-

langandãs. seus tamanco
de salto alto e seus compli
cados turbantes, marcou his-
tòricamente. durante .1 de
cada de 1940. a vitória pes-
soai da primeira artista rc-

presentativa da moderna in-
dustru de consumo. Ate
1939. quando Carmem Mi-
randa aparece vestindo, pe-
Ia primeira vez. no filme"Banana 

da Terra", a sua
brilhante fantasia de baia-
na. de lamê listrado, e equi-
librando na cabeça unia ces-
tinha de trutas de ceia pin-
tada. os grandes artistas do
cinema e do show-business
internacional apresentavam-
se como uma projeção bem
comportada do mundo bui

guês. (aflitos ta/ia ri poi-
que sua casaca era velha e
sua calça mio tinha cinto.
mas. c^d^ vez que êle sau-
dava o guarda u\i esquina
lazia-o tirando um chapéu
coco. que vinha dos tnis do
século XIX Na Broadwav
o solho espirito do "frenen

cancan"". inspirador dos pn-
meiros cartazes de loulou-
se Luutree. anula obrigava
os senhores de colarinho du-
ro a suportarem a visão das
ligas de seda das vede'Cs,
surgidas, com uma malícia
ultrapassada. po\ entre o
turbilhão das anáguas de
babados

Carmem Miranda, eslu-
siante e tropical, vinha com
o seu estilo sul-americano to
título de uma de suas pn-
meiras musicas de sucesso
nos I IA era exatamenti
'South 

American VVay'")
apresentar toda unia serie
de novas sugestões artisti
cas Nascida na freguesia
de Várzea dj Ovelha, em
Portugal, a l> de fevereiro
de 1909. a portuguesinha ti-
lha de um pacato barbeiro

(que a trouxe paia o Brasil
com dois anos) entra'a em
contato, muito cedo, com as

30 — intervalo 200Ü
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OS BALANGANDÃS Hollywood. Essa a imagem
_ tropicalista que Carmem Mi-

randa (1909-1955) levou para <» cinema (catorze filmes imm
II \. rimo no Brasil): o turbante, com cobres e pulseiras.

extravagâncias dA moda.
Seu primeiro emprego, ain-
da menina, fora numa casa
uc gravatas da rua Cionçal-
^es Dias. no Rio Dessa lo-

|.i ela saiu paia trabalha:
numa chapelaria que ia lhe
ensina os segredos dA con
lecçao dos seus luturos tui
bantes. trabalhados como
bolos de aniversário

KXOTISMO I

CRIAIIMDAIH

Quando, no auge de sua

carreira no Brasil, vinte e

poucos anos depois, essa
antiga chapcleira resolve

lançar-se nos Estados Uni-
vlos. a visão colorida e tio-

picalista dA sua figura, ar-
regalando os olhos e torcen-
do os braços cheios de pul-
senas extravagantes, valia

p.tr,i os americanos de-

pois de tantos anos de po-

iuica isolacionista — como
unia demonstração viva da-

quelas promessas de exotiv
mo que as primeiras agen-
cias aéreas Je turismo su-
bordinavam a uma viagem
ale o Havaí

No brasil, a trajetória da
cantora que riscava seus

próprios figurinos e eontec-
cionava com suas mãos os
complicados turbantes, sem

pre renovados, transcorreu
desde sua estréia na revista
"\ 

ai Da: o que I alar", de
1930, ate os shouv interna-
cionais do (assino dA l r-
ca. quase de/ anos depois,
num ambiente em que se
admirava o seu exotismo.
mas nào se aproveitava a
sua criatividade. Nos Esta-
dos Unidos, porem, quando
Carmem Miranda estréia na
Broadway, em junho de
1939. na revista "Street 

ot
Paris ("Ruas de Paris"!, a

novidade espalhatatosa dos

losangos de sua tantasia de
baiana estilizada, contras-

lando com os sarongs de
senxabidos das vedetes lo-
cais. valeram poi unia ex-

plosao de oportunidades CO

merciais e industriais Se-

manas depois do lançamen-

to do musical no Broadhurst

rheater. da Broadwav. as
casas de modas da Quin-
ta Avenida de Nova York

começaram a receber enco-
mendas de vestimentas de

baiana à Ia Carmem Miran-
da.

O sucesso de Carmem Mi-

randa nos EUA despontava.

aliás, ligado a dois fatores

de grande interesses promo-
cionais: ao interesse indus-

tnal de rompimento com
velhos padrões estéticos, no

campo das criações dA mo-

da. e ao proorio interesse do

governo norte-americano em

projetar, no país. a visão

simpática e otimista do ate

então desconhecido aliado
do sul: o brasil verde-ama-

relo dits bananas, que a can-

loi a equilibrava na cabeça.

simbolizando o nais em cujo
subsolo dormiam os mine-
nos tão necessários para a

indústria de guerr.i

MIIIO POUCO PARA
A NOSSA MÚSICA

Aproveitando essa con-

vergência de interesses com

uma intuição invejável, a

brasileira (armem Miranda
— ajudada por empresários

caçadores de dólares —

transformou-se. nos primei-
ros auo*. de 1940. na mais
divulgada ligura dA publi-
cidade americana. Os ediíi-

cios. as ruas e as estradas

dos Estados Unidos fiua-

ram cobertos de carta/es em

que a exótica cantora apa-

recia com seu permanente
sorriso de orelha a orelha.

anunciando a excelência de
sabonetes, cigarros, meias e

dezenas de outros produtos

de consumo, que a maquina
industrial começava a Lm

car maciçamente no merca-
do para conquistar as novas

gerações de consumidores

do supérfluo

Paia a musica populai
brasileira — que ela pensara
ingénuanvntc poder colocai
no mercado americano — o
sucesso pessoal da cantora
de nada valia, pois ela se

apresentava talando inglês e
cantando rumbas compostas

pela máquina comercial-mu-

sical dos editores de Tin Pan
Alley. Mas. em termos de

gratificação em "royalties"

pela criação de sugestões ex-

ploráveis industrial e comer-

cialmente. a autora da figu-
ra da baiana de exportação

não teve do que se queixar
Em fevereiro de 1940. oito

meses depois de ter estreado
no Broadway. Carmem Mi-
randa aparecia em sexto lu

gar na lista de sete mulhe-
res mais famosas dos Esta-
dos Unidos, um pôs'o acima

de Maigareth Mitchel. a
autora do "best-seller"

I. o Vento Levou"

( omo a máquina de cria-

ção de estereótipos para ;
industria de massa ainda nã<
linha velocidade bastante

para substituir rapidamente

a íigura criada por Carmem

Miranda, essa fama da can-

tora brasileira permitiu-lhe
aparecer, ainda em 1948
ence os primeiros lugares d.:
lista de mulheres contribuiu-

tes do ImDôsto de Rend;

americano, com um total de

ganhos de 400 000 dólares

(o que dãi\A hoje mais de

2 milhões e 200 mil cru/a
/os). O Brasil contribuía

também, modestamente, pa
ra essa riqueza americana de

Carmem Miranda, remeteu-

do pontualmente os direito^

pela venda, no pobre mer

cado nacional, dos disco-

que ela gravava na fábrica

americana Decca, e eram

lançados periodicamente
com títulos como 

"Soutf



MAS SUA FIGURA RESSURGE, ATUAL ATÉ NO ESCÂNDALO

ASSACRADO PELA GLORIA
vmcncan Way", I l.ikc

You Vcry Vfuch", Chie.

Chie- Boom Chie". "When 
I

Love I l.ove". 
"The 

Man

with lhe Lollypop Song' e
narà não dizer que a mu-

sica brasileira não tinha ve/
"The Wedding Samba'

Está claro que — ainda

orno precursora da geração
Je grandes ídolos do despon-

.ir da industria de consumo

Ja década de 40 — ("ár-

nem Miranda teria que
cumprir o ritual da auto-

Jestruição. e ser triturada

aela mesma máquina que a

erguera a culminância da

:!ona. h foi com uma dispo-

Hieáo selvagem de ídolo tro-

picai que a cantora luso-bra-

sileira se entregou a esse des-

tino. através da gravação de

136 discos no Brasil, de

uitros 24 nos Estados Uni-

Jos; da participação em cm-

co filmes brasileiros (de 
"A

Vo/ do Carnaval", de 1933,

.i Banana da Terra", de

1938). e mais catorze nos

EUA ide 
"Dovvn 

Argentina

Way'. ou 
"Serenata 

Tropi-

ai", de 1940. até 
"Scared

Stiff". ou 
"Morrendo 

de Mê-

do", de 1953). além de cen-

-nas de aparições ao vivo

na televisão, e em sfiovvs

'.Imados de Jimmv Durante.
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COM 0 
"BANDO 

DA LUA" Kio de Janeiro. Fm 1939. o empresário l.ce
Nchuhert descobriu (armem no C assino da Urca

e convidou-a para ir para os Kl A. Ha exibiu que o Bando da lua (na foto, com ela) tam-
bém fosse. O lonjunto a acompanharia para sempre, ate sua morte, em 5 de agosto de 1955.

A RESSURREIÇÃO,

VINTE ANOS DEPOIS

E, para que não faltasse

ao ritual a dose de sacrifício

que os modernos ídolos de

massa precisam pagar aos

aos preconceitos dos consu-

midores mais velhos e res-

pettáveis — sempre rigoro-
M>s com a irritante projeção
universal desses efêmeros
deuses da indústria — Cár-

mem Miranda teve que en-

frentar também o capítulo
da condenação moral.

Situada, como sempre,

muito adiante do seu tempo

em tudo que fazia como ar-
'ista de palco. Cármem Mi-

randa. além de descobrir o
umbigo trinta anos antes do
biquíni, resolveu achar que
não haveria nada de mais

em manter a nudez debaixo

do manto diafano da tanta-

sia de baiana. A vivacidade
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llolhvvoori. (armem Mi-
randa estrelando, cot.- Dou

Vmeche. o filme "l ma Noite no Rio". Nessa época, ja fi mo-
•a. casou-se COM 0 então obscuro produtor David Sebastião.

MODA, ATÉ HOJE Nova York. \ fiimra estili-
/.ada de Cármem Miranda.

nesse vestido, e a prova de que ela. ate hoje. inspira a moda.
Ksta foto e do ultimo numero do "lime" (15 de novembro).

de seus gestos c a elastici

dade dos passos que ela cria-

va espontaneamente, na agi-

tada coreografia de sua dan-

ça, sofriam naturalmente

com o entrave das calcinhas,

numa época em que preva-
lecia a restrição dos elásti-

cos. e ainda não existia a

comodidade transparente do

náilon Por isso. Cármem

Miranda, com recolhida de-

sinibiçáo. preteria dançar

sem calças Isso deve ter

acontecido durante anos.

sem maiores conseqüências.

ate que um dia — segundo

contou recentemente em

suas memórias o diretor de

cinema Darnl Zanuck —.

durante um shovs em que
Cármem Miranda dançava,

um Fotógrafo colocou sua

máquina num ângulo bai-

\o e 
"revealed 

everything".

isto é. revelou tudo, Para

Cármem Miranda. que |á
andava Dela casa dos 40. a

descoberta dessa sua intimi-

dade. alem do embaraço na-

tural da divulgação do fato

propriamente dito, teve o

aborrecimento multiplicado

por milhões de '.è/es. tantas

foram as cópias da foto que

circularam entre os colccio-

nadores de escândalos, obn-

gando até o FBI a intervir.

No caso da famosa 
'Bra/i-

lian Bombsheli", segundo

Zanuck, o fato representou

o seu fim. em 
"nome 

da mo-

ral ultrajada"

De qualquer forma, co-

mo entre as características

dos mitos se inclui afinai a

ressurreição, menos de vin-

te anos depois desse episo-

dio — o. nada por coin-

cidência, na era da afirma-

ção do nu total — Cármem

Miranda parece estar de vol-

ta na base da nostalgia. E

mais atual agora do que
nunca, porque, como ela

mesmo anteviu. a onda e

abrir as vestes longas para
a perna avançar nua. usar

sapatos de tacão alto. man-

ter a barriga de fora, mui-

tiplicar colares e pulseiras

do izõsto de cada um. li. na-

turalmente, conservar a li-

herdade de movimentos sem

lisar Dará os fotógrafos, •
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"EU NUNCA ENCONTREI EM MINHA VIDA UM HOMEM DE

ASSIM FALOU BRIGITTE
O correspondente na Europa de INTERVALO 2000 esteve ao lado de Brigitte Bardot, quando a atriz resolveu fa-
lar. Este que publicamos é o relato fiel de um desabafo que tem por protagonista uma mulher cansada, à beira
dos quarenta anos, e que nio grita mais. Muito pelo contrário, Brigitte fala baixinho, como quem quer que suas
palavras cheguem a convencer, de uma vez por todas. Onde está a BB de 

"E 
Deus Criou a Mulher"? Onde

está aquela Brigitte brlguenU e polêmica que durante vinte aqos foi a imagem viva do sexo e da malícia?
~' O resto é pura fofoca, é in- las já estão prontas: ama- pouco de sorte a menos." ventada, ou foi simplesmen-

vençao de repórteres que nhã, de volta a Paris, vai Estas confissões deixam a te construída pelos outros:
começar a vida de sempre.

Reportagem de
DAVI BARRANI

Madri, novembro

( ansada, as mãos trêmu-
^"> las seguram com difi-
culdade o copo. Mais um
cigarro e finalmente a con-
fissão lenta e angustiada:
"Eu 

nunca encontrei em
minha vida um homem de
verdade. Talvez ninguém
acredite, mas as atrizes nun-
ca encontram homens de
verdade: somente amigos ca-
rinhosos ou interessados,
dependendo do sucesso e da
popularidade do momento.

não sabem o que dizer. Ago-
ra estou com quase quaren-
ta anos, casei-me três vezes,
amei muita gente. Mas ain-
da estou procurando, e ain-
da não perdi as esperanças
de encontrar o homem cer-
to".

Quem fala assim, os olhos
semifechados. como quem
acaba de acordar, é Brigitte
Bardot. é o último dia de
filmagem de "As 

Incendia-
rias", que ela acaba de in-
terpretar na Espanha ao la-
do de Claudia Cardinale.
No hotel de Madri, as ma-

Hoje, ela resolveu falar. De
vez em quando isto aconte-
ce: é como uma necessida-
de. E faz uma recomenda-

ção ao repórter: "Por favor,
não acrescente nada de seu.
Eu estou aqui, e estou dis-
posta a dizer tudo".

Brigitte tem medo das
mentiras. Disseram muitas
sobre sua vida, seus amores,
seu temperamento, seus ho-
mens, suas manhas. "Não 

é
nada verdade, sou apenas
uma mulher como qualquer
outra. Talvez até com um

gente sem jeito. Onde está a
Brigitte briguenta, batalha-
dora, polêmica, que jogava
bacias de água na cabeça
dos fotógrafos dc plantão à
porta dc sua residência pa-
risiense'.' Onde eslá aquela
Brigitte que. com um relâm-

pago de seu olhar, conse-
guia obtei o silêncio de mui-
tidões boquiabertas? Onde
está aquela Brigitte, que du-
rante vinte anos foi consi-
derada a imagem viva do
sexo e da malícia?

'Talvez. 
essa Brigitte

nunca tenha existido: foi in-

eu nunca me identifiquei
com essa imagem e nunca
cheguei a amar essa Brigit-
te", diz BB, falando baixi-
nho, como quem quer que
suas palavras cheguem a
convencer, de uma vez por
todas.

É impossível não pergun-
tar-se como nasceu esse mi-
to: era o ano 1955 e a Fran-

ça tinha um presidente mo-
desto e vacilante, René Co-
ty. quando Brigitte traba-
lhou como figurante, pela
primeira vez, num filme de
René Clair. Era o ano de"ÜIBC "7^ 7
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Um C°rond d° exérdto francês' ínvestiu todo seu dínheiro n™ Anua de super-

rvi!n„« 7Í 
W"""»» *«*¦ POT «u pai. Tem um filho de onze anos, Nicolas, de seu casamento com Jacques Charrier. Nos últimos dois anosela «ta o pequeno N,colas, que v.ve com o pai, somente três vezes. Em 1972, BB vai filmar de novo com seu primdro marido, •TZSSmlJmvSE.
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VERDADE. A BEIRA DOS 40, AINDA ESTOU PROCURANDO
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1956 c o mundo inieiro toi
sacudido pelas revelações do
XX Congresso do Partido
Comunista contra Stálin,
quando BB interpretou, di-
rigida por seu primeiro ma-
rido, Roger Vadim, "Et

Dieu Créa Ia Femme". Os
bigodes assustadores de Stá-
lin sumiram de cena e as
curvas apetitosas desta cria-
tura que ninguém conhecia
tomaram conta dos noticia-
rios. Em 1961, quando o
astronauta soviético Gagá-
rin, pela primeira vez, en-
frentou o espaço, na mesma

página de jornal parisiense
podia-se ler: "Brigitte vai di-
vorciar-se de Jacques Char-
rier". Foi seu segundo mari-
do e deste casamento nasceu
Nicolas, hoje com onze
anos. Em 1963, outro ator
entra na vida de BB: Samy
Frey. Mas a união durou

pouco tempo. Enquanto
Charrier casava outra vez,
com France Dreyfus, Brigit-
te casava-se pela terceira
vez, em 1966, com o play-
boy Gunther Sachs. Foi seu
casamento mais movimenta-

do; viagens, aventuras, ce-
nas de ciúme nos restauran-
tes de Roma e de Paris, pa-
lavrões e brigas com os fo-
tógrafos. Quando Gunther
obteve o divórcio, Brigitte
já estava com Bob Zaguri.
Quando Bob Zaguri decla-
rou à imprensa: "Acho 

que
acabou". Brigitte já estava
com o italiano Gigi Rizzi.
Quando Gigi fêz as malas,
BB já olhava com "extremo

interesse", como dizem os
colunistas sociais, para Pa-
trick Gilles. E assim por
diante, até a chegada de
Christian Kalt, campeão de
esqui que vai e vem, fica e
não fica, diz que casa e diz
que acabou, viaja definitiva-
mente e de repente está ao
lado de Brigitte. Vai ser seu
quarto marido? Diz BB:
"Não 

sei, não sei mais na-
da. Na verdade, continuo
procurando. Christian é
bonzinho, é simpático, é
forte: mas agora onde está?
Quando vai voltar?"

£ a última confissão de
uma mulher sozinha e can-
sada. •

ACORDA, BRIGITTE! TL^ r,t:«J£ anos) trabalha ao lado
_ _,-,_,,_ m _, Brigitte em "As Incendiaria.". Claudia virou gran-ae amiga de Brigitte Bardot, a quem conheceu nessa oportunidade. A atriz italiana é casadacom o produtor Franco CristaMi, e tem um filho, Patrick, de doze anos, nascido na Tunísia.
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AO TRABALHO, BBIpSU^aTS*. t
vantar. A atriz afirma nesta entrevista: Talvez eu case pela
quarta vez. Mas ainda não sei: continuo procurando o homem".
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UMA RECEITA DE MULHER: MARINA MONTINI E AS

NASCEU LA NA VILA a e,.° Mr,na v,ontmi <23 anos) iim ria fri rainha r° * >*»<»<>¦°«»--«-«ch.PéU neRr
i!ihl, .m . 7 h ih v h 

C°m Um VeSt,P° d«*crepe r°man0 e dc" ül" ÜIM ¦ *" "MllinM faz contraste com o vestido de crepe rotelhes em casa de abelhas. Na cabeça, um arranjo de flores. Carioca de Vila mano todo plissado que, como os outros, é da coleção Verão em VeneS
^lnrairT° h* 

temíem 
TCeU 

°, in"qUCCÍVCJ No€l R°Sa' Marina acredita criada DOr Hu«° Rocha. Marina Montini começou a aoaíecer em W5 Zno amor e se acha muito sentimental. Adora tudo que é romântico e poético. do entáo foi eleita Rainha das Mulatas do IV CeCentenário do Rio de Janeiroi
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1R0U ATRIZ FAMOSAÍRio de Janeiro. Linho é o tecido dês-
|te modelo todo bordado, complemen-

do por um chapéu de abas largas com flores de tecido. Os sapatos são uma
'ação de Di Sposito. Marina filmou com gente conhecida como Vic Mor-

r«W, José Lewgoy e Milton Rodrigues, além de ter trabalhado em televisão.

EINCPIRÍlIi ARTISTAÇWo de Janeiro Marina apresenta
íIIbUi lílUU Mil I Iw Inüum longo de crepe romano com um

grande ramo de flores coloridas. A maquilagem e o oenteado de Silvinho real-
çam a beleza de Marina, que já foi pintada por artistas famosos como Di
Cavalcanti, Genaro de Carvalho, Geraldo Lamego, Gilson Rodrigues e outros.
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O NOVO FILME DE ROBERTO SANTOS: "UM ANJO MAU" ti

ACUCENA: A FLOR DO 0010
Roberto Santos, um dos mais importantes diretores do cinema brasileiro ("A Hora e Vez de Augusto Matra-
ga", 

"O Homem Nu"), acaba de filmar 
"Um 

Anjo Mau", baseado na obra do escritor Adonias Filho, com Adriana
Prieto e Flávio Portho nos papéis centrais. O filme conta a história de Açucena, uma adolescente que é vendida
pela mãe a um comerciante e que acaba sendo seduzida e expulsa de casa. A partir de então o enredo gira em
torno do sofrimento de Açucena e do seu desejo irrefreável de vingança, que finalmente se concretiza.

S* /M*¥*¦ 

3fmmm£- ^~^^_W^_^___Í_S^_a**_/ / _M_I ^H' \

Md "'/y^L^^' 
^-s&MmXmMm. \* —¦ _^'-' ___¦_?__ K _ _

__ >*__S_^ "__^>-_if' _ár_S^ _T ___ __. ». _y_ ¦

ft ^_%_ÍR-___^ â&ZAv&Sr WM __. ^*1

^ __F £!__ W^fSmWimm€Ímmm\ ML *

»?.• __¦ !___¦/#__! !_*__¦ Vi
j#SP__ mmlJimmWm __»F_a_ __ 1

mim mm mm

*_h_# ^^_^_^EfS_B_^_8_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_E_^_^_^_HBT
__l __a_K_fl _Vl _f_a ~_i 

_&_._¦ H _V_i _v _i_.V <~__ __á_i H__^K ', _^_F
*___(•* Imw^

_¦_¦(_! _v^_v_^

¦ _______ ____\ ' .____.

'.V ^1 V* **>" y^V __n
_ 
':*TB _F 

_c v 
~*

!:n_-_-__-__-__-__-__-____K__t
¦*/_! --*"

** mmmt ¥ _-f __J

v( ^____nHi___r^ *

V^IT*;* V_jfiiM_____á__J
UMA ATRI7 OF MUITA FORRA 

Sào Pau,° ° desempenho de Adriana Prieto (21 anos), como Açu-
MlWlffl Ml IIII. _!_, IfflUI Iff I UIIUH cena, surpreendeu o diretor Roberto Sautos. Adriana começou a fazercinema aos dezessete anos, com "El Jusricero", e já trabalhou em quase duas dezenas de filmes. É uma das atrizes mais ca-ras do cinema brasileiro (15 000 nor filme) e já recusou vários convites para fazer novelas, norque os salários não compensam.
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Reportagem de
FERNANDO DE

BARROS

São Paulo, novemorv

A çucena (Adriana Prieto)
ainda mocinha, é ven-

dida por sua mãe a um co-
merciante. A irmã deste
uma mulher seca e amargu
rada. passa a maltratá-la
Açucena cresce e guardo
seu ódio, à espera de uma
oportunidade para se vingar

Um dia a mulher a surpre
ende com o irmão e a expul-
sa de casa.

Açucena passa a viver sò
zinha, até encontrar Lucas,
um tropeiro que a leva com

êle. Nasce um filho. Na fa-
zenda em que trabalham,

um capataz, aproveitando-se
da ausência de Lucas, tenta
violentá-la. Açucena reage

queimando-lhe o rosto com
água fervente. Ao saber dt

que acontecera, Lucas vai ,;

procura do capataz e o dei
xa aleijado. Em represália

o dono da fazenda mand.
matar Lucas. No tirotek

morre também a criança
Açucena é expulsa da fa
zenda com a ameaça de que
caso volte, será morta.

Novamente sozinha, Açu

cena se prostitui. Um di

aparece Martinho (Flávi*
Portho), homem de grand
força, um gigante risonho

Açucena torna-se sua mu
lher mas não se esquece d;
tragédia. Pede então a Mar
tinho, sobre quem já ten
uma certa ascendência, qui
mate os assassinos de Lu-
caó e do filho. Martinh i

aceita mas, instantes antes

da vingança, amedronta-se

desiste, propondo a Açuce
na que vivam iuntos. err

paz. Ela aceita mas a essa
altura já foram descobertos

pelo capataz aleijado.

O dono da fazenda man-
da um bando de leprosos
matá-los e eles se defendem

incendiando os arredores da



i HISTÓRIA DE UMA VINGANÇA QUE TARDA A CHEGAR
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I GIGANTF F fl UINfíAIIflR 
Sa° Faulü- K,aviu Purthü (26 anos) e Martinho, um homem dt «ramltMlMflIV I m. ft, U WlIlUnUUII força que acaba por vingar Açucena. As rouoas, criadas oor José Anchieta,ao personagem uma aparência de andarilho medieval, des ligando-o do tempo e evitando assim que a história tenha qual-r característica regional. Flávio Portho, anesar de sua figura máscula, foi um travesti em "Cemitério de Automóveis".

a em que vivem. Os le-
ísos fogem. Martinho,
suído de ódio, consuma

vingança e mata os que• iram mal a Açucena. Mas
medo de uma persegui-

sem fim obriga-os a fu-

g sempre, como se nunca
n is pudessem encontrar a

enquanto vivessem.

I 1 AUTOR DIFÍCIL
( >M LINGUAGEM
( >NTUNDENTE

•luitos diretores, antes de
í berto Santos, pensaram
e transpor Adonias Filho
F a o cinema, desistindo,
c" nte da complexidade do
t ^to e do emaranhado de

'imentos. 
A maior difi-

iade estava em fazer com
1 

personagens, diálogos e
hientarão não «p carac-
izassem regionalmente.

Interessou-nos", diz Ro-
to Santos, "acima 

de tu-
: ), uma visão rústica geral

expressiva do mundo que
rca Açucena. Aliás, quan-

comecei o filme, confes-
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A HORA DA DESFORRA São Paulo. Martinho (Flávio Portho) acaba conta-
minado pelo ódio de Açucena (Adriana Prieto) e

parte oara a vingança. Aa filmagens de "Um Anjo Mau" (a cores) duraram seis meses e foram
realizadas em Sorocaba. A produção é da Vera Cruz e está orçada em 1 milhão de cruzeiros.

so que fazia muito pouca fé
em que Adriana Prieto reu-
nisse as qualidades e a fôr-
ça dramática que a persona-
gem de Adonias Filho exi-
ge. Achava mesmo que este
seria um dos pontos fracos
que teria de enfrentar du-
rante toda a filmagem. Ago-
ra, não só confesso meu êr-
ro, como afirmo que tive a
sorte de encontrar uma atriz
de força extraordinária, que
fêz de Açucena uma verda-
deira criação."

"Um 
Anjo Mau" não é

apenas uma realização do di-
retor Roberto Santos, mas de
toda a equipe, cujo trabalho
é por êle altamente valoriza-
do. "Minha 

afinação com o
fotógrafo Hélio Silva", diz
ainda Roberto, "é 

completa
Depois de vários filmes que
fizemos juntos, acredito ca-
da vez mais na afinação di-
retor-fotógrafo para que um
filme tenha a unidade pre-
tendida. Nesta película,
além de contar com a cola-
boração de uma excelente
equipe, tive a ajuda de outro
técnico, José de Anchieta.
responsável pela cenografia
e costumes. Além disso, ti-
vemos meses de preparação
e uma produção excelente."

UM DIRETOR PROCURA
NOVOS CAMINHOS

Roberto Santos começou
a fazer cinema em 1952.
Antes de dirigir seu primei-
ro filme, foi assistente em
seis produções e aprendeu
sua arte no dia-a-dia dos es-
túdios. Tem vivido apenas
do cinema, trabalhando ora
em filmes de longa metra-

gem. ora em documentários

para a televisão. A partir de

1956, com "O Grande Mo-

mento", inicia sua carreira

como diretor. Depois, reali-

zou 
"A 

Hora e Vez de Au-

gusto Matraga", o terceiro

episódio de 
"As Cariocas",

"O 
Homem Nu", "Vozes do

Medo" e, agora, 
"Um Anjo

Mau".

Considerado um dos me-

lhores diretores do cinema

nacional, Roberto Santos es-

tá sempre à procura de no-

vos caminhos, procurando
fugir do excessivo intelec-
tuíiiicmís Tje caracteriza a!-

guns diretores, a partir do

Cinema Novo. Seu trabalho

é realizado em estreita cola-

boração com a equipe e, em-

bora conheça cinema em

profundidade, está sempre
disposto a trocar idéias e
aceitar sugestões. •
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PARA UNS E GÊNIO, PARA OUTROS E UM ENGANADOR

E TAMBÉMA AGRESSÃO
Carlos Eduardo Corte Imperial nasceu am Cachoalro do Itapemlrím (ES) a deixou o banco do pai. no qual
trabalhava, para dedicar-se à música, como compositor. Mais tarde, transformou-se sucessivamente em produ-
tor de rádio, de discos e de televisão, empresário e jornalista. Mas ficou ainda mais famoso quando criou um
tipo na TV: o gordo agressivo, que apreciava ser vaiado como uma maneira de atrair para si as atenções gerais.
Só os mais íntimos sabiam que tudo não passava de uma encenação muito estudada, para causar suspense.

Reportagem de
SÔNIA HIRSCH

Rio de Janeiro, novembro

y 
alguém que não conhe-

ce Carlos Imperial per-
guntar o que é que êle faz,
a resposta vai ser um boca-
do difícil. Compositor, pro-
dutor e apresentador de pro-
gramas, dono de agência de

produções artísticas, cônsul-
tor importantíssimo em ma-
teria de direitos autorais,
ator, publicitário, nem tudo
isso junto consegue defini-
Io bem como profissional,
porque acima de tudo êle é
a imagem ambulante do go-
zador. Palhaço para uns, ca-
fajeste para outros; inconse-

quente ou genial, dependen-
do da inveja ou da admira-

ção de quem procure expli-
cá-lo. De qualquer forno, o

que muito pouca gente sa-
be é que por trás disso tudo
está um Carlos Eduardo da
Corte Imperial (36 anos) ex-
tremamente frio, de reflexos
rapidíssimos, que não dá um
bocejo sem saber quais se-
rão as conseqüências, e que
graças a isso é hoje, muito

possivelmente, o único artis-
ta brasileiro cuja profissão
é ser êle mesmo.

Imperial, você é hoje um
dos homens mais promovi-
dos do Brasil. Além de es-
crever para duas revistas e
um jornal, vive sendo entre-
vistado até pelos órgãos
concorrentes. Como é que
você consegue isso?

"Bom, 
a história vem de

longe. Eu vivia dando entre-
vistas, falando mil coisas
bacanas, e nunca saía nada.
Aí, um dia, perguntei para
um repórter: 'Escuta, 

o que
e que eu preciso dizer para
vocês publicarem?' Êle pen-
sou um pouco e respondeu.
'E 

para sair com fotogra-
fia?' Êle disse que tinha de
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COMANDAVA OS BROTOS Rio de Janeiro. Há quinze anos Carlos Impe-
rial tinha um programa de auditório na TV

Tupi carioca, "Os Brotos Comandam". Seu orgulho é ter dado a primeira chance a cantores
então desconhecidos, como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Simonal, Jorge Ben e Ed Wilson.

ser um negócio mais forte.
E para sair na primeira pá-

gina, com manchete e tu-
do?' Aí fiquei com as dicas
no bolso e passei, daí por
diante, a me colocar sempre
como o chefe de reporta-

gem de um jornal que preci-
sa de um grande assunto pa-

ra a primeira página. Para

quem, por exempk), seria

genial se um FNM amassas-
se um Volkswagen. Só que
eu não vou ficar num cruza-
mento esperando que isso
aconteça: contrato o FNM,
contrato o Volkswagen e
mando um passar por cima

do outro. Constatei que o
artista brasileiro é idiota, é
burro, muito imbecil. Êle
não sabe que tem que dizer
aquilo que interessa à im-

prensa, fica dando entrevis-
tas chatíssimas sobre a sua
vida profissional e, como
isso não dá manchete, a po-

pularidade custa a chegar.
E eu sempre fiz o contra-
rio, tanto que esta é a pri-
meira entrevista em que to-

po falar sobre meu lado

profissional."
Só que suas cascatas não

são apenas através da im-

prensa, né?
"Não, 

tem as que eu faço
diretamente com o público.
Com minha música 'A 

Pra-

ça', por exemplo, foi genial:
paguei dois caras para che-

garem na TV dizendo que a
música era deles. Aí apare-
ceram mais dez pretensos
autores no Brasil inteiro, e
o tumulto foi tão grande
que a música vendeu paca.
Mas é que eu entendo mui-
to de jornalismo, então pro-
curo aplicar essas regras a
tudo. Taí o estouro da Cláu-
dia Barroso. Eu produzo
discos para a Continental, e
o Waldik Soriano tinha aca-
bado de furar o teto de to-
dos os ibopes. Eu tinha que
aproveitar isso para faturai
mais alguém, e não sabia

quem. Aí, um dia ligo a te
levisão e vejo a Cláudia. Li

guei pra ela, gravamos urr
disquinho com música de

Waldik e armei o romance
Todo mundo sabia que era
cascata, mas todo munde
entrou na minha. INTER-

VALO, na primeira semana
deu o desmentido tim tim

por tim tim. Mas a coisa pe-
gou tanto que nenhum meie
de divulgação podia deixa
de compactuar. E aí, m
meio do tumulto, lancei i
disco da Cláudia. Sabt

quanto faturei? Mais de 6C
milhões.

"é 
preciso dar sempre mo-

tivações novas para o públi-
co. Em 1968, eu estava em

São Paulo, passei mais de

um ano trabalhando só lá, e

fui almoçar com o Magaldi,

que é um dos maiores publi-



VIAS POUCA GENTE CONHECE O VERDADEIRO IMPERIAL

JMA MANEIRA DE AMAR
tários do país. Comentei
jm êle que precisava arru-
^r uma frase que no dia

guinte todos comentassem,
ue pusesse meu nome no-
imente na boca do carioca.
le achou impossível e dis-

que eu seria um gênio se
mseguisse. Fiquei uma se-
tana pensando. E achei.
m dia depois estava em to-

os os jornais: 
'Serei o pri-

leiro homem a desfilar no
íunicipal'. A confusão que

,eu, todo mundo sabe."
Como foi que você sacou

jogada da vaia?
"Em fins de 1966 eu es-

va na pior, um ano sem
ceber na TV Rio, acaban-

:> de sair de um processo
e corrupção e coisa e tal,

resolvi ir pra São Paulo.
sonho de todo artista da-

jela época era trabalhar
i Record, e eu estava nes-

. De cara fiz mil coisinhas
^ui e ali, fui tateando, até
je aconteceram duas coisas
icríveis: fiz o programa 

'O

om', na Excelsior, com o
duardo Araújo, e conse-
jimos furar toda a linha de
íows da Record em mate-
a de audiência; ao mesmo
mpo, coloquei nove músi-

as na parada de sucessos.
)as quarenta músicas cias-
ficadas, 22 eram estran-
eiras. Das dezoito nacio-
ais, nove do Imperial. Foi
m estalo no Brasil inteiro,
ido mundo parou pra
ihar. Aí a Record me con-
atou, pagando o que eu
ueria. Fiquei dez dias fe-
"íado 

num quarto do hotel
>anúbio assistindo à pro-"amaçâo da Record, pra
:>der me situar. E notei que
>do cara que entrava o
aditório caía de palmas!
ôxa, afinal, aquele auditó-

.o já devia estar cheio de
ater palmas. Resolvi esti-
lular urna nova participa-
ão do público: em vez de
-ntar agradá-lo, eu iria
gredi-lo. B o público gos.
ou da brincadeira. Foi no
programa "Esta Noite se

• mprovisa'."
Mas consta que os produ-
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Antônio, catorze anos, que vem se revelando um bom fotógrafo em diferentes ocasiões. Eclé-
tico como poucas pessoas, o compositor sabe tocar vários instrumentos, inclusive piano (foto).

tores sabotaram você, é ver-
dade?

"E. 
Põe aí o nome deles:

Manoel Carlos, Nílton Tra-
vesso, Raul Duarte e Tuta
de Carvalho. Eu ia toda

quinta-feira pedir pra entrar
no programa e eles não fa-
ziam fé no tipo de cafajeste

que eu tinha lançado. Um
dia o Erasmo estava escala-
do e faltou, e o Marcos Lá-
zaro convenceu os caras a
me usarem, já que eu estava

ganhando sem fazer nada.
Foi só o que eu queria:
passei a dominar o progra-
ma. Eu e o Caetano Velo-

so, êle fazia o papel de me-
nino Jesus, desprotegido e
tímido, e eu interpretava o
vilão. E tem mais: os pro-
dutores protegiam o Chico
Buarque, de maneira que eu
lutava contra eles, contra o
Chico e contra o público.
Ganhei dos três..."

E a cascata do Corín-
tians?

"Ah, 
não foi cascata não.

Não foi mesmo. Sou corin-
tiano em São Paulo, e meu
time não ganhava um cam-

peonato desde 1954. Aí eu
vesti a camisa do Dino Sani
e comecei a fazer movimen-
to pra dar força à torcida.
Coincidiu que o Coríntians
começou a ganhar assusta-
doramente. Um dia, no pro-
grama, eu disse que só tira-
va a barba no dia em que o
Coríntians ganhasse do San-
tos, e acertei até o escore:
2x0. Pôxa, no domingo se-

guinte não deu outra coisa.
Aí foi o tumulto geral. Vi-
rei ídolo da torcida. Entra-
va numa loja pra comprar
uma televisão, me davam de
graça. Motorista de táxi não
cobrava a corrida. Faturei
um ano em cima disso, mas
não foi cascata não. Foi sé-
rio."

Foi isso que te deu esta-
bilidade na Record, então?

"Acho 
que sim, porque o

Paulinho Machado de Car-
valho me dobrou o salário e
baixou uma ordem de que
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TODOS OS GESTOS SAO ESTUDADOS Ri°de janeir° <*wndo car,o$ i™»™* <** «ma careu.
ou amarra o cabelo à Maria Chiquinha, sabe exatamente

que reação vai provocar no publico. E procura capitalizá-la. Mas, além de preocupar-se com ele mesmo, imnerial tem umaagencia de promoções, que cuida da produção de discos, da colocação de artistas no mercado e também de sua publicidade.

intervalo 2000 — 39
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POR 

QUE 
ARLETE

Antônio Marcos 
gosta de andar com o prato cheio 

pelo meio da

casa. Aríete lava a cabeça todos os dias. Paulo José liga o televi-

sor no último volume. Alternar Dutra coleciona armas, facas e

chapéus. Waldik adora animais. Assim, cada artista tem uma ma-

nia diferente 
quando está desligado de seu setor de atividades.

Reportagem de

BERTA STARK

I odo mundo tem suas

manias, mas, no caso

dos artistas famosos, elas

são um pouco mais acentua-

das, e isso tem sua explica-

ção. Normalmente, o suces-

so e a fama podem levar à

falsa conclusão de que o

artista tem sua existência

plenamente realizada. Mas

nem sempre é assim. Êle

não pode levar a vida de

uma pessoa normal, como,

por exemplo, sair de casa e

andar pela rua sem ser in-

comodado. 
"Ê 

em casa",

diz Wanderley Cardoso,
"que 

o artista passa suas

horas de folga, um refugie

que às vêzes vira prisão, e

onde êle precisa matar c

tempo fazendo alguma coi-

sa diferente da rotina. Cui-

dar de roupas, de bichos,

das coleções que vão desdt

os mais insignificantes obje

tos até os carrões último ti-

po." •

eu só poderia ser escalado

para os programas com au-

torização dêle. Todo mun-

do queria me escalar, prin-

cipalmente por causa da-

quele negócio de agredir o

auditório e ser vaiado."

Você continua usando

essa política de agressão até

hoje. Por quê?
"Para 

mim o público é

como mulher de malandro:

quanto mais eu bato nêle,

mais êle me ama. Dia 28

de outubro, no Festival de

Música do Amazonas (orga-

nizado pela minha agência),

eu era o presidente do júri.

O locutor anunciou todo

mundo e me deixou pro

fim. Quando pronunciou

meu nome, foi aquela vaia

imensa, de 5000 estudantes

cheios de fôlego, uma lou-

cura. Depois de alguns mi-

nutos de vaia, eu comecei a

xingar o público. E quanto

mais eu xingava mais êle

vaiava. Mas em cada rosto

havia o sorriso mais feliz do

mundo. Era uma agressão

sem briga, amorosa, de ami-

go para amigo, uma válvula

de escape que eu estava ofe-

recendo para cada um. E é

óbvio que com isso capita-

lizo para mim, entende? Por

isso é que nunca dizem que

sou 
"o 

compositor Carlos

Imperial", o jornalista, o

apresentador. Posso fazer

mil coisas, mas o investi-

mento todo foi em cima da

minha pessoa, entende?"

Em termos de dinheiro, o

que é que isso significa («a-

ra você?

"Olha, 
significa muito e

ao mesmo tempo não signi-

fica nada. Minha família

sempre foi muito rica, de

maneira que tenho a vida

garantida, meus filhos não

terão nunca problemas de

ordem econômica, e ?ilém do

mais eu sou homem de pou-

cos gastos. O bacana de ter

dinheiro é poder me dar a

luxos como por exemplo

um equipamento fotográfi-

co que muito profissional

vai morrer sem poder com-

prar. Só aí são mais de cin-

qüenta milhões. É um 
'hob-

by* caríssimo, ainda mais

porque tenho um estúdio

fotográfico e um laborató-

rio dc revelação dentro de

casa. Sou um dos poucos

brasileiros que podem se dar

ao luxo de escolher traba-

lho. Por exemplo: não pre-

ciso da TV Globo para vi-

ver, coisa que, hoje em dia,

é vital 
para qualquer artis-

ta. Qualquer um, para exis-

tir, 
precisa trabalhar lá. E o

40 — intervalo 2000

'Alô 
Brasil* para mim é ape-

nas um emprêgo, embora eu

acredite que a Globo esteja

esperando uma oportunida-

de para me aproveitar com

tôda a minha capacidade de

produtor, diretor e homem

de idéias, e não apenas co-

mo apresentador brinca-

lhão."

Qual é o seu lado mais

importante, Imperial?

"Tudo 
depende do cari-

nho com que se faz as coi-

sas, e também da categoria

que se pode alcançar den-

tro delas. Eu agora estou

apaixonado por dois filmes

para os quais fiz a trilha so-

nora: 
'Cassy 

Jones, o Mag-

nífico Sedutor', do Luís Sér-

gio Person, e 
'A 

Viúva Vir-

gem\ do Pedro Rovai. Mas

isso não quer dizer que eu

esteja apaixonado 
por cine-

ma. Só êste ano recusei mais

de vinte convites para traba-

lhar como ator em filmes de

boa produção 
— 

posso me

dar a êsse luxo. Ao mesmo

tempo, fico sonhando com

um nôvo convite do Person

e do Rovai. Não é esnoba-

ção 
— é poder escolher o

que dá mais satisfação, o

que dá bem-estar, que é cau-

sa maior e mais justa."

Já que você pensa assim,

qual é a finalidade da agên-

cia?

"A 
criação da Carlos Im-

perial Produções Artísticas

tornou-se uma necessidade.

Comecei a fazer mil coisas

ao mesmo tempo, e traba-

lhar só com secretários par-

ticulares já não dava mais

pé. Por mais que eu não

quisesse fazer negócios, sem-

pre apareciam mil pedidos

para organizar festivais, dar

idéias sobre campanhas pu-

blicitárias, criar a imagem

de um artista nôvo, ou mu-

dar a de algum que estava

desgastado.

Imperial, agora de jorna-

lista para jornalista: você es-

tá levando o jornalismo real-

mente a sério?

"Tão 
a sério e tão apaixo-

nadamente que o Ari de

Carvalho, diretor da 
'Última

Hora' carioca, declarou 
que

sou a maior revelação 
jorna-

lística dos últimos anos e

me ofereceu uma nota para

eu ser co-diretor do jornal,

apenas dando idéias.

E você aceitou?

"Não, 

porque aí vira tra-

balho e não interessa. Só in-

teressa enquanto fôr curti-

ção."

Sônia Hirsch

FIQUE SABENDO O QUE ELES

AS BATIDAS NA SOLA

São Paulo. As manias de Antônio Marcos são muito

 variadas. Além de andar de prato cheio pelo meio

da casa, sob os olhares zangados de Vanusa, êle costuma dar três batidinhas na sola do sa-

pato antes de viajar de avião ou de automóvel. Coleciona garrafas de uísque estrangeiro,

adora jogar futebol de salão, colecionar palitinhos e tampinhas de garrafa. Tem mania de
trazer bichinho de pelúcia quando volta das excursões que faz, presentinho para sua esposa.
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3RNAL Ê INTOCÁVEL Rio de Janeiro. Para Paulo Giracin-
do, ator da TV Globo, é inadmissí-

que alguém abra o jornal antes dele. É uma mania terrível, porque se êle
ontrar qualquer cantinho do jornal amassado, não lê mais nada. Outras
uias: não anda em ruas que considera antipáticas, adora pijamas rasgados,
questão de feijão com arroz todos os dias e não dispensa carne-sêca e farofa.

APRESENTAÇÃO É TUDO
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Rio de Janeiro. Para Aríete Sal-
les, a apresentação é tudo, ou

quase tudo. Para o último Festival Internacional da Canção ela mandou fa-
zer seis vestidos (um para cada noite). Em matéria de comida, adora farofa
de ôvo. Até na sobremesa. Tem mania de regime. E gosta de lavar a cabeça
todos os dias, como remédio para qualquer mal, até para uma dor de cabeça.

i

POLUIQÃO SONORA
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Rio de Janeiro. Segundo Dina Sfat,
seu marido, o ator Paulo José, não

<i muitas mania». Mas uma só delas irrita todo mundo, inclusive a vizi-
anca: êle adora ouvir televisão com o som bem alto, no último volume.
itra mania de Paulo é ficar durante horas tocando piano — como se
m um pianista. Êle se esquece inteiramente de tudo diante de um piano.

ALTEMAR: RECUERDOS São Paulo. De tanto viajar pelo
México e demais países da Amé-

rica Central, onde suas músicas fazem muito sucesso. Alternar Dutra ganhou
a mania de colecionar chapéus mexicanos. Além disso, tem a de arruma-
ção: nada pode ficar fora do lugar em sua casa. Gosta de armas e facas (mas
só para guardar), comida bem temperada, de colares de umbanda e de pescar.

intervalo 2000 — 41
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Você não se lembra?
Kntão leia a reeeiía novamente, Kstá tudo muito bem
explicado. O que vem antes e o que vem depois.

lava tudo com calma. A revista espera.
Kla tem todo o tempo do mundo para transformar você
numa verdadeira artista da culinária.

De sua cozinha podem sair pratos (pie tornaram
famosos restaurantes de Roma, Xova York e Tóquio.

Mas não é só no fogão (pie a revista ajuda você
a revelar seu talento. Kla tem uma receita para cada
eoisa - dentro e fora da cozinha.

Conte com as revistas para melhor enfrentar a vida
Klas existem para isso.

MU IODA flHJ.li

Quem escolhe lê revista.
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A VOLTA DO MUNDO

A VOLTA DO HERÓI
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Victor Mature, cuja imagem jovem, vez por outra,
visita os vídeos, está voltando ao cinema. Êle já foi
soldado e detetive em dezenas de filmes. Mas há dez
anos está parado. Entusiasmado com sua volta à tela,
diz: 

"Se 
me derem um papel de papai, vai ser bom..."

O SALTO DO HOMEM

Quem já saiu de traves-

ti, no carnaval, já tem a

sua habilidade. Mas, quem
ainda não saiu deve ir

treinando, para não se

arriscar a uns trambolhões.

A grande ameaça é esta:

estão- na moda, nos Esta-

dos Unidos, os saltos ai-

tos para rapazes. Quem os

adotou primeiro e não gos-
ta de ouvir gracinhas pe-
Ias esquinas foi o jovem
Earl Edwards: 1,90 m, 87

quilos de músculos e cam-

peão de futebol americano.

O AMOR PROIBIDO

Soldados ingleses na Ir-

landa estão proibidos de

amar. Ou, se quiserem um

flerte entre as batalhas de

rua, terão que importar jo-
vens inglesas. As irlande-

sas não estão ao seu ai-

cance. Uma delas, que na-

morou um 
"tommy", 

foi

agarrada por oitenta mu-

lheres do seu bairro, amar-

rada a um poste e, depois

de ter a cabeça completa-

mente raspada, foi untada

de piche. O lema é 
"irlan-

dcscs não amam seus ini-

migos". Marta Doherty,

essa Joana D'Arc do amor

que o ódio pichou, tem

apenas dezenove anos. Os

despachos não dizem as

idades das suas algozes.

44 — intervalo 2000

REMORSO DE LADRÃO

Foi tanta a grita, no mun-

do inteiro, quando se sou-

be que uma gravura de

Pablo Picasso havia sido

roubada de uma galeria de

arte em Madri, que o sele-

to ladrão não teve outra

alternativa senão devolve-

Ia, prudentemente, pelo
correio. 

"Afinal", 
há de ter

pensado, 
"se 

não posso
mostrá-la, nem vendê-la, de

que me serve esta obra

de arte?" Ossos do ofício:

aprendeu, assustado, que
mais vale assaltar as esca-

darias de Montmartre, do

que levar para casa dez

obras de museu.

MULHERES SOLDADOS

A França heróica tem

soberbas tradições de lula.

Mas, raramente suas he-

roínas estiveram a soldo

do Estado. Agora, experi-

mentalmente, as autorida-

des decidiram reparar essa

injustiça, abrindo o serviço

militar a mulheres de ida-

des entre dezoito e 27

anos. Por causa disso, um

velho militar, bravo de mui-

tas odiiipauhas, pediu re-
forma, explicando: "Não

agüento ver, nas cantinas

do Exército, expostas à
venda ao lado do tabaco

árabe que uso, um monte

de calcinhas de lingerie".

0 SORRISO

AF06T0 0OW)O ELL5 K$
VÃO VIR AQUI PARA
VER O PM DA IOOV&LA.'
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EUTAO COUTE RÁPIDO O FINA CO CAPITULO QUE.
PREC160 V£R COMO ESTÁ O AeSADO

@
' 

f r^Ç'W

li



ENCONTRO MARCADO ENCONTRO MARCADO

OS
REPÓRTERES

00
DOMINGO

INTERVALO 2000 lhe
ferece uma grande opor-

d,ide você que traba-
ia a semana inteira e que
osta de fotografar, pode
d tornar um nosso "Re-

órter do Domingo". É nos
as de repouso que sua
dade parece mais bonita,
anqüila. Seja o repórter

8 seu bairro, de sua rua.
eja o fotógrafo oficial do
quenique. Olhe em volta

8 si, e fotografe aquela
¦na que lhe parece mais
;rna, mais curiosa, ou
ais dramática. Envie-nos
foto (em branco e prê-

] que achar melhor. A
dação vai escolher, a ca-

i semana, a foto mais in-
ressante, e vai pagá-la:

cruzeiros. Endereçar a
.'TERVALO 2000 (REPOR-
R DO DOMINGO), caixa

•stal 2372. São Paulo.
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GOL DE RIVELINO.PESSOAL! Bragança Paulista. A correria, oelos pinheirais de Bragança, parou de
repente, quando o Coríntians fêz o gol de emnate. Todas as crianças se

juntaram em torno de um radinho de pilha, suadas, ofegantes. E ouem mais gritou foi Fernando Maurício, o menino da foto
remetida pelo leitor Nilton Ribeiro Coutínho, de Salvador, que no momento se encontra passando suas férias na capital paulista.

TEM PIADA?
ocê que e brincalhão,

gosta de contar a 
"úl-

ma", envie para IN-
ERVALO 2000 suas pia-
as que fazem gargalhar

«s amigos. Máximo de
lei linhas datilografadas,
iuanto mais curtas, me-
nor. Para cada piada pu
•licada, o autor vai rece
»er 30 cruzeiros. Endere-
ar a INTERVALO 2000,
eção TEM PIADA?, cai-
a postal 2372. Sào Pau-

o. SP

MILAGRE

Um missionário, na

frica, viu-se frente a

ente com dois leões fa-

intos. Trêmulo, fechou
¦s olhos e, cheio de fé,

ediu: "Senhor, 
faça com

ie estes leões famintos

Tem bons cristãos!" Os
¦àes pararam, se benze-

am e comeram o missio-

lárlo (Do leitor Cláudio
!ptmoor, São Paulo, SP).

i LEITE

A dona da casa: 
"O 

se-
ihor tem certeza de que

o leite é fresco?" O lei-

teiro: 
"Madame, 

há duas

horas atrás êle ainda era

grama" (De Cláudio Upt-

moor, SP)

O GAROTO

Turista, em Gênova,

diante da casa de Cris-

tóvão Colombo, interro-

gando um colegial a ca-

minho da escola: 
"Meni-

no, nesta cidade nasceu

um grande homem. Ouem

N?" Menino: 
"Não 

sei.

Acho que aqui só nascem

crianças pequenas" (De
José Castro Coelho, São

Luís, MA).

O EXAME

Professor: 
"Diga 

uma

parte do corpo humano

que comece com a letra

Z".Juquinha: 
"Oszosso".

Professor: 
"Ah, 

ó? Pois

sua nota também começa

com a letra Z, viu?" Ju-

quinha: 
"Então 

é um zoi-

to!" (De Vivian L.B. Viei-

ra, S. J. Boa Vista, SP).
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Opricho
UM SORRISO

iJShmas

Um presente
moderno e original.-.

UMA NOM
_______________

â

COLECÀO
DE BRASÕES
E EMBLEMAS

Um presente sen-sa-ci-o-nai
espera por você nesta edicào de Ca-

pncho: COLEÇÃO DE BRASÕES E
-MBLEMAS. Não perca esta bossa

.ovem e moderna.

O Curso de Madureza traz o
décimo e ultimo rasciculo: exame si-
mulado de Geografia e Matemática.
O diploma, aqora, esta a um passo de
voee.

O Jornal-Capricho faz ousa-
Jas revelações. Conta a vida intima e
as confidencias dos grandes ídolos
de fotonoveias.

A moda vai ajudar voee a co-
orir o verão brasileiro. E ensinar
:ruques para fazer acessórios alegres
e originais, gastando pouquíssimo di-
nneiro.

Capricho nào esquece tam-
bém do seu corpo jovem e bonito.

Para conserva-ío sempre assim, vai
ensinar uma ginástica fácil e diferen-
te que se faz simplesmente pulando
corda.

E que tal fazer milagres na
cozinha. A sua revista torna isso pos-
sivel.. Com uma Ditada de sal você
vai transformar comidas simples em
oratos atrativos e mais saborosos.

Leia ainda auas espetaculares
fotonoveias com a marca Capricho:
"Pobre 

Menina Rica 
' 

e 
'Um 

Sorriso
entre Lagrimas 

'

Este e um dos emblemas
do Presente-Capricho

Opricho
Em todas as bancas

! m wmm.:
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FIM DE SEMANA

RIO GRA WE. PRENDA MINHA!
I cada ano que passa, Porto Alegre recebe mais turistas. A cidade tem muitas coisas para mostrar, como oseteges, Centros de Tradições Gaúchas, onde você poderá ver as danças tradicionais da região Isto sem es
luecer os suculentos churrascos regados a vinho ou cerveja. Mas não se assuste com o frio: faça como o pes-oal da terra, que se defende (e muito bem) tomando graspa, uma espécie de aguardente a base de cana

Texto iu
MARILDA VAREJÁO

1'ono Alegre, novembro

- você quiser comer um bom
' churrasco, beber bons vi-
nos. provai o amargo chi-
larrão e conhecer um povo

>s mais simpáticos do nosso
ais, o negócio e ir a antiga
reguesia de Nossa Senhora da
ladre de Deus de Porto Ale-
'e dos Casais, isto é. a Porto
.legre. no Rio Grande do Su!

capital gaúcha tem muito
ae mostrar e sabe disso. De
10 para ano aumenta o nu-
ero de turistas que visita a
dade. Nesie canto do Brasi!
csembocam as rodovias que
eiam nosso pais ao Chile. Ar-
ntina e Uruguai. Assim. Pór-
Alegre virou um grande gar-

aio turístico. Mas quem cfie-
t lá tem que parar. Ninguém
siste a seus encantos. Todos
amarram nesta cidade que

íistura galeto italiano com
jrveja alemã às margens dc
m mar doce, onde à noite o
mgo sufoca a música brasi-
ira.

Porto Alegre e uma cidade
nxa: tem apenas 10 metros
e altitude. £ quase ao nível

> mar. Isso influiu em sua
«pografia e na temperatura
erão e inverno são bem mar-

ados. Janeiro e fevereiro são
leses de calor intenso com
5 graus à sombra, sem brisa
em nada. Junho e julho é o
íverno castiço, com zero grau

toa. à toa. Agosto, a coisa
íora: além do frio. o minua-

1 vento cortante, infiltra-se
>r entre os fios de lã dos ca-
>tes e gela todo mundo. Mas
tzaucho se defende, entram

m ação a graspa e o limão-
nho, a primeira uma aguar-

«.*nte à base de cana de açu-
ar; a outra uma espécie de
ttida de limão. Época boa
ira se conhecer Porto Ale-

re e agora. De setembro a
.zembro. a temperatura é
stavel, os dias quentes revê-

am-se com os frios e quem
>r la fica conhecendo tudo

jue o gaúcho conhece.

AMOS VER A CIDADE

Seu passeio deve começar
io Guaíba, uma impressionam

e massa de água. entre os rios
'dcuí, Sinos, Caí. Gravatai e

a lagoa dos Paios, que os gau-
chos chamam simplesmente de
rio. Você pode alugar um bar
cu. aproveitar «j passeio de
uma agência de turismo ou
aquele organizado pelo Conse-
iho Municipal de 1 urismo. em
lanchas que saem diariamente
as 15 horas do cais do porto
Importante e que seu passeio
seja numa hora que permita
ver o pôr do soi. muito ver
melho e bonito, um espetáculo

que você jamais esquecera. O

passeio dura duas horas, per-
correndo 50 quilômetros do
Guaíba. Em toda a margem,
uma sucessão dc balneários c

praias do» mar doce: Ipanema.
Guaruja. Pedra Redonda. Av-
sunção. Belém Novo. Espirite»
Santo. Vários clubes de velei-
ros e de iates têm sede em
suas margens e ilhotas. A-
águas do Guaíba recolhem
uma das maiores flotilhas de
"snipes" 

da America do Sul
os timoneiros aproveitam a
imensa raia reta de 4 400 me-
iros para treinamentos e com-

petições.
Acabado o passeio, va à

Praia, ou melhor, a rua da
Praia. Na verdade, seu nome
certo é rua dos Andradas. Mas
os gaúchos só a chamam pelo
velho nome. £ ai. entre as pra
ças Otávio Rocha e da Alfân-
dega, que a cidade marca en-
contro todos os dias e todas
as horas. A rua da Praia é
uma das tradições mais fortes
de Porto Alegre: aí. senhores

de terno conversam tranqüilos

ao lado de grupos de jovens
cabeludos. Eles discutem fute-

boi e política, contam piadas
e casos pitorescos, enquanto
vêem a beleza da mulher gaú-
cha passar, vestida de máxi.
midi, micro e short. As con-
versas sào intermináveis e o
desfile também. Há quem cri-
tique esta rua: acham-na uma
marca de provincianismo e

ponto de fofocas. Mas não
deixe de ir lá. tm pouco tem-

po. você também estará co-
nherirln e coph^endo, DClo
menos, o pessoal das rodas
mais extrovertidas.

QUANDO A NOITE VEM

bo„, rram qüem ÃS MARGENS DO GUAÍBA :z „*r<JL15, t ZLttquer conhecer o tolclore gau nao sc podem perder ao visitar Porto Ale«re t o magnífico por do sol, muito colorido. Admi-
cho e ir a um 

"cetege\ 
os re-o do morro de Santa Teresa, do bairro da Tristeza ou durante a excursão pelo Guaiba.

Centros de I radições Gaúchas
O cetegé é uma estância estili-
zada. onde as prendas ou chi-
nocas (as soe ias i e os peões ios
sócios» vão a caráter. Mas lá.
você vai conhecer tambem as
danças e as comidas tradicio-
nais. Vá ao CTG 35. «que e o

pioneiro dos cetegès. na rua
24 de Outubro. Deixando o
cetege. antes da boate tome
um chope A cerveja e o cafe
da manhã gaúcho são as maio-
res heranças que os alemães
deixaram: as cervejarias ficam
em sua maioria, na a\ C nsio
vão Colombo: o café alemai.
todos os hotéis servem — o
especial nào e o café. mas seu
acompanhamento: um sem-nu-
mero de frios, salame, salsi-
chás. queijos, carne de porco
«zeleias e pastas de frutas

Agora, o programa quente
Vá ao Encouraçado Butikin.

a mais badalada boate de Pór-
to Alegre ha muitos anos. La

ja se apresentaram de Dorival

Caymmi. Mana Bethánia. Chi-
co Buarque e Elizeth Cardoso

(que vai uma vez poi ano) ao
conjunto Wallace (ollection.
Seu ambiente e muito anima-
do: musica jovem e muita gen-
te. Nos fins de semana a

consumação é obrigatória. CrS

30,00. A casa. que fica na a\
Independência. 936. serve um
stroganoff famoso e náo abre
aos domingos. Karan dAche.
rua Berlim, esquina com rua
Pernambuco, e uma boate-sau-
na. que vem fazendo sucesso
£ ideal para um programa
mais calmo, mas muito origi-
nal Sua consumação e de CrS
20,00 Também fecha aos do-
mingos Barroco, na a\. Inde-

pendência, 90M. e outra boate
simpática. Suas paredes bran-

cas são decoradas com anjos
barrocos A consumação é de

CrS 14.00 e aos domingos .i
casa nào funciona

No dia seguinte, mesmo que
nao seja dia de jogo. seu pas-
seio deve começar com uma
visita ao Estádio Gigante da
Beira-Rio. a sede do Interna-
cional. time de futebol tào en-
volvente quanto o Hamengo
do Rio de Janeiro e o Corín-
tians de São Paulo. Se fór dia
de Gre-Nal (Grêmio e Inter-

nacional), melhor ainda. Mas
de qualquer forma seu progra-
ma será interessante: lá tun-

ciona a churrascaria Saci. a

Casa do Chopp e o Barril.

Os bons churrascos você

pode encontrai nesses ende-

recos Üuero-Quero (praça

Otávio Rocha, 47(. Santa I e-
resa (a\. Assis Brasi!. 2750/.
Rancho Alegre (rua Cristóvão
Colombo. 21X6). As três casas,
no jantar, tém música ao vi-
vo. onde às vezes o torte sào
os tangos ou as canções típicas
de 1 eixeirinha. Seus preços,
em média, são de CrS 12,00

por churrasco, que vem acom-

panhado de salada, farofa,
batatas fritas e arroz. Mas. se
você prefere a comida inter-
nacional, va a um desses: Elo
resta Negra (rua 24 de Outu
bro. 905i. Caçarola ia*.. Inde-

pendência. 1074). Rat/ Keller

(rua Cristóvão Colombo.
1564). Napoleon (praça Ota-
vio Rocha. 49). Nestes resOm-
rantes. para comer bem. um
casal gasta em média CrS
50.00

finalmente saiba onde
comprar as lembranças do Rio
Grande do Sul: Rincão Gau-
cho (rua dos Andradas. 1159/.
Irmãos Rico (Galeria Chave*
— rua dos Andradas). Bazar
Stella Maris (Galeria Chaves;
Brothers Presentes (rua Duque
de Caxias. 1354). Seus preços
vão de CrS 480.00 (uma ja
queta de camurça) a Cr$ 5.00
(miniaturas de cuias para cin

marrãoi. •
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Êle 
jamais poderia supor 

que aquele

assassinato seria um

caminho para o amor e a felicidade.

IMa mesma edição:

AMOR CIGANO

Uma história onde a violenta 
paixão cigana

confunde o amor com o ódio e a vingança.

E mais:

Cláudio Marzo e Regina Duarte contam 
porque

não são namorados na vida real;

a receita certa 
para acabar com a tristeza;

a moda 
jovem e alegre 

para a 
garota

moderninha; uma seção romântica onde você

pode encontrar o amor;

e jogos, brincadeiras, 
piadas, quebra-cabeças.

contigo

Em tôdas

as bancas

ra

BI
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SHOW DE 7 DIAS
Alessandro Porro
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KAKRINA

Na ultima semana,
encontrei um grupo de

jornalistas e técnicos

das televisões da Ale-

manha e da Oinamar-

ca. em visita a São

Paulo Durante o almô

ço. um deles me per

guntou: 
"E 

o Kakrina,

como vai?" O Kakrina

é o Chacrinha. Um tei-

pe com meia hora de

show do Velho Guer-

reíro passou nos vi-

deos europeus, provo-

cando a maior alegria
Disse o mesmo ami-

go: 
"Vocês 

é que tèm

sorte; a televisão de
vocês é cheia de vida
e de vivacidade A
nossa nunca poderia

permitir-se um Kakri-

na Na Europa, nin-

guém mais sabe rir"

Ouviu, grande amigo

Chacrinha9 Ouando cri-

ticam seus lances, tra-

ta-se sem dúvida de

alguém que não sabe

mais rir Talvez um

alemão, talvez um di-

namarqués

SINATRA, COMO UM RAIO

Ao que parece. Sinatra vai chegar ao Brasil para o próximo carnaval.
(E. desta vez, Augusto Marzagão nada tem a ver com isto.) A noticia
e de origem norte-americana Diz que Sinatra, aproveitando uma sua
viagem ao México, 

"vai 
dar um pulinho de um dia até o Brasil". Assim

mesmo. Se o Sinatra comprar um foguete, talvez a coisa dê pé. Com
os aviões normais, êle precisará de. no mínimo, dez horas. São vinte
horas, calculando também a volta Agora. Sinatra vai ficar aqui somente
quatro horas9 Ou o noticiarista norte-americano e daqueles que acredi-
tam que. além do Rio Grande, tudo está 

"na 
esquina'

Esta revelação está
no último número de
Realidade, numa mag-
nifica reportagem de-
dicada a Florinda Boi-

REVELAÇÃO

kan Foram dar uma
espiada em Urubureta-
ma, na cidade onde
nasceu Flõ. e descobr -

ram que o cinema lo-

¦* m\mW BB» '

í&V -Mm?*'¦'¦'-
VI^VfS. ^mmmmmmS^

cal nunca passou um
filme com a estrela. O
cine São João só Kirv
ciona aos sábados e
domingos com filmes

de 16 milímetros por 1
cruzeiro de entrada e

só passa filmes de fa
roeste Na mesma re-

portagem. outra revê-
laçáo: perguntaram

uma vez a Florinda

as causas de seu su-

cesso. E ela respon

deu para um amigo

fazendeiro José Ren,

to Barroso éle tam

bém de Uruburetama
"Tudo 

isso, compadre,

foram os banhos que

eu tomei nas águas

Mundaú' Se a no ti-

cia chegar a Roma.

vai-se ver todas as

herdeiras de Sophia

Loren e Glna Lollobri-

gida querendo ir para

a serra dos Urubus.

Dá para planejar um

cruzeiro turístico.

VANJA ORICO VAI
E VOLTA

Viajando muito pelo exterior, onde e mais carta?

que no Brasil, Vanja Orico veio ver a mãe doente e o filho.
Em seguida faz um filme e grava um disco.

ção foi no Carnegie

Hall, em Nova York.

onde cantou e se

apresentou acompa-

nhada pelo baterista

Dom Um e pelo violo-

nista Darcy Villaverde

No fim do ano. come

cará a rodar um filme

sob a direção de Wil

liam Cobbet. Fará o

papel principal. Esse

filme será baseado na

vida de Jesuíno 8ri-

lhante. um herói do

Rio Grande do Norte

que lutou contra a es

cravidão Alem disso

Vanja prepara um

compacto simples, com

músicas de Reginaldo

Bessa e Bentinho:
"Voltei 

para o Brasil',

diz. por causa de mi

nha mae que esta

doente e também pe-
Io meu filho, agora

em idade escolar" •

n arece que o dito
*¦ 

popular 
"santo 

de
casa não faz milagres'

é bastante verdadeiro

no que diz respeito a
Vanja Orico. Ela sem-

pre féz mais sucesso

no exterior do que no

Brasil Filha de diplo

matas, começou seus

estudos de canto no

conservatório Santa

Cecília, na Itália Teve

sua primeira chance

em cinema fazendo

uma ponta em 
"Luci

dei Varieta" filme di-
rigido por Federico

Fellini e Alberto Lat-

tuada. Dai em diante,

já participou de mais

de treze filmes brasi-

leiros ou co-produ-

ções. A consagração

veio com 
"O 

Canga-

ceiro". que ganhou
dois prêmios em Can-

nes Sun última exibi-

Maysa sai de cartaz
que lançou May

sa como atriz no tea-
tro, interrompeu subi-
tamente a temporada
carioca, por ordem de
Dom Miguel, marido
da cantora e produtor
do espetáculo. Ouem
náo gostou foi Maril-
da Pedroso. responsa-

vei pela ilirecao mas
teve que concordar

com o empresário: a
bilheteria ia de mal a

pior e ele não estava

gostando do prejuízo.
Com isso dificilmente

a peça estreará em
São Paulo como esta-
va previsto inicial-

mente • E^SLWÊ.—1—i

Canecão quer Elza Soares
I, \ia Soares poderá
*—ser a atração prin-
cipal do 

"Brasil 
Ex-

port". show que Abe-
lardo Figueiredo está

produzindo para o Ca-
necãc nc Rio A can

tora, residindo atual-

mente na Itália, vira,

com Mane Garrincha,

passar férias no Bra-

sil. e já recebeu con-

vite do empresário,

por telefone. Está só

faltando acertar o ca-

chê. •
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Sérgio Cabral

SAMBA
NAQUELA BASE
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JULGAR SAMBA NÃO E MOLE
Apesar de faltar um

tempão pro carnaval,

quero advertir desde

já a Secretaria de Tu-

nsmo do Estado da

Guanabara para a for-

mação da comissão

;ulgadora que apontará

as vencedoras no des-

file das escolas de

samba. Não é mole.
leitor; a gente vè o

sacrifício imenso que
os sambistas das esco-
'as de samba fazem

para depois serem vi-

timas de burrices que
vocês não podem nem
imaginar, é o mesmo

que um time de fute-

boi que gasta milhões
de cruzeiros para for-

mar uma equipe e de-

pois perde na decisão

do campeonato para
um time de perna-de-

pau porque o juiz é In-

competente.

Quase sempre, par-
ticipam das comissões

julgadoras pessoas que
jamais viram um des-
file e nem sequer vi-
sitaram um terreiro de
escola de samba. E não
sabem nem mesmo o
significado dos quesl-
tos que estão julgan-
do. Vocês duvidam'
Pois leiam esta.

Em 1966, ou 1967,

não me lembro bem.

a Escola de Samba Im-

peratriz Leopoldinense

_____r _______________________________
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AS REGRAS DO BOM SAMBA — Para se en-
tender os passos do abre-alas e da porta-es-
tandarte. é necessário estudar sua origem.

obteve nove e sete pa-
ra o seu mestre-sala e

seis para a sua porta-
bandeira. Sabem o que
aconteceu? A Impera-

triz, naquele ano, por
um problema de trans-

porte, não apresentou

nem mestre-sala nem

porta-bandeira. Quer

dizer: a pessoa encar-

regada de julgá-los não

tinha a menor idéia

do que eles fazem no

desfile. No entanto, o

julgamento do mestre-

sala e da porta-bandel-
ra é o que há de mais

sofisticado na matéria

Pelo seguinte: a dança

da dupla não tem nada

a ver com os passos
comuns do samba e é

descendente direta da

velha dança dos porta-
estandartes dos ran-

chos carnavalescos.

Não adianta o cara ser

coreógrafo ou ballarl-

no profissional se não

tem informações sobre

a dança específica do
mestre-sala e da por-
ta-bandeira. E há mi-
Ihões de teorias sobre
esse tipo de dança.
Por exemplo: mesmo

quando o mestre-sala

está se exibindo para
o público, ou para o

júri, êle não pode, de

jeito nenhum, ignorar

a porta-bandeira ao seu

lado. Por mais habili-

dade que exiba, ne-

nhum dos seus passos

pode ser dado ignoran-

do a existência da

porta-bandeira. E tam-

bém não pode grudar-
se a ela, como dança-

rino de gafieira. O seu

comportamento tem

que ser aquele defini-

do certa vez pela Wil-

ma, da Portela, a me-

lhor porta-bandeira que

já vi na minha vida
"O 

mestre-sala deve

abordar a porta-bandei

ra como o beija-flor

aborda a flor".

Sensacional, não é?
Mas, se o camarada
náo souber disso, co-
mo é que êle vai jul-
gar? Vocês não Ima-

ginam como é impor-
tante a diferença de
um, dois, três pontos
na contagem final dos
<otos da comissão jul-
qadora. Mas, no caso
de mestre-sala e porta-
bandeira, os pontos
sáo dados sempre de
araque.

isso é um aspecto,
mas existem vários ou-
tros no julgamento
Houve um carnaval em

que um cara que jul-
gava fantasia deu nota
baixa para a gloriosa
Estação Primeira de
Mangueira. simples-
mente por que náo gos-
tou da combinação das
cores verde e rosa.
Não é, literalmente,

um imbecil, leitor? O
..ara que julga bateria

por exemplo, êle tem

que levar em conta o
numero de componen
tes da bateria porque
quanto menor ela for
mais mobilidade terá

para fazer mil varia

ções. como hu a Mo
cidade independente

de Padre Miguel Mas
uma bateria pequena
não pode ser compa-
rada com as da Man-

guelra ou da °ortela

que reúnem duzentos
e não sei quantos rit-
mistas. Não pode ser
o mesmo critério de

julgamento. A letra do
samba também não po-
de ser julgada por
quem só conhece as
íetras das músicas to-
cadas nas estações de
radio e televisão. Êle
deve ter uma visão

particular social e es-
tética da poesia do
samba, que é um troço

que pode ser bom ou
ruim, mas de caracte-
rísticas próprias. O
bicho tem que conhe-

cer essa poesia e en-
tendê-la para não fa-
->¦____¦ i___k-.«„t-Q" uuuciyeiii.

E assim sáo vários

itens a serem julgados

que não comportam

uma explanação total.

porque vai ficar muito

grande Mas náo pode
haver bobeira •

Oisputa na vila

Desde que Martlnho
da Vila começou a fa-
zer samba para a Es-
cola de Samba Unidos
de Vila Isabel, jamais
deixou de ganhar qual-
quer concurso Interno

de samba de enredo.
Este ano, porém, em-
bora tenha lançado um
considerado pela cate-
drátlca Teresa Aragão

como o mais belo sam-

ba-enrêdo de todos os

tempos, Martinho está

ameaçado de perder.

O samba de Jonas,

Arroz e Djalma está

sendo cantado com o
maior entusiasmo. Ape-
sar disso, prefiro o
samba de Martinho.

que é muito melhor
O terceiro samba da
Vila leva a assinatura
de Paulo Brazão (ao
lado de Irani e Zé
Branco), um dos com-

positores de mais

prestígio entre os co-

bras das escolas de

samba

Aposta

Ciro, diretor da Es-
taçáo Primeira de Man

gueira, garante que até
dezembro a sede nova
da escola estará pronta
e o pessoal ensaiará
lá ainda este ano. Eu
duvidei e apostei com
o Ciro. A náo ser que

os operários que lá
estão trabalharem no
chamado ritmo de Bra-
sília, dia e noite.

Mas. quando ficar

pronta, vou te contar,
vai ser uma belíssima

sede de escola de

samba.

Homenagem
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A Associação das
Escolas de Samba e o
Conselho Superior das
ditas prestaram uma
homenagem muito jus-
ta: entregaram aos fi-
lhos de Eneida o tro-
fóu Pedro Ernesto,
atribuído a ela como
a 

"personalidade 
que

mais contribuiu para o
desenvolvimento das
escolas de samba".

Eneida (foto), auto-
ra e personagem do

carnaval, merece todas
as homenagens que se
fizerem a ela. O seu

g-ande amor às mani-
festações populares
fazia com que ela,

mesmo doente, não

deixasse de atender a

um convite para parti-
cipar da escolha de

sambas de enredo de

qualquer escola, bloco,

etc. Eneida está fazen-

do muita falta.

Ajuda

m melhor pastôra de
escola de samba, na
minha opinião, é Nini-
iilia, da Mangueira. O
seu destile é uma fes-
ta, é uma alegria. Mas,
todos os anos. Nini-
nha tem dificuldade

para comprar sua fan-
tasia. Por isso, aqui
vai uma sugestão a

alguém que tenha uma

grana sobrando (pode
ser uma pessoa, pode
ser uma empresaj: de
um pulo na Mangueira,

procure a Nininha e
dê para ela a fantasia

de presente. Não há
nada mais gratificante
para ela, que recebe, e

para quem vai ofertar
Sérgio Cabral
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COM CASA NOVA,
CHACRINHA

VOLTA AO RIO
Depois que um incêndio destruiu o auditório

da TV Globo, no Rio, Chacrinha passou a fazer seus

programas em São Paulo. Agora vai voltar

r~\ retardamento das
^ ' obras de adapta

ção do teatro Fênix
no Rio. obrigou Cha-

cnnha a apresentar

alguns de seus pro-

gramas em São Paulo
Ã partir do dia 21. no

entanto a velha casa

cia Lagoa, instalada com

um modernissimo sis-

tema de transmissão e

som estará em condi

coes de receber o Ve

lho Guerreiro, vence

dor mais uma ve7 do

tituio de maior comu

nicador da televisão

brasileira instituído

pelos alunos das esco-
Ias de comunicação de
Minas Gerais, que ele

toi pessoalmente rece

ber em Belo Horizonte
Para a Buzina' do

Oia 21. Chacrinha esta

prometendo um jun
totalmente reformula

do. continuando apenas
Aracy de Almeida

que apesar de sem-

pre vaiada, vem rece
bendo maior apoio do

público Em mandes

taçoes por carta cen-

tenas de pessoas pe
dem ao Chacra que
nunca a tire do |un

No mesmo progrn
ma continua o con-

curso da mais bela

comerciaria do Brasil

com a ultima elimina-

tona. e o concurso das

buzinadas agora com
o prêmio acumulado

em 10 000 cruzeiros

Outra badaiaçào Be-

cki Klabm quer pro-
var que Waldik Sorta-

no pode acrescentar

mais um título a sua

coleção Alem de Frank

Sinatra. também vai

ser chamado de Char-

les Aznavour brasilei
ro Becky esta tradu-

zmdo musicas ao fa-

moso cantor trances

para Waldik gravar
em português

No dia 24. a Disco

teca', que tem agora

em Regis Cardoso

seu freqüentador mais
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A FAVORITA DO VELHO GUERREIRO Becki Klabm promove Wai-

dik Soriano. e Aracy de Almeida, favorita do publico, e a única jurada
que permanecera na 

"Buzina" 
do Chacrinha. Os demais jurados do

programa serão substituídos a partir deste próximo domingo, dia 21

assíduo, vai apresentar do o titulo da mais meira vez na televisão
Ângelo Máximo. Wan

derlea. Claudia Bar

roso, Diana e Waldik

Soriano Estudantes

continuarão disputan-

bela do Brasil, enquan

to o concurso Senho

rita Rio promovido

pelo jornal 
"O 

Globo

apresentara, pela pri-

todas as candidatas

ao cobiçado titulo Na

ocasião. Ceiia Paiva

lançara o 
"Hino 

da

Senhorita Rio' •

CALMA!
TEM GORDURA
DE COCO CARIOCA
PARA TODO MUNDO,

Desde 1935 a Gordura de Coco Carioca

está nas cozinhas brasileiras.

Talvez algumas vezes você tenha sentido a
sua falta na comida.

Se isso aconteceu, aiegre-se agora:
a pura gordura de coco de babaçu,

absolutamente natural,

já é produzida em quantidade suficiente para
acompanhar o consumo, em todo o país.
Ao fazer as compras, vá com calma.
Tem Gordura de Coco Carioca

para todo mundo.

CIA.CARIOCA INDUSTRIAL
É BRASILEIRA
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Gilberto Oi Pierro

FALOU
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Sílvio Santos nãu

pode ouvir falar o no-

me de Dulce Carneiro

da sociedade paulista.
Há dias, quando lhe

perguntaram o que
achava do animador e

da linha de seus pro-

gramas, ela respondeu

no ar e ao próprio Sil-

vio: 
"Sabe, 

no fundo,

eu tenho muita pena
de você

Semana passada,
Pedrinho Aquinaga, He-
loisa Lustosa (da so-
ciedade carioca), José

Rodolfo Câmara e este

repórter elegeram, em

Curitiba. Vera Maria

Scarpim a Glamour-

Girl 71, numa badalada

promoção do colunista

de lá, Dino Almeida.

Detalhe: na porta do

hotel onde estava hos-

pedado Pedrinho, o ho-

mem mais bonito do

Brasil, durante dois

dias formaram-se filas

de fãzocas querendo
raptá-lo

No coquetel de en-

cerramento das filma-

gens de Roberto Car-

los a 300 Quilômetros

por Hora, Nice. a mui-

lher do cantor, aconte

ceu em grande estilo:

estava com um novo

penteadinho, repartido

no meio e mais cachi-

nhos. lembrando os

tempos da vovó

Elis Regina investin

do contra Nara Leão

Acha que a gravação
de Rapaz de Bem, de

Johnny Alf, pela Nan-

nha. é muito ruim. E

justifica: 
"Em 

matéria

de balanço, Nara Leão

já era .. 
"

Mana Zilda e Fábio
Terzaqhi organizando o
reveillon da Hípica

paulista, que promete
ferver. Um dos primei-
ros casais a confirmar

a presença foi Luzia e
Pedro Padilha, êle se-
cretario do Turismo de
Sáo Paulo.

Maria Helena Fitti-

paldi, mulher do cam-

peão de corridas, logo,

loqo vai ser mamãe.

E quando lhe pergun-
tam se nào é preju-
dicial a emoção que
sente enquanto o mari-

do está nas pistas, ela

não deixa por menos:
"Nada 

disso O Emer-

sinho (e ela aponta)

torce comigo .

Becki Klabin agora

só anda com chapéus
a Waldik Soriano. Crí-
tica, ela rebate: 

"Já

convenci muita gente
a gostar de Brahms,

Bach e Beethoven.

Agora, tenho de con-
vencer outras a gostar
do Frank Sinatra do
sertão.

ítala Nandi vai ata-

car de diretora de cine-

ma. Ela é que estará

no comando de Roleta

Russa, de Bráulio Pe

droso, filme que vai

marcar a estréia de

Maysa como atriz de

cinema.

E do meu caderninho

preto: Juea Chaves

circulando pelas boa-

tes de São Paulo a

bordo de uma italiani-

nha chamada Helena

de Savoia. 
"Não 

sei

se ela é parente do ex

rei da Itália. Mas, que
o sobrenome impres

siona. impressiona. .
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Luzia Padilha (foto
acima); Roberto Carlos

e Nice, Fábio e Maria
Zilda Terzaghi, Maria
Helena e Emerson Fit-
tipaldi (de cima para
baixo, fotos menores)
e Vera Maria Scarpim

(foto maior, à direita).

EM PROPAGANDA
TUDO Ê POSSÍVEL

Para lançar um novo produto no mercado,

a propaganda brasileira está se utilizando de recursos que
se equiparam aos de qualquer superprodução americana.

\/J ais de 2 000 qui
los de gêsso,

160 quilos de pregos,
530 chapas de com-

pensado, 8 450 metros

de sarrafos de pinho.
1 600 latas de tinta e

450 metros de tecido

serviram de ingredien-

tes para a receita de

um comercial para
a televisão, produzido
em São Paulo, pela
Blimp-Film Num velho

cinema de bairro, de-

pois de retiradas as

poltronas, 45 homens

trabalharam durante

quinze dias na cons-

trução do cenário: um

prato de 15 metros de

diâmetro, uma xícara

de 4,30 por 3,50 me-

tros e uma colher de

10 metros de compri-

mento, pesando uma

tonelada. Tudo isso

para construir uma

cozinha gigante, onde

duas donas de casa.

correndo, rindo e brin-

cando, anunciam um

novo produto: deter-

nente nos aromas li-
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SEM TRUQUES Sâo Paulo. Para que o resul*
tado fosse perfeito, evitou-se qualquer téc-
nica de trucagem. As dimensões são reais.

mão e maçã. As fil-
magens, em cores, du-
raram quatro dias, e
serão apresentados
também nos cinemas

O resultado final de
todo esse projeto é um
comercial de apenas
um minuto de dura-

ção •

Doriana pediu, a fada atendeu
Quando 

viu seu no-

me nas propagan-
das de margarina, a

pequena Doriana Dias

Barros (8 anos), mora-

dora em Copacabana

(Rio), ficou curiosa e
escreveu uma carta
aos fabricantes do pro-
duto Queria saber

por que usaram seu
nome, afinal, uma pa-
lavra rara, que se on-

ginou da fusão dos no

mes de seu pai (Dori-
valdo) e da mãe

(Ana). Para surpresa

dos pais, que não

acreditavam que uma

grande empresa iria se

preocupar com os ca-

prichos de uma crian-

ça, a Gessy-Lever en-

viou um representante

para fazer um convite:

uma viagem à São

Paulo de avião nara

conhecer a fábrica e

a cidade. Doriana via-

jou com a mãe e os

dois irmãos, João e

Junior. Ficaram no ho-

tel Hilton, passearam

pela rua Augusta e ela
fêz uma exigência:

comer 
"pizza", 

seu pra-
to predileto. Mas foi

dos presentes que

ganhou que ela mais

gostou. No aeroporto

disse que náo ficava

mais tempo por causa

da escola •
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A DÚVIDA São Paulo. Por um momento Do-

riana pensou que os presentes ganhos não

coubessem no avião que a levaria de volta.
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Hélio Souto não faz

mais segrêdo a nin-

guém. Vai voltar a ser

dono da noite, pois a

venda que fêz do Do-

brão para seus empre-

gados infelizmente não

deu certo. 0 movimen-

to daquela casa notur-

na da alamêda Lorena

caiu bastante e êle,

mais seu sócio Cassia-

no Gabus Mendes, já

estão bolando o retôr-

no (foto).

Sílvio Caldas, a pró-

pria seresta, vai cantar

no próximo dia 19 para

todos os desembarga-

dores brasileiros, que

estarão reunidos em

um jantar oferecido pe-

Io casal Constantino-

Blanche Cury. O 
"ca-

boclinho querido", por

sua vez, agora volta ao

seu antigo ramo de ne-

gócios e pràticamente

no mesmo local. Como

e sabido, êle foi pro-

prietário de um restau-

rante especializado em

peixes, o Lagosta, na

Praia Grande, e agora

prepara a inauguração

de uma churrascaria

em Santos, em frente

ao mar, entre o Bo-

queirão e o Gonzaga.

Como é sabido, a

peça 
"Woyzeck", 

que

marcou a estréia de

Maysa como atriz no

Rio, já saiu de cartaz.

Acontece que um ou-

tro probleminha. May-

sa e seu marido. Mi-

guel, produtor da peça,

terão oiie enfrentar. O

teatro estava alugado

anteriormente para a

peça 
"Don 

Quixote e

Zé Chupança", para

crianças, e com Regi-

na Duarte estrelando.

Essa peça não tinha

encerrado ainda seu

contrato com o Casa

Grande quando Maysa

foi desmontando tudo

para a montagem de
"Woyzeck". 

Vai acabar

tendo que pagar uma

multa de 40 000.

Joana Fomm, pelo

visto, terá agora a

oportunidade merecida,

pois não é mais se-

grêdo que a Tupi tem

grande planos para

aproveitá-la. Em 
"A

Fábrica" ela deverá vi-

rar a estréia, com 8

saída temporária de

Aracy Balabanian e Ju-

ca de Oliveira. Joana

está na ordem do dia

depois da conquista do

Air France. E já que

falamos de cinema, um

de seus últimos filmes,
"lemanjá", 

será lança-

do aqui em São Paulo

no dia 28.

O hobby de Annick

Malvil acabou virando

profissão. A môça era

sambista de Salgueiro

e saía pelo asfalto a

desfilar com a escola

durante o carnaval.

Agora segue para o

México fazendo parte

de um show de samba

e fica por lá durante

seis meses.

Irene Ravacne va:

se casar mesmo. A

data já está marcada.

12 de dezembro. Ela

vai se tornar senhora

Edison Paes de Mello

Filho. Êle trabalha no

Jornal da Tarde, de São

Paulo.

Ruth Escobar tem

coragem para mamar

em onça do mato Seus

negócios teatrais em

têrmos tupiniquins são

assustadores e agora,

depois do sucesso de
"O 

Balcão", ela resol-

veu partir para vôos

maiores. Sua idéia é

montar em Nova York

a mesma peça, com o

mesmo Victor Garcia,

que foi o diretor daqui,

e pasmem: vai tentar

nada mais nada menos

do que Marlon Brande

para um dos papéis

Como é sabido, o mô-

ço não gosta muito de

fazer teatro.

Pouca gente sabe,

mas Heléne Matarazzo

tem como hobby a pin

tura, Aliás, alguns de

seus quadros já foram

expostos em coletivas

com boa aceitação. Co-

mo as galerias estão

em grande moda neste

São Paulo, onde chega

a haver cinco vernis-

sages num mesmo

dia e num mesmo ho-

rário. e todos com êxi-

to, alguns marchands

já tiveram a idéia de

procurar aquela senho-

ra de nossa sociedade

para uma exposição In-

dividual. Ela vem re-

cusando sistemática-

mente, acha que tem

muito que aprender

ainda, mas há um mais

sabido que possível-

mente conseguirá der-

rubá-la Ele bolou uma

exposição beneficen-

te (foto).-
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SHOW DE 7 DIAS

Fernando de Barros
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Bato um fio com
Rossana Ghessa e fa-
íamos sobre as notí-
cias de seus pseudo-
amores com Jece Va-
ladão. Diz Rossana
'Tudo 

onda de mau

qòsto de quem não
fem o que escrever.
Meus amores e os de
Jece são outros". É
verdade que eu sei.
mas também não digo.

Bette Davis furiosa
com uma produtora
americana, a quem es-
ta pedindo, através dos
o i JunuiS, niciia ue o mi-
ihões de dólares por"danos 

ao meu prestí-
gio, ao meu nível ar-
tístico e à minha qua-
lidade de estréia".
Acontece que a produ-
tora American Interna-

• Regina Rosemburgo, que, em solteira, ja mor-
na de amores pelo cinema e fêz várias tenta-
tivas para ingressar nele, agora casada com
Gerard Leclery e apoiada num 

"tutu" 
substan-

ciai. parece que vai realizar finalmente o seu
sonho. Regina insistiu o quanto pôde, convi-
dando Brigitte Bardot para lhe dar apoio e a
estréia francesa tirou o corpo fora. Certamente,

porem, haverá um grande nome estrangeiro na

película que irá tornar realidade o sonho de Re-

gina depois de tantos anos.

tional Pictures prome-
teu filmar com a atriz
uma película ("Bunny
0'Hare"), garantindo-
lhe que seria 

"uma 
sá-

tira social com fundo
humorístico", e o fil-
me saiu, segundo Bet-
te Davis, 

"um 
produto

de quarta ordem, um
filmeco de mau gosto
e sem nenhuma quali-
dade artística". Dai,
Bette quer uma gaiti-
nha para compensar.

• E tudo acaba no ei-
nema. Dewi Soekarno,
viúva do antigo presi-
dente da Indonésia,

assinou 
"secretamen-

te" um contrato com

uma produtora de Hong

Kong para interpretar

o seu primeiro papel,
no filme 

"Hsiang 
Niang-

niang". Ela será a fi-

lha de um mandarim

chinês

• Erasmo Carlos entu-
siasmado com o seu
trabalho em 

"As 
Boné-

cas", que Reginaldo
Farias está dirigindo e
interpretando. As fil-
magens estão prãti
camente no fim
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• Lilian Lemmertz e
Mário Benvenutti já
estão com as suas po-
sições asseguradas no

próximo filme de Wal-

ter Hugo Khouri, 
"As

Deusas", cujas filma-

gens terão inicio ainda

este més. Agora falta

resolver o terceiro per-
sonagem e a escolha

de Khouri balança en-

tre llka Soares, Dina

Sfat e Norma Bengell

• Richard Burton, que, no momento, e o ator
mais bem pago do mundo, está apaixonado

peios personagens niãtóiiuua. Mai dcabou* ue
ser Tito no filme 

"A 
Batalha de Sutjeska", ja

se prepara para ser Trótski no próximo filme
de Joseph Losey. Silvana Mangano fará a mu-
lher do célebre líder russo e Delon será o seu
assassino com a cumplicidade de Rommy
Schneider. A película será rodada no México,
onde Trótski estava exilado e morreu.

PAULINHO DA VIOLA
NUM SHOW

SEM APELAÇÃO
A temporada de Paulinho da Viola no restaurante

Bigode do Meu Tio, em Vila Isabel, no Rio, é um show
simples com muito samba e pouca sofisticação.

Cmbora um restau-
*-' rante não seja um
lugar ideal para um
show musical. Pauli-
nho da Viola está con-
seguindo que o pu-
blico ouça, cante e
até dance durante suas
apresentações no Bi-
gode do Meu Tio, res-
taurante carioca. Con-
tratado para uma tem-
porada de um més,
Paulinho tinha esque-
matizado um show.
afinal vetado pela di-
reção da casa: a or-
dem é chegar e cantar
logo para não prejudi-
car o movimento da
cozinha. Por isso mes-
mo, Paulinho explica:"Não 

faço pròpriamen-
te um show, apenas
canto algumas mú-
sicas". Acompanhado

por Élton Medeiros
(pandeiro), E I i s e u
(tamborim), Marcai
(cuíca) e Copinho

(flauta), a apresenta-

ção inclui uma média
de nove músicas. Du-
rante o espetáculo,
Paulinho faz uma ho-
mensagem a Nelson

Cavaquinho e Cartola,
os maiores composito-
res brasileiros na sua
opinião #

_^_lv;i-H^-_i

ri iTT-MfcÉi

MUITO APLAUDIDO. Rio de Janeiro. Muitos
artistas foram prestigiar a estréia de Pau-
linho. Entre eles, Erasmo Carlos e Narinha.

Dario Darson foi
atração em Tóquio

D;lano Darson, O
Homem do Braço

de Ouro", foi, durante
uma semana, a maior
atração brasileira no
Japão. Convidado pelo
empresário Toshiro
Hara, que o conheceu
há dois anos durante
uma apresentação no

programa de Ronnie
von, no extinto canal
9, de São Paulo, Dano
se apresentou na te-
levisão japonesa no
"The 

World Surprise
Show', espetáculo que
reúne atrações inter-
nacionais, tocando dois

números de guitarra
com uma so mão. Nos
oito dias que esteve
em Tóquio, comoveu-se
com a acolhida cari-
nhosa dos japoneses:

além de ter todas as
despesas pagas, um
carro com motorista

particular e uma mtér-
prete ficaram a sua
disposição. «
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"Os Lusíadas" no palco

"0!ts Lusíadas", de
Camões (1524-

1580), poderá ser en-

cenado no ano que
vem, em homenagem

ao quarto centenário

do lançamento da pri-
meira edição da obra

(1572). dedicada ao rei

D Sebastião A inicia-

tiva é da atriz-empre-

sária Ruth Escobar

(foto), que já acertou

os detalhes iniciais

com o embaixador de
Portugal no Brasil, Jo-
sé Manuel Fragoso, e
com o encarregado
das comemorações. Pe-
dro Calmon. Daqui a
alguns dias, Ruth irá
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a Lisboa para cuidar
do patrocínio oficial da
montagem Para a dra-
matizaçâo de 

"Os 
Lu-

siadas", deverão ser
contratados um poeta
e um dramaturgo O

diretor poderá ser
Luca Ranconi, respon-
sável pela encenação
de 

"Orlando 
Furioso",

de Ariosto, e que teve

grande sucesso na
Europa •

Pele disputado no exterior
O 

mundo inteiro vai
ver Pele ator 

"A

Marcha", filme que lan-

ça o jogador no cine-
ma, está despertando

muito interesse em ou-

tros países, e Pele,

que também é um dos

principais produtores,
assinou contrato com
Oswaldo Massaini pa-
ra negociar o filme no
exterior «
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O ENIGMA

O fato de o ladrão ter rou-

bado só o anel fêz com que

o inspetor Fox suspeitasse de

alguma coisa. Ao ver os três

assaltantes, notou que Simáo

usava uma gravata do mesmo

tecido e com o mesmo dese-

nho de um lenço que êle vira

entre as coisas da mulher. Isso

fêz com que êle prendesse os

dois, que acabaram confessan-

do o roubo

paul omc¦ ¦ ¦
A N ü A R I O
^|B|£|l/
ATUA ||

C A 55
¦ ¦

& O F ET A D

¦ ¦ ||0
RALA P|w

DfÊi II C A

r r o ki orno

A MPO
B

— £

£ L A 5

momo
I hJ o s
R

A
R 5 O SJ¦ ¦
L M A R

UBMv
/ABO

14
/V KS C?ss

Odillo Licetti

DÁ A FICHA í'

i ir-^^aa^p»»í.i—m»-m-it

J 
mmm\\mV\

Êle é tímido ("Ouan-
do uma mulher me
fascina, fico assusta-
do, me retraio, acho

que sou coroa"). De-
testa jornalista, gente
que olha. faz pergun-
tas, quer saber ("Pra
quê? Não sou diferen-
te. sou?"). Um dos me-
lhores atores america-
nos. já disse não a
muita atriz que o que-
ria como parceiro (In-
grid Bergman, Barbara
Stanwyck, Joanne Wo-
odward. Bette Davis,
Doris Day). Tem cias-
se na tela, no palco,
na TV, na vida ("Por-
que sou sincero")

Nasceu em Grand
Island Nebraska. no
dia 16 de maio de
1905 Por muito tempo

quis ser jornalista ("Es-
tudei jornalismo, de-

pois concluí que era
tímido demais"). Optou

por ser ator porque
vida de personagens
e mais fácil ("Faz de
conta que não tem na-
da a ver com você. a
timidez sai camufla-
da"). Mede 1,96 m, pe-
sa 82 quilos, tem olhos
azuis Gosta de pas-
seios solitários ("Te-
nho enormes proble-
mas quando quero co-
municar-me com as

pessoas"). Pouca gen-
te sabe que quem lhe
deu uma de suas pri-
meiras chances no
teatro foi a mãe de
Marlon Brando (Mar-
lon ainda nem era nas-
cido). Trabalhou com
ela numa peça intitu-
lada 

"Beyond 
the Hori-

zon"

Gosta de fazer fil-
mes com James Ste-
wart. seu melhor ami-
go. Foram companhei-
ros de quarto de pen-
são, quando tentavam
a Broadway. Passaram
fome juntos JuntOfl fo-
ram para Hollywood,
em 1935, e quando co-
meçaram a ter chance
no cinema comparti-
lharam uma casa vizi-
nha à de Greta Garbo
("Por incrível que pa-
reça. nunca a vimos,
nem a conhecemos").

Atuou em mais de 160
filmes, nunca deu uma
má interpretação ("Mas
nunca ganhei um Os-
car"). Chegou perto
quando foi citado por
sua interpretação em
"As 

Vinhas da Ira"

("Quem ganhou naque-
le ano foi òtewart. Va-
leu igual Depois, todo
mundo acha que eu já
ganhei um também")

• É muito conserva-
dor. Dá-se pouco com
seus filhos ("No come-

ço, tentei protegê-los
da publicidade exces-

siva. Não adiantou. Pe-
ter tentou suicídio aos

quinze anos. Jane in-

sistiu em ser a mu-
lher mais independen-

te do mundo"). Acha

que se esforçou para
entendê-los ("Nunca
conseguimos dialo-

gar")
Casou cinco vezes

("Sem consultar nin-

guém. É ruim?") Com
exceção da última, tô-
das foram mulheres
conhecidas: a atriz
Margaret Sullivan (que
se suicidou); a mulher
da sociedade Francês
Seymour Brokaw (mãe
de Jane e Peter, que
também cometeu suicí-
dio); Susan Blanchard
e a condêssa italiana

A f d e r a Franchetti
Além de Jane e Peter.

tem mais uma filha.
Aimée ("Ela tem só de-
zesseis anos. é a mais
amada, suponho"). A

quinta e atual esposa é

a ex-aeromoça Shirlee

Mae Adams, 38 anos.

que conheceu na épo

ca em que filmava na

Califórnia e fazia tea-

tro, na Broadway, com

Olivia de Havilland

("Acho que de todas

as mulheres que co-
nheci, Shirlee é a me-
nos egoísta"). O padri-
nho do último casa-
mento foi George
Peppard ("Eu o aju-

dei quando começou
no cinema, êle me
ajudou a encontrar o
amor"). Nunca encora-

jou Jane ou Peter a se-
rem atores ("A gente
sofre muito"). Diz que
nunca sentiu nem sa-
tisfação nem decepção

quando viu que os dois
se tornaram famosos
("Um pai não pode se
deixar levar pelo en-
tusiasmo pelo simples
fato de reconhecer que
seus filhos têm talen-
to"). Foi contra o ca-
samento de Jane com
Vadim ("Não fui ao
casamento, porque sou
sincero Não acredito
nele, o que diria na
hora do abraço7")
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MUSICA E DISCOS

Uma seção de
MAURO IVAN

JA&GIL

JA&GIL

ifcOl

Enquanto Gilberto Gil ba-
dalava pelos Estados Unidos
e depois ia curtir a sua na
Inglaterra, sentado no Pi-
casso, com as coisas acon-
tecendo em Kings Road.
saía aqui um álbum cha-
mado JA & Gil que tem ai-

guns exemplos de fases di-
ferentes do baiano.

Enquanto êle curte um
rock-baiano na Inglaterra,

por aqui estão tocando o
seu Cérebro Eletrônico ou
Volks Volkswagen Blues,
que são faixas interessan-
tes e evidente resultado de
várias influências que asso-
laram a última fase de Gil.
Volks Volkswagen Blues,
tendo sua letra em inglês,
está no disco com outra
bastante diferente em por-
tuguês, onde Gil encaixa
uma temática nordestina
sobre alguns truques de
jazz e rock. Logo após en-
tra Aquele Abraço, que é
um dos grandes sucessos
de Gilberto Gil e uma de
suas composições mais qua-
dradinhas. Quadrada, entre-
tanto, no bom sentido, por-
que é um dos melhores
trabalhos do compositor.

Das melhores e talvez a
mais direta de suas compo-
sições, já que em alguns
momentos de sua carreira
Gil, em busca de uma dire-
ção, ficou um tanto hermé-
tico para o grande público.
Aquele Abraço, inclusive,
reviveu e integrou Gil com
seu povo num momento di-
fícil de sua carreira.

Estão no disco ainda ai-
gumas experiências como
Objeto Semi-ldentificado,
com Rogério Duprat e Ro-
gério Duarte, que no fim
não será o caminho segui-
do por Gil. É apenas um dos
muitos caminhos que o
compositor descobre e ten-
ta, enquanto amadurece sua

participação no cenário mu-
sical brasileiro.

O disco, no seu todo, não
é um dos melhores da cole-

ção de Gil. mas vale a pena
ser ouvido por tudo que êle
mostra, inclusive por suas

tentativas e suas incertezas,
e, principalmente, por seu
talento.

De tudo isso é pena que
Gil esteja tão longe, senta-
do na Kings Road, mas
chega a ser engraçado tam-
bém se imagina o bom
baiano botando um pouco
de sua terra na música dos
gringos. Isto porque, por
por mais que Gil procure,
vai ter sempre uma recaí-
da quadradinha como
Aquele Abraço e, nos seus
novos caminhos, vai estar
sempre presente o som
baiano que êle traz na ai-
ma e na sua poesia.

Gil, como Caetano, ainda
vai dar muito que falar.
Mesmo na King's Road.

CÁRMEN COSTA
— ZIRIGUIDUM

NO SAMBÀO
— RCA —

ncn MAV
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Cármen Costa é uma voz
importante do samba pela
firmeza com que canta, pelo
seu bom balanço e pelo seu
gostoso tom de sambista.
Uma de suas mais bonitas

gravações é Polêmica,
com Ataúlfo Alves, no LP
do compositor Eternamente
Samba.

Este LP lançado pela sé-
rie Camden, da RCA, tem
alguns bons momentos de
Cármen e, para quem gosta
de samba, vai dar alguma
satisfação.

No lado 1. a Marcha do
Cordão do Bola Preta (Se-
gura a Chupeta) abre e
Cármen manda ainda os
clássicos Tem Bobo pra
Tudo e Se Eu Morrer Ama-
nhã. As outras faixas do la-
do 1 estão abaixo destas
três.

O lado 2 abre com Está
Chegando a Hora e não vai
muito bem em Aquela Noite
nem nas outras faixas.

Augusto Calheiros, por
exemplo, abre sendo chama-
do de 

"a 
patativa do norte",

evidentemente uma folclóri-
ca udfonice só aceita em
certos tipos de composi-
ções, que representam uma
fase de nossa música po-
pular.

Enfim, um disco para afi-
cionados do sambão, que
poderia mostrar muito mais
de Cármen Fraco.

SINATRA, OS PIRATAS & OS MAIS ROUBADOS

Frank Sinatra mandou bra-
sa numa ação judicial pedin-
do 5 milhões de dólares por
perdas e danos contra a
Midnight Publishing Corpo-
ration, por ter publicado
duas matérias de que êle
não gostou: 

"Frank 
Sinatra

Tem Câncer" e 
"Sinatra 

Ca-
sou, Vai Ser Pai em Mar-
ço"

Aborrecido, Sinatra cha-
mou a imprensa e mandou:"Eu 

nunca soube que tíves-
se câncer. E nunca tive o
prazer de conhecer aquela
gente que envolveram na
história do meu casamento.

Os discos piratas estão
mesmo incomodando as gra-
vadoras em todo o mundo.
Nos Estados Unidos, já es-
tão tendo até parada de su-
cessos. Discos piratas dos
Rolling Stones ou de Bob
Dylan já atingiram venda-

gens — LPs — de mais de
100 000 cópias só nos Es-
tados Unidos

Dylan continua sendo o
mais roubado, pois os pi-
ratas já lançaram 23 LPs
seus e êle não viu um tos-
tão, nem vai ver. Um dos
mais novos lançados pelos
piratas foi Bangla Desh,
onde êle está com George
Harrison e Ringo Starr.

Depois de Dylan, os mais
lançados pelos piratas são
os Rolling Stones, os Bea-
tles e Jimi Hendrix, que já
tiveram cinco títulos lança-
dos cada um.

Para tentar sair dessa, as

gravadoras se reuniram no
fim do mês passado em
Genebra — quarenta países
estavam representados —

e assinaram um tratado on-
de todos se compromete-
ram a acabar com a pirata-
ria no seu próprio país e
também a impedir a imp_or-
tação de discos piratas es-
trangeiros.

Estados Unidos, Inglater-
ra, França, Itália, Alemanha
Ocidental e Espanha esta-
vam entre os que assina-
ram.

Ainda não definiram suas
posições, quanto ao tratado,
o Japão, a China Naciona-
lista e a União Soviética.

De novo juntos, os com-

ponentes do conjunto The
Mamas & The Papas reapa-
recém com um LP chamado
People Lik Us. Algumas de
suas faixas são dos melho-
lhores trabalhos já executa-
dos pelo conjunto: Snow-
queen of Texas, Pacific
Coast Highway e I Wanna
Be a Star.

Aretha Franklin vai sair
com um novo LP nos Esta-
dos Unidos em janeiro. E
êle vai ter faixas como l've
Been Loving You too Long
e Young, Gifted & Black.

Ray Charles teve um novo
LP lançado nos EUA: Ray
Charles: Ali Time Great
Performances. Agora é só
esperar êle chegar aqui pe-
Ia praça.
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Frank Sinatra anda
aborrecido com a

imprensa, enquanto
Bob Dylan é vítima

de gravadoras-fantasmas.

JESUS: UM NOVO VELHO TEMA

Três dias antes de ser lan-
cada nos Estados Unidos, a
ópera-rock 

"Jesus 
Christ Su-

perstar", baseada na compo-
sição de dois jovens inglê-
ses — Andrew Webwer
(23 anos) e Tim Rice (26
anos) (foto) —, já tinha 1

milhão e 200 000 dólares de
entradas vendidas.

Robert Stingwood, o pro-
dutor inglês que fêz o lan-
mento na Broadway, acha
que ela ainda vai render
mais de 20 milhões de dó-
lares só sendo exibida nos
Estados Unidos.

A ópera-rock foi lançada
com um grande tumulto na
entrada, provocado por pi-
quetes que protestavam
contra a transformação de
Jesus Cristo em estrela na
Broadway — "superstar".

Mesmo com estes protes-
tos a onda de gravações
usando Jesus e a Bíblia co-
rno tema vêm crescendo de
mimprn p a WnrlH Records,
uma das maiores gravado-
ras de música tradicional
religiosa dos Estados Uni-
dos, acaba de anunciar uma
série de discos para liderar
o movimento que chama de
Jesus-Pop.

A lista de discos usando

temas religiosos é imensa
e alguns dos mais novos
são Jesus People, Letter to
Jesus, In God We Trust, Je
ne Sais Coment L'Aimer
(a canção de Maria Mada-
lena), além do próprio Je-
sus Christ Superstar, álbum
que está há 51 semanas en-
tre os mais vendidos nos
Estados Unidos.

De Jesus Christ Supers-
tar, que tantos protestos
está causando, até mesmo
a rádio do Vaticano tocou
alguns pedaços e a encena-

ção da ópera-rock é ao mes-
mo tempo uma das mais
caras montagens que se
fêz na Broadway.

.\n^w>, ^uO oOouo jci Uòicvc

também nas paradas com
a gravação de Roberto Car-
los, a onda começa pouco
a pouco a repercutir. A úl-
tima gravação é uma faixa
de um compacto do conjun-
to The Buttons que executa
bastante bem Mon Jesus.
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MUSICA E DISCOS

QUEM ANDA
POR CIMA

John Lennon, com a mes-
ma rapidez que chegou ao
primeiro lugar com seu LP
Imagine, nos Estados Uni-
dos, já perdeu a vez para
Shaft, que estava em ter-
ceiro. O novo LP do con-
junto Santana — este que
esteve aqui pelo Festival
da Canção — também deu
uma grande melhorada, pas-
sando para segundo e ti-
rando de lá Every Picture
Tells a Story, de Rod
Stewart.

O LP de Santana, aliás,
teve uma carreira rapidís-
sima, chegando ao segundo
lugar em apenas quatro
semanas e também ultra-
passando 1 milhão de dó-
lares em vendas.

Prestem atenção que vem
por aí um novo LP de Jimi
Hendrix, lançado há cinco
semanas nos Estados Uni-
dos e fazendo uma carreira
rápida: chama-se Rainbow
Bridge.

Cry of Love, por sua vez,
é outro LP de Jimi que,
após 36 semanas, mantém-
se entre os mais vendidos.
Pelo que se vê, seu som
não morre tão cedo.

Entre as músicas que es-
tão fazendo mais sucessos
lá fora, Imagine, que dá
título ao LP de Lennon,
deu uma melhorada de
sexto para quarto lugar e
Cher, também com uma
faixa de seu último LP,
passou de segundo para
primeiro: a música, gente,
é Gypsies, Tramps & Thie-
ves. Shaft, como entre os
LPs deu uma arrancada, en-
tre as músicas não chegou
a primeiro, mas avançou
do quinto para o segundo
lugar.

Na Inglaterra, o negócio
está um pouco diferente,

pois a gravação de Rod
Stewart, que nos EUA caiu
do primeiro para o tercei-
ro lugar, ainda se mantém
em primeiro: é Maggie
May/Reason to Believe.

O conjunto Middle of
the Road, por exemplo,
está com seu Tweedle Dee
Tweedle Dum agora em ter-
ceiro, após ter, há pouco
tempo, liderado durante
várias semanas com Chirpy
Chirpy Cheep Cheep. Aliás,
as duas músicas estão no
LP do comunto lan^sd0 fiá
cerca de dois meses no
Brasil. Esta música, que
aqui não chegou a ser su-
cesso — Tweedle Dee
Tweedle Dum está fazendo
carreira na Eu-opa

Mauro Ivan

CHICO BUARQUE
DE HOLLANDA

Já está nas paradas o
novo e "pesadíssimo" LP
do poeta Chico Buarque.
De saída mostramos a
música que dá nome à •><>¦
lacha. Gravação Philips.

CONSTRUÇÃO

Amou daquela vez como
se fosse a última
Beijou sua mulher como se
fosse o último
E cada filho seu como se
fosse o único
E atravessou a rua com
seu passo tímido

Subiu a construção como
se fosse máquina
Ergueu no patamar quatro
paredes sólidas
Tijolo com tijolo num
desenho mágico
Seus olhos embotados de
cimento e lágrima

Sentou pra descansar
como se fosse sábado
Comeu feijão com arroz
como se fosse um príncipe
Bebeu e soluçou corno se
fosse um náufrago
Dançou e gargalhou como
se ouvisse música

E tropeçou no céu como
se fosse um bêbado
E flutuou no ar como se
fosse um pássaro
E se acabou no chão feito
um pacote flácido
Agonizou no meio do

passeio público

Morreu na contramão
atrapalhando o tráfego

Amou daquela vez como
se fosse a última
Beijou sua mulher como
se fosse o pródigo
E atravessou a rua com
seu passo bêbado

Subiu a construção como
se fosse sólido
Ergueu no patamar quatro
paredes mágicas

Tijolo com tijolo num
desenho lógico
Seus olhos embotados de
cimento e tráfego

Sentou pra descansar como
se fosse um príncipe
Comeu feijão com arroz
como se fosse o máximo
Bebeu e soluçou como
se fosse máquina
Dançou e gargalhou como
se fosse próximo

E tropeçou no céu como
se ouvisse música
E flutuou no ar como
se fosse sábado
E se acabou no chão feito
um pacote tímido
Agonizou no meio do
passeio náufrago

Morreu na contramão
atrapalhando o público

Amou daquela vez como
se fosse máquina
Beijou sua mulher como
se fosse lógico
Ergueu no patamar quatro
paredes flácidas
Sentou pra descansar como
se fosse um pássaro
E flutuou no ar como se
fosse um príncipe
E se acabou no chão feito
um pacote bêbado
Morreu na contramão
atrapalhando o sábado.

fl'**fl
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TIM MAIA EXALTA A DEMOCRACIA RACIAL

tar. Composição do pró-
prio Tini, gravação Phi-
lips, com pinta de sucesso.

Do último LP, do ino-
vador Tim Maia, uma mú-
sica pra todo mundo can-

MEU PAÍS

Sim, pensei que aprendi
muito no seu país
Justo no seu país
Porém, no meu país
Senti, tudo que quis
Pois vi como vivem todas

as cores
Todas as dores
Sem distinção de côr, o
amor existe enfim
Mesmo ainda quando há
luta/ Do alto se escuta
Em uma só voz que diz
Somos como irmãos.

ELES FAZEM SAMBA E
AMOR ATÉ MAIS TARDE

Texto de Fernando Pessoa Ferreira

Jorge Amado disse de
Caetano Veloso que êle é
o Castro Alves de nosso
tempo. E poderia ter dito
ainda, explicando melhor,
que a canção popular é
hoje meio de comunica-
ção para a poesia. Livros
têm um público muito li-
mitado neste país. E mes-
mo nas chamadas nações
desenvolvidas, o poema
sempre foi um gênero ar-
tístico de escassa venda-
gem (há exceções, sobretu-
do as de alguns países
mais orientais. Mas são
exceções). Quantos exem-
plares foram vendidos até
hoje dos livros de poesia
publicados por Vinícius de
Moraes? Êle mesmo não
saberia responder, mas
qualquer editor calejado
dirá que nao chegaram a
100 000. Admitindo que
cada um deles tenha sido
lido por três pessoas em
média, pode-se concluir
que umas 300 000 conhe-
çam a poesia escrita de Vi-
nicius. Mas os seus poe-
mas musicados, letras que
fêz para muitas músicas,
foram ouvidos certamente
por urn número dez vezes
maior de pessoas. Alguns
alegarão que a qualidade
literária das letras de Vini-
cius não merece compara-
ção com a dos textos de
seus livros. Isso é verdade
em muitos casos, na maio-
ria deles, talvez. Mas bas-
tariam três ou quatro dos
poemas realmente bons
que êle fêz para canções
para comprovar a eficiên-
cia do veículo. Bastaria
até mesmo um único: a
Valsinha que Chico Buar-
que musicou e incluiu no
seu último LP.

Se o exemplo não é su-
ficiente, é o poeta Chico
Buarque de Hollanda
quem se encarrega de ofe-
recer outro, no mesmo dis-
co: Construção, um poe-
ma que Chico vestiu com
uma leve roupagem de
samba e que é tão bom e
importante quando ouvi-
do, como lido. Aliás, a
melodia ingênua e simples

que o veste, embora em
nada o prejudique, também
nada acrescenta. O que es-
tá ali é um poema bem
realizado, artisticamente
trabalhado, que se em

vez de nos chegar sob a
lorma de canção tivesse
aparecido em livro, teria
apenas limitado o seu pú-
blico.

Menos por culpa dos
poetas ainda presos em li-
vros do que pela realidade

que reduz o alcance desse
meio de comunicação (é
mais fácil ouvir do que ler
e, afinal de contas, a poe-
sia é uma arte oral, pela
origem e por estrutura.
Quem consegue lembrar
um verso que não possa
ser dito?), Caetano Velo-
so e Chico Buarque de
Hollanda são hoje mais
conhecidos e sentidos do

que um Carlos Drummond
de Andrade ou um João
Cabral de Mello Neto.
Isso merece respeito na
medida em que canções
como Janelas Abertas n.°
2 (de Caetano) e Constru-
ção poderiam perfeitamen-
te ter sido escritas por
Drummond ou Cabral, sem
perda de nível.

Queria apenas, ao co-
meçar a escrever esta co-
luna. acrescentai mais um
item ao balanço da músi-
ca popular brasileira de
1971, que anunciei, na se-
mana passada. Mas o
assunto esticou. E não da-
va para ser de outro jeito:
Caetano e Chico em geral,
e o LP Construção mais es-
pecificamente, são mais do

que acontecimentos impor-
tantes de um ano. Eles tor-
naram-se cantores da rea-
lidade de nossa época. E
daqui a uns vinte ou trin-
ta anos suas canções
ainda serão jovens (Noel
Rosa também conseguiu
esse milagre). Eles fazem
samba e amor até mais
tarde.

sájÉ
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JÚPITER DA PRESTÍGIO
Na semana de 22 a 29 de novembro começam a aparecer as transformações trazidas por Júpiter. Êle é o planêti
que costuma dar riqueza e prestígio social, principalmente aos nativos de Sagitário, signo regido por Júpiter
Esta semana deve ser aproveitada para contatos necessários com pessoas de posição social elevada, que po
dem oferecer novas perspectivas econômicas. As festas e as reuniões sociais também serão bem sucedidas. O
aniversariantes da semana têm grande amor à vida e a compreendem perfeitamente; não se conformam nuncíi
com a pobreza ou com a falta de sucesso. São inteligentes, organizadores e enérgicos. A mulher é leal e franca
detesta intrigas e mentiras e procura seus amigos entre os homens. Isto não significa falta de feminilidade, ao
contrário, a sagitariana é elegante, atraente e provocante. O homem é amável, bem-humorado e sente muita ne
cessidade de afeto. Êle é o companheiro ideal da mulher tímida, incapaz de tomar decisões, que precisa de um
homem com grandes qualidades de comando e capacidade de orientar e guiar. Ninguém consegue ficar neutro
com relação aos sagitarianos, que sempre despertam fortes sentimentos de antipatia e também de simpatia

Texto de
GERÔNIMA GARCIA

ARIES — 21/3 a 20/4

Só para você: tente uma re-
conciliação por estes dias: há
grandes chances de sucesso.
Combata essa nova tendência

para cair em depressão e ana-
iise seu estado de ânimo.
Você e os outros: não ligue
para fofocas, coloque-se aci-
ma de qualquer comentário.
Tome cuidado no trabalho,

pois há alguém muito inte-
ressado em passá-lo (a) para
trás.
O que fazer: nao revele seus
planos e não faça confidencias,
a não ser que se trate da pes-
soa que ama. Ponha suas
déias em ordem e passe a agir
mediatamente depois.

TOURO — 21/4 a 20/5

Só para você: cuidado com
seus nervos, você está sensí-
vel demais. Não desconfie
tanto dos outros, ou acabará
provocando ressentimentos.
Vem aí surpresa agradável.
Você e os outros: na segun-
da e na terça-feira você terá
oportunidade de progredir
profissionalmente. Descanse
bastante no domingo e apre-
>ente-se da melhor maneira
possível.
O que fazer: fique otimista,
pois nesta semana você nào
tem nada a temer. No amor.
vai ficar tudo cõr-de-rosa e.
na família, os problemas estão
chegando ao fim.

GÊMEOS — 21/5 a 20 6

Só para você: não faça a bo-
bagem de adiar suas férias;
seu corpo e sua mente pre-
cisam muito de um descanso
Na volta, terá oportunidade
de melhorar suas finanças.
Você e os outros: o ambiente
doméstico está um pouco car-
regado, defenda-se das críti-
cas sem fazer uso da agres-
sividade. No meio da semana
:udo vai melhorar.
0 que fazer: mostre calma e
compreensão e não se preo-
cupê pelo falo de interpreta-
rem mal suas intenções.

58 — intervalo 2000

CÂNCER - 21 6 a 21/7

Só para você: quarta-feira
será um dia maravilhoso, em
que muitas coisas poderão
acontecer. Espere para esse
dia o inicio da realização de
seus sonhos. Procure ser agra-
davel.
Você e os outros: neste pe-
nodo pode contar com a boa
vontade de quase todas as pes-
soas, mas não abuse. A pessoa
amada esta triste, tente co-
nhecer os motivos.
O que fazer: peça desculpas
sempre que notar que errou.
Evite fazer comentários de-
sagradáveis, mesmo que você
tenha razão. Se tiver oportuni-
dade não deixe de confessar

que ama.

LEÃO — 22/7 a 22/8

So para você: tente sair da
rotina pelo menos num dia
desta semana. Seja generoso
(a) com você mesmo (a). Dei-
xe por um instante o futuro
para o futuro e viva o seu

presente.
Você e os outros: um novo
amor poderá surgir esta se-
mana e dependerá de você se
vai ou não continuar. Capri-
che na sua aparência e pode-
ra sentir-se bem melhor.
O que fazer: abra-se mais
com as pessoas que o ia) que-
rem bem. Não se aborreça
tanto com criticas: aproveite
so as construtivas e ignore as
outras.

VIRGEM — 23 8 a 22/9

Só para você: nào há nenhum
motivo para tanta ansiedade.
Ou será que você gosta
de sofrer antecipadamente?

Quando o momento chegar,
tudo será resolvido satisfatò-
namente.
Você e os outros: tente expli-
car o melhor possível sen pon-
to de vista. Não ponha na
cabeça a idéia de que nin-
guém vai entendê-lo (a).
O que fazer: distraia-se bas-
tante, de preferência fora de
casa. Você terá oportunidade
de fazer novas amizades e tal-
vez até encontre um grande
amor.
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NAO SE ABORREÇA O carneiro, símbolo da man-
_ Isidão, é também signo do

/.ndiaco (Aries!. <hu m nasceu sob esse signo não deve, de
maneira alguma, sacrificar-se ou aborrecer-se nesta semana.

l.IBRA — 23/9 a 22/10

Só para você: há a sua fren-
ie sete dias de tranqüilidade
e bastante carinho. Dedique
mais tempo às pessoas que
ama. Não se acanhe de mos-
rar sua iniciativa no trabalho.

Você e os outros: seu rendi-
mento está sendo observado
por superiores, se você se es-
forçar haverá uma promoção.
Na família, tudo em paz: sua
mãe está menos implicante.

ESCORPIÃO —

21/11
23/10 ¦

Só para você: finalmente, vo-
cê encontrou uma pessoa em
quem pode confiar e que a
entende. Deixe para lá seu
ciúme: não há o menor motivo.
Você e os outros: alguém que
o (a) ama vai lhe dar ajuda
no trabalho. Adie uma via-
gem e tudo sairá muito me-
lhor. Seus amigos estào sen-
tindo sua falta.

O que fazer: distribua bem o
seu tempo e terá oportunida-
de de fazer tudo o que dese-
ja. Cuide mais de sua saúde:
você esta abusando de sua re-
Msténcia.

"AGITA RIO — 22/11 a
21/12

Só para você: se nào tomar
uma decisão durante esta se-
mana, perdera a chance de
realizar um antigo plano. Há
uma pessoa que vive exclusi-
vãmente para você e que pre-
cisa de muito carinho.
Você e os outros: quarta-fei-
ra você terá um contato mui-
to importante paia icsoivei
uma antiga questão. Mostre
abertura e confiança, mesmo
que você não sinta.
O que fazer: agúente mais uns
dias de sacrifício, pois no fim
da semana você começará
a receber as recompensas. Ra-
ciocine muito e não perca a
calma: você terá sorte.

CAPRICÓRNIO — 22/12
a 20/1

Só para você: tome cuidau
com suas contas e não gast
sem necessidade: no fim d •
mês terá um imprevisto. N
amor apresenta-se uma opoi
tunidade há tempo esperad;
Você e os outros: tod*»s vã
achá-lo (a) muito elegante :
cheio (a) de simpatia. A st
mana é ótima para sua real
zação pessoal. Receberá m
tícias de alguém querido.
O que fazer: cuide de su i
aparência, descanse, não se e:
force demais. Procure estar
máximo de tempo possível er
tre amigos. Não se envoh i
na vida emocional de outro

AQUÁRIO — 21/1 a 19/

Só para você: não conte nac
a ninguém, mas você vai f
car muito alegre por ver qi
as coisas estão acontecend
exatamente da maneira qu.
você previu. Aproveite a bc
maré.
Você e os outros: não se abo
reça com um pequeno inc
dente doméstico; êle logo se!
esquecido. Lembre-se de p
.ju«:nas atenções muito apr
ciadas, como flores.
O que fazer: não se afob
tudo vira a seu tempo. De
canse como quem cumpr
sua obrigação; afinal de co
:as. você é um ser human
No amor, nada tema.

PEIXES — 20/2 a 20/3

Só para você: tome cuidac i
com alguém de Sagitário, qu 

¦.

sem querer, poderá prejudic -

Io ia). Tente compensar s
aborrecimentos diurnos dive •

tindo-se à noite. Esqueça u n
pouco o cansaço.
Você e os outros: seja fram
e explique que você não es lá
gostando da situação. Ni i
espere que os outros adiv -

nhem os seus desejos, isso r. •

ramente acontece.
O que fazer: se está querei -

rendo, peça. Se não quer, r ¦

cuse. Mas mostre sempie
seus verdadeiros sentimenu I
e confie nos amigos; para qu."
tanta desconfiança?

__
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DOS NOSSOS CORRESPONDENTES

MINAS
GERAIS

Kclo Horizonte — Passados
alguns dias da visita de Ara-

v Balabanian a esta cidade,
o povo ainda comenta, nas
uas, os momentos de humoi
•corridos naquela ocasião.
\racy participou das festas
le aniversários da TV Itaco-
jmi e depôs no Fórum La-
ayette, em favor do ator
dgar Gurgel Aranha. Na

aída, uma senhora idosa
íão se conteve e falou com
Isabel": "Dona 

Isabel (esse
nome de Aracy na novela

A Fábrica", da Rede Tupi),
u tenho rezado todas as
ioites para a senhora. Não
e preocupe, tudo vai acabar
•em. Eles vão pagar todas
s ruindades que fizeram e
azem com a senhora". E
Vacy, instada a falar sobre

fim da novela: "O 
final é

nistério até para os atores.
¦les discutem todos os mo-
lentos procurando acertar
\té parece palpite de Lote-
>a Esportiva".

>elo Horizonte — Maria das
iraças Vieira, 22 anos. a
nica "crooner" 

desta cida-
e, está inclinada a mudar-
¦ 

para o Rio de Janeiro ou
ão Paulo nos próximos dias,
iegando falta de condições
ara trabalhar em Belo. Ela
lesma explicou em recente
ntrevista: "O 

que eu tenho
onseguido por aqui não bas-
i. Em Belo Horizonte não
á mercado de trabalho. Afi-
ai. o que seria de Helena
ibeiro, Milton Nascimen

), Clara Nunes, Martinha e
utros artistas se tivessem
cado aqui mesmo? Só lá
ira é que há uma oportu-
idade real de tornar-se um
tista."

elo Horizonte — Uma re-
unendação para composi-
res mineiros: a Prefeitura

lunicipal de Belo Horizon-
vai lançar no dia 12 de

zembro (aniversário da ei-
tde) um concurso de músi-
ts carnavalescas. Por en-
ianto não é possível adian-

¦r muita coisa, pois o re-
ilamento está sendo estu-
ido pela prefeitura, mas é
rto que haverá duas fases.

na local, em que só entra-
o composições de mineiros,
outra nacional à qual po-
rão concorrer composito-

s de qualquer parte do
íís.

uambu — Alberto Curi,
mão do cantor Ivon Curi
úu locutor Jorge Curi, esta
ndo aguardado nesta cida-

e, onde será homenageado
>r decisão da Assembléia
egislativa da Guanabara,
¦ie lhe concedeu o título
e Cidadão Carioca. Alber-
1 foi eleito pela crônica es-
fcializada como o melhor
JCiitof em 60. 61 e 64. Foi

apresentador oficial dos presi
dentes Costa e Silva, Castelo
Branco e Garrastazu Mediei.
Por sua contribuição ao rá-
dio e TV cariocas foi indi-
cado pelo deputado Heitor
Furtado, da Arena, para re-
ceber a honraria. Assim que
o título lhe fôr entregue, Al-
berto Curi será homenagea-
do em sua terra natal.

BAHIA

Salvador — O compositor
Edil Pacheco, 26 anos. está
de malas arrumadas para
deixar esta cidade rumo ao
sul do país, logo no início
de 1972. Desde que deixou
o curso de direito para fazer
música, Edil já se apresen-
tou no teatro Vila Velha, na
televisão, nas festas popula-
res e em todos os aconte-
cimentos artísticos importan-
tes da Bahia. Mas não está
satisfeito com os resultados
financeiros do seu trabalho
e está disposto a tentar a
sorte no Rio de Janeiro."Aqui 

não existe gravadora,
a televisão não emprega com
salários satisfatórios, há
pouca coisa a fazer. Além
disso, não há a menor chan-
ce de se conquistar o mer-
cado nacional, ficando em
Salvador".

PERNAMBUCO

Recife — Entrevistado pelo
cronista Alex, na TV Jornal
do Comércio, o cantor Pery
Ribeiro declarou que 

"a 
mú-

sica brasileira precisa encon-
trar um rumo certo, defini-
do, para fazer sucesso e se
impor mais ainda no exte-
rior, principalmente nos Es-
tados Unidos". Pery está no
Recife com Agildo Ribeiro,
Renata Lu e Pednnho Mat-
tar, que apresentam, ali. o
show 

"Fica 
Combinado As-

sim", no teatro do Parque

ESPIRITO
SANTO

Vitória — Visando educar o

público infantil capixaba pa-
ra a apreciação de peças tea-
trais, o teatro Carlos Go-
mes está apresentando, aos
domingos, a peça 

"Quem

Quer Casar com a Dona
Baratinha". A direção e cs
figurinos são de Carmen Lú-
cia Coh.

Vitória — A peça 
"O 

Exer-
cício", que foi considerada

pela crítica carioca como um

dos mais importantes espe-
táculos da temporada de
1969 (a atriz Glauce Rocha
estava no elenco, com Ru-
bens de Falco), será monta-
da pelo Serviço de Teatro
da Fundação Cultural do Es-

pírito Santo, para apresen-
taçáo nos dias 26, 27 e 28
deste mês. no teatro Carlos
Gomes. A peça. do drama-
turgo norte-americano Lewis
John Carlino. mergulha no
subconsciente e na neurose
do ser humano. O elenco ca-

pixaba conta com Luiz Ta-
deu Teixeira e Glecy Cou-
tinho, que participam, assim,
de um plano de implantação
de um teatro local, com in-
centivos oficiais.

Vila Velha — De 11 a 24
de dezembro essa cidade se-
rá palco da I Feira de Artes,
na praça Duque de Caxias.
Cerâmica, pintura em por-
celana, artes plásticas em ge-
ral, tapeçarias e artesanatos
de todo o Brasil serão mos-
trados ao público do Espíri-
to Santo. A iniciativa é da

prefeitura local, que ainda
está aceitando inscrições, por
carta. Os participantes da
feira não pagarão qualquer
tributo.

RIO GRANDE
DO SUL

Porto Alegre — Com uma
equipe de apenas dois câ-
meras, um suíte e um ope-
rador de videoteipe. Men-
des Ribeiro, 42 anos, pro-
duz, realiza e apresenta um
dos programas mais impor-
tantes de telejornalismo do
sul do país: 

"Os 
Caminhos

da Reportagem". Apesar de
novo, pois começou a ser
apresentado apenas há cêr-
ca de três meses, o progra-
ma já mereceu os maiores
elogios da Câmara dos Ve-
readores, da Assembléia Le-
gistiva e até do governo do
Estado, que tem mostrado
"Os 

Caminhos da Reporta-
gem" nas principais escolas

da capital e do interior, em
circuito fechado. Até a TV2
Cultura, da Fundação Padre
Anchieta (São Paulo), já se
interessou pelos videoteipes e
comprou toda a série já gra-
vada, num total de dezesseis
programas, bem como os que
forem realizados em 1972.
Mendes Ribeiro já focalizou,
entre outros assuntos, o Insti-
tuto Santa Luzia, que cuida
da educação profissional dos
cegos, em Porto Alegre; uma
noite portuguesa, mostran-
do a cultura do povo portu-
guês através da colônia lu-
sitana de Porto Alegre; a
Feira do Livro; a história
da aviação gaúcha, etc. "Os

Caminhos da Reportagem"
é apresentado pela TV Gaú-
cha às sextas-feiras 23h, e
reprise aos sábados, 16h20.
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Em apenas três meses de apresentações.
Mendes Ribeiro conseguiu boa audiência

Porto Alegre — Com o le-
ma "Um 

País se Faz com
Homens e Livros", de Mon-
teiro Lobato, foi inaugura-
da nesta cidade a XVII Fei-
ra do Livro. Pela primeira
vez o escritor Érico Veríssi-
mo, 65 anos, compareceu ao
estande da Editora Globo

para lançar um livro, "Inci-

dente em Antares", sua obra
mais 'ecente. Como aconte-
ceu com os demais livros de
sua autoria, o 

"Incidente 
em

Antares" deverá provocar os
comentários mais desencon-
trados c acabará se transfor-
mando num novo "best-sel-

ler". O próprio autor explica
seu novo livro: "Desta 

vez
abri a veia da sátira e dei-
xei seu sangue escorrer livre
e abundantemente. É uma
obra político-satírica que
não poupa nada, persona-
gens ou palavras". A Feira

permaneceu aberta de 29 de
outubro a 14 de novembro,

diariamente.

Porto Alegre — Os Demo-

n;cs uu v>aroa encontia/n-se

nesta cidade para uma sé-
rie de apresentações aqui e
no interior do Rio Grande

do Sul. De Porto Alegre.

eles seguirão para a Argen-
tina e Uruguai, onde têm
contratos de apresentações

até o fim do ano.
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Fixa 0 penteado e vitammlse o couro ca-

boludo. Evita a queda dos cabelos. Eli-
mina a caspa. Estimula o crssclmanto e
o renascimento. Rejuvsnescs a di brilho
e beleza.
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28 ANOS DE ELETRÔNICA
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295-6873

O 1.° CONSÓRCIO DO BRASIL

CINERAL
RUA ANTÔNIO DE

BARROS, 341
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A SEMANA NO ESPORTE

ERRANDO E QUE SE APRENDE
Era de se esperar que nem tudo saísse perfeito na organização do primeiro Campeonato Brasileiro de futebol.
Mas e preciso que os erros cometidos sirvam de lição para os próximos torneios. Um dos problemas é o do
critério da classificação dos clubes, que provocou muita falação porque a CBD resolveu mudar tudo, em plenocampeonato, quando a sorte das equipes se definira. O outro — não menos importante — é a questão da tabela.

Comentário de
JAIRO RÉGIS

Diretor de "Placar"

W ois é. A última rodada
da fase classificatória

tinha que ser assim mesmo:
dedo de fora ou luva de pe-
lica. Não havia outro jeito.
Quem se classificou está
classificado e quem ficou
de fora vai ter que arranjar
seus amistosos por aí, a 10,
5 e até 2 000 cruzeiros. E
não adianta chorar, porque
o mercado de futebol está

quase só para o Campeona-
to Nacional. O resto é qui-
rera. Se a quirera der pra
todos.

E os protestos contra a
organização das chaves das
semifinais já começaram. E
não podia ser de outro jeito.
A CBD, que organizou o
Nacional, virou a mesa pe-

Io menos duas vezes, modi-
ficando profundamente o
regulamento, quando o
maior torneio de futebol do
mundo já havia começado.

Isto não está certo, ber-
ra o torcedor. De fato. não
está. Mas temos que concor-
dar em que sendo este o
primeiro Campeonato Na-
cional do Brasil, até que a
CBD tinha o direito de co-
meter os seus erros, aqui e
ali.

Mas agora já é hora de
pensar no próximo, aprovei-
tando todas as lições que
este Nacional deixou e ainda
vai deixar, nas semifinais e
finais.

A primeira (não custa in-
sistir, ainda que não seja a
mais importante) é o caso
dos bandeirinhas. Todas as
mais gritantes falhas de ar-
bitragem deste Nacional
correram por conta dos

chamados fiscais de linha,
designados entre os compo-
nentes do quadro de árbitros
das federações que têm ju-
risdição sobre as sedes dos
jogos. Ora, se o bom sen-
so exige que o juiz seja neu-
tro, por que não estender
semelhante exigência ao ban-
deirinha? Um mínimo de
bom senso manda que todos
os responsáveis pelas arbi-
tragens sejam rigorosamen-
te neutros, nos jogos em que
funcionam.

Longe de mim dizer que
as arbitragens foram desas-
trosas. Até que tiveram um
índice bastante razoável no

geral. Mas que houve pro-
blemas, isso houve. E a cau-
sa da maioria desses proble-
mas foi nas laterais. Vamos
acabar com isso, doutor
Passo?

Agora o mais importante.
O sistema de chaves e esco-

lha arbitrária de locais de
jogos (por mais isento e ca-

paz que seja o árbitro) real-
mente não funciona, ê só
consultar os números finais
da classificação, para verifi-
car que houve injustiças.

Vou citar um exemplo:

quando o Coríntians perdeu
por 3 x 2. no Parque Antár-
tica, em São Paulo, para o
Coritiba, êle já estava cias-
sificado e não tinha maior
interesse no resultado da

partida, pelo grupo A. Não
digo que o Timão entregou
o jogo. Mas se aqueles dois

pontinhos valessem para a
classificação do Coríptians,
o Coritiba teria que jogar
um bolão ainda maior do

que o que jogou, para virar
aquele marcador, de 2 x 0

para 2x3. Digo isso de ai-
ma limpa, pois meu time
de menino, meu time de co-
ração, é o glorioso Coritiba.

Aquela partida serviu
ainda para demonstrar que
os chamados pequenos times
do Nacional têm condições
de enfrentar os bichos-pa-

pões de igual para igual, e
até de virar marcadores
adversos. Basta que se pre-
parem para o grande tor-
neio, como o fêz a grande
gente coxa-branca.

Então, o Nacional só tem
uma saída, ainda que com
riscos financeiros: o negócio
é ponto corrido, em dois
turnos, como nos campeona-
tos regionais. Cada um man-
da uma vez, contra todos os
adversários, em um turno, e
no outro vai jogar como vi-
sitante, em casa alheia. Sen-
sacional. E fácil. É só ter
um bocadinho de peito e
lembrar que Campeonato
Nacional é espetáculo, aci-
ma de tudo. E para os bons

jogos sempre há público. •
•——¦ ———ii
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A DECEPÇÃO FICA COM A TORCIDA Quando era maior a euforia das torcidas dos clubes ia classificados pelo critério inicial.
- .. ~ 

 a CBD resolveu mudar tudo e extinguir o fator renda oara efeito de classificação Muito1
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Allende, do Chile, deve ter-se agastado com seu hóspede Fidel. Não por

ernante £.&£!*? 
"° 8ram bem' maS P°r Causa de uma gafe um tant0 vexatória. Francisco Franco, go-

ua estime FinXp„J 
"KS 

T 
SUCeSS°r e 

? 
tr0n0 de Seu país es,á «uase 9arantid° I»'» um ramo deua est.rpe. Finalmente, a historia de um tapete velho que foi leiloado na Europa por um milhão He cruzeiros

A APOTEOSE

Foi tudo bem, na chegada
Fidel Castro ao Chile. 0'vogado 

guerrilheiro ficou
jito satisfeito com a aco-
ida, mas, como sempre, fa-
ti demais. E acabou dlzen-
>, ninguém sabe se uma
osserla ou se uma cortezia
cialista. De qualquer ma-

'ira, 
para muita gente foi

esmo uma gafe, uma vez
ie Fidel não ousaria ironi-
ir o seu amigo e aliado
lileno. Primeiro, uma píadi-
ia, dirigida a um declarado
imigo — e nisso não vai
?nhuma gafe, evidentemen-"Vocês 

deviam mandar
ípias do filme de minha
legada para Nixon ver". De-
)is, o que, em linguagem
irriqueira se chama de um
ute na canela: 

"Olhem, 
não

i se, quando Allende fôr
Cuba, vou conseguir reunir
da essa gente para recep-
:>ná-lo em Havana". Natu-
;mente, nem todos de sua
imitiva riram das piadas,
guma crítica lhe deve ter

¦ * 1*
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Fidel:
em bocas fecliadas
não entram moscas.

sido feita, porque dois dias
depois Fidel emendava:"Allende 

em Cuba terá uma
acolhida apoteótica". Antes
tarde do que nunca.

A MONARQUIA
As tendências monarquls

tas do generalíssimo Franco,"caudillo 
de Espana por la

gracia de Dios" — como di
zem as pesetas — são so
bejamente conhecidas. Tanto
que já decidiu indicar o rei.
seu sucessor, na pessoa do
príncipe Juan Carlos de Bour
bon y Bourbon. Agora, porém,
as possibilidades de um seu
descendente vir a acupar o
trono de Espanha já não são
remotas: é que sua neta Ma-
ria dei Carmen (20 anos),
funcionária destacada da em-
presa de aviação Ibéria, foi
pedida em casamento pelo
príncipe Alfonso de Bourbon
primo de Juan Carlos. Alfon-
so tem 35 anos. Se o casa-
mento se efetivar, os Franco
estarão integrados aos Bour-
bon, uma das mais tradicio-
nais famílias reais européias
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Franco:

há um trono no

futuro da Espanha.

E, eventualmente, com direi-
to ao trono da Espanha.

O TAPETE
Ouanto vale um tapete

persa? Nas 
"quinzenas 

de
tapetes", quando os magazi-
nes os oferecem em presta-
ções a perder de vista e por
preços de ocasião, as imita-
ções até que são baratas.
Mas, por mais caro que seja
o original, nenhum exemplar
há de existir, nem sob os pés
de Rehza Pahlevi, tão extrava-
gantemente custoso quanto
um recentemente leiloado na
Europa. O milionário que o
arrematou teve que deixar em
caixa o equivalente a um mi-
Ihão de cruzeiros. Um tapete
velho, há 26 anos fora de
uso, possivelmente com tufos
arrancados aqui e ali pelos
tacões de Goebbels, Goering
e o resto da quadrilha. Man-
chado de champanha saquea-
do nas adegas da França
ocupada. Valerá tanto dinhei-
ro? Ou o lance teria sido fei-
to num arroubo de idolatria?
O tapete pertenceu a Hitler.

método
para

guitarra
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MG — Método para gui-
tarra — Moderno e prático
— Uso da palhèta. Exer-
cicios para velocidade
Como solar praticamente

Cr$ 5.50

MBE — Método para baixo
eletrônico — Ritmos _ Es-
tudo SÒbre OS ,.,:,. Intx.
eletrônico — Ritmos _ Es-
tudo sobre os vários tons
— Exercícios para conheci-
mftntn no intlrumanln

SEGREDO» fll

'RENDA COM

> MAIS AVANÇADOS

/RODE ENSINO

JSICALPRÁTICO!

MVFA _ Adotado em mais
de 100 escolas em todo o
país. Bossa Nova, ritmos,
mudança de tom, acordes
dissonantes, etc.

Cr$ 8,00
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SBV — Todos os tons for-
mados em 3 casas diferen-
tes. Regra para formação
de qualquer tom em várias

posições.
Cr$ 9,00

M-B — Ritmos modernos.
Exercícios indispensáveis pa-
ra o desenvolvimento do ba-
terista. Com disco para me-
lhor orientação.

Cr$ 14,50

piano (Sistema Amyrton L.
lim), único no gênero, com
disco para melhor orientação.

Cr$ 11,00

SA — Regras fáceis para
determinar a seqüência ló-
glca dos acordes e posslbi-
litar ao principiante acom-
panhar qualquer música só-
nnho.

Cr$ 5,50

*v

- Várias músicas

aluno ootof

ndo

panhamento.

livro, 8 músicas
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M-V — Solos práticos pa- «TJT
r» violão. Único no gênero. '°o
Acompanhado de disco para
melhor orientação.

Cr$ 9,00
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Preencha o cupáo

¦baixo • envie para:

T-l _ Para seus filhos
aprenderem pelo método
mais fácil.

FERNANDO Ã£EVÊDO
Rua Barão dt Mesquita, 584- 1. ind ZC-11 - GB

Talafone: 238-3925 - Rio de Janeiro - Estado do Guanabara

Queira enviar o método

NomaRu« '~.ZZ.Z.r^Z"!Z!
Cid,d«  Estado

^.".ü'0, 
RMmb6l»° ***• S«*o ic"tcidas apanas as daspasas da corralo.

Juntamenta com os livros você racabari INTEIRAMENTE GRÁTIS - as Infor-
maçõas do curto da vlolio por corraspondáncia. sistema AUDIOVISUAL, orian-
taçio do Prof. Farnando Amado.



TV PROGRAMAS 2000
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Semana de 20 a 26 dc novembro

TV — SÀO PAULO

12,30 O HOJE.

© TITULARES DA NOTÍCIA

18,50 O JORNAL DA REI.

19,20 ID TELEJORNAL GAZETA.

19,30 O ULTRANOTICIAS.

19,45 O JORNAL NACIONAL.

20.35 fB TITULARES DA NOTICIA.

2C.4C O MAPPIN MOVIETONE

21.00 O FOCO DA NOTICIA (so
às sextas)

22,30 O ÚLTIMA EDIÇÃO.

01.00 O DIARIO DE SAO PAULO

NA TV

RADIO — SÀO PAULO

05,30

06,00

07.00

11.00

11.30

13,00

18.0C

18.30

20,00

21.00

22.00

22,30

24.00

MARCONI.

AMÉRICA.

BANDEIRANTES, NACIONAL,
TUPI, JOVEM PAN. PIRATI
NINGA, ELDORADO

NOVE DE JULHO.
RECORD.

ELDORADO (menos aos sá
bados).

CULTURA (menos aos sába-
dos).
JOVEM PAN.

RECORD.

SAO PAULO, PIRATININGA.

TUPI e ELDORADO (menos
aos sábados)

NOVE DE JULHO

NACIONAL.

TV - RIO

13.0C O HOJE.

O CORRESPONDENTES BRA

SILEIROS.

19,25 (B TV RIO NOTICIAS.

19.40 O JORNAL NACIONAL

22.30 O ÚLTIMA EDIÇÃO

RÁDIO — RIO

00.30 COPACABANA

06.00 NACIONAL (menos aos sába
dos).

06,30 MAUA (só aos domingos).
07,00 GLOBO, TUPI e METROPOLI-

TANA (domingo também).
13,00 RIO DE JANEIRO (só aos do-

mingos).
18.30 METROPOLITANA (menos aos

sábados).

23,00 MAUA, RIO DE JANEIRO.

24,00 NACIONAL (só aos domin-

gos)

¦3_____9
20 di- novembm

SÃO PAULO

14.00 O CAMPEÕES DE BILHETE
RIA — Filme 

"Signo 
de

Aires", com Susan Peter. Ale-
xander Knox e Ann Garner

22.30 .fl CINE MISTÉRIO — A
Cabeça Satânica", com Andra
Morell e Barbara Shelley.

23.0C O CINE MILIONÁRIO -
"As 

Bonecas", com Gina loi-

^^¦fl -*^ _^B^t?€u^^B

lobrigida. Virna List. El ke
Sommer e Monica Vitti.

24.00 O SÁBADO A NOITE NO
CINEMA — Com dois filmes
"Pavilhão 

Sete", com Gre-

gory Peck e Tony Curtis.
"Pistoleiros 

em Ação", com
Bill Eliott e Stanfor Solly.

01,00 O RONDA DA MADRUGA-
DA — A partir desse horário,
teatro, filmes e seriados

RIO
12.00 O A. P. SHOW — Progra

ma variado com apresentação
de Aerton Perlingeiro.

14.30 (B PROGRAMA CÉSAR DE
ALENCAR - Calouros, prê-
mios e brincadeiras.

18,00 O PROGRAMA J. SILVES-
TRE — Completando trinta
anos de profissão, J. Silvestre
será hoje entrevistado por
personalidades Vai também

. J"_SjHBmÚ£d m__M aasssa.

esclarecer por que quer
abandonar a televisão em 72.

20,00 CB GIGANTES DO RINGUE —

Luta livre.
24.00 O SÁBADO A NOITE NO

CINEMA — Dois filmes de
longa-metragem

¦¦m.',ii:i*i
21 dc novembro

SÀO PAULO

11.30 O PROGRAMA SILVIO SAN-
TOS — Oito horas de show
com música, calouros e en
trevistas.

17.00 O PROGRAMA FLAVIO CA-
VALCANTI — Concursos, mú-
sicas e entrevistas.

20.00 O A HORA DO BOLINHA -

fljft ^^ T
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Calouros. Apresentação de
Edson 

"Bolinha' 
Cury.

21.0C O CALOUROS CULTURA -

Nova forma de tratar o ca
louro, incentivando-o e apon-
tando construtivamente suas
falhas. Apresentação de Dio-

go Pacheco.
24,00 O SESSÃO DA MEIA-NOITE

— "A 
Beira do Abismo", com

Jeffrey Hunter e Marshall
Thompson.

RIO
10.00 O CONCERTOS PARA A

JUVENTUDE - Este proara-
ma faz parte do plano Mi-
nerva do Ministério da Edu-
cação e Cultura.

11,45 O PROGRAMA SILVIO SAN-
TOS — Oito horas de show
variado.

17.00 Q PROGRAMA FLAVIO CA-

VALCANTI — Concursos, mu

sica e entrevistas

20.00 O A HORA DA BUZINA -

Programa de calouros com

apresentação de Chacrinha

8_ME
22 de novembro

SÃO PAULO

¦
20.45 O FAÇA HUMOR. NÀO FA

ÇA A GUERRA - Humoris-
tico com Jô Soares e Renato
Corte Real.

21,00 B MR. DEEDS — Novo se
riado de comédias. Mr. Deeds
é o diretor de um jornal que
recebe uma herança fabulosa
Mas êle não se interessa

pelo dinheiro. Seu negócio
mesmo é tocar tuba.
O OSCAR — "Suave 

É a
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Noite (1962). com Jennifer
Jones, Jason Robards, Joan
Fontaine e Paul Lukas.

23,20 O CIDADE SEM DEUS —

Ryan 0'Neal, o 
"Mr. 

Love
Story", é o galã desta novela
Simpático, sorridente, cheio
de vida.

RIO

20.00 CD HEBE CAMARGO SHOW

20.30 O FAÇA HUMOR, NAO FA-

ÇA A GUERRA - Humorísti

V&>jL>s * te» 1
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co com Jô Soares e Renato
Corte Real.

O BIBI AO VIVO - Show
variado com apresentação de
Bibi Ferreira.

22.00 O JOGO LIMPO — Programa
de entrevistas esportivas
Apresentação de Sérgio Bit
tencourt e Vera Fischer.

23,10 CB CINEMA — Filme de lon

ga-metragem.

24.00 Q SESSÃO DA MEIA-NOITE
—- Filme de longa-metragem

l_w£r"v3Br
l

nP^p ar novo sabor!nova ernbalagem!
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TV PROGRAMAS 2000

nu
23 de novembro

SÀO PAULO

20,30 Q FLAVIO ESPECIAL - Mú-
sica. competição e entrevista

2C.45 O ALÔ BRASIL, AQUELE
ABRAÇO! - Show variado
com Murilo Nery, Aracy de
Almeida. Armando Marques
e outros

20.50 O PRAÇA DA ALEGRIA 
Humorístico produzido por
Manoel da Nóbrega com
Consuelo Leandro, Borges de
Barros. Zilda Cardoso, e ou-
tros

21.0C O MUNDO SILENCIOSO
22,00 O MISSÃO IMPOSSÍVEL

Série de espionagem
23,10 O FITA BRASILEIRA

BssKnl
24 de novembro

SÁO PAULO

20,30 O CIDINHA LIVRE ~ Músi
ca, entrevistas, brincadeiras
Apresentação de Cidinha
Campos

20,50 O BRONCO TOTAL - Co
média com Ronald Go'ias

21.00 O ÁFRICA - Documenta
rio sobre a realidade política
do continente negro.

CB NOSSO CINEMA

O

Homem dos Papagaios' com
Hélio Souto, Eva Wilma e
Arrelia.

RIO

12.0U O PROGRAMA EDNA SA-
VAGET — Dedicado à mulher

14.00 Q SESSÃO DAS DUAS -
Filme de longa-metragem

20,30 Q ALÔ BRASIL, AQUELE
ABRAÇO! - Show variado
com Murilo Nery, Aríete Sal-

"Lá
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grimas do Céu", com Burt
Lancaster e Katherine He-
pburn

23.10 O LONGA-METRAGEM -"Canção 
Noturna", com Dana

Andrews, Merle Oberon e
Ethel Barrymore.

RIO
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20,00 CB PRAÇA DA ALEGRIA -
Humorístico produzido por
Manoel da Nóbrega, com Wal-
ter cTAvila, Consuelo Leandro.
Zilda Cardoso e outros

20,30

les, Lilico, José Fernandes.
Wanderléa.

20.30 O CAFÉ SEM CONCERTO
— Humorístico com Nélia
Paula, Castrinho, Dedé Santa-
na.

22,05 O CIDADE SEM DEUS —
Seriado americano, com Ryan
0'Neal.

J2.40 
O GUNSMOKE - Faroeste

22,45 CB FUTEBOL - Comentário

O DISCOTECA DO CHACRI

h»^i EaS li
|>~9hiBF

NHA — Os melhores do disco.

20,30 Q A GRANDE NOITE —

Musical de gala.

21,40 03 SHOW DE TURISMO -
Apresentação de Paulo Monte
e Vera Fischer.

22,40 O GLOBO ESPECIAL - A
ser programado

¦ia mwmm
25 de novembro

SAO PAULO

20.30 Q SUA MAJESTADE O IBOPE

¦gjP^- ^BIM

Representantes de diferen-

tes classes sociais julgam
uma atração de Sílvio Santos

20,45 O BALANÇA MAS NAO CAI
Humorístico com Zé Trin-

dade, Wilza Carla, Lilico. e
outros.

21.00 Q APLAUSO - Teleteatro
dirigido por Carlos Manga,
com elenco da TV Record.

23,00 CD GENTE MUITO IMPOR-
TANTE — Entrevistas

RIO

17,30 O A FAMÍLIA DÔ-RÉ-MI.
20,00 CB O BECO DA MILONGA -

Humorístico.

20,30 O BALANÇA MAS NAO CAI

M W

— Humorístico com Zé Trin-
dade, Wilza Carla, Lilico e
outros.

O CIDINHA LIVRE - Músi
ca, entrevistas e brincadei-
ras. Apresentação de Cidi-
nha Campos.

23,15 Q GRAND PRIX - Progra-
ma sobre automobilismo

23,45 O NOITE NO CINEMA - Fil-
me de longa-metragem.

24,00 Q SESSÃO DA MEIA-NOITE
— Filme de longa-metragem

26 de novembro

SÀO PAULO

20.30 O MÚSICA DIVINA MÚSICA
— Sonata para flauta, harpa
e viola de Debussy com o
Trio Dworecki

20.40 O CLUBE DOS ARTISTAS -
Show variado com apresenta-
ção de Ayrton Rodrigues
O SEXTA-FEIRA NOBRE -"Chico 

Anísio Especial" —
Excepcionalmente gravado em
São Paulo, está variado, mui-
to humor, música e bale

21,00 CB NOSSO CINEMA  "Cor-

20,45
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sário sem Pátria", com Yul
Brynner e Charlton Heston

22,00 O TOM JONES - Musical
importado com o popular
cantor e convidados.

22,45 O SESSÃO DE GALA -
Filme de longa-metragem.

RIO

20,00 CB BRONCO TOTAL - Co
média com Ronald Golias.

20,30 Q SEXTA-FEIRA NOBRE -

Chico Anízio Especial"
Show variado com muito hu-
mor, música e bale.

O CENTRAL DO RISO —
Humorístico.

22,40 O SESSÃO DE GALA - Fil-
me de longa-metragem.

23,50 O NOITE NO CINEMA -
Filme de longa-metragem.

24,00 O SESSÃO DA MEIA-NOITE
— Filme de longa-metragem.
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"Slow-Motion", o tira-teima volta o lance
para V. ver de novo, em câmara lenta!
Aos sábados e domingos, acompanhe Jornadas Esportivas
da TV Cultura. À noite, a partir das 22 h, sempre
um grande jogo com o "Slow-Motion". Às 2as.-feiras,
mais atrações em É Hora do Esporte, 22h30.

¦_-TV 2 CULTURA

mm&

procure nas bancas as revistas
que são a favor uo bom humor:

ÍÊMB? TIO PATINHAS
p__ac_)_

NOSSA OPINIÃO

S.O.S. PARA
MOACYR

Quem 

se recorda de
Moacyr Franco fa-

/endo sucesso pela TV
F.xcelsior, Canal 9? Na-

quela época do auditório
da rua Nestor Pestana
(São Paulo), em progra-
mas que eram produzidos
pelo Glauro Couto e pelo
Jacques Netter? Quem se
lembra, posteriormente,
do mesmo Moacyr, então
com menos audiência,
sendo jogado de um ho-
rário para outro na inde-
cisa TV Record, que não
soube aproveitá-lo bem?

Pois esse mesmo Moa-
cyr, seu seguro e talen-
toso filho, o Guto, mui-
tas outras crianças, bale
(zinho), humor e muita
simpatia estão agora reu-
nidos na Rede Globo,
exatamente como antes
estiveram na Excelsior e
na Record. Sem nada de
novo mas, para felicida-
de geral dos espectado-
res, com a mesma diver-
tida espontaneidade.

Nesse "Moacyr Espe-
ciai" correspondente a
novembro (5/11), enfeita-
dinho e bem cortado,
Mièle, Bôscoli e Augusto
César Vanucci (os produ-
tores) não fizeram nada
mais do que caracterizar
o que os espectadores es-

peravam assistir: Moacyr
contracenando com Guto,
Moacyr cantando, Moa-
cyr entrevistando (crian-
ças), Moacyr entrevistan-
do (Chacrinha) à base
da glosação. Moacyr con-
traeenando (com José
Levvgoy) num antiquís-
simo quadro que o Mar-
cos César (redator) deve
ter desenterrado do seu
museu de quebra-ga-
lhos. . . e, até, esse (mui-
to agradável) Mendigo
— o personagem que foi
o responsável pela subi-
da vertiginosa do seu
criador — num saudoso
número que já havíamos

s*C^^^7^f^w^~T_*"*~"~i
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visto (havia outro corpo
de baile) num show cha-
mado "O 

Riso É o Li-
mite", que a TV Rio
apresentava aos sábados
no seu auditório.

De novidade (novida-
de?) os espectadores ou-
viram a voz de Pele e
viram alguns teipes do
Rei num estádio (Mara-
cana) vazio enquanto
Moacyr cantava uma
canção composta por êle
(preferimos Pele como

jogador).

Sendo so uma vez p
mês, acreditamos que
ria justo e oportuno (;
ra Moacyr e seus fi
espectadores) reestrutuiar
esse "Especial" 

dan Io
ao comediante-cantor
chance de mostrar out,.v
facetas (inéditas) do s:u
imenso talento. Ele e

precisando, urgentemen i
de alguns Arapuãs q
se preocupem em "d'

cobrir" outros veios qat
êle traz em seu in e
rior.

TRÁGICA CINDERELA

_M_ __^v^rJ" 
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A inda voltaremos a es-

¦**• crever sobre o "Pro-

grama Sílvio Santos",
Rede Globo de Televi-
são. Nesta edição, vamos
nos limitar a abordar
"Boa Noite Cinderela",
o quadro que fecha as
audições, todos os do-
mingos.

Há quem ligue o tele-
visor, às li da manhã,
e acompanhe o programa
de fio a pavio, até o co-
mêço da noite, exclusiva-
mente para ver esta par-
te; outros, com mais afa-
zeres, preferem só ver o
"Programa 

Sílvio San-
tos" quando chega a hora
fatal do "Boa Noite".
Eles são unânimes em
afirmar que se deliciam
com as ingênuas respos-
tinhas das candidatas às
(nem sempre compatíveis)

perguntas do animador
e se emocionam (até as
lágrimas) com as tragè-
diazinhas de cada uma.

Um segundo grupo, ra-
dicalmente contrário ao

primeiro, chega a escre-
cer aos jornais malhan-
do (sem economizar ad-

jetivos) 
"a exposição ridí-

cuia de dramas que se
faz no programa em

questão, envolvendo ingê-
nuas e inocentes criatu-
ras".

Entre uma e outra
opinião, preferimos nos
situar como contempori-
zadores. "Boa Noite Cin-
derela" é, sem dúvida,
uma das atrações do
"Programa 

Sílvio San-
tos". Porque mostra e en-

volve crianças com si a

genuínas e cativantes p :
sonalidades. Conseqüer í
mente — e aí entra
nosso reparo — é mu ti
importante que se d st
(e se cuide) melhor g

perguntas que são fei at
às meninas que, inoc n
temente, estão ali p
ganhar presentes (ex<
sivamente) e não p
fazerem o espetác
(embora o façam).

Outro reparo: é i
mento de se suavizar
dramáticas (e até dei

gógicas) histórias (ou
tórias) que as afoitas
mães escrevem aos pn
tores no afã de sem
lizá-Ios. Até seria o c
de se sugerir (se o Si
Santos nos permite)
a parte 

"dramática" 
i m

tada pelos pais deix
de ser narrada e.
substituição, fossem i >n
tadas as historinhas »r
mais das crianças i >r
mais que sonham pos ui
o "mundão" 

de prese te

que é oferecido sema a!
mente.

Acreditamos
Noite Cinderela
vés de desservir (cc n<
dizem os seus crític- si

poderá se tornar  c ,n

algumas medidas antile
magógicas — motivo dl
incentivo a todas as cri
ancas para que elas i ã<
se condicionem aô fit<
de só poderem gania:
seus brinquedos se foi -n
"tragicamente" 

pobres o
"dramaticamente" 

btfeii
zes.

que 
" >ej
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intervalo para conversa I

HERÓIS
'ASSIVOS

Senhor Diretor: Por
ue os heróis das nove-

as são tâo bobocas? Te-
ho reparado que. na
íaior parte das estórias,
ação está sempre a fa-

or do vilão, êle sempre
jsca um meio de atingir
.•us fins, mesmo que
ja por meios desones-
n. O mocinho se limita

esperar que alguma
jisa caia do céu e, no
nal da novela, por um
isse de mágica, acaba
.•ncendo a parada e fi-
indo com a mocinha,
or isso é que os finais

absurdos e não cor-
spondem ao resto da
stória. Daqui a pouco
tmos todos torcer para
ie o vilão leve a me-
.or.
era Lúcia Bonardi —

tbeirão Preto, SP

Trata-se de uma velha
cnica usada pelos auto-

para provocar a in-

inação dos telespecta-
>res e criar a expectati-

de que o herói con-
:a vencer. Uma novela
ie tivesse um herói mui-

advo acabaria no ter-
'ro capítulo.

)MZÉ
XLOU CERTO

Senhor Diretor: Nunca
demais a gente insistir
m assunto sério como

se que o compositor
¦mZé abordou no n.°
I de INTERVALO
00. Êle fala da neces-
!adc de se montar um
luema sólido para a
isica popular brasileira.
/. êle: "Hoje, 

no Brasil.
legócio é ter confiança
sorte e em Nosso Se-

or". O mais grave é
• TomZé tem razão
> apenas no que diz
peito à música. Veja,
exemplo, o que acon-

' e com a literatura. Li-
1 s sendo vendidos a 1

'eiro, não porque as
oras tenham atingido
alto nível de produ-

s mas, ao contrário,
que funcionam precà-
ente e são obrigadas
luidar para sobrevi-
Parece-me que o país
montando uma estru-

a sólida em certos se-
£s e em outros ainda

1 ntinuamos a passo de
1 taruga. Por que IN-

;:RVALO 2000 não
1 va^ a sério o problema
! não faz uma série de
i portagens com gente

< tendida em planeja-
1 ento, para se saber em
i -ie pontos o Brasil está

precisando de atenção es
pecial?
Renato A. Gonzaga —
Rio de Janeiro, GB

¦ O Brasil é um pais
em desenvolvimento e
necessita de atenção es-

pecial em muitos setores.
Acontece que os recursos
ainda não são suficientes

para atender a todos e,

por uma questão de prio-
ridade, a música, a lite-
ratura, a cultura em ge-
ral, estão sendo tempo-
ràhamente prejudicadas.
Acreditamos que umu
vez solucionados proble-
mas básicos de educação,
saúde, habitação, trans-

porte, etc, o governo co-
me cará a canalizar recur-
sos mais amplos para o
setor cultural.

MÉI&& tym \k\ 
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TomZé está
com a razão.

BAIXO NÍVEL
NA TV

Senhor Diretor: Os di-
retores de TV promete-
ram que a programação
das emissoras iria melho-
rar de nível. O governo
se manifestou a respeito
e houve até uma ameaça
de intervenção, se a coisa
não mudasse. Os progra-
mas tipo "mundo 

cão"
diminuíram sua agressivi-
dade mas parece que isso
nào Dasta, o problema é
bem mais sério. As emis-
soras têm a obrigação de
oferecer programas de
melhor qualidade, porque
afinal os espectadores
recebem uma avalancha
de comerciais e isso já é
um preço bem alto, que
merece um pouco de con-

sideraçáo. O público con-
tinua a ser tratado com
total displicência pelos"donos" 

do vídeo, como
se a maioria dos brasilei-
ros não passasse de dé-
beis mentais. Uma revis-
ta como INTERVALO
2000 tem o dever de in-
sistir na questão e defen-
der os milhões de teles-
pectadores que não sa-
hem a quem reclamar. A
desculpa de que o povo
quer mesmo êssc tipo de
programas não se justi-
fica. Há programas bons
que atingem altos índices
de audiência.
Daniel Fernandes Bello
— São Paulo

¦ Estamos certos de que
os diretores das emisso-
ras pretendem realmente
cumprir a promessa e
melhorar o nível dos pro-

gramas. Acontece cue
isso náo é fácil e u
exigir grandes transfor-
mações nos qua ros de

pessoal e no orç mento
das emissoras. A impro-
visação deverá dar lugar
ao profissionalismo res-

ponsável e os bons pro-
fissionais custam caro.
Além disso, o público
também contribuiu para
esse estado de coisas,

prestigiando durante anos

programas de nível bai-
xíssimo. A mudança é
realmente necessária, mas
não pode ser "inventada"

em dois meses. Caso con-
trário, não seria uma
verdadeira mudança.

MUNDO
SILENCIOSO

Senhor Diretor: Gos-
taria de saber se os do-
cumentários para a TV
custam muito caro e se
as emissoras poderiam
incluir em sua programa-
ção filmes como esse ma-
ravilhoso "Mundo 

Silen-
cioso", apresentado pela
TV Cultura de São Pau-
Io. Creio que isso con-
tribuiria muito para se
atingir um melhor nível
na programação.
l.iane Franco —
São Paulo

¦ O documentário a que
você se refere, de Jnc-

quês Cousteau, é real-
mente de alto nível. Não
seria difícil encontrar, no
mercado internacional,
dezenas de filmes da mes-
ma categoria, a um custo
acessível. Sua carta vale
como sugestão para nos*
sas emissoras.

Para seus cabelos

Para sua cútis

Para seu banho diário
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SABONETE BENJOIM
Q RANADO

GLICERINADO

NÃO VEDA OS POROS
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-^—_________

DIVIRTA-SE
por l.iliumi

PALAVRAS CRUZADASrALMVnMO UnU^HUMO 2

i*tH A- mjA ^Bf^j_A

5—i—p | i—!¦¦"*—p—p~ ~s—^—n—I ^—gjn—7.—

ís Bie r? "¦¦¦18 Ti

""¦¦fi ~S» mm

^¦j 
.'¦•• ¦¦ MB 27

Hi' Hl'' IH ^B

Íl 32 H|

i*"" in ' 
imW5

¦ 41 H| 42-1 Ul" 11 1 r 1 11 w 1 i ! 1 I
i

HORIZONTAIS

1 Depois de casado
6 Sobrenome do ator da

foto n.° 2
13 Anda muito poluído
15 Os pais dos pais
16 Ornado de tlòres
18 Caminho, rota

Cí) — Queima com água
21—0 que viaja
22 — O produtor De Lau-

rentiis
23 — Símbolo do alumínio
24 — É oposto à virtude
25 — Pronome oblíquo
26 — Nome da protagonista da

novela da foto n.° 1
28 — Indivíduo muito parecido

com outro

29
30

31

33

34

35

36

37
39

40

41
42

43

44

45

Compaixão
Nome do elegante ex-
noivo da moça da foto
n.° 4

Escondido
Anel nas vogais
Alimenta o cavalo
Pedra de moinho
Sem curvas (fem.)
Remetidas, mandadas.
A "estrada" 

do navio
Tecido fino

Que vem antes.
Foi santa a última de
Cristo

Iniciais da Elis
Dão rosas

Muito gordos

VERTICAIS

— Pula de galho em galho
— Garantia
— Ralação
— é em inglês
— Profissão
— Volume saliente, pança
— Período histórico
— Lerdo, vagaroso
— Uma erva para chá

10 Cântico em louvor
11 Laço apertado
12 Princípio, procedência
13 Deus egípcio do sol
14 0 "r" do alfabeto grego
17 Casta, espécie
19 — Juntar
21 — É curta a do míope
22 — Casou-se recentemente

com a da foto n.° 3

24
26
27

29
30
12
33
34
35
37
38
39
40
41
42

Regressar, retornar
Conserto, restauração
Pequena fruta silvestre
(pi.)
0 Ibrahim, colunista so-
ciai
Junto com direito
Um cubo para jogar
Acreditar
Prefixo . . . que se opõe
Onde atracam os navios
ê o quinto no ano
Nome da letra "N"

Raiva
Divide o ano por doze
A igreja principal
Campeão . . no baralho
Símbolo químico do cé-
rio

O ENIGMA

A certa hora da noite, toi
ouvido um grito. Todos oue sai
ram à rua viram um homen
correndo e uma mulher choran
do Ao lado dela. uma bolsa
aberta com todas as coisas es-
palhadas pelo chão. Alguém pe
diu para não mexer em nada
e chamaram imediatamente a

polícia. Quando o inspetor Fox
chejjou, olhou para as coisas no
chão e fêz algumas perguntas
sóbre o agressor. Ela não o vira
direito, por causa da escuridão
mas disse que talvez desse para
identificá-lo. Quando as coisas
foram recolhidas, a mulher no
tou, com espanto, que tinha su
mido o anel de brilhantes que

LÚCIO iMATEUSl SIKAÂO

© Jl ®
ela usara naquela noite num.
festa e que guardara na bolsa
O inspetor perguntou se o ane
estava no seguro. Estava. ÊK
levou a mulher até a delegacia
Em seguida foram presos trê-
elementos que podiam ter pra
ticado o roubo. A mulher olhoi
bem para eles e não reconhecei
nenhum. O inspetor então dei
xou dois irem embora, detendi
um deles e a mulher. Depois di
um interrogatório, o inspeto
descobriu que a mulher tinh
mentido e agira de acordo cor.
o homem para receber o prê
mio do seguro.

Como o inspetor suspeitou d
mulher? E quem era o ladrão

A GRADE
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Ache as palavras correspondentes as definições
abaixo e guiando-se pelas letras já marcadas no
esquema complete-o horizontal e verticalmente.
(ATENÇÃO: as definições não estão na ordem.)

Ave negra de rapina
O sobrenome da Bri-

gitte — Empurra a bola
do bilhar — A capital da
Tchecoslovaquia — O me-
tal mais cobiçado — Pu-
blicação anual — Antigo
território . .. azedo —

Muito gordos — Famoso

Autran do teatro — Sa-

lão em que se joga (pi.)
Passar no ralador —

Sossegai, serenar — O
Wells do cinema — A
cadeiia do rei — () pato

azarado do Walt Disney
Causar ira — Tapa

desferido na face — O
Bornay do carnaval — O
nosso ritmo — De você

Da atualidade — O
famoso Brando — Rela-
tivo ao gato — O espi-
rito do mal — São feitas
de cera — Borda de um
tecido — é aramado o
dc futebol — O que abu
sa do poder — Filamen-
to de tecido nervoso.

Respostas na pág. SS
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Este anúncio vai ter muita repercussão. Êle tem Eco.

t f* %i) 1 
^ 

#Ct Vw

^ 
Jt/^ ^^fcjfO? 

vao comprar a^oes mais sensauonni^^^H

y para

^Mv 
^ 

«Y liral mais^^^H

M§2S^^l ^^reconhece-lo: maior.
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Eco, o I tau faz urn

tiiuiroboo cuida do luluio,MiffrQ-^n WT ilMar^..m 
de vida 

para Voce.
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jfl|Hb<~ Distribuidoras Auinri/?ui;N |
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I um 
piano dc investimento do Fundo ItauM
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M Não tenha dúvida, os técnicos do Eco

Oj vão comprar as ações mais sensacionai

MM0 para Você. E 
quando resolver

t lirar o seu dinheiro, Você não vai mais

^^reconhecê-lo: 
ele estará muito maior.

¦^ Ao entrar para o Eco, o Itaú faz um

seguro de vida 
para Você.

Assim Você 
pode investir sossegado que

sua família estará garantida.

Nossa intenção é abalar as

estruturas da sua vida. Este é um^

anúncio de Eco. Eco significa

Economia Crescente Organizada.

Significa que Você não 
precisa

viver o presente pensando no

futuro. Eco cuida do futuroJ

enquanto Você vive o 
presente]

Para

entender Eco,

pense assim: rentabilidade,

_ 
segurança e liquidez

[dinheiro que Você 
põe no Eco,

Você tira 
quando quiser). Portanto,

de hoje em diante, leve, todo mês,

um 
pouco de dinheiro 

para o Eco.

Você encontrará Eco nas 308

agências do Banco Itaú América,

com os Agentes Autônomos da

Itaudist e nas Corretoras e

Distribuidoras Autnri/;i(l;is

É um plano de investimento do Fundo Itaú

Em matéria de Eco, é muito fácil aplicar:

50, 100, 200 cruzeiros 
- 

quanto 
Você 

puder.

Os técnicos do Itaú pegam êsse

dinheiro, juntam com o de centenas de

outros participantes do Ecoe compram

ações na Bolsa. Fazer isto nao tem mistcrio

para êles. Foram êles que fizeram o

Fundo Itaú render mais de 1.000% em 5 anos.

Fundo Itaú de Investimento

K

t



Chegou a gotinha 
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terrível e

Wi
com amoníaco

para limpeza pesada.


