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Oval e retangular: escolha
o formato que li* convém

Um banho vala multei * p«fo bem-estar, o frescor, o
reconfôrto que lhe dá o $m Sabonete Vale Quartfo Pesa.
Mas, compare também o preço e o tamanho; não custa mais
e, no formato oval, é o maior de todos - o mais econômico.
Experimente contar quantos banhos você pode tomar! im
cruzeiros, um banho com o seu Sabonete Vale Quanto Pesa
custa quase nada. Maior no tamanho, menor no custo, porbanho, como rende um Vaie Quanto Pesa!

VALE QUANTO PESA

Perfumaria Lopes — orgon/zaçâo brasileira de âmbito nacional
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l?OI na casa de seu filho Pery, étà
-A1 São Paulo, que fomos encon-
rar Dalva cie Oliveira. Ela estava

na capital paulista para - sé apre-
, sentar nuni programa de Televisão,

ao lado do filho, e se encontrava
ospedada na casa. dele. Quando
negamos à casa (que fica perto

aeroporto de Congonhas) fomos
ontrá-los numa alegre reunião

familiar. Além de Dalva e da es
de Pery, D. Cleyde, lá também e
vam sua: S

acompanhada da filha mais nova.
Cléia. Depois das saudações iniciais'
e de Pery tér-nos' mostrado a cà-
rabina que comprou para defender
a casa contra possíveis; assaltantes,
contou-nos que está ensinando a es-
posa a atirar e que mantém a arma
sempre carregada para evitar, susv
presas desagradáveis. A caisá já es-
tá com a sua decoração completa,
inclusive um telefone antiguíssimo.
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que serve de ornamento e é de uti-
lidade., também, pois funciona liga-
do a um dos ramais do telefone da
residência. Dalva nos diz:— Quero esclarecer que ainda

não fiz operação plástica no rosto,
mas desejo fazê-la em breve. Se
houvesse feito plástica acham queeu deixaria meu nariz como está,
bem como meus olhos etc? O quehouve, realmente: fiz uma séria
operação, em regime de urgência
e quase não voltava da mesa de
operações. Isso aconteceu em junhoe até hoje ainda estou em tratamen-
to. Devo minha vida ao Dr. Ângelo
Filpo, em cuja casa de saúde, em
Madureira, fui operada. Foi êle
mesmo quem me operou, e fêz quês-tão disto. Na realidade, na mesma
ocasião, fiz duas operações, poisquando terminou a primeira e metransportavam para o quarto, tive
um edema e tiveram que fazer ou-tra. Estive praticamente morta du-rante mais de um minuto e tive-
ram que fazer massagens e dar-me
oito litros de sangue em transfusão.
Os efeitos de minha doença ainda
não estão de todo desaparecidos, poristo ainda tenho o rosto um poucoinchado, o que alguns atribuíram à
operação plástica. Antes fosse!

Elogiamos o penteado de Dalva
de Oliveira, ela sorri e nos conta:— Acho que enganei vocês tam-
bém. Não é o meu cabelo natural,
mas sim uma peruca que mandei fa-
zer e que me custou 200 mil cru-
zeiros. Além das naturais conve-
niências das perucas, havia ainda o
fato de que meu estado de saúde na
ocasião em que recomecei a traba-
lhar não me permitia ficar sentada
durante horas num salão de cabelei-
reiro Gostaria também de explicar
aos meus fãs em todo o Brasil, que

não os desprezei, como já alguns
me disseram em cartas. É que com
a operação e o tratamento que aindasigo, estava proibida pelo médico,
de viajar e só agora tenho permis-são para pequenas viagens como
esta a São Paulo. Tão logo receba
dispensa final do meu médico, vousaldar todos os meus compromissos
anteriores, e os futuros para agra-
decer ao carinho dos que tanto meincentivam.

Perguntamos sobre sua filhinha eDalva como toda mãe fala com or-
guino:

— Minha Gigi está com 10 anos,
completados no dia 5 de setembro!
Mas não houve festa, este ano, poreu estar doente. Será, no entanto,
dentro de um mês, para marcar
também a despedida de Gigi e demeu marido, Tito Climent, que vão
para a Argentina em dezembro. Gigivai continuar seus estudos lá, in-clusive os cursos de bale e piano,mas antes vai dançar um solo numafesta aqui no Brasil, no Rio, emnovembro. Nossa casa em BuenosAires, está sendo preparada pela fa-mília de Tito para a nossa chegada.
Ia me esquecendo de dizer que eutambém vou para Buenos Aires, massomente no ano que vem, depois doCarnaval. Tito vai em dezembro,
pois foi contratado por uma estação
de TV para estrelar e~ produzir um
programa, e também, por uma com-
panhia cinematográfica, para a qualdirigirá e interpretará dois filmes
baseados em argumentos dele. De-
pois de cumprir todos os meus com-
promjssos aqui no Brasil, irei, emfins de março para a Argentina, on-
de eu, Tito e Gigi, vamos morar
definitivamente, só voltando ao Bra-
sii para as temporadas e visitar osfilhos e possíveis netos.
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Oom o filho e a nora, Dalva de Oliveira faz uma festa em famí-na. Nas fotos aparecem também a sogrra e a cunhada de Peryl , ¦ / r ';r.:*::;:|'
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O PAULISTA JAIR RODRIGUES í O NÔVÔ DO SUCESSO
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^(¦¦¦fcfe^ A mímica de Jair Rodrigues e to^ô^r^lpi^é^:^T ^^^Sbf >^
^^H^à Ben aderiu e canta, na ha^ f§fmà^|n4ai,.^^W^^ \r
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É3.LÊ é o cantor que está fazendo sucesso impressio-
1^ nante: chama-se Jair Rodrigues e nasceu em Iga-
rapava, pequena cidade paulista, perto de Ribeirão Prê-
to. Com um ano de idade foi com sua família para
Nova Europa, ali perto de Araraquara. Lá em Nova
Europa descobriu sua vocação de cantor, quando co-
meçou a cantar no grupo coral* da Igreja. E, assim se
conta a história do lançador desse "Eu Não Estou
Fazendo Nada... '•' Quando Jair tinha 16 anos sua famí-
lia mudou-se para São Carlos. Ali, teve sua primeira
experiência ao microfone quando cantou na Rádio São
Carlos; em 1957, mas apenas como amador. Cantou du-
rante um ano e participava de todos os bailes e festas
familiares dá cidade. Depois, foi inaugurada a Rádio
Progresso de São Carlos e Jair passou a cantar lá, tam-
bém. Já era profissional. Sua carreira de cantor come-
cava. De dia, trabalhava como oficial de calceiro, numa
alfaiataria. Mais tarde, foi trabalhar na oficina mecânica
de um amigo que conheceu no Tiro de Guerra.. Esse
amigo o apresentou então ao Sr. Mariano, dono do
restaurante "Bambu", onde havia também música para
dançar. Jair Rodrigues fêz ali uma grande temporada
como cantor do conjunto de música dançante.

Duas eram as paixões do rapaz: música e futebol.
Gostava demais de uma "pelada" e fazia parte do time
do "Vai quem quer", onde jogava de lateral-esquerdo.
Começou a fazer nome como craque de futebol e ia
treinar no Bandeirantes, um time de profissionais,
quando na véspera do treino foi jogar pelo "Vai quem
quer". A peleja foi contra um adversário que resol-
v.eu endurecer o jogo, e num lance, Jair levou um
pontapé no joelho direito. Este inchou, teve que levar
alguns pontos na perna, ficando sem poder andar por
alguns dias. Perdeu sua chance de treinar no Bandei-
rantes e sua mãe o chamou para uma conversa séria.
Ela lhè falou que êle não poderia fazer as duas coisas:
cantar e jogar futebol. Assim teria que se rlecidir. Como
não podia jogar, na ocasião, decidiu definitivamente
pelo canto.

Todo mundo quer aprender, com êle, como
é a gesticulação famosa.. Ei-lo dando au-
Ias ao Jair de Taumaturgo. Que aprendeu

Foi, então, que seu mano Jairo, seu maior incenti-
vador, o levou para São Paulo, para sua casa. Traba-
lha,\a de dia como alfaiate e de noite percorria os pro-
gramas de calouros. O mano o levou para cantar em
bailes e pequenas boates de São Paulo. Foi numa dessas
casas que foi visto por Venâncio e Corumbá, que o
apresentaram ao Adail Lessa, da Philips. Dois meses
depois gravava "Coincidência", um samba-canção e"Balada do Homem Com Deus". Não era seu gênero,
mas gravou cumprindo instruções que recebeu. Pouco
depois foi crooner da boate Djalma's e foi visto lá pelo
Alfredo Borba, que assumira a direção artística da
Philips. Borba queria lançar um sambista "nas águas"
do Noite Ilustrada e quando ouviu Jair percebeu que
o descobrira. Foi então que êle gravou "Tem Bobo
Para Tudo" e "O Morro Não Tem Vez", de Tom e
Vinícius. Com estas duas músicas, Jair Rodrigues apa-
receu bem e logo foi chamado para atuar em programas
de Televisão em São Paulo. Gravou também seu primei-
ro LP com o título de "Jair Rodrrgues, o Samba Como
Êle é'\ Como o disco vendeu bem, a Philips o mandou
ao Rio, para divulgação, e selecionar músicas para nova
gravação. Foi então, na Rádio Nacional, que conheceu
Alberto Paz e Edson Menezes, que lhe mostraram a mú-
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«ca intitulada -Deixa Isso Pra Lá", que tinha um ritmodiferente. Gostou dela e a levou a São Paulo para gra-var. Depois de pronto o LP, o diretor artístico- chamouos vendedores para escolher a música a ser lançadanum compacto simples e foi selecionado "Deixa IssoPra La", para a outra face de "Cara De Pau", de Ha-roldo Barbosa e Luís Reis. Falar do sucesso da músicae desnecessário: basta dizer que esse compacto é odisco mais vendido no Rio, São Paulo e Belo Horizontee agora o LP que apresenta a música, (Vou De SambaCom Você") também está vendendo bem
Quanto a história da mímica, Jair Rodrigues aexplica toda. No dia da gravação, ao sair do estúdio.foi para a boate "Star Dust", onde atua, e ensinou amusica aos elementos do conjunto, quando ainda nãohavia público na casa. No meio da noite resolveu testaro agrado da melodia e começou a cantar fazendo umgesto que exprimisse "Deixa Isso Pra Lá". Um dosmúsicos fez o gesto ao contrário e em pouco todo oconjunto fazia gestos para um lado e para outro. Jairresolveu imitar a reunião de todos os gestos, seus e dosmúsicos e agradou. No dia seguinte, um cliente da noiteanterior, pediu a Jair para cantar a música nova e êlecantou sem gestos. *0 freguês reclamou e disse que pre-feria a música da mímica. Foi aí que Jair sentiu oagrado do samba e a atitude dos gestos que a acom-

panham. Isto foi confirmado quando cantou num pro-grama de TV e no dia seguinte os fregueses procuravama música nas casas de discos, sem saber o nome e pe~dindo o samba dos -gestos para cima e para baixo".
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CARIOCA e tendo passado a maior
yj parte de sua vida profissional no
Rio, Dora Lopes acabou sumindo da
vida artística da Guanabara. É que
havia se transferido para o atual
Eldorado artístico, que é São Paulo,
com suas cinco emissoras de Televi-
são e centenas de boates e bares
com música. Assim, lá encontramos
a cantora numa boate da Rua Au-
gusta, chamada "Dim Dim". Rece-
bendo-nos com carinho, Dora Lopes
explica à RR:

— Em primeiro lugar, quero dizer
que não abandonei o Rio, nem po-
deria fazê-lo. Adoro a cidade e o
povo e quando estou em São Paulo
morro de saudades das praias cario-
cas. Acontece, que há dois anos mais.
ou menos, venho trabalhando per-
manentemente aqui, onde fiz um
ótimo ambiente e camaradagem.
Sempre que posso dou um pulinho
ao Rio, onde estão muitos ami-
gos e minhas propriedades. Tenho
um apartamento bem grande» na
Praia de Botafogo, que estou pin-
tando e redecorando. Tenho um si-
tio em Ambaí, no Estado do Rio, no
quilômetro 17 da estrada Rio-São
Paulo e uma casa de campo na Vila
Boa Esperança. Em São Paulo, te-
nho residido em hotéis, mas agora
vou montar um apartamento, e mais
tarde, comprar um para moradia.
Durante muito tempo enquanto
atuava em várias casas noturnas,

recebi propostas de entrar como só-
cia em boates e bares e fui recu*
sando por não ser bem o que eu
queria. Apareceu agora a oportuni-
dade de comprar esta casa e sendo
a ocasião propícia aceitei a oferta e
junto com Higino Carlos, antigo do-
no da boate "Sambalanço", tornei-
me dona de uma dessas casas. Co-
mo já era conhecida aqui na Rua
Augusta com o seu nome, de "Dim
Dim", mandei fazer um letreiro lu-
minoso que diz assim: "Dora Dim
Dim Lopes". E parece que os ami-
gos e fãs que iam ver meus shows
nas outras boates estão dando todo
o seu apoio à casa. Abre às 9 horas
e fecha às 4 da manhã. Mas eu che-
go cerca de 9 e meia da noite, e
até agora, ainda não consegui fe-
char antes das 7 da manhã. Tenho
um ótimo guitarrista, Zairo Mari-
noza e um bom cantor, Adalton
Santos, descoberta minha, e eu mes-
ma me apresento várias vezes du-
rante a noite.

Uma pausa para atender um ami-
go que chega e verificamos que en-
quanto conversávamos a boate fica-
ra completamente lotada. Exigem
que Dora Lopes cante e assim que
pode ela volta a conversar conosco:

— Estreei a casa no dia 1.° de se-
tembro, depois de uma pequena re-
forma, e no dia seguinte aceitava
o convite do dono do "Clube-de Pa-
ris" para uma temporada, sem dei-
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xar de vir cantar aqui, também.
Trabalho todas as noites, exceto aos
domingos. Nesse dia vou ao Rio ver
a praia, minhas propriedades e os
amigos. E por falar neles, o padri-
nho de minha boate, íoi o que con-
sidero como o maior: o comendador
e jornalista Egas Muniz. Uma das
coisas que têm agradado ao público
feminino é meu guarda-roupa. Des-
de a inauguração da casa não repeti
ainda um vestido, que são todos de-
senhados por meu amigo Laninho.
Lancei também uma estola de peles,
originalíssima, a única no Brasil,
feita com pele negra de macaco, e
tenho também, uma linda estola de
vison cinza prateada.

Solicitam à Dora para que cante
uma música sua para o Carnaval e
ela promete atender em seguida e
ante nossa curiosidade conta:

— Vou gravar para o Carnaval,
na Copacabana, duas marchas. Uma
de minha autoria, "Dúvida Cruel"
e outra de minha secretária Edna e
que se chama "Cheque visado". Co-
mo autora e tendo como parceira

Dora Lopes e Wilson só têm olhos um para o outro. Conheceram-se ha meses e há quem di-
ira que o casamento está para acontecer ioço. Eles preferem não revelar a data do enlace.
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Emilinha Borba, tive uma música
chamada "Escurece a Lua", gravadaagora, um LP com músicas minhas,
mas a Copacabana acaba de lançar
o compacto duplo "Desamparada"
com quatro músicas, também de mi-
nha autoria.

Ê então que chega um jovem sim-
pático: Dora Lopes nos apresenta,
e êle a beija carinhosamente. A can-
tora diz-nos que se trata apenas
de um amigo muito querido, mas
nós conseguimos apurar que êle,
chamado Wilson, é na realidade seu
noivo e que os dois provavelmente
casarão depois do Carnaval. Fomos
informados ainda que Wilson tra,
balha na Fundação Cásper Libero
e que' fêz recentemente um curso
de Televisão nos Estados Unidos e
que deverá ocupar cargo de im-
portância na futura TV-Gazeta. Wíl-
son é primo do Antoninho Vitale,
um grande aíhigo dos artistas de
boate. Êle conheceu Dora Lopes no"Clube de Paris", há cerca de seis
meses e ficaram noivos há poucassemanas.

Foi cantando em terra
paulista que Dora Lopes
foi flechada por Cupido
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Shirley e Ariel ainda mais felizes depois do nascimento do filho

Ç*HIRLEY, a locutora-sorriso da TV-Rio (que
^ há tempos foi ao Exterior, curar-se de para-lisia parcial), ganhou seu segundo bebê em 30 de
setembro, às 19,45 horas, na Casa de Saúde San-
ta Lúcia:. Chegou, então, um garoto, que! teve de
permanecer em estufa, em razão de ter vindo um
pouco antes do tempo. Dias depois, porém, Ri-
cardo Marcelo da Silva Pinto já estava imponen-
te na sua graça de bebê herdeiro de artista e de
fotógrafo: o papai Ariel é também artista de TV,
além de funcionar com as câmeras de retratos.

Ariadne, primeira filha de Shirley e Ariel, fi-
O broto chegou apressado e mereceu cuidados especiais. Agora já está nos braços de sua mãe.

51

cou cheia de ciúmes do irmãozinho. Está com
18 meses de vida e pouco a pouco se aproxima
do brotinho da família. A mamãe diz que conti-
nuará aparecendo nos comerciais do Canal 13,
rnas sem se descuidar dos seus encantadores her-
deiros. Ricardinho ganhou muitos presentes, sen-
do o primeiro um bonito berço, oferecido por D.
Beá, amiga de seus pais. Curioso é que; a esposa
do médico que cuidou de Shirley, o Dr. Armando
Sampaio, também ganhou bebê no dia seguinte
ao nascimento de Ricardinho. As comemorações
foram duplas, está mais do que visto. .
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cantora
Maria Wa~

íeska, do eles»-
cò da Copaca-

, bana mostra,
& nossas lei-
tor&s, um be-
Io vestido em
nylon azul-

;eeleiste, todo
i$&âo,p*ó-

io pa*a as
festas a ridite.
0 modelo é
todo arrema-
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170i cantando paródias e tonando
V violão, que Max Nunes começou
sua carreira artística. Isso aconte-
ceu aos seus oito anos de idade: êle
participava do programa infantil da
Rádio Guanabara, ao lado de outros
que também se tornaram artistas;
Lourdinha Bittencourt e Wéllington
Botelho, por exemplo.
Carioca de Vila Isabel e torcedor

fanático do América, Max Newton
Nunes, nasceu em 17 de abril de
1922, filho do escritor e teatrólogo
Terra de Sena. Em 1944, começou
?ua verdadeira carreira como pro-
dutor de Rádio, escrevendo humo-
rismo para Barbosa Júnior. Escre-
via paródias, e sketches, secretaria-
va o programa (Rádio Nacional) e
ainda cantava e tocava violão. Seu
primeiro salário: 600 cruzeiros. Hoje
ganha cerca de um milhão e meio.
O seu trabalho de produtor de hu-
morismo fez-se notado e Gilberto
Martins (que ingressara na Rádio
Tupi, criando uma nova fase de hu-
morismo naquela emissora) achou
que o rapaz tinha talento. Max Nu-
nes foi contratado e aproveitado
na "Seqüência G-3", em que criou
vários quadros e tipos cômicos.

Com o sucesso do programa, Max
passou a ser observado por outros
prefixos até que a Rádio Nacional
o contratou para o seu quadro de
produtores. Lançou então vários
programas, especialmente o "Edifí-
cio Balança Mas Não Cai". Foi nu-
ma época em que Lauro Borges e
Castro Barbosa, em pleno apogeu da
PRK-30", deixaram a emissora da
Praça Mauá e o novo programa pas-
sou a ocupar o horário já consagra-
do, O índice de audiência não dimi-
nuiu (pelo contrário) e a cidade
consagrou os dobrões e piadas do
programa. Era uma época em que
na noite do programa podia se sair
à rua e ouvir em todos os rádios
a transmissão do "Edifício Balança
Mas Não Cai". Em 1952, Max Nunes
voltou à Tupi, trabalhando então
para Rádio e Televisão, e ali per-
maneceu até 1963 quando foi con-
tratado pela TV-Excelsior. Quando a
Tupi associou-se à Mayrink Veiga,
Max Nunes escreveu para lá Iam-
bém alguns programas'de humoris-
mo, durante um ano, Na Excelsior
produz com Maurício Sherman "My
Fair Show"; com o Haroldo Bar-
bosa, o "Espetáculos Tonelux" e o"Expresso da Fartura". Escreve
também quadros cômicos para ou-
tros programas.

Casado com D Nina Rosa Ale-
xim Nunes, tem quatro filhos: Maria
Cristina (16 anos), Sílvia (11 anos),
Maurício (10 anos),e Beatriz (7
anos). A esposa de Max Nunes, foi
produtora de dois progamas na TV-
Continental que ela também apre-
sentava "A Cidade Pergunta" e "O
Mundo é Das Mulheres', com Hebe
Camargo. Max formou-se em Medi-
cina e já teve consultório, mas o Rá-
dio e a Televisão tomaram seu tem-
po. No momento, como médico, tra-
balha apenas no Instituto Brasilei-
ro de Cardiologia, mas dentro de
um ano pretende inverter os pa~
péis. Irá então trabalhar pouco na
TV e dedicar-se à Medicina. <M<-

tem um apartamento próprio, onde
reside com a família e que ocupa
todo um andar de um prédio de
Copacabana. Tem também uma casa
de veraneio, em Sepetiba, *e per-
manece fiel ao seu velho carro Ply-
mouth, ano de 52. Os programas de
maior sucesso de Max Nunes foram:
"Edifício Balança Mas Não Cai","Uma Pulga Na Camisola", Ali Babá
e Os 40 Garções", "Dr. Infezulino",
"Rua do Ri Ri Ri", "Palácio dos Ve-
raneadores". "Marmelândia", "Rua
42" e "Cine Metro e Meio". Para
o Cinema escreveu "O Mundo Se
Diverte" e "Edifício Balança Ma"s
Não Cai" Para boate escreveu "Car~
roussel Paulista", "O tempo Passa
a Barba Cresce" e "Sua Majestade,
o Amor". Foi autor de mais de 50
revistas teatrais sendo a maioria em
parceria com Jota Maia, mas produ-
ziu com Walter Pinto" Tem Bubu-
bú No Bobobó" e "É de Xurupito".
Um dia resolveu êle mesmo produ-
zir uma revista bonita e limpa de-
nominada "De Cabral a JK", e per-
deu na aventura uma fortuna. En-
tre os vários tipos que criou des-
tacam-se: O primo pobre e o primo
rico, Peladinho (Mengo), o deputa-
do baiano, o Montanha, o Foleado
ôro, o Gambá e o Explicadinho. E
aqui estão pequenos poemas humo-
rísticos de Max Nunes, que êle pre-
fere considerar suas melhores pia-
das — e que são finíssimos:

*.. ORGULHOSAMENTE EU...

Dentro do ma%>
a me banhar,
deixo de ser gente
e passo a ser continente...
(Aliás, eu sempre tive orgulho

em ser banhado pelo Oceano
Atlântico)

SER OU NAO SER

Não somos mais que tabletes
pequeninos, de chicletes,
que o mundo vai mastigando,
mastigando, mastigando...
Até que uma certa hora,
se cansa e nós joga fora!...

OPOSIÇÃO

Peça um sorriso à Balbina!
E veja quanto é precária
Nossa assistência dentária...

FLAGRANTE

Ô vento que vinha vindo
bateu com força nas árvores
entrou no nariz do guarda,
depois desceu aos pulmões,
e ao sair pela boca,
na qual se achava um apito,
acordou a rua inteira
o vento que vinha vindo...
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T30UC0S têm sido os compositores
JL brasileiros que conseguem pro-
jetar o nome de nosso País no Ex-
terior. Na chamada música séria,
tivemos Vila Lobos; na ópera, Car-
los Gomes e na música popular Ari
Barroso. Mas, agora um outro nome
se projeta e torna mais conhecido
o Brasil, principalmente o Rio. É
um compositor popular e seu nome
é Antônio Carlos Jobim, ou melhor,
Tom, como tratam os amigos. De-
pois de uma série de melodias que
fizeram sucesso por aqui, tem agora
à América do Norte divulgando a
sifá^TQÚsica para todo o mundo. Uma
consagração razoável, obteve com
"Desafinado", que tornou popular
o nome de seu intérprete: João
Gilberto, mas a definitiva chegou
com "Garota de Ipanema".

Carioca, nascido na Tijuca há
37 anos, na Rua Conde de Bonfim,
Tom foi para Ipanema quando tinha
apenas um ano de idade e quando
tudo ali era areia e alguns coquei-
ros. Em Ipanema cresceu, estudou,
casou e continua morando, sem von-
tade de mudar. Sua esposa, com
quem está casado há 15 anos é D
Tereza Hermany Jobim, irmã do bi~
campeão mundial de pesca subma-
rina, Bruno Hermany. Apesar disso..
Tom nunca se interessou por esse
esporte, prefere pegar seus peixes
com linha e anzol. Segundo Tom
Jobim, sua esposa o ajuda, estimula,
aconselha e critica construtivamen-
te, e sua presença, além de estímu-
Io é inspiração. O casal tem dois
filhos, Elizabeth, com 7 anos de.ida-
de, e Paulo com 14.

Música sempre foi uma constan-
te na vida de Antônio Carlos Jobim,
que abandonou a Faculdade de Ar-
quitetura antes de terminar o pri-
meiro ano, quando seus professores
lhe asseguravam um grande futuro
como engenheiro arquiteto. Trocou

o futuro considerado certo por seus
mestres, pelo seu hobby. Resolveu
então viver pára a música, pela mú-
sica e da música, tornando-se pia-
nista profissional de boates' cario-
cas, tendo tocado.em quase todas.
Toca piano e violão, o primeiro de
dia e o violão à noite para aprovei-
tar a inspiração e não perturbar
os vizinhos. Estudou piano (clássi-
co) com Tomaz Teran e Lúcia
Branco. Aprendeu harmonia com
Koelreuther, regência com Léo Pe-
rachi e Alceu Bochino,, orquestra-
ção com Radamés Gnatalli e Lírio
Panicali. Sabendo tocar piano,
aprendeu sozinho o violão, e em
sua casa possui um piano e dois
violões, sendo que o melhor está
com o filho de Caymmi, Dorí.

Em geral, Tom apenas faz a me-
lodia de stias composições, cabendo
a letra a um de seus parceiros, que
no momento é Vinícius de Moraes
— e já foram Dolores Duran, New-
ton Mendonça e Billy Blanco. Mas;
algumas vezes, Tom foi o autor de
música e letra, como é o caso de"Corcovado", "Samba do violão"."Outra vez" "Este seu olhar" e•Vivo sonhando". É autor de cerca
de 450 músicas, das quais 30 foram
gravadas por vários intérpretes no
Exterior. Sua primeira viagem aos
Estados Unidos ocorreu em setem-
br o de 1962 quando foi tomar parte
no Festival de Bossa Nova no Car-
naggie Hall. Levou sua esposa e fi-
cou na América durante oito meses,
gravando e atuando. Recentemente
esteve outra vez nos Estados Uni-
dos, mas a temporada foi mais cur-
ta, permanecendo por dois meses
e meio. Não tendo levado D. Te-
reza, a saudade o fêz voltar. Estava
programado para atuar no "Perry
Como Show" e se preparava para
gravar um disco com Frank Sina-
tra. Nessa gravação que possível-

mente será realizada em sua próxi-
ma viagem, daqui a dias, êle tocará
piano e será, além do autor das me-
lodias, também o arranjador. Em
sua última viagem êle tomou parte
em três grandes programas de TV
que são transmitidos de Costa à
Costa dos Estados Unidos, e fêz vá-
rios discos onde toca piano e violão.

A maior surpresa de Tom, ocorreu
quando êle viu o sucesso de "Garô-
ta de Ipanema" nos Estados Unidos.
O êxito foi tão grande, que criou
uma nova onda em torno da bossa
nova, desta vez mais firme, mais
brasileira e mais filtrada, dos "pá-
ra-quedistas" do movimento. Tom
diz que artisticamente está mais ou
menos realizado, mas financeira-
mente não, embora esteja lutando
para isto. Falando sobre o apareci-
mento de Astrud Gilberto, como
cantora, Tom diz que ela não estava
programada para gravar, pois nem
era cantora. Mas, o diretor artís-
tico da Verve achava que alguém
devia cantar "Garota de Ipanema"
em inglês e ouvindo Astrud cantar
a música decidiu que seria ela. O
sucesso do disco provou o seu acêr-
to "estourando" no mercado ame-
ricano e mundial. Agora ela é can-
tora. Está excursionando com o con-
junto de Stan Getz, pelos Estados
Unidos. Vai gravar mais, e já fêz
um filme para a Metro, cantando
"Garota de Ipanema".

Por fim, a grande notícia: Tom
foi homenageado pela BBC de Lon-
des, depois que os críticos ingleses,
especialmente o exigentíssimo Gene
Leeds, deu-lhe a designação de "o
melhor compositor de música po-
pular, desde George Gershwin".
Dessa forma, Antônio Carlos Jobim
projeta o nome do Brasil pelo mun-
do, merecendo uma honraria que
deixaria exultante (como deixou a
todos nós) todo um País.

Mesmo sabendo da opinião dos britânicos (" E' o melhor, desde George Gershwin!"), An-
tônio Carlos Jobim não mudou seus hábitos. Ê vive mesmo é para a sua musica.
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Conversando com a reporta-
gem da RR, Gilda Valença vai
recordando momentos felizes de
sua vida, ao início de sua en-
trevista:

— Lembro-me de quando
cheguei ao Brasil, contratada
para temporada em uma casa
de espetáculos do Rio. Foi em
1949. Chamava-me então Gilda
de Abreu e tive de submeter-
me a novo batismo, de vez que,
com este nome, já estava con-
sagrada nas platéias brasileiras
a esposa de Vicente Celestino.
Por esta razão, passei a cha-
mar-me Gilda Valença. Cum-
pri meu compromisso e viajei
novamente, contratada pela

/ companhia de Hermínia Costa.
Retornei à Lisboa, com um con-
trato vantajoso. Fiz uma longa
excursão Portugal em fora, can-
tando muitos sucessos brasilei-
ros, tendo sido muito aplaudida
pelas platéias, nas diversas ei-
dades percorridas. Terminada
a excursão, pensava em regres-
sar ao Rio, quando me contra-
tou a companhia de João Villa-
ret. Voltei ao Brasil, mais tar-
de, para encenar "Que espeto,
seu felipeto". Posteriormente,
fui contratada por Walter Pin-
to. Graças a minha santa pa-

droeira, Nossa Senhora, de Fá-
tima, tive a grande oportunida-
de em "E' fogo na Jaca", onde
canitei e representei "Minha
Casa Portuguesa'', sucesso da
época. Depois, participei de "O
petróleo é nosso", filme de car-
naval. Retribuindo a generosi-
dade dos brasileiros, fixei então
residência aqui, integrando-me
definitivamente à vida artística
brasileira.

Lembram-se, Gilda Valença
teve um sucesso marcante em
sua carreira de atriz, em nos-
sa terra. Todos se recordam da
sua passagem pela Televisão,
através do "Câmera Um", de
Jací Campos, quando a artista
interpretou "A Severa", viven-
do a Peça com o coração, como
se fosse a própria fadista, do
original de Júlio Dantas. Ela
sentiu a responsabilidade. En-
tretanto, correspondeu à expec-
tativa, e o-próprio Jací Campos,
emocionado, confessou que ali
surgia uma estrela. Era a can-
tòra-atriz, demonstrando as
suas qualidades de maneira de-
finitiva. Mal contendo a emo-
ção, ela prendeu as lágrimas,
até quando, longe das câmeras,
pôde chorar à vontade. Houve
cenas em "A Severa", em que

ela chorou também, de verda-
de. Gilda Valença teve, naque-
Ia apresentação, o ponto alto de
sua carreira de atriz, e até hoje
recorda-se de "A Severa" con-
tendo um suspiro de emoção.
Longe do Rádio, da TV, dos Dis-
cos, da Arte, enfim, e";a é mesmo
um belo presente de Portugal,
para o Brasil. E,. embora seja
uma cantora internacional, com
atuações na América do Sul,
Estados Unidos e muitos países
da Europa, Gilda Valença, co-
mo boa lusitana que é, conser-
va-se fiel à música de seu pais,
e explica:)*— Interpretando a música
portuguesa, mesmo que esteja
longe de Portugal, sinto a sua
presença amiga e cumpro uma
finalidade precípua de minha
carreira, que é retribuir à mi-
nha terra o muito que ela me
deu de bom, e que eu pude mos-
trar ao mundo.

Pouco depois o telefone rou-
bava-nos a companhia de Gilda
Valença. Era mais um compro-
misso assumido e a saldar de-
poisi de uma vitoriosa têmpora-
da em Curitiba. E nós aprovei-
tavamos a oportunidade para
uma despedida breve.

Gilda Valença em dois instantes de recente viagem aos Estados Unidos, onde atuou na
TV e Rádio. Seu amor ao Brasil trouxe-a de volta. Ela é vista com o cantor Perry Como
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s.l n PEÍRY RIBEIRO usa botinhas
.iguais àquelas dos "Beatles".

Parece sapato de rancheiro,
mas tanto o Pery quanto ou-
tros artistas famosos estão
usando a bota... com traje a
rigor!

JOSÉ RICARDO aderiu ao ca-
belo comprido... Seu fcarbeiro
dirque êle não vai lá há três
meses...

r
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NAO SEI, NAO, mas acho que
vou dentro de mais ulgumas se-
manas ao casamento de uma
cantora muito querida. Dou
logo o nome: íÉJlen de Lima.

NAO convidem para o mesmo
jantar os meus queridos Hélio
Tys e Sérgio Bittencourt....

FRANCISCO ANÍSIO com-
prou um big-carro, tipo "ru-
ral", para suas idas ao sítio de
Piraí. E* um carro americano,
que deve ter custado uns dez
milhões...

POR FALAR em sítio: quem
comprou um foi o Jaime Filho.
Mas só que o Jaiminho quer ga-
nhar dinheiro com os produtos
da terra...

HA UMA CANTORA que re-
cebe dezenas de telefonemas
diários do craque tricolor Car-
los Alberto... (Qualquer dia eu
dou o nome).

LEDA FIGUEURÓ françamen-
te em "love" com o milionário
Jorginho Guinle..v

NO ANIVERSÁRIO do BoreUi,
lá na Tijuca, apareceram de re-
pente es rapazes dos "CleverV.
^o-dono da Jesta acabou sen-
do o NetihÚo, que teve de ex-
plicar, a tótjlas as senhor ?.s, a
história do seu namoro com a
Rita Pavone...

PASSEANDO em frente à TV-
Rio, o meu querido Lúcio Mau-
ro, o "Zé das Mulheres". Acho
que foi para mostrar que já está
ganhando $$$ para comprar
carro novo

MEU GORDÍSSIMO Chacri-
nha, você não acha que está
exagerando na alimentação?
Comer por quatro tem que dar
nessa bartiguinha que você
tem...

CLAUDETTE SOARES, no ca-
samento de Marisa, muito feliz
com o seu amor, aquele dono de
uma famosa boate paulista...

DEPQIS QUE SE CASOU, o
meu queridinho Jair Alves de-
sapareceu. Quase não o vejo
mais. A esposa proibiu, por
ciúmes das fãs?.,.¦ .'.. | s

VIERAM ME CONTAR que o
Lauro Borges,, sempre tão ele-
gante, está circulando de cabe-
los e bigodes pretos. Não faz
muito tempo, estavam meio gri-
salhos....

MILTINHO aumentou a sua
conta bancária. Como é que eu
sei? Bem, depois eu conto...

E COM A CABELEIRA em to-
nalidade acaju, a minha amiga
Marivalda ficou ainda, mais bo-
nita. íj>ei que o amor da queri-
dinha prefere. que ela fique
assim... (Acertei, bem?).

OS "TRAVESTIS" Nádia e
Marqueza tiveram um desen-
tendimento no camarim da
boate Stop e partiram para a
violênciaj quase destruindo to-
do o camarim e as respectivas
fachadas!

O RAPAZ é funcionário do
Banco do Estado e chama-se
Pedro Villardo Cupello: é o xo-
dó de uma veterana vedete,
atualmente na Televisão.

PERRY SALLES já é papai:
nasceu uma linda menina.

NÉUA PAULA fêz as pazes

com o simpático e gordo Cláu-
dio. E o comediante Silveirinha
diz que lá contou} é a 86.a vez
que eles brigam e voltam às
boas!...

EU SEI que eles procuram ©s-
conder de todo mundo, mas
posso garantir que desta vez
brigaram de verdade e a sepa-
ração é coisa consumada entre
o Dedé e a Teresinha Elisa.

O MAQUILADOR Eric, da TV-
Excelsior, que também fabrica
perucas, diz que sua maior fre-
guesia não é feminina... e sim
masculina!

QUEM ATÉ DORME de peru-
ca é a vedete Maria Pompeu.
Ela diz que se sente nua quan-
do não usa a cabeleira postiça!

QUEM TAMBÉM gosta mui-
to de andar de peruca é Gilda
Lopes. Aliás, quando ela está de
cabeleira comprida é porque
botou a peruca na cabeça.-..

AQUELA BONITA artista da
TV-Rio não faz por menos: está
namorando três ao mesmo tem-
po. Um, é famoso industrial; e
os outros dois são produtores de
programas.

UMA FA exaltada da Angela
Maria ficou com a valise da
cantora contendo objetos pes-
soais. A Sapoti ficou tão triste,
que chorou de raiva...

CHAMA-SE DEIMA o nome
do novo amor do Gerdál dos
Santos. (Não é, querido?).

A TERESA CÚRI, aquela mo-
reninha cantora que está des-
pontando nas noitadas cario-
cas, é tão míope, que abraçou
um escurinho, pensando .que
fosse o seu amor, o Luís, aquê-
le do Canal 2... /

AGOSTINHO DOS SANTOS
emprestou seu Karman-Ghia a
um amigo, o qual, na primeira
saída, deu violenta batida.
Agostinho, ao saber da histó-
ria, ao invés de zangar-se...
quase morreu de tanto rir! .-..
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FAUSTO GUliiARAES rece -
beu uma certa, carta e resolveu
comemorar seu aniversário num
programa de Rádio. (Acho que
vai mesmo voltar ao Rádio).

i

MINHA QUERIDA leda^Cam-
pos precisa, se cuidar melhor:
estava tão despenteada e sem
pintura, que nem reconheci
aquele rostinho lindo...

¥;; --|\N •
i

A JUSSARA Lupe armou um
rififi tremendo na TV-Rio,..
Depois eu conto......

» "

QUEM ESTÁ pára ser mamãe,
de novo, é a Conchita Mascare-
nhas, que agora usa outro so-
brenome depois que casou com
um vendedor de automóveis.

ca, (tem várias) passou por
mim noutro dia, na rua, com a
peruca cheia de "bobs" c co-
berta por um lenço...

ABELARDO FIGUEIREDO
agora anda num belo carro de
côr creme dirigido por seu mo-
torista particular. Não é pose:
é que o Abelardo é muito ner-
voso para dirigir...

*

UM ROMANCE QUE dura há
bastante tempo: a vedete Ivone
de Lins com o cantor-industrial
argentino Roberto Galvan.

FELIZ DA VIDA, está minha
querida Lia Mara: seu antigo
amor voltou e ela já esqueceu
tudo....

E A ÍRIS ALVES recebendo
inúmeros telefonemas de um.
certo hospital.

MEXERICOS PAULISTAS

LAURA CARDOSO ^ Wan-
da Kosmos são uma constante
ameaça ao tráfego de veículos.
Laura ainda não é nada, se
compararmos com Wanda, que
não consegue estacionar o seu
Volks. A última vez que tentou,
seu carro subiu na calçada,
derrubando um pequeno muro
em construção...

AS VEDETINHAS Cláudia e
Ângela, tentaram agredir Luz
dei Fuego, à porta do Teatro
Líder.

\y

A LINDA Cristiane está de
romance firme com João Mar-
tins Filho, produtor dò Canal 6.

CÉSAR LADEIRA usa uns
óculos de aros pregos em forma-
to de metade de uma lente nor-
mal, pois são só para ler Ape-
lido deles: óculos monokini.

AQUELE COMPOSITOR está
está cada vez mais apaixonado
pela Zelia Hoffmann. Há pou-
cos dias êle presenteou-a com
um lindo colar de pérolas...

> 
¦

DARLENE GLÓRIA trocou seu
amor antigo, produtor de TV,
por um bailarino do elenco da
TV-Rio...

AINDA SOBRE a Darlene: ela
promete comprar um ò-0'rdini
nesses próximos dias.

AQUELA CANTORA famosa
precisa pagar os duzentos mil
cruzeiros à Ângela Maria. A
demora já está dando o que
falar...

JONAS GARRETT coíhtinua
promovendo cada festinha de
lascar em seu apartamento em
Copacabana. E' mesmo um me-
nino terrível...

DERCY GONÇALVES, oue
adora andar de cabeleira posti-

A MAIOR DISTRAÇÃO de
Dorival Cayihmi é ficar todas
as tardes na 3 • Jnela de àzü
apartamento na Avenida Copa-
cabana olhando as pessoas que
passam na rua.

CHEIGOU AO fim o romance
entre a Teresa Costello e o
Humberto. Agora, a Teresa está
de romance com um produtor
de Televisão...

MILA, FAMOSA modelo, pro-
metendo abandonar as passare-
Ias para; se casar com um rico
industrial paulista.

VIERAM ME contar que nas-
ceu um romance novo na vida
daquela ex-espôsa de um galã:
êle é um conhecido compositor
e pianista, já comprometido.

SILVINHA TELLES diz que
ainda não recebeu o dinheiro
que Uie deve o empresário Fio-
rêncio Contreras, por sua tem-
porada há tempos em Buenos
Aires...

MARIO AUGUSTO é como
marinheiro: tem um amor em
cada cidade onde se exibiu can-
tando.

TERMINOU, o romance de
Ana Rosa com Guilherme Cor-
rêa. Agora sao apenas amigos.

ROUBARAM A CALÇA ran-
cheira do ator Paulo Pereira,
quando êle representava de cal-
ção no programa de TV. O ra-
paz não teve outro jeito, re?
gressando à sua casa de calção.

SELMY BARBOBA sp vai ao
cabeleireiro para lavar e pren-
der os cabelos, pois ela própria
gosta de penteá-los. E o faz
com muita classe.

DIZ a Teresinha, esposa do
Tony Campeio, que o marido
aprendeu com ela a fazer um"ragu", que é uma delícia.

GEÓRGIA GOMIDE tem um
fã japonês que anda insistindo
pára ela casar com êle.

CONFIDENCIALMENTE...
GILDA LOPES estava de novo de casamento marcado... A»-*

sunto decidido, até o dia em que ela aceitou) proposta para filmar"Um Ramo Para Luísa", em aue apareceria em trajes sumários...
Seu amor disse que não. Giida Lopes disse que sim. Então êle
achou que não poderia haver mais casamento. Gilda Lopes não se
perturbou e, devolveu a aliança, dizendo que já não estava, mais
interessada nele nem no filme..
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..e assim ficará o dia inteiro

Basta um pouco de Óleo ou de Brilhantina GESSY...
e você tem um penteado correto, firme, duradouro.
A Brilhantina GESSY fixa com naturalidade. O
Óleo GESSY deixa os cabelos macios, brilhantes e
saudáveis. E todos apreciam, todos preferem a sua
discreta e duradoura fragrância.

ÓLEO E BRILHANTINA

f«cw
ffífr ^MB^ . 
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^W Agora nova embalagem
2 tamanhos: individual

em
e familiar
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Meu nome todo é Júlio Pires Louzada

0 Já me chamaram de vários apelidos ca-
rinhosos: agora, não.

Í Nasci no dia 21 de fevereiro, bem à épo-
ca do carnaval.

O bairro onde nasci? Engenho Novo.

Fui batizado na Igreja Matriz Nossa Se-
nhora da Conceição. Padrinhos: meu
irmão mais velho e uma senhora amiga
da minha mãe. (Criaturas maravilho-
sas!)

t Nome de meus pais: José Nicolau da
Cunha Louzada e Amélia Pires Louza-
da. Irmãos: José, Felipe, Julieta, Çorin.r
ta, Isaltina ei Maria Alice. (Família fe-
liz).

Sou muito bem casado e feliz.

Sílvia é o nome de minha esposa. O no-
me de meus adorados fittios: Kátia e
Sílvio Júlio.

Os padrinhos de meu casamento foram,
os meus sogros.

Resido no Meier, ótimo bairro.

Tenho ImlZ de altura e peso 72 quilos.

Cabelos grisalhos.

Minha religião? Católica.

Olhos castanhos.

O meu defeito é não achar defeito em
ninguém...

Agir sempre de boa fé, é uma qualidade
que me ressalta.

Minha mania é não ter manias...

Além-dos entes queridos não há amiza-
des e sim instantes de amizade.

"E o Vento Levou"..., filme que não es-
queço, ficou no meu coração.

Sei esquecer E" u' maneira de perdoar.

Minha alegria maior é ver o sol nascer.
Como é lindo!

Minha filosofia é não complicar as
coisas.

¦*.. *

Achar que a vida é tão curta e o sonho
tão grande é meu desgosto

Sou introspectivo, sim. E'\meu tempe-
ramento.,

Um dia, talvez, eu tenha opinião poli-
Hca.

• EU SOU ASSIM • EU SOU ASSIM
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Meu protetor é São Jorge
do Menino Jesus.

Meu cacoete é observar o
cacoete dos outros.

Penso como Machado de
Assis: -um ponto de par-
tida... "Assim é o matai-
mônio.

Meu coração tem cate-
dráis imensas..,

O meu sistema nervoso
trabalha em função das
operações financeiras.

O Rádio vai indo... deve
ser feito em ohediência à
vontade do povo.

Memória péssima é a que
tenho.

• Procurar fazer felizes os
que dependem de mim, é
meu ideal.

6 Fazer ouvir os que nada
têm a dizer é horrível.
Detestável

w Só quando alcançar osu-
cesso> poderei dizer se va-
leu a pena tanto traba-
lho em minha vida.

Minha côr preferida? O
Arco-íris.

Não tenho hora de dor-
mir: é quando posso.

• Levanto-me antes do sol
nascer.

O meu objeto de estima-
ção: meus óculos.

O bolero dç Jorge Gon-
çalves ("A Carta") é pa-
ra mim a mais linda me-
lodia lançada recente-
mente.

O que espero no futuro é
minha aposentadoria.

™aui»'»«ranMmam««iii^»B^^ ¦M1BMHH
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Sou cauteloso
dente.

e previ-

• Era necessário o Rádio
integrar-se nas tradições
religiosas do povo. Assim
nasceu a "Oração da Ave-
Maria". Faço-a, tendo a
certeza que levo palavras
de fé a meus ouvintes e
isso me faz feliz. Eu sou
assim.

EU SOU ASSIM

SÀO JORGE
DO MENINO JESUS

PROTEGE JÚLIO LOUZADA
Hifaima—¦"»»»»—»»=*"°"^HrTTiiTiirii
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TMRCE de Oliveira é um broto lou-
JL/ ro dé 19 anos. A reportagem vai
anotando as suas palavras, enquanto
o rádio toca baixinho uma de suas
gravações:

Sou ,. carioca, completamente.
Nasci em Copacabana, a 21 de abril
de 1945. Meu nome completo é Dirce
Ferreira de Oliveira. Sou filha de
portugueses. Meu pai é Arnaldo de
Oliveira e minha mãe,' Aída Ferreira
de Oliveira. Tenho um irmão, Fer-
nando, de 26 anos, que é um gran-
de amigo. Estudei no Colégio Car-
deal Leme, onde completei o curso
ginasial. Faço agora o científico e
estudo inglês. Desde criança, meu
senho era cantar. Tomava parte nas
festinhas colegiais, cantava em ani-
versários. A vida artística me sedu-
zia tanto que certo dia fiz "gazeta"
para cantar num programa de Rá-
dio. Quando cheguei à casa, tarde
naturalmente, levei uma surra da-
quelas e fiquei de castigo a semana
inteirinha.

Dirce recorda com uma careta es-
sa passagem de sua vida, e prós-
segue:

—: Fui crescendo e sempre can-
tando. Certo dia, interpretando uma
melodia rio colégio, a mãe de uma
de minhas colegas chamou a atenção
para minha voz, dizendo à mamãe
para levar-me no programa de Nena
Martinez. Fiquei empolgada quando,
no dia seguinte eu já estava atuan-
do, depois de um rápido teste. Isso
foi em 1953. Eu tinha oito anos de
idade. Minha primeira música diante
do microfone foi "Liii". 'Tremia

tanto que quase não agüentava em
pé. Mais tarde apresentei-me no
Clube do Guri e na TV-Rio, no
programa "Gente Importante",
atuando até 1957. Depois desse rá-
pido início de carreira, afastei-me
do microfo.net durante três anos,
para não prejudicar os estudos. Re-
tornei em 1960, incentivada por
meus pais e, a convite de Gérson
Gonçalves, gravando o meu primeiro
disco, "Mil Recados" e liDepois",
para a Chantecler. Nessa época co-
nheci Tito Santos, que seria meu
namorado e empresário. Uma de
suas melodias, " Arco íris Nos
Olhos", foi feita especialmente para
mim, e marcou o nosso romance. Te-
nho por esta canção uma predileção
toda especial. Graças ainda a Tito
Santos, trabalho como crooner da
orquestra de Lord Astor, com quem
me apresento em shows, bailes, etc.

A esta altura surge o Tito Santos,
cumprimenta a reportagem, beija
carinhosamente a cantora e deixa
que ela_prossiga o seu relato:

Recebi inúmeros convites de
clubes da cidade, para candidatar-
me a Miss' Guanabara. Tenho olhos
verdes, cabelos louros, e as minhas
medidas são lm66 de altura, 100 de

i ' ,s. ¦¦¦¦¦¦¦...:'::., %ffi|S: ,-'¦*'¦ J*í^>'.l.- ',i''íífj'S'i-''^vi"tíSBB^B BÊS* fnBÈÊÊnÍÉPwmB&)r^k ' 
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quadris, 98 de busto, 58 de coxa..*",
de tornozelo e 60 de cintura. Sj
meus pais e Tito deixarem, talvez
eu aceite um deles. Será uma expe-
riência nova para mim e creio que
gostarei bastante.

A reportagem indaga sobre o fu-
turo:

— Uma jovem de 19 anos tem.
sempre muitos planos. Penso ser
candidata a Miss, ano que vem. Mas
os meus pensamentos se voltam
mesmo é para o casamento com o
Tito Santos. Quero passar a lua-de*
mel na terra de meus pais. Quero,
ter um casal de filhos. Além disso,
continuar trabalhando com serieda-
de, para me realizar artisticamente.
Acho que não é desejar muito.

E para concluir a conversa amá-
vel, com a reportagem, Tito Santos
foi deixando formulado o convite
para o casório, que, pelo rumo que
as coisas vão tomando, não tardará
a acontecer. Os dois se gostam real-
mente.
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Dirce de Oliveira mostra, em cinco tempos, sua beleza jo-
vem e simpatia contagiante. Não foi sem razão que o can
tor Tito Santos ficou "caidinho" por ela... Fotos mostram.

k •¦ 4

ü:

' : .ifí%
r«mps»wli"^-|||"~pjjp T£ ;|"|*



.\

'»».-.:

"II."""»'" i .11 im u.  lllllWlimil.llllll n»»iinii»inpiiinBiiiiiim«»iiinini,nniwiMyi

MISS DO QUARTO
CENTENÁRIO PODE SER

ANTORA: RC
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Agora com sincronísmo automático, o
TV STRAUS mantém a reçlpção sempre
estável, mesmo quando Você troca de canal!

.

IMAGEM .0 ciflescópio pa-
RE A L ! norâmico alumini-
zado recebe a transmissão por
um feixe eletrônico ultra-rápido
de 16.000 volts. conseguindo
incrível nitidez na imagem!

ALTA FIDELIDADE!
Ò amplificador é Hi-Fi. que
dirige a onda a 2 potentes alto-
falantes de poderoso fluxo so-
noro, emitindo som indiscriti-
velmente fiel!

...e o TV STRAUS custa t DDCPA
menos! Straus vende direta- 23" i ilLull
mente da fábrica, sem V. pa- A||r |J||]P||fll TCII1
gar intermediários... por isso (JUL NIHuUlM IlM!
o TV STRAUS custa menos! Vendas à vista e à prazo

¦/

immcmÊÊÊÊ

'
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garantia integral até de
válvulas durante 5 meses!

assistência técnica per-
manente por nossa mo-
derna frota de jeeps!

RÁDIO E TELEVISÃO STRAUS S.fl.
Fábrica: Rua Condessa São Joaquim, 258

(prédio próprio)
Exposição e vendas: Avenida Liberdade. 851

(pre'dio próprio) São Paulo

VàtotmKK
V FERNANDO MJÍZ \

Í,r/1MB0 TRIO" — Depois de aparições interca-
í-à ladas no Rio, onde fizeram grande sucesso

afinal a RGE lança o LP do Zimbo Trio. Em
verdade o disco saiu bem melhor do que pre-
víamos. Por que? Devido ao fato de conhecer-
mos o conjunto de espetáculos onde o público
incentiva bastante o rendimento dos artistas.
Porém, no disco, a vibração é a mesma. Sente-se
o entusiasmo dos músicos — ótimos, mesmo —
\em perder quase nada. Rubinho — bateria;
Luís Chaves — baixo e Hamilton — piano, for-
mam o Zimbo. Estão coordenadíssimos, dando as
variações, batidas — breques — e improvisos nó
devido momento, cada um dando tudo o que
pode. No disco, sente-se o prazer que eles têm
quando tocam. E é por isto que o entendimento
entre eles é considerável, e dinda mais, se co-
municam facilmente com o público. É bossa de
classe, de alma (com muito sentimento), e além
disto, de grandes idéias. Além da execução, que
os coloca em ponto bem alto no plano dos con-
juntos modernos, os arranjos estão imaginados,
diferentes, de grande balanço e conteúdo mu-
sical. Para quem deseja sentir a interpretação, é
este o disco. Rubinho conduz bem o ritmo, prin-
cfypalmenie no prato, e nos sambas mais rápidos
leva uma tremenda "brasa". Luís Chaves é enci-
clopédia do baixo, tendo uma batida persona-
líssima e marcante. Quanto a Hamilton, de escola
quase clássica, surpreende no samba, pela agili-
dade, fraseado de um balanço enorme superior
ao de Sérgio Mendes e Luis Eça, dando um im-
pulso sonoro ao conjunto. É um dos melhores
LPs de conjunto, lançado este ano. — Nota: 5
{de O a 5 pontos).

I9 
—- Depois de bastante tempo, a nossa cotação má-
xima é utilizada. Eis as melhores faixas do LP

•Zimbo Trio": "Zimbo Samba", "Menina Flor", "Ga-
rota de Ipanema", "Barquinho Diferente", Berim-
bau", "Consolação" e "O Norte". Junto com o LP do
grupo de Sérgio Mendes — "Sérgio e o Bossa Rio" —%
este disco é para fazer escola em arranjos e variações.
Bela branca, mesmo, para a RGE e o Zimbo Trio!

2 
— Da Polydor: "Titã", LP de estréia da môça-triste.
Depois de ser lançada num compacto fraco, Titã

vem com seu LP, que por tudo é bom. Ela canta, trans-
mite aquilo que sente — porque sente — dando graça
ao disco. Bons arranjos — Eumir, Paulo Moura e Gaya
— boas canções, fazem o disco interessante.

— Eis algumas das canções: "Deus Brasileiro".
"Amor de Nada", "Ficou Saudade", "Sozinha de

Você" "Só Tinha de Ser Com Você" e "Mais Valia
Não Chorar". Por falar em Polydor — Philips: e o LP
do Copa Trio?

5CATENA: Res
ponsável pelo su
cesso do disco
do "'Zimbo-Trio"

"¦¦l^- ¦ *¦; *.iB""b

f* f§" !£2SBrB Br LEILA SILVA
seu novo LP faz
carreira mesmo
na Continentol.
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PARADA DE SUCESSOS
$ Abaixo è4fcò;v''as;i 10 múíieüs de ro#íor'í suces»
so, ?io Rio e em São Paulói Não significa, rigo
rosaníènte, ó« íiisco^ tnais tendidos. São as mú*
sicas^de maior aceitação, figurando nás diversat"Paradas-' de emissoras, paulistas e cariocas.

ÈSCRIVI-ME
W (Rita Pavone)
DEIXA PRA MMVÍ A CULPA

(Agnaldo Rayol)
UNA LAGRIMA SUL VISO

(Bobby Solo)
DATEMI ÚN MARTELO

(Rita Pavone)
SOMENTE UMA SAUDADE

(José Ricardo)
QUE QUERES TU DE MIM
—- (Alternar Dutra)
DIZ QUE FUI POR Aí
—- (Paulo Marquez)
O DIVÓRCIO'*—* 

(Oslaim Galvão)
W PROIBIDO JTOMJÉt

(Roberto
LA RASPA

(Prini Lore$>

TLiXEIRINHA:
Chantecler conti
nua lançando
seus discos, ç
com todo o êxito.
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ROSEMARY:
gravou, com o su
cesso esperado,
versões à moda
de Rita Pavone.

4 
— hilis Regina está dando aula de corno cantar cqiu
bossa e empolgação- No seu shotv com o Copa Trio,

Fllis se sente à vontade, e esnoba. Quando é que vão'saber aproveitá-la melhor em disco?

Da Philips: "Hits da bossa nova", volume 4.
Seis intérpretes de bossa cantando canções de su-

ce%): Os Cariocas, Sérgio Mendes e conjunto, Luís
Henrique e o Tamba Trio, só em Clouds — são os que
se destacam. Só que faltou respectivamente: -Samba
de Verão", em vez de "Moça da Praia" e "Nana" S.M.
e conjunto — Jorge Ben e Rosana Toledo não têm
condição com a turma, "Minha Namorada*', "Ela é Ca-
rioca" e "Corcovado", "Sambou Sambou" e 'Clouds"
são as melhores faixas do disco.

Já está pronto o LP de Nara Leão pura a Philips.
O título: "A Opinião de Nana", tendo sambas de

Zé Keti, Edu Lobo, e de outros, além de Rui Guerra,
é claro.

A Elenco em seu primeiro aniversário, lançará
LPs com Rosinha de Valença — até que afinal! —

Dick Farney com Norma Benguel, e Tom Jobim com
Dorival Caymmi.

Chantecler lançou novos bons discos da Ricordi:
compactos com Catherine Spaak, Georgio G'.tser, Or-

nella Vanoni e Wilma Goich. Além destes, um LP "Pa-
rade D'esta\te", com Bobby Solo, Catherine Spaak,
Emílio Pericoli, "Luca e Laudo Ihle" e outros, tipo"Hits da Bossa Nova Vol 4".
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the latin álbum

<9B*':

TRINI 
LOPEZ CANTA: PERFÍDIA —

BESAME MUCHO — ANGELITO — LA
MALAGUETA — ADELITA — PIEL CANE-
LA — GRANADA — CUCU RRU CUCU,
PALOMA — QUIZAS, QUIZAS, QUIZÁS
— EL RELOJ — CHAMAKA — CUANDO
CALIENTA EL SOL ***! R-6125

«;
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Um LP da
REPRISE
distribuído

pela
ODEON

para os
fãs de
Trini Lopez!
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fotos desta página-dupla por certo agradarão plenamente aos
telespectadores— ma« também interessarão asfãs. Porque o brô~
to uruguaio que aí está (17 primaveras) é figura que está se desta-
cando na TV carioca (através do Canal 6). Chama-se Mebhe Eus-
so, é'fifha única de um coronel, estuda arte dramática e haiiaido.
Não obstante tudo isso, também representa i^rsonagens cômicos
na TV-Tupi. Agora está em Manaus, participando de "Quatro Àii*-
jos No - toferno Verde*, película de produção alemã. Sua família
fixou residência no Rio e Hebbe, morando frente àa ondas de Co-
pacabana, estira seu corpo bonito nas areias de lá. Diz que espera
encontrar no Brasü o seu príneipe-encantado. È pelo visto, êle
vai aparecer num abrir e fechar de olhos.... Tudo faz crer, não?
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os DIVERTEM
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NAS 
tardes de sábados o auditório da Rádio

verdadeira multidão! de jovens: muitos vao
pando das diversas provas do programa "Hoje

DO RÁDIO que esse cartaz: mayrinkiano aprese
do mês, com artísticos troféus. Ao melhor de to
de prata. Assim, em ambiente cordial, os brot
sicais. Jair de Taumaturgo, que tradicionalmen
cados, para um confronto ao fim do ano. E Iea
para uma platéia sempre entusiasta, seja a que
grama pelas ondas curtas e médias da emissora
mais recentes vencedores do "Hoje é dia de ro

) conjunto "The Sunshine", que ganhou a me-
áalha de "Melhor dos Melhores" Um quinteto
de grandes qualidades artísticas e bem 'futuro

¦ 
' 

¦ 
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Mayrink Veiga é tomado de assalto por uma
mostrar, ali, suas aptidões artísticas^partici-
é dia de rock. Sabem os leitores da REVISTA

nta artistas amadores, presenteando-os, ao fim
dos a nossa revista oferece uma bela medalha
os se divertem, mostrando suas inclinações mu-
te produz o programa, seleciona os mais desta-
ac Zaltman os apresenta no palco da Mayrmkj
está presente, seja a que acompanha o pro-
dos 1.200 quilociclos. Aqui estão reunidos os

ck. Ganharam prêmios merecidos.

Os cinco participantes do "Hi-Fi-Twisters", prt-
meiros colocados na categoria de rock dançan-
do. Ganharam cinco prêmios nela sua atuação.

Abaixo: Áurea Consuelo, Maria de Nazaretb, Ma-
ria Ségal, Marilza Augusto, Maria José Franca e
Maria das Graças: premiadas, todas com troféus.

Estes rapazes (cinco, ao todo) formam o conjtin-
to "Os ideais", premiados também em "Hoje é
dia de rock" atração da Rádio Mayrink Veiga,
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ORGULHOSAMENTE I
APRESENTA O MA|S

RECENTE LANÇAMENTO• DO SEU ASTRO
EXCLUSIVO
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UM ÁLBUM
ESPETACULAR

COM OS MAIORES
SUCESSOS

DO MOMENTO!

colecione os álbuns de ED LINCOLN e seu conjunto

IRBAO ESPETACULAR
Eli LINCOLN
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MASTER-11026
MONO E STEREÒ

XPL-12
MONO E STEREO

XPL-27
MONO E STEREO

HI-FI-2055
MONO E STEREO
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CJEU verdadeiro nome é Hélio Ri-
O cardo Mondaimi de Sousa Pinto.
Carioca, nascido no bairro de Jó-
quei Clube a 30 de abril de 1927.
Reside atualmente num confortável
apartamento em' Botafogo, onde a
reportagem da RR foi encontrá-lo.
Depois de estudar em escola públi-
ca. Hélio Ricardo entrou para o co-
légio São Fabiano, na Penha, fazen-
do o curso comercial. Depois, in-
gressou no Colégio Cardeal Leme,
para fazer o curso técnico de conta-
bilidade, profissão que até hoje não
exerceu. Depois de formado, foi tra-
balhar no Sindicato dos Transportes
Rodoviários. Em seguida fêz um
curso de vendas, sendo mais tarde
professor nos Colégios São Fabiano
e Mário Barreto. Foi em 1949 que
o Rádio passou a exercer uma gran-
de atração sobre Hélio Ricardo. Dei-
xou tudo e começou a correr o co-
mércio, vendendo anúncios para o
programa que mais tarde seria seu,
na Rádio Mauá, a "Caravana da Ale-
gria", que esteve no ar durante dois
anos, e que viria a ser o programa
Hélio Ricardo. E êle narra:

— Meu primeiro ordenado no Rá-
dio foi de 1.800 cruzeiros, dinheiro
que apliquei num almoço, novas so-
Ias no sapato e uma sessão de cine-
ma, acompanhado, naturalmente. Foi
um tempinho realmente bom. Com o
passar dos anos, procurei imprimir
ao meu programa 'Uma elasticidade
maior, promovendo novos artistas
— < Elza. Soares, Golden Boys, Sii-
vinho e Cleide Alves, dentre outros
—- e contando com o prestígio de
cantores como Cauby, Emilinha, Eli-
zete Cardoso. Nestas audições, os
que se destacavam recebiam troféus,
marcando assim o seu sucesso. Àgo-
ra. passados 10 anos, sempre com a
mesma movimentação, resolvi, por
motivos vários, mudar de prefixo,
transferindo-me para a Mayrink
Veiga. Juntei-me ao Benil Santos, e
lancei, em sua companhia, o atual
programa "Manhã de Grande Gala"..
que vai ao ar diariamente das 9 no-
ras ao meio dia. Este programa,
com apenas dois meses de apresen-
tação, é o segundo em audiência no

horário, pelo Ibope. Vários comen-
tários surgiram, quando apareceu a
"Manhã de Grande Gala". Um dê-
les, o de que dois disc-jóqueis não
combinariam, porque um quereria
aparecer mais do que o outro. Isto
não acontece conosco. Somos irmãos
no pensamento e nas idéias, tanto
que nos chamam "par de jarras",
porque para onde vai um, o outro
segue logo atrás. Agora, estamos
pensando fazer retornar o programa
de auditório, com novas idéias e
novos prêmios. É assunto para bre-
ve.

Fora do Rádio, Hélio só se preo-

cupa com o seu programa pois é o
corretor do mesmo, passando a se-
mana toda a visitar os clientes. Ê
entre um /contato e outro, não re-
jeita um bom bate-papo com os co-
legas. Êle mesmo prossegue:

— Desquitei-me há cinco anos,
contraindo novas núpcias com a
cantora Diana Montez, que continua
a sua carreira artística, contando
inclusive com o meu apoio. Vivemos
maravilhosamente, estamos progra-
mando a vinda de um herdeiro, pa-
ra breve, Antes quero trabalhar bas-
tante, para construir algo de útil e
sólido no futuro. Esta a minha maior

i t„
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Prazer de Hélio Ricardo é, ficar em casa, com a esposa, organizân-
do seus programas. Ela, Diana Montez, é a sua ótima secretária.1_
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preocupação realmente.
A esta altura, entra na conversa

o irmão de Hélio, de 13 anos, estu-
dante do Colégio Brasileiro de São
Cristóvão e um de seus maiores ad-
miradores. Cumprimenta a reporta-
gem, "fila" algo do mano e sai
novamente. Nesse momento deixa-
mos o animador,'em meio a um am-
biente de alegria e cordialidade. O
seu programa é dos maies ouvidos
no Rádio, no seu gênero, prestigiado
sempre pelos grandes valores do mi-
crofone. As "Manhãs de Grande Ga-
Ia" da Mayrink, são sempre uma
sucessão de novidades e atrações.
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As bonecas existem para "dar
sorte". Eles querem a vinda de
bebês dentro em pouco tempo.
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CANTE
A;

Você encontra todas
as letras de música
que deseja, na revista
"Vamos Cantar". Em
qualquer banca, em f
todo o Brasil, está a i
venda essa revista que |
publica os sucessos f
do momento: Nelson I
Gonçalves, Emilinha,
Cauby Peixoto, Ange-
Ia Maria, Elvis Pres-
ley, Anísio Silva, Neil
Sedaka, Dalva de Oli-
veira'— todos, todos
os cantores, do Brasil
e de fora, estão com
suas músicas de suces-
so na revista "Vamos

Cantar", uma revista
bonita, só de letras.

0 MÁXIMO HUMOR
NO MÍNIMO PREÇO!

"VAMOS

KIK!
uma revista sadia
para toda família

* "VAMOS

RIR!n

.¦¦¦¦¦"

em qualquer banca
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PARA ESTA SEMANA

21 DE JANEIRO A
19 DE FEVEREIRO

LA Bf< V*4 Al
WEmJmi 22 DE JULHO

A 21 DE AGOSTO

Semana de muitas surpresas. Tenha

paciência e verá quanto vai lucrar. Ne-

gócios e associações em hora de en-
tendimento. Cancele os compromissos
dispendiosos. Mentalize tudo que fôr

positivo, não se esqueça disso.

Astros favoráveis. Elos afetivos afir-
mados e grande alegria. Os temas de
comércio e indústria são de projeção
importante. Escolha o melhor caminho
para ver rendimentos largos e bons.
Otimismo. Isso é básico para o sucesso.
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22 DE AGOSTO

A 22 DE SETEMBRO\

Ares acrimoniosos Não adianta in-
sistir porque o problema sentimental é
negativo. Reflita sobre as vantagens
de mudança ou promoção. Trabalhe
pelo seu ideal. Cuide da saúde repou-
sando. É detalhe bem importante.

Estrela ascendente. Valhase da boa.,
oportunidade e enfrente os casos solú-
veis., Oferta e promoção adequadas;
Fértil a imaginação e satisfações com-
pletas em todos os temas assistenciais.
Animação. Que ótima época para você.
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21 DE MARÇO
A 19 DE ABRIL B3 23 DE SETEMBRO

A 22 BE OUTUBRO

Aspectos bons para alguns assuntos
de interesse associado. No amor fuja
das complicações e reserve-se para as
delícias do lar. Contará com ajuda de
amizades influentes e obterá brilho em
Artes. Atente bem para isso.

Panorama geral muito bom. Se en.
,:.trar a sua colaboração verá as coisas

que vai obter. Trabalhar e orar para
afirmar a estabilidade econômica. Pro-
cessos evolutivos. Ginástica é saúde.'
A vida lhe sorri. Aproveite-a bem.

K#ii3 20 DE ABRIL
A 20 DE MAIO

23DE0UWBR0A
21 DE NOVEMBRO

Devagar também se alcança. Adote
a divisa e tenha paciência. Poderá ter
a melhor surpresa do ano. Investimen-
tos lucrativos e sorte nos jogos e nas
especulações. Refloresce a saúde e
ânimo. Bom período para você.

Signo sob ótimos fluídos. A junção
astral Venus-Júpiter favorece a todas
as suas empresas. Ambiência estimu-
lante e tranqüila no lar e na profissão.
Brilho social e gosto artístico. Exerci-
cios e repouso. Não se descuide disso.

21DEMAIO
A 21DEJUNHO

Dias festivos e coração enamorado.
Notícias distantes reforçarão seus pon-
tos-de-vista. Tenha calma e confie nos
sócios. Lucros a chegar. Imaginação
romântica e artística. Saúde ótima.
E isso não é uma grande coisa?

22 DE NOVEMBRO
421DEDEZEMBRO

Algum contratempo deverá ser evita-
do. Não esmoreça e espere por dias
mais promissores. Que as nuvens pas-
sam e seu coração voltará a ser feliz.
Cuidado na aplicação das economias.
Rotina sempre. Prudência não faz mal.

i

22 DE JUNHO
A 21 DE JULHO

1
22 PE DEZEMBRO
A 20PE JANEIRO

Se souber apreciar encontrará final-
mente a plena correspondência afetiva.
O lar e o escritório são os pontos prin-
cipais de sua preocupação. Sucesso nas
letras e nas artes plásticas. Estímulos.
Tenha em mente esse detalhe.

Sideral harmonioso. Questões senti-
mentais sem grande ênfase.-Aguarde a
felicidade e confie na sorte. Trabalhe
com entusiasmo e terá os louros me
recidos. Saúde pedindo cuidados, re-
pouso e distrações. Atenda-a,'logo.

wm
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Ivone de Lins é uma presen-
ça adorável nos espetáculos
de depois da mèia-noMe> nas

listasboates cariocas

t ATÍLIO CERINO

DERCY GONÇALVES/e Jaime
Costa estão mesmo ai»áíavrados
com Carlos Machado pára o pró-ximo show do Freds. Já imagina-
ram esses dois juntos? Vai sair
faísca!

JEAN JACQUES, como "Irmã
La Douce" e Valéria (imitando Eli-
sete Cardoso), são atrações maio-
res no Stop, onde <4Les Girls" — de
Meira Guimarães — vai indo mui-
to bem.

W. LUNA, na boate Arpége, fa-
lando dos sucessos da GCA Wil-
liam, sua gravadora. O rapaz é
trabalhador e merece o êxito que
está obtendo

ADRIANO GUKMARAES p?0-
curando teatro para montar "Co-
pacabana, inferno Humano", um
drama de grande violência. ._

DARLENE GLÓRIA dizendo que
não poderá filmar "€m Ramo Fa-
ra Luiza" porque a Televisão náo
lhe deixa sobrar o tempo. A moça
é da TV-Rio.

COSTTNHA já está participan-
do de -Scheherazade" — o melhor
show que De Paula já apresentou
no-Pigalle.

DENIS 0UARTE á frente de seu bale. No Bolero. Onde tam-
bém se apresenta ia) Dupla de Ouro

GOMES LEAL já tem título para a. revista que pretende ian-
çar no Rival: "Quanto Mais Nua Melhor".

•»

SEBASTIÃO, Otávio e José formam o vocal denominado "Trio
Horizonte", que se apresenta no Ma Griffe, no Beco das Garrafas.
Os rapazes são bons.

MARLENE ROSÁRIO saiu do Fred's. Depois, voltou. Agora,
confessa aos amigos que não permanecerá ali. mais de duas sema-
nas. Vamos ver.

6 ROSELY TAYLOR, após uma circulada na Paulicéia, retornou
ao Rio. A moça a^ora) de atriz, está no elenco do Pigalle

ELZA GOMES é o ponto alto de -Caiu, 1.° de Abril", peça bas-
tante engraçada que vem sendo apresentada no Rival. Produção
do menino Chico Anísio.

•V.

HILDA AYALA é presença bonita e graciosa no palco do Re-
creio. Dilene também diz "presente!" na revista que ali vem sendo
apresentada.

KLEBÉR MACEDO tem bom desempenho na -stravaganza"
intitulada "Tem Shakespeare noj Samba", no El Bodegon, onde a
gente só vai quando ganha na Loteria.

CATULO DE PAULA é o responsável; pelo excelente "score" mu-
sical do Teatro de Arena da Guanabara, com "Torre em Cancur-
so". Estréia nestes próximos dias.

Parabéns
¦Êí
•*£!*•Você..w

NOVEMBRO
Dia 1 — Zacharias Lopes, Carlos
Henriques, Dora Lopes, Léo Ro-
mano, Leni Caldeira e Hélio Paiva.

Dia 2 — Oranice Franco, Rosita
Gonzalez e Hélio Chaves Freire.
Dia 3 — Alcides Alves de Souza e
João Luiz Pinto

Dia 4
Veiga.

Silveira Lima e Pedro

Dia 5 — Lourival Marques.

Dia 7 — Chiquinho da Sanfona e
Gilberto Milfont.
Dia 8 — Aldo Taranto, Irany Pinto
e Laura Cast^p.
Dia 9 — Ademar Case.

Dia 10 — Carlos Henrique.

Dia .11 — Zé Bacurau, Carlos No-
ronha e Pagano Sobrinho.

Dia 12 — Jorge de Oliveira. Eu-
clides de Oliveira Figueiredo e Lu-
ei Rosane.
Dia 13 — João Lopes, Manoei Bar-
cellos e Eugênio Gomes da Silva.

Dia 14 — Dick Farney.
Dia 15 — Afrânio Rodrigues, Sílvio
César e Júlio Nóbrega.

Dia 16 — Abel Soares Pera.
Dia 17 — Cláudio Mancini e Louri.
vai Faissal.
Dia. 18 — Giácomo Glechi e Josc
Corte Real.
Dia 19 — Lindoval Oliveira, Luís
Brandão Lisboa, Matinhos, Carlos
Ely, Arcy Barbosa de Oliveira e
Blecaute.
Dia 21 — Marlene.

Dia 23 — Celso Guimarães.
Dia 24 — Agnaldo Amado e Célia
Vilela,
Dia 25 — Raul de Barros.

Dia 26 — Moacyr Farelli e Mário
Lago..
Dia 27 — Salomão Faissal.

Dia 28 — Geraldo Medeiros e Al-
bertino Fortuna.

Dia 29
D'ávila.

Ataulfo Alves e Walter

Dia 30 — Victor Bârcsllos, Alceu
Bochino e Clóvis de Castro Ramon.

FINALMENTE!
SYNTEKO

À PRAZO...
Com Certificado de

da Synteko S
Orçamentos sem compromisso.

síeí 93-9825
>«"
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MAQUINAS DJ
LAVAR

AUTOMÁTICAS

PARTIR 12.000, MENSAIS

Corri qualquer 0^m
você cornpra na

0TTA
CENTRO: AV. MAL. FLORI ANO/ 38 - TÊL. 43-9333

NOVA IGÜASSÜ: RUA 13 DE MAIO, 60
CAXIAS: RUA NUNES ALVES, 35
PENHA: RUA NICARÁGUA/ 505
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jÈi que preocupa os colegas de
V7 Wanda Kosmos e os que atuam
ao seu lado em seus programas de
Teatro, na TV-Tupi de São Paulo,
é o seu perfeicionismo. Ela não se
contenta em sugerir apenas uma
ação quando esta é um pouco mais
violenta. Exige que tenha lugar, co-

' mo seria na vida real. Assim, se um
^artista tem que se atirar ao chão,

cair de uma escada, ou levar um sô-
co, esse artista tem que fazê-lo com
todo o realismo, — que ela também
o faz. Para mostrar que não tem
medo de nada, e que o que pede
que os artistas façam, pode ser feito,
ela mesma mostra, nos ensaios, co-
mo a cena tem que ser, jogando-se
ao chão, caindo jde cabeça em esca-
darias, etc. Por isso, tem o corpo co-
berto de relevantes cicatrizes, frti-
tos de seus próprios espetáculos. m

Não foi portanto surpresa para
nós encontrá-la na TV-Tupi, para
esta reportagem, com o braço di-
reito coberto de esparadrapo e
ainda revelando os sinais recentes
de cortes de cacos de vidro. Era
uma cena em que teria que quebrar
a vidraça de uma janela e ela pre-
feriu fazê-lo com toda a realidade,
causando o corte de veias

Nascida na cidade mineira de
Santa Rita de Sapuçaí, no dia 5 de
julho de 1930, tem uma irmã que é
cantora lírica amadora. Ao todo são
seis irmãs e três irmãos, porque
os pais, vindos da Itáliaje já faleci-
dos, eram favoráveis à família nu-
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merosa. Seu pai era napolitano è
sua mãe calabresa, e esta mistura
deu um resultado explosivo: Wanda
Kosmos. Até o término do curso
clássico, ela estudou em Belo Ho-
rizonte, seguindo então para o Rio,
onde estudou na Faculdade de Di-
reito, na Rua do Catete. Quando es-
tava na segunda série deixou o cur-
so para casar-se. Tem dois filhos:
Luís de 12 anos de idade e Jorge
cem quatro. Em 19í>2, estava fa-'zendo um curso no Serviço Nacional
de Teatro, quanjdo foi vista por Car-
los Brant, que 'montara companhia
teatral no Copacabana Pálace, sob
a direção de Mme. Henriete Mo-
rineau. Precisaram de uma atriz pa-
ra um importante papel na peça "O
Complexo de Meu Marido'' e'Carlos
Brant achou que Wanda vinha a
calhar para o papel. Foi sua estréia
e ela gostou muito da experiência,
resql.endo seguir a carreira teatral.
O interessante é que quando o con-
vite surgiu Wanda Kosmos imedia-
tamente recusou, só cedendo diante
da insistência de Carlos Brant, que
disse necessitar de sua cooperação

Terminada a temporada, com
Mme. Morineau ingressou no elenco
de Aldá Garrido indo trabalhar em
"Madame Sans Gene", que ficou
muito tempo em cartaz. Ainda com
a mesma companhia fêz sua primei-
ra viagem à Europa, indo trabalhar
em Portugal, onde ficou durante
quatro meses. De Europa veio com
Alda Garrido trabalhar em São Pau-

Io e nunca mais voltou ao Rio. Pas-
sou para a Cia. de Maria Delia Cos-
ta e começou a atuar na TV-Tupi
fazendo o Teatro das segundas-fei-
ras. Deixando a Cia; de Maria Delia
Costa foi contratada para o elenco
de Sérgio Brito com quem fêz uma
temporada de êxito. Finalmente há
três'anos resolveu abandonar o pai-
Ce para se dedicar ao Teatro na TV.
Assinou contrato com a TV-Tupi,
inicialmente apenas como atriz, e
mais tarde também, como produto-
ra. Atualmente escreve, ensaia, di-
rige e atua nas peças e por isso
apresenta apenas um "Grande Tea-
tro" por semana.

Mora no Sumaré para estar perto
da Televisão, onde vive o dia todo.
Tem um carro Volkswagen chamado"Chiba",.nome que era de uma ca-
chorrinha numa novela. Seu sonhe
é uma casa própria com piscina pa^
ra os filhos e vê-los crescidos e
casados, e, se possível, ver os netos
antes de morrer. Foi convidada duas
vezes para fazer Cinema e recusou.
Se a convidassem agora, de novo,
aceitaria. Realista como é, sem gos-
tar de usar truques em seu Teatro,
agora vai raspar a cabeça para vi-
ver a "Rainha Elizabeth", uma de
suas próprias peças. A raspagem do
cabelo será em pleno programa•Sumaré às 22 Horas", e a peça
será gravada no Museu do Ipiranga,
em exteriores, como hayia feito com

Cidade Assassinada", que foi fil-
mado na Casa do Bandeirante.

";:.';

¦:-!

.•• •7777-"*:77!||

>

7.

- . . -'!



myf''
.iHM.ayVfiíyíkttaUj UBA

'W? "' ' WtMsssSsa»**».»,«Vi)ifnfai,,;ii.rtM.^«ll*t*WiÍ<»l<8*

^-^-:- 00*
'''"/'¦•'

&">:•

»¥'.'''.

*

RADIO E TV
DE MINAS

NELSON SHEFFICK

RÁDIO Marita Vilhcna
i\>%B^IVr produz e apre-
senta pela Rádio Pampulha o
"Jornal Feminino", programa de
grande audiência levado ao-*ar
as segundas, quartas e sextas-
feiras entre 9 e 10 horas. $ Com
boa aceitação do público ouvinte,
"Grande Seqüência", o semanal
de atrações do auditório da Gua-
rani, quartas-feiras de 20,05 às
22 horas- Animado por Aldair
Pinto. % Adélcio Ramos e Vânia
Carvalho no programa "Rádio
Fã-Clube", pela Inconfidência,
diariamente às 9 horas. $ A
Guarani com novo musical, " Dis-
coteca no Auditório", de segun-
da a sábado entre 10 e 11 horas>
animação de Aldair Pinto. $
Aos sábados às 19,35 horas, a
dupla sertaneja Mangueira e Ma-
rajá avresenta o novo "Cancio-
neiros do Brasil". <$ Geraldo de
Souza produzindo para a Incon-
fidência, sextas-feiras às 21M
horas, "Aquarela Brasileira". $
A cantora Marisa Soares apre-
sentou-se com sucesso na pro-
gramação noturna da Guarani.
a A locutora Zilma Brandão
atuando na Rádio Mineira de 10
às 14 horas.

T \/ ^ Agradou a apre-
¦ *¦ sentação da cantora

Hermínía Cristo, pela TV-Alte-
rosa, no "Clube da Tarde", em
programação da Publicidade Da-
nilo Valle. %¦ Continua em evi-
dência, na TV-Itacolomi, "A No-
tícia é Drogatel", diariamente às
20 horas. q\ Sábados, pela TV-
Belo Horizonte, "Clube do Gési-
nho;\ produção de Rubens Rad-
dichi e parte musical a cargo de
Elias Salomé. ® A TV-Itacolo-
mi lançou o programa "Faça Seu
Filho Feliz". Produção de Ro-
berto Costa e Roberto Márcio,
apresentação do Dr. Ernâni Pi-
menta. Horário: quintas-feiras
entre 17 e 17,30. $, Investido na
função de chefe do Departamen-
to de Relações Públicas da TV-
Itacolomi, o Caio Lafetá. @ Um
programa que vem agradando
aos telespectadores do Canal 4.
é o "Balona's Show". © O
"Exemplar Terrestre", sextas-
feiras às 19,25 horas na TV-Ita-
colomi, de elevado nível artísti-
co agrada a adultos e crianças.
m Aos sábados às 20,10 horas a
T^-Belo Horizonte vem apresen -
tando o humorístico "Jô Show"
Boa pedida.

Brasília - DISTRITO
FEDERAL

NELSON DA SILVA

3 Muito ouvido pela Rádio Alvorada,
diariamente às 13 horas "Encontro das
i3". ® A PRM-3 Planalto, comemo-
rou a passagem do seu primeiro ani-
versário. ® O Carlos Sena é o novo
responsável pelo Departamento Espor-
tivo da Rádio Alvorada. ¦$ Wanderlei
Matos e Cleide, comandam do auditório
da TV-Brasilia, "Domingo de Folga",
um bom programa para a petizada. $
A Rádio Alvorada vem apresentando
diariamente às 14,30 horas, um pro-
grama carnavalesco.

Rádio e TV Cearense
RAIMUNDO BATISTA

@ Luciano Lima, do Departamento Es^
portivo da Rádio Uirapuru, deixa aque-
Ia emissora para trabalhar na Dragão
do Mar. Boa aquisição feita peia emis-
sp.rá da Avenida do Imperador, pjj A
Rádio Dragão do Mar, anuncia a inau-
guração da sua estação de Televisão
para o próximo ano. $ Carlos Alberto
Farias, assumiu a direção de publici-
dade do Departamento Esportivo da
Ceará Rád»o Clube e TV Ceará. ©
A TV-Ceará, inaugurará em- novem-
bro o seu Vídeo-Tape. $ A Radio Ver.
des Mares, é a única emissora de
Fortaleza, a falar de turfe. "O TURFE
EM REVISTA" diariamente às 18,40
horas. % José Santana, comentarista
esportivo da Assunção, foi convidado
pela Rádio Dragão do Mar, para inte.
grar a sua equipe. % Juazeiro do Nor.
te, vai contar corn mais uma emissora.
Trata-se da Rádio Progresso, do Grupo
Bezerra.

Salvador - BAHIA
MACHADO GOMES

% Na Rádio Sociedade solicitaram (e
obtiveram) acordo amigável na resci-
são dos seus contratos: Roberto Santos,
Sílvio Roberto, Jurarei Alcântara e
Eulimar Oliveira (cantores); Marciso
Nery (produtor) e Antônio Sampaio
(diretor de programação). & O quadro
de locutores da Rádio Excelsior da
Bahia, está assim constituído: Bionde
Filho, Rui Brandão, Nílda Nunes, Ma-
noel Aragão, Roberto Araújo, Israel
Menezes, Diniz Oliveira e Edmundo
Viana. Noticiaristas: Fernando Garcia
e Cléo Montalvão. Esportes: José
Ataíde (chefe), Souza Durão (cometi-
tarista) Milton Nogueira e Fernando
José. $ A Winston Produções contra.
tou os serviços profissionais #dos radia-
listas — atores Machado Gomes, Ciáu-
dio Tavares, Jota Luna e Rui Velôso,
para participarem da película dirigida
pelo cineasta Roberto Santos "O Ho-
mem da Cabeça de Papelão", cujas fil-
magens já foram iniciadas, em Salva-
c'or, com a participação de mais de
dois mil figurantes. Orçamento supe-
rior ? 100 milhões de cruzeiros. ,gMJm-
berto de Santiago produtor de progra-
mas da Excelsior, iniciou sua carreira
radiofônica em 1931 como diretor ar-
'Mie-, da Rádio Clube de Pernambuco.

r nKASJIli
£í$feí:: immWmm^kmwmtHÊBBBm mÊM

-

Goiânia — GOIÁS
FRANCISCO DE SOUZA

® Diariamente pela Rádio Anhanguera.
de 1.2 às 12,30 horas, Voltér, io . Rosa
apresenta "Almoçando com Música".
A seleção é do discotecário Miguel
Mendes. ,$ Foi lançado na TV-Anhan.
guera novo programa: "LBP na TV"»
produção e apresentação de Lourival
Batista Pereira. Sextas-feiras às 21,20
horas. i$ Ely da Cruz produz dois pro.
gramas para a Rádio Independência:"Ely e Elas" e "Ely c o Álbum da
Saudade". O primeiro Natende às soli-
citações das f»ãs, feitas- pòr cartas. #
A TV-Anhanguera estendeu o horário
de sua programação diária, que passa
a ser de oito horas, entre 15 e 23.
>$ Artur Rezende e José de Oliveira
"brigam" pela maior audiência dos
brotos, com "A Juventude Comanda",
pela Rádio Anhanguera e "Ritmos da
Juventude" pela Rádio Clube, respecti.
vãmente, ® Disputam a liderança de
locução esportiva local, Ledes Gon-
çalves, Antônio Porto e Jota Júnior.
Os três são bons e é difícil apontar o
melhor.

Recife - PERNAMBUCO
CARLOS MAGNO

v£ Domingos, ,emre 13,30 e 15 horas,
"Comandos Esportivos ABC" propor»
cionam 90 minutos de contatos, para
os ouvintes, antes do relato das parti-
das de futebol,"na Rádio Clube de Per-
nambuco, $ Alcançando bom índice de
audiência o "Plantão Policial", diária,
mente na Rádio Clube, no horário de
7 _ io —. 10,35 e 18,55, com redação
de Severino Barbosa. <$ De segunda a
sexta-feira, às 9 horas, Walter Lins co-
manda "Caixinha de Pedidos", um dos
maiores cartazes da PRA-8. # Agra.
dando o público ouvinte as audições
das sextas-feiras às 21,35 horas, "Nas

Asas da música", na Emissora Lider.
i$ O lançamento mais recente do De.
partamento de Radioteatro da Rádio
Jornal do Commércio, é o romance de
Bernardo Guimarães, adaptação de
Ivani Ribeiro, "A Escrava Branca",
que vai ao ar às segundas, quartas e
sextas-feiras às 9,05 horas. # Prosse.
gue o sucesso do programa "Constela-

ção", que vai ao ar, pela Emissora Li-
der, às quintas-feiras no horário de
21,35.

Curitiba - PARANÁ
JOSÉ FERNANDO

$. Excelente a seleção musical da Rá-
dio Ouro Verde, no horário de almoço,
entre 12 e 13 horas. l£ Novo horário pa.
ra o "Tele Show Canal 6": quintas-
feiras às 22,15 horas. $ Aos sábados às
13 horas, Marcos Salamini apresenta
na Rádio Guairacá interessante pro-
grama sobre Cinema. <$ Conta com
elevada audiência "Um Lugar Ao Sol",
programa de-palestras educativas, na
palavra do padre Emir, sextas-feiras às
19 horas. $ O diretor de TV, Osny
Bermudas, assinou contrato com a TV-
Paranaense, Canal 12.
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OS AMIGOS
PREFEREM
CHAMÁ-LO DE
CANTINFLAS...

J..

y ' .) ''''¦) .*' \

• - I ;^ .¦.. • ,.... ,. • '-'¦.,.

P-..^:?wv.v..v.V^.,í.Vi'.-.»^H 3^^^

:' ¦¦'¦•'*'" ¦¦" 
'¦'"¦¦ '''>'-' ""• - '•¦ • ¦ \'*'vv'v.:'. vííy^í tE^'—*^P^- ffro ¦*

v^

JOSÉ CUNHA
LiHitt<>r-i*s[)ortiv<> tia Rádio Guanabara

Nome verdadeiro: José
Rodrigues da Cunha Filho.

Nasceu em 16 de setembro
de 1942.

E' o mais jovem locutor-
esportivo do Rádio.

Natural de Ponte Nova,
Minas Gerais.

Sua primeira emissora:
Rádio Itatiaia de Belo Hori-
zonte.

Entre família tem o ape-
lido de "Zezé". E na Guanaba-
ra: "Cantinflas".

Não é supersticioso. Mas
seu número de sorte é o 16.

Um nome de mulher: Ana.

Pasta dental; Kolynos

Sabonete: Gessy.

Colarinho: 38.

Prefere o traje esporte.

Na primeira partida de
futebol que irradiou perdeu a
bolai de vista...

Pretende convidar Júlio
Louzada para seu padrinho de
casamento.

No Cinema é fã de Sophia
Loren e Anthony Perkins.

Sabe cozinhar.
*

Peso: 67 quilos.

9 Altura: lm68.

Gosta de vida noturna,
mas não freqüenta boates etc.

Devoto de N.S. da Apare-
cida.

Dorme à 1 hora e acorda
às 7,30 horas.

Faz a barba em casa, com
gilete.

Detentor do "Troféu Ari
Barroso'* como o "melhor lo-
eutor-esportivo de Minas", em
1962.

Acha* o Rádio carioca o
melhor do mundo.

Diz que a mulher carioca
é diferente de todas as outras.

Dorme de short.

Corta o cabelo quinzenal-
mente.

Seu prato predileto: fei-
joada à mineira.
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^ caso de Hélio Cavalcanti é de
\J uma vocação artística, que qua-
se chega a ser obcessão. Nascido em
Recife, em 3 de dezembro de 1937,
deste garoto desejava ser cantor.
Fêz o curso secundário e preparou-
se para os estudos superiores. Mas,
veio a oportunidade de entrar para
o meio artístico através de um con-
curso de cantores, na Rádio Jornal
do Commércio, de Recife e êle lar-
gou tudo pela carreira que adora
Isso aconteceu em 1953 e Hélio Ca-
yalcanti cohcorrreú, vencendo todas
as provas de Seleção, sendo então
contratado pela emissora pernam-
bucana.

Depois que ganhou experiência no
meio radiofônico, passou ."-.a viajar
ao Rio em breves temporadas, dês-
de 1954. Voltou várias* vêzesL a Re-
cife, até que um dia resolveu $ue 6
melhor para a sua carreira seria
residir no Rio, para aqui transferiu-
se definitivamente. Fêz temporadas
pelos Estados do Sul e em São Pau-
Io, apresentando-se na TV-Paülista.

Canal 5 e na boate Oásis. No Rio,
além de ter participado de vários
programas de Rádio e Televisão, já
atuou na boate "Little Clube". Sen-
do homem de algumas posses,
poderia, se quisesse, viver de renda,
sem trabalhar, mas seu maior desejo
é se tornar conhecido como cantor
e por isso não hesita em enfrentar
sacrifício para aceitar um contrato
e atuar mesmo em cidades peque-
nas. Hélio é dono de um belo apar-
tamento em Copacabana, decorado
com todo gosto por êle mesmo.
Aliás, tem curso de decoração feito
na Sears, mas não usa seus conhe-
cimentos de decorador, profissional-
mente. Gosta realmente de decora-
ção, tendo preparado a de aparta-
mentos de vários amigos seus e dá
conselhos sobre o assunto, sem co-
brar qualquer remuneração.

Além de cantar, Hélio Cavalcanti
gosta de compor e costuma fazer a
música e letra de suas composições,
das quais tem 26 prontas à disposi-
ção de seus colegas. Fêz uma melo-
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dia, em parceria com Roberto Car-reira, que pretende gravar e que sechama "Quis amar alguém". Sua
primeira gravação foi um samba
para o carnaval passado e que se
chamava "O futuro a Deus Perten-
ce", e era de autoria de seu amigo
Jorge de Castro, com quem já com-
pôs duas músicas. Depois foi con-
tratado peía etiqueta Caravelle e
gravou num compacto simples "Só
me Falta Você" e "Desejo'-. Vai
gravar para o 4.° Centenário, "Cida-
de Orgulhosa".

Êle tem uma bela coleção de li-
vros estrangeiros, mas não despresfl
os autores nacionais, procurando ler
tudo que os nossos autores consa-?

* grados publicam. Sem ser .vaidoso,
gosta de caprichar numa boa apre-
sentação pessoal e por isto seu
guarda-roupa est«g sendo sempre
renovado, com as últimas criações
da moda, fazendo questão de ves-
tir ternos impecáveis, e comple-
mentos nas cores que melhor com-
binem.

Apaixonado pela vedetinha Wil-
ma, da TV-Tupi, não permite queo amor lhe atrapalhe a carreira ar-
tística, o que tem desgostado a jo-
vem pois chegado recentemente de
uma excursão pelo interior de São
Paulo, prepara-se novamente para
outra viagem, desta vez de quase .
um mês pelo interior de Minas, ter-
minando com uma temporada na
TV-Itacolomí.

Em Copacabana,
Hó4io Cavalcanti po-
sa com sua fã nú-
mero um:, a vedete
wíimç», da Tupi.

Eles combinam bem.
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Televisores de
Qualidade Real
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"ios com
Válvulas ou
Transistorizados.
Rádios Portáteis

RADIOLAS
TELEVISORES

Departamento
de Vendas:

Rua 24 de Maio, 104
5.° andar Conjunto B

Caixa Postal, 153
São Paulo — 1

I

<3ã0^ut/o
TV — • ° nôvo Pr°grama da TV-Tupi "O Quarto Poder",

transmitido as terças-feiras, às 22 horas, tem como rés-
ponsaveis Armando Figueiredo, Carlos Spera, Goulart de Andrade
e Regis Cardoso.

O Geraldo Gamboa foi um dos convidados de Sarita Campos,
no programa "Feijoada Amiga", apresentado aos sábados pelo
Canal 5.

$ O programa cultural do Canal 2 "O Céu E' O Limite", ani-
mado por Aurélio Campos, já tem um ano de existência.

O Ivan Mesquita, conhecido ator, é assessor de Ciro Bassini,
titular do departamento de tele-novelas do Canal 9.

# Ao ensejo do 11.° aniversário do Canal 7, a Câmara Muni-
cipal de Campinas, por iniciativa do vereador Romeu Santlni,
aprovou um voto áe louvor à emissora de Paulo Machado de Car-
valho.
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(fr Com Janette Mac Donald e Nelson
Eddy, a RCA-Victor lançou o LP
"Canções Famosas", onde o casal ro-
mântico aparece em regravações dos
seus antigos êxitos em filmes.

g Mário Zan vai se classificando bem
na vendagem com "Rio 4.° Centena-
rio", "78" lançado pela Musidisc.

m A Fermata entregou ao público o
álbum "Alta Rotação", reunindo can.

CINEMA EM
TRÊS NOTAS

1 — O Prêmio "Saci" de Cinema,
instituído pelo jornal "O Estado de
São Paulo", correspondente ao ano
de 1963, na categoria de melhor
atriz, foi conferido à Glória Mene-
zes, do Canal 9, pelo seu desempe-
nho em "Lampião, Rei do Canga-
go".
.2 — A aula inaugural do Curso
de formação Cinematográfica, pro-
movido pelo Curso de Cinema de Ri-
beirão Preto, foi proferida por Bas-
sano Vacariní que discorreu sobre
o tema "A criação de um filme e
seus meios de expressão".

3 — Entre os melhores da tempo-
rada cinematográfica de 1963, en-
ccntram-se Eva Wilma, do Canal 4,
e Geraldo dei Rey, do Canal 9, am-
bos conquistando o Prêmio "Gover-
nador do Estado", conferido por in-
dicação da Comissão Estadual de
Teatro. Eva Wilma (90 mil cruzei-
ros), pela sua atuação do filme "A
Ilha" e Geraldo dei Rey (90 mil
cruzeiros? em "A Grande Feira".

tores e orquestras alemãs em rítmof
da atualidade.

q Por ocasião do lançamento de "Bai-
le de Aniversário" vol. II, com a or«
questra de Sílvio Mazzuca, a CBS reu-
niu num coquetel realizado no Faseana,
a crônica especializada e amigos. °

DIÁLOGO
INDISCRETO

Você sabia porque a TV-
Bandeirantes é sempre notícia,
mesmo sem ter sido inaugu-
rada?

Não.
E' que muitos artistas,

sem ter sido convidados, an-
dam espalhando que receberam
grandes propostas para traba-
lhar na emissora de João Saad.

LPSMAIS
PROCURADOS

l.o — BAILE DE ANIVERSA-
RIO VOL. H — Sílvio Mazzuca

(CBS)

2.0 _ TUDO DE MIM — Nél-
sou Gonçalves — (RCA-Victor)

3.° — UM BRASILEIRO NA
ITÁLIA N.° % — Francisco Pe-
trônio — (Continental)

4.° — BALANÇANDO — Nei-
de Fraga — (Philips)

5.0 _ um VIOLÃO EM HI-FI
Jairo Marinoso — (Copaca-

bana). .;¦'/
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DO ALTO DA COLINA
MARIO JÚLIO

VERSATILIDADE BEM APROVEITADA
QEMPRE alerta no lançamento' de
O programas que possam desper-
tar a atenção do grande público,
algumas emissoras de TV resolve-
ram por à prova a versatilidade de
atores que, dotados de recursos in-
vulgares, estão em condições de mo-
vimentar uma série de personagens.
São poucos os artistas que se en-
quadram em tal trabalho, e isto por-
que é cartada difícil sustentar du-
rante semanas o interesse da audi-
ção exclusiva, que embora dispondo
de outros elementos . funcionando
como satélites, conta como base
principal a atuação do homem-
show. 0 ator escolhido assume
enorme responsabilidade, pois além
de jogar com o prestígio de sua
carreira, precisa de muito' fôlego
artístico para sustentar o nível do
programa, que não pode oscilar nos
altos e baixos que revelam insegu-
rança no pisar do terreno, Ê certo
que o "script" deve ajudá-lo cem
por cento, mas é óbvio que o melhor
papel delineado pelo produtor, sai
prejudicado se o intérprete não cor-
responde. Criando tipos trágicos, cô-
micos, sentimentais ou caricaturais,
e emprestando-lhes o vivência que

transmite a inteira identidade de
sua personalidade dentro da outra, o
ator, para não cair no ridículo, tem
de reunir a soma de recursos indis-
pensáveis ao êxito de sua apresen-
tação. Possui a nossa TV três ex-
celentes artistas no gênero, prês ho-
mens-show que têm demonstrado

.qualidades excepcionais em vestir,
com correção e inteligência, as fi-
guras de conteúdo raàiis diverso.
Seja o tipo engraçado ou sério, seja
o de feitio sentimental ou caricatu-
ral, os três atores erguem as cenas
com admirável conduta interpretati-
va. Chico Anísio, Moacir Franco e
Jô Soares valem em nossa TV, um
exército de personagens que andam,
falam, cantam, dizem piadas, vivem
horas dramáticas, levando o teles-
pectador a rir, pensar e emoéOonar-
se, tudo isto conseguido pela arte
inconfundível daqueles três artistas,
a quem o destino reservou o privi-
légio de uma versatilidade que não
conhece limites. Chico Anísio, Moa-
cir Franco e Jô Soares ganham
aplausos e a popularidade que des-
frutam é formada por gente de tô-
das as camadas, o que prova que
eles atingem a alma popular.
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LUCY LESSA ESTREOU EM DISCO;
"PINGO NO SAMBA" é O SEU LAN-
ÇAMENTO. ÊXITO DE GRAVAÇÃO.

CtRANDINHA
NOTURNA

RÁDIO * ^omi distribuição de prêmios aos ouvintes, a, Na-
S\AiUiV cional paulista lançou a audiçãq musical de Mário
Duarte, "Rádio Melodias".

4

Começa às 6 horas da manhã oi programa do capitão Bar-
duino "Brasil Caboclo',' apresentado diariamente pela Bandeiran-
tes. ||

Ficaram, noivos Gilmara Sanches e fizio Ramos, do elenco
da Radia São Paulo.

Na Uádio 9 de Julho, a comediante Nhá Berbina atua com ||
destaque nos programas de Geraldd Meireles 1|

Sônia Ribeiro, da-fteeord, foi recentemente eleito presiden- ||
te da Sociedade Pestalozzi de São Paulo, cuja finalidade é a edu- ;g
cação de crianças retardadas. Ilí

l|
"Músicas Sem Palavras", "Rainha Do Samba" e "Uma Car- J|

ti Por Semana", são três audições produzidas e apresentadas por |||
César Medeiros ao microfone da Record.i |j

VENENO DA SEMANA |
© Muita gente acredita que o Moacir Franco ainda voltará

ao Canal 9, com o seu famoso programa. Mas êle vai mesmo é pa-
ra outra emissora, o Canal 7.

© No "Clube de Paris*, sempre
muito aplaudida, exibiu-se a cantora
Menina de Lurdes. Os freqüentado-
res da casa, na sua unanimidade,
pediam bis a quase todos os seus
números.

0 Estreou na "Pérola", o conjunto
"Los 4 azes dei tango e una voz",
O solista, que agrada, é Emilio Ros-
sal.

$ O "Oásis" viveu suas grandes
noites com Angela Maria. A Sapoti
tomou conta dos aplausos gerais,
principalmente quando cantava fa-
dos.
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Indo a São Paulo
hospede-se no

Mentia
Wm

O prolongamento de seu ly-.
Rádio e telefone em todos
os quartos e apartamentos.

BARBEIRO - MANICURE

i
H

BOITE

Av. Sáo João, 1523 - Tal. 52r1141
End. Teleg. Regenciatel

TODAS AS LETRAS DE MÚSICAS: no revisto VAMOS CANTAR
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Por Manoel Domingos

Uma equipe da
RTP esteve em
Viseu tomando

xcenas para a sé-
rie "Terras "do
Portugal". A
chefia' coube a
José Eliseu que
contrj com a
colaboração do
operador Sebas-
tião Pinheiro.

Brevemente os telespectadores assistirão a peça
de Ruy dos Santos, "Azul Existe", no programa
Noite de Teatro. Serão protagonistas: João Per-
ry, Alexandre Ribeirinho, Heloísa Cid,- Fernando
Ferro, Maria Guerra e outros grandes talentos.

O'pintor brasileiro José Moreira Fonseca expôs
suas obras em Lisboa.

Um grupo de jornalistas visitou as obras da
ponte sobre o Tejo, a convite do Ministro das
Obras Públicas.

A fadisia Olivinha Carvalho foi distinguida, pelo
ainda este ano.

Hã um jovem cançonetista português fazendo su-
cesso em Paris. Seu nome é Germano Rocha c
nasceu em Viana do Castelo.

Cedendo a um convite do Ministério dos Nego-
cios Estrangeiros, visitou Portugal o colunista
brasileiro Ibrahim Sued.

A fadista Alice Ferreira deverá atuar no Brasn
Governo do Estado da Guanabara, como a "Ma-
gnifica do Rádio em 64".

\F

TROUXE DOIS DIPLOMAS DOS U.S.A.
&- O industrial brasileiro Arlindo de Almeida,
proprietário da Fábrica de Toldos Guanabara,
Rua Barão de Itapagipe, 197 — dip?o-mou-se nos
Estados Unidos em: tratamento de iona contra
o fogo e UuíninafaÕ uTíolaoSTHNfà fotof o indus-
trial quando desembarcava no Galeão, em com»
panhia de seus filhos: Joel, Joliete e Joilma e

Neusa, uma amiga da família, de)
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POIS E'...
Há dias, soubemos que nosso grande amigo Waldir

Azevedo, esse notável instrumentista brasileiro, havia
recebido, por intermédio de um agente artístico nor-
te-americano, uma proposta para uma exibição nos
Estados Unidos. Bonito, né? Agora, leiam o resto, p
preço seria de dois milhões de cruzeiros. Bonito, né?
Agora, leiam o resto. O artista traria apenas quinhentos
tenta e cinco por cento «obro o que ganharia, ou se-
iam um milhão e quinhentos mil cruzeiros. Bonito, né?
Agora, leiam o resto. Waldir teria que deixar lá se-
mil cruzeiros. Uma temporada nos Estados Unidos fi-
caria mais barata que no interior do Brasil! É de lascar!
Waldir riu* e não aceitou.

ENTRE COLEGIAIS
.-PRIMEIRA MENINA: — Não tá não, Mariazinhai

riazinha, você não deve mais oavir nem ver aquela no.
veia da Televisão, viu? Papai disse que é imprópria
pra nós. Tem muita coisa que nós não devemos saber.

SEGUNDA MENINA (treze anos) — Mas, Esterzi-
nha, seu pai de^e estar exagerando! Eu só vi dois
capítulos e.. _, '

PRIMEIRA MENINA (quatorze anos) — Olha Ma
Êle tá com toda a razão! Eu já vi doze capítulos, e é
de amargar mesmo!

TUDO FALSO I

,

Dois compositores encontraram-se, e o assunto co-
meçou logo com música... ,

Ah, rapaz, por falar em musica, encontrei on-
tem o maior falso autor! '\,

Maior, não, colega. Pra mim, todos eles sao
grandes! . »

Ah, mas esse que encontrei, é o maior mesmo.
Imagine você: êle tem uma perna mecânica, um olho
cie vidro, cabeleira postiça, dentadura artificial, e ainda
vestia uma i/oupa que não era sua. Tá vendo? Tudo
falso! •''"'!

É, você tem razão. Esse é o maior mesmo.

ENTÃO... VAI LOGO!
ELA: — Por tit meu amor, eu seria capaz de fazer

os maiores sacrifícios! Morreria se preciso fosse! Iria
aos céus! Ao Inferno! Ao fim do mundo!

ÊLE — Obrigado, querida. Isso é que é amor
Oner dizer que, por mim, você iria a qualquer parte9

ELA: — Sim, querido, sim. A qualquer parte!
ÊLE: — Então, vai até a sala e desliga o ráâio. Ta

na hora daquele programa de twists.

DA MESMA COR...
SÜvino Neto vinha andando. Passou na porta da Na-

cional do Rio. Viu o blecaute e foi logo em sua dire-
Ção: .Puxa, Blecaute, vim agora da porta da Tupi. Ti-
nha lã um turma te pixando, não sei porque. Só sei
que o pixe era violento! Que gente, né? •

Ah, isso não me atinge! (e Blecaute conservou
a calma). Naturalmente é algum compositor de qvem
eu rejeitei música....

Não liga não, Blecaute. Pixe em h não veaa...
Não pega, Silvino?! Pega sim! Eu não me im-

porto, mas, pixe pega em toda gente! E em mim pega
também.

Bem, pegar, pega, mas, não sobressai...
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CAMAL
® Vítima de uma trombose

coronária, faleceu no dia 10
de outubro, (71 anos) em
Hollywood, o veterano Eddie
Cantor.

Dólar Tânus (diretor artís-
tico da Rádio Guanabara)
foi eleito presidente da LA-
BRE, seção da Guanabara.

$ Um pequeno rádio de pilha
conjugado com, máquina fo-
tográfica é a novidade lan-
cada no mercado inglês que
vem fazendo muito sucesso.

Viajou para o Chile, contra-
tado pela TV-Universidade
de Santiago, o ator e diretor
de TV Herval Rossano.
(Passará um ano no país an-
dino, onde também atuará
em Rádio).

$ Cr$ 61 milhões de indeni-
zação pela rescisão do seu
contrato é quanto Francisco
Anísio está exigindo, na ação
que está movendo contra a
TV-Rio na Justiça do Tra-
balho.

0j A TV-Record de São Paulo
comemorou 11 anos de exis-
tência realizando uma série
de promoções e festividades
na capital paulista.

$ Um espetáculo de bossa-no-
va, com Luís Bonfá e Rosi-
nha de Valença entre ou-
tros, será apresentado na se-
gunda quinzena de novem-
bro nos Estados{ Unidos.

$ O cantor-comediante Moa-
cir Franco foi contratado *oor
Oscar Ornstein para inter-
pretar um dos papéis da co-
média musical '-Como vencer
na vida sem fazer força".
(As bases foram mantidas
em sigilo).

Contratado pela Rádio Gus-
nabara, onde vem apresen-
tando um programa com, o
seu nome, o compositor Ade-
lino- Moreira.

O ator Peter Sellers vai to-*
mar parte numa série de seis
filmes de 90 minutos, cada
um, para a TV sobre as di-
versas atividades das Nações
Unidas. (Não receberá um
centavo pelo seu trabalho).

n
RÁDIO, TELEVISÃO, BOATE, DISCO, CINEMA, TEATRO ETC.

Com um coquetel, para o
qual a RR foi convida-
da, Herbert Richers e Paulo
Porto mostraram à crítica e
ao público os artistas e téc-
nicos que tomarão parte nas
filmagens do romance "Um
ramo para Luísa'\

A "campanha presidencialnos Estados Unidos está em-
polgando os artistas de Hol-
lywood, que se dividiram na
luta política. Gregory Peck,
Burt Lancaster, Kirk Dou-
glas, Tony Curtis, Marlon
Brando, Paul Newman,
Frank Sinatra, Shelley Win-
ters, Sammy Davis Jr. e ou-
tros estão trabalhando pela
reeleição do Presidente Lyn^-
don Johnson.

Enquanto isso, John Wayne,
Roy Rogers, Ronald Reagan,
César Romero, Pat Boone,
Walt Disney, Irene Dunne e
James Stewart, entre outros,
estão empenhados na eleição
do senador Goldwater.

$ Regressou dos Estados Uni-
dos o compositor Djalma
Ferreira. (Veio liquidar os
seus negócios no Rio para
regressai' definitivamente à
cidade norte-americana de
Los Angeles, onde vai se es-
tabelecer).

$ Realizou-se em San Domin-
gos (República Dominica-
na), na primeira quinzena
deste mês, o Congresso da
PAINT (Primeira Associa-
cion Internacional de Noti-
cieros dè TV). Álvaro Sole-
dade Machado, Pedro Tôr-
re, Válter Sá, Pedro Paulo
Atair e Dino Dinelli foram
os integrantes da delegação
brasileira.

® Marcada para. o mês de no-
vembro próximo a inaugu-
ração do Teatro Princesa
Isabel, na rua do mesmo
nome, em Copacabana.

6 Heron Domingues comemo-
rou o segundo aniversário do
programa "Ordem do dia"
(que êle apresenta na TV-
Rio) com um coquetel no
Castelinho. (Q diretor da RR
foi convidado Gratos).

m Os soviéticos anunciaram

que . pretendem construir
uma potente emissora de rá-
dio, que funcione em todas
as freqüências possíveis, a
fim de tentarem entrar em
contato com as civilizações

. extra-terrestres. A potência
da estação será de 1 milhão
de kw.

A princesa Soraya, ex-impe-
ratriz do Irã, anunciou o seu
propósito de daqui por dian-
te dedicar-se somente ao Ci-
nema. (Seu primeiro filme,
em fase de conclusão, intitu-
ia-se "As três faces d* uma
mulher").

Anunciou o Sr. Harry Sto-
ne que irá brevemente a
Hollywood, a fim de tratar de
assuntas ligados ao Festival
Cinematográfico Internacio-
nal que será realizado como
parte dos festejos comemo-
rativos do IV Centenário do
Rio.

O cantor Gilberto Alves foi
contratado pela Rádio Glo-
bo, a fim de estrelar o pro-
grama "Tudo é saudade".
7'\ •

A novelista Janet Clair fir-
mou compromisso para es-
crever histórias seriadas pa-
ra a Rádio Tupi.

0 A produtora de TV Edna
Savaget realizou noite de
autógrafos para o lança-
mento do seu livro de poe-
mas, "Plenamente solidão'*.
Gratos pelo convite.

O Teatro da Praça entrou
em.obras, as quais estão sen-
do executadas pelo Serviço
de Teatros da Guanabara,
em colaboração com a Admi-
nistração Regional de Co-
pacábana. (Será reaberto
antes do fim do ano).

$ O comediante Antônio Car-
los anunciou que vai refor-
mar contrato com a TV-Rio.
(Esteve, recentemente, em
entendimentos com o Ca-
nal 2). ......

Q As memórias do falecido atc^r
Errol Flynn (que estão sen-
do traduzidas peio ator Cláu-
dio Cavalcanti) serão lan.^a-
das brevemente no Brasil.
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Tristes, amigos de
Maria aguardam a
hora de levá-lo à
derradeira morada.
Na foto aparecem,
entre outros, Nestor
de Holanda, Carlos
Machado e a atriz
Nancy Vanderley..

O filho e a ex-espo-
sa de Antônio Ma-
ria dizem-lhe ^deujsw
Na foto aparecem,
também, os produ-
tores Carlos Alberto
e Carlos Machado
Pouco depois oi ataú-
de seguiria para a
catacumba 66 do ce-
mitério de São João
Batista quadra 13

1
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Todos sentiram a
morte do bom Ma-
ria. No adeus ao
inesquecível compa-
nheiro, aí gestão João
Calmon, Manoel
Barcellos,! Carlos Aí-
berto e Walter Clark.



ÈwÍkT'
Antônio Maria

^ in

| Eram muito
Dia$ antes Antônio Maria
escrevera uma crônica sô-
bre o filho, qu

ARTISTAS, 
intelectuais e figuras da vida bra-

sileira foram levar Antônio Maria à sua úl-
tima morada, ao fim da tarde de 15 de outubro
— dia em que perdeu a vida às 2,50 da madru-
gada, vítima de uma síncope cardíaca quando se
encontrava nas proximidades do restaurante "Le
roind point", em Copacabana. Eram 16 horas
quando o corpo do inesquecível compositor e no-
mem do Rádio e TV baixou à catacumba 66, da
quadra 13, niò Cemitério São João Batista. Muitos
não puderam coiíter as lágrimas. Seus filhos,
Antônio Maria Júnior e Maria Rita, a muito
custo foram afastados do ataúde levados por D.
Mariínha, que fora casada com o autor de "A
Canção Da Volta", "Dorme Menino Grande","Valsa De Uma Cidade" e aproximadamente 60
melodias de sucesso. A reportagem anotou a pre-
sença de muitos nomes conhecidos no adeus der-
radeiro a An/tônio Maria. Lá estavam, comovidos,

seus amigos Ciro Monteiro, João Calmon, Manoel
Barcellos, Nestor de Holanda, Carlos Machado,
Nàncy Vanderley, Almirante, Abel Pera, Wélling-
ton Botelho, Paulo Roberto, Paulo Gracindo, Bené
Nunes, Fernando Lobo, Luís Bonf á, Lúcia Helena,
Bororó, Costa Lima, Caymmi, Blecaute, Murili-
nho de Almeida, Sérgio Porto, Floriano Faissal,
Gasolina, Dircinha Batista, Cauby Peixoto, Heri-
velto Martins, Carlos Alberto, Walter Clark, Moa-
cir Arêas, Miguel Leuzzi Júnior e Andys Casalino,
sociedade de autores, etc. O comissário Nilo Ra-
poso, quem primeiro socorreu Antônio Maria-,
conta que tenitou tudo para salvar-lhe a vida, le-
vando-o para uma casa-de-saúde em Botafogo.
Quando chegaram^ao local já Antônio Maria es-
tava morto. Rádio, TV, artistas, o povo, enfim,
chora a morte do poeta, do amigo e do boêmio
apaixonado que êle sempre foi. Ninguém esque-
cera o "Bom Maria", como todos o chamavam.
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As broncas da Tia Ameba
¦fc Com o embevecimento do Manoel Pera, Dinorah Marzulo e o pessoal
todo que estava em nossa companhia, na sala de casa, Tia Amélia deu
um show de piano, de simpatia... e de broncas, naquele fim de tarde de
domingo, 11-10. É impressionante a agilidade dessa encantadora titia de
cabelos brancos e imagem veneranda. Seus dedos saltitam nas teclas
com a peraltice de uma criança que desperta para a vida. Por trás daque-
Ias broncas no Lorêdo, que produz o programa e se delicia com a zanga
de sua artista, a doce Tia >Amélia é de uma beleza incomparável, com a
jovialidade do seu espírito e a juventude de sua música — porque sua
mensagem melódica embora revestida do "chorinho" e de outros ritmos
que muitos considerariam antigos ou ultrapassados, é eternamente jovem,
falando aos que têm coração moço e espírito sensível.IP
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 FAZENDO FALTA EM NOVELAS
@l Antônio Leite é um dos pioneiro» das telenovelas no Brasil. Foi do» primei-
ros a fazê-lo, no Canal 6. Um dia, foi para os Estados Unidos, integrar a equi-

pe de "A Voz da América", em que figuram "cobrões" entre os locutores. Está
feliz nos Estados Unidos, sentindo saudades de sua terra, dos improvisos da
nossa TV — de tudo isso que é autenticamente brasileiro. Na hora em que as
novelas se constituem numa doce epidemia, Antônio Leite está fazendo falta.
Especialmente à Tupi, que dele precisaria como intérprete, ensaiador e pro-

dutor de romances seriados. Porque tudo isso Antônio Leite sabe fazer bem

ilitilli
¦SHÍLàHáhaaata

Cl A^Hf Ç «.Carequinha agoraruwriE* tem escola na TV.
Tupi. As "aulas" acontecem às
18,45 das quintas-feiras... # Quem
é fã do "Zorro" pode ligar para a
TV-Continental, às 22,30 dos sába-
dos.» Tem lá a reprise dos filmes
(passados há uns três anos) que
ainda entusiasma os bangue-ban-
gue- maníacos... % E Nilza Benes
voltou à TV-Rio, com o seu charme
escurinho, depois de umas viagens
como turista milionária... #) No
antigo horário de "Os Intocáveis",
às 21,30 das terças-feiras, a Excel-
sior lançou a. série do "77 Sunset
Street", com filmes e dublágens es-
talando de novos. $ Agora, enten-
de-se a troca: "Os Intocáveis" fo-
ram para as 22,30 dos domingos por-
que todos os filmes estão na base
do repeteco... Para não perder
o público certinho das terças-
feiras, o Canal 2 tratou de arranjar
ooisa inédita. Perceberam? % Al-
meida Castro retornando dos Es-
tados Unidos, juntamente com Ora-
zio Pagliari. Foi comprar equipa-

. mento para a TV-Tupi. $ De retôr-
no, também, o nosso Luís Brunini..
homem-gol de Rádio, TV e ímpren-
sa. Se ficar mesmo na Globo, quem
vai lucrar? O Canal 4, -^ sim, se-
nhores! £ Walter Pinto começa a
dirigir o "Expresso da Fartura" na
TV-Excelsior:. obviamente, íris
Bruzzi não atuará no programa-
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SSISTIMOS, desde © início, esta série ©m que % Tf-^&p^mm^^^^wMâ^&U^miú
d© Tutuca» Dotando-© na: pele de um pe rson&gem wm tanto ou fíirant© <2

Fazendo as vezes do wFofoquisài^, o Cutuca está longe de deeepcteáip.
não encontra o melhor - de si mesmo, em cer ias ocasiões ' 

pierdidei na
Parece-nos que o programa ê endereçado àgarot&da, a julgar pelo sorris© que alvoroça a
fisionomia do pessoakcinh© miúdo, quando o Tutuca; desentope um solü# côniteo. Ou faa
os trejeitos que os meninos adoram imitar. São hisiorinhas frágeis, com aventuras que
lembram os iumes silenciosos, ou os primeiros com o ''advento revólueionârio do.som^.
Tutuca já iêzas vezes d© "cavaleiro negro4', bancou o detetive num: castejo mal-assom-
brado e vai dal por diante, fazendo rir ao telespectador menos exigente. Talvez por en-
tendê-lo mais artista do íjue ali se mostra, é que exigimos ainda mais $o Tutuca. Êle
tem a, virtude de ser querido pelas crianças e artista, na TV, que conquista o público-mi-
rim? jamais se desgasta. Porque volúvel, mesmo, só é o gosto de telespectador adulto.
Talvez porque lhe falte a tolerância e a ingenuidade sagrada de quem conserva © cora-
cão aberto para as aragens de alegria. A realidade é impenetrável para os insensíveis.,.
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O BOM MARIA
®i E a morte levou mais um.
Aquele que se enganou, em vida.
quando fêz a canção de que "se
morresse amanhã, minha falta nin-
guém sentiria". Todo mundo sen-
tiu, continuará sentindo por muito
tempo. Antônio Maria, entre outras
tantas coisas, era autêntico. Não se
deixou despersonalizar em tempo
algum: Escrevia e fazia suas músicas
sem se deixar influenciar por "es-
colas" ou estüos. Tanto que comba-
teu, pela TV, as deturpações que se
fêz, na música popular brasileira,
em nome da bossa-nova. Era ho-
mem de com,preender o gosto do
público e se dirigia a êle com a lin-
guagem e a pureza exatas. Investia
contra as imagens falsas, impingi-
das ao público sob o rótulo de mo-
vimento-nôvo nisso ou naquilo, em
música ou humorismo, em arte ou
divertimento. O bom Maria, irônico
diante da prepotência, condescen-
dente com os novatos, tolerante
com a burrice alheia e implacável
contra os mediíocres e pusilânimes
já não é daqui. Foi brigar fraterno
e perenemente com o seu irmã->
Ari Barroso,

¦;.. ¦ mm?- >í^rí5,'.y;:.-,

"TV-RIO-RISO"
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^^^HA^PCR ÜMA NOVELA -Quanto vale um capítulo denovela de TV, para quem a escreve? 50 mil cruzeiros, em alguns
™T ™ outros> a novela custa mesmo é um milhão para o gru-po de TVs que a apresenta. Existem novelistas contratados à baseae um milhão e um milhão e meio, mensais, para a produção dês-ses romances seriados. Mas, não é qualquer um novelista que po-de escrever para a TV. Ou que interessa às emissoras.

MUITO MAIS BARATO - Basta que se diga que as estações deKaaio continuam apresentando novelinhasi pagas a preço, de pra-to-leito Quando a TV chama alguém para escrever histórias paraos seus Heho Souto, Lourdes Rocha, Tarcísio, Jardel, etc, é por-que o novelista é bom. E se é bom, tem que ganhar muito Per-guntem ao Amaral Gurgel e o Nelson Rodrigues quanto eles estãorecebendo em suas TVs...

ADEUS AO CELESTINO - Tudo indica, mesmo, conforme estacoluna antecipou, que Paulo Celestino deixe a TV-Excelsior, em-bora o seu inegável valor e capacidade de trabalho. Pelo menosa direção do programa "Times Square" (o mais comentado da TVcarioca) passou para o Geraldo Case. E o Wílton Franeo assumiuo comando também do "Vovô Devite". Se estão sendo redistribuí-das as capitanias, bem se entende que nada sobrará para o sobri-nho de Vicente...

PODE VOLTAR — Vai daí, bem que se acredita no retorno domesmo; Paulo Celestino à TV-Rio. E isso até que seria um ótimonegócio para o Canal 13. Mas é sabido que Oscar Ornstein e Me-
dina estão de olho no mesmo PC, querendo-o para a direção deseus próximos grandes espetáculos, à época do Quarto-Céntená-rio. Quem é bom nunca fica a ver navios.

RAZOES — Mas também não se surpreendam se o mesmo PauloCelestino retornar à TV-Excelsior. Êle ficou zangado porque oChico Anísio regressou ao Canal 2 e ficou investido de grandespoderes. Ora, se alguém conseguir "dobrar" a inconformação doPaulinho, tudo ficará como dantes no quartel dos Abrantes

MOVIMENTO — Fazendo um movimento vulcânico na TV-Con-
tinental o nosso José Messias. Com artistas populares, levados àscâmeras do Canal 9 graças ao seu prestígio, Messias põe em práti-ca, igualmente, idéias e campanhas que encontram a melhor
acústica popular. Enquanto uma pseudo-elite de TV se preocupacom programações snobs, que jamais se fazem comunicáveis como público, Messias vai direto ao gosto do telespectador. E' isso é o
que interessa.

DESABAFO — Em seu programa de aniversário na TV-Rio, Cha-
crinha respondeu ao seu companheiro de emissora; (e colunista
num vespertino) Carlos Alberto; magoado com . observações queeste fizera, quanto à platéia do bom Abelardo. Que seria de "em-
pregadinhas" e coisas que tais. Vamos rezar para que a paz volte
a florescer nos corações dos homens de bem, iluminando a todos
7— como diria aquele missionário de boa vontade.

VARIEDADES — O programa de Paulo Gracindo, nas noites de
domingos, pela TV-Rio, é sempre agradável, inclusive porque apre-
senta números de variedades de grandes vivências. Aqueles nú-
meros que víamos em circos, têm sempre uma auréola de ternura— como o do palhaço dos guisos, medalhas sonoras e bomba can-
tante, secundado pela acordeonista graciosa. A gente simples gos-ta dessas coisas, talvez muito mais do que de shows com rompan-
tes esfusiantès.. . que, vai-se ver, não têm nada de humano, sin-
eero ou convincente.
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CANAL 2: EXCELSIOR

CANAL 6: TV-TUPI
CANAL 9: CONTINENTAL
CANAL 13: TV-RlO

SEGUNDA
16,50 % TV-Escola 

'-? 
Canal 13

1650 —Super Bazar — Canal o- -
ItIoO — Cine infantil — Canal 2 *
ÍT,» —Ò. Chicote — Canal 2
17f30 — Speak Englisl —- Canal 9

NOVELA — Canal 6 y
Clube da Aventura — Ç 13

-Atrações José Soares — C 9
~ Guilherme Téli — Canal 2

Desenhos^ Canal ' ;
Pergunte ao João —r G 13
Showzinho Kellog's —C 13
NOVELA "— Canal 2
Brotos no 13 ;Hü Canal 13

Zé Colméia -^Canal 6
Jornal Feminino— Cr2
NOVELA — Canal13

A Marca do Zorro — C 6
—: NOVELA — Canal 2

Bate-Pronto — Canal 13
Repórter Continental — C 9
Plantão Policial — G 13
Jornal da Cidade— C 2
David Nasser — Ç 6
TV-Rio Jornal — Canai 13
Á Cidade de Diverte —, C 2
Repórter Esso — Canal Ô
Noites Cariocas — C ' 13

r-'Volantes Audazes — C 9
Pandegolândia — Canal 6

Expresso da Fartura —CS
Noite de Gala — Canal 2
NOVELA — Canal 6
NOVELA — Canal 13
Luta Livre Americana —.
Canal 9
Mong Kong — Canal 6
O Rebelde ~ Canal 13
.Jornal Excelsior — C 2
¦Ordem do Dia — Canal 13
Resenha Esportiva — C 6
Mesas Redondas — C 9
Coisas Nossas — Canal 13
Quinta Dimensão —-* C 2
Por Trás da Notícia —C 6
Filme — Canal 9
NOVELA — Canal 6
Reportagem Ducal — Ç 13
Cinema de Arte —[ C 2

— Boa Noite— Canal 2

TiRÇA
y

17,00 — Cine
17,00 —
17,00 —
17,25 —
17,30 —
17,35 —
17,45 —
17,50'—
18,00 —
18.00 —

Infantil — Canal 2
Super .Bazar -— Ç 6;
TV-Escola — Canais-í 3
Ivanhoé — Canal 2
Speak EngUsh—• Canal
Primeira Edição — C
NOVELA — Canal 6
Cíube da Aventura — C 13
O Menino do Circo— C 2
O Nort» Canta —-'¦[¦-O t

18,15 -
18,25 -
18,30 -
18,33 -

18,40 -
18,45 -
19,00 -
19,00 -
19-00 -
19,15 -

¦;.J9,20 -
19,30 T
19,40 -
19,45 -
19,45'-
19,55 -
20,00 -
20,00 -
20,05 -

20,05 •

*20,20 •
20,35 -

2Í,00
21,00
21,CO
21,05

¦:¦' 21,30
21,30
21,35

; 21,35
22,05

22>30
22.35
22,36
22,40
22,40
22,45
23,10
23,10
23,15
23,20
23,25
23,60
24,00
01.00

9
13

r Desenhos— Canal 6; ¦
-Pergunte ao JoAo—¦ C 18

NOVELA •—• Canal,?
-Showzinho Kellogg's—

: Canal 13 V .:'
-Brotos no 13 — Canal 11

Popcye —r Canal .
-NOVELA — Canal 13

ArtÍQó 99.¦— Canal 9
-Jornal Feminino — C 2

NOVELA."— Canal 2
-Papai Sabe Tudo—¦ C .6 ';¦¦¦¦.'

wPJi.nVio Policial— C 13 i '

-Repórter Continental — C 9
¦- relesporte Facjí — C 9

Telejornal Rio — Canal 13
4; David Nasser —• Cariai 5
r- Espetáculos Tohelux — Ç-?

Repórter Esso — Canal 6
Ü3 Três Mosqueteiros—-
Canal 9
Zeloni Em LJrha*; Peça Sd

— Canal 13 .[\
-r. Giraip Mundc Gira — C;\6;S
--Combine Com Bel-Lar—~
v Canal 9 

' '.'

—NOVELA — Canal 2 ,
NOVELA¦ —: Cariai.6 -' .'
ríov ELA —- Canal 13

¦f- Çása. 
'úo:Casemiro — :"0';;;9'':

tt Espionagem — Canal 6(
t_.;\B.en^Casey;—r, Cariai; 2-,

Srialon -"-í-VÇmhal *•

Conibate — Cahal 13
¦4- ,Ci.dadé~ Gaúchas Show ¦—•'':_

" Canal 9 '
Espiões em Açáo— C 8
Mesa3 Redondas — C 9
Rio Ontem e Hoje -~ C í
Jornal Excelsior— Canal 2
Bate— Pronto—• Cahaf 13
Ordem do Dia—-Canal. 13
Por Trás da Notícia — C6
Rio Quíitrocfintao ~- C 13

NOVELA— Canal 2
Clube dos Morcegps — C 6
Psrisoópio. — Canal 13

¦í-~ Reportaçjem Ducal — C 13
Cine: ia de Arte— Canal 2
Boa Noite — Canal 2

QUARTA
16,50 —

.17,26 —
17,30—
17,35 -
17,45 -

18,00 —

18,00 -
18,05 —
18,25 —
18,30 -
18,30 —
18,35 -
18,45 -
18;45 -
19,00 ~
19,00 -

119,00 -
19,15 -

* 
19,20 -
19.30 -

19,45
19,45: •
19,45 •
19,60 •
19,55
20,00 •
£0,05;

20 05
20,15
20,20
20,35
20>35
20,35
21,00
21,00
21,00
21;05
21^25
21,30
21,55
21;55
22,30
22;3Ò
22,35

O Mundo é da Criança —
Canal 8
IV!r... Magoo 0 Canal 2 :.
Speak English — Canal *
Primeira Edição -y C 13
NOVELA — Canal 6
Aventuras Submarlnae —
Canal 13
Jim das. Selvas — Canal 2
Dq''..Braços Abertos— C 9
Pergunte ao Joio .—•¦¦ C 13

-NOVELA :— CanaL2.
'W.M'".' em TV — Canal •
Ghòyviinho KellOflfl'8 — C 13
Brptów no 13 — Canal 13

• A EstrAla é o Limite — C •
-Jornal Feminino — Canal 2

Artigo 99 — Canal 9
íiOVELA — Canal 13
NOVELA — Canal 2

=. Rip Cord — Canal. 6
-Repórter Continental

22,40
22,50

23>05
23,15
23^15
23,30
23,50

24,00
00,30
01,00

Jornal dá Cidade — |C 2 ,;
^-Plantão Policial — Cl a

Tèlespórte Façit —. Ç 9- ;
David iSlasser — Canal è

^TV-Rio Jornal >7-Cíinai 1|
—•Repórter. Esso —;0- 6

Discoteca do Chacrinha —
Canal t||:
Varlèdadés ~: Oanal 9
Van^os ao Teatro•—'C''2..y.y
Manda^ Brasa -^-Cánàl 6

A Flirne ^ Canal 9
•— José Vasconcelos r— G 13.;

Filme—Canal
>— NOVELAyy— Canal 6 ; •
•--, H OV È LA •; sr-:\ Ç arna I 

'y$. ¦-y
NOVELA —Canal 2 *
Ringue na TV — Canal

—NOVEL^A— Canal 2
—• Nova Geração — Canal 6
f— Impacto— Canal 13,

;Rio R-èi r^ Canal 2
í— Pânico — Canal 2
r— Roborto Audi¦¦—'..Canal 6
¦—'Mesas Redondas.— C 0
•^Jornal Excelsior r— C 2

Nossa Cidade 
—Canal 18

^~ Rio, Ontem e Hoje — C
Por Trás da Notícia —Ç 8

-^- iRio Ouatròcentãò | —•:.C~1t
r^ NOVELA- — Canal 6

Roteiro dás Artes-— C 13
Reabilitação em Foco—*

^.Çâhàro'-; /¦::¦:';¦:''
r-r Cinema de Arte ~-:Canal 2
•— Reponágem Ducal — C 13

Boa Moite — Canal 2

QUINTA

Cf

17,00 -
17,00 —
17,00 -
17*25 ^-
17,30 —
17,35-
17v45 -
1.8.00 -
18,00 -
18,05 -
18,05 -

18,25 -
.18,3.0 -
18,35 -
18,40 -
19;00 -
19,00 -
19,00 -
19;i5 -
19,15 -
19,30
19,45
19,45
19,45
•19,00
19,55
20,00
20,00
20,00
20.05

20,20
20,35
21,00
21,00

C 1S

- C 13
18

Cine infantil -r- Canal 2
Suner Bazar — Çartal 8
TV-E-scoia — Canal 13
Griníil — Cartal 2 \-
Speak Engiiab— Canal •
Primairá Edição— C 13
NOVSLÂ — <5anal 6

—•¦¦Firepall'.' XL-5 ^ Canal 13
O Norte Canta — Canal

Jet Jacksoa — Canal 2
Desenhos ~- Canal 6
Pergunte ao João—-

NOV ELA — Canal 2
Shtíwzinho Keiiogg's -
Brotca no 13:— Canal
NOVELA -— Cariai 13 .':
Artigo 99 — Canal 9
Jornal Feminino — C
Hazel — Canal 8
NOVELA — Canal 2
Repórter Continental
Jornal da Cidade
Plantão Policial ;

-^ Telesporte Faotí
David Nasser ~
TV-R io J ornai —

—: Repórter Esso -
Filme — Canal 9'
Times Square •—Canal 2
João Roberto Müsikelly —

Canal 13
Angela Maria — Canal;
Tele-Turfe — Canal t
NOVELA — Canal 2
NOVELA¦— Canal 6

— ¦¦©¦•;

C 2
Ç 13
° 9

Canal •
Canal 18
Canal 8
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28,05 — Frente m Fr«nt« — C71S 00,05 — Reportagem Ducal — C 1$
23,10—- NOVELA — Canal J 00,30 — Cinema de Arte — Canal |p23,40 — NOVELA. — Canal. 01,30 — Boa Noite — C 2
23,40— O Mundo & o Tempo íjjjte!

DOMINGO
13 .¦¦¦¦''• 7'7 "';:-fí'

Missa ~- Canal 2
— Grandes Concerto* -Cl

!¦

^7;;;';."7'"':,;V

¦ ' 
¦ ¦ 

¦' ; 
¦ 

".

21,00
21,30
21,áí0
21,30
22,00
22,30
22,35
22,55
21,94
23,00
23,05
23,10
23y1Q
23,20
23>40
24,00
24,00
01,00

NOVELA — Canal 13
Play-Boy — Canal 2
Erón1 Show —- Canal 6
Cidade Nua — Canal 13;
Ivon No Ar — C 2
Jornal Cássio Munir— C 2
Meaaa Redonda! —- C,9
Bate Pronto — Canal 13
A Cidade na TV — Ç 6
Oirde m do Dia — C 13; -
Por trás da Notícia — C
S.S. Show —, Canal 13
NOVELA — Canal 2
NOVELA -—Canal 6
NOVELA — Canal 2
Reportagem Ducal — C
Cinema de Arte — C 2
Boa Noite — Canal 2

24,00
,24,00
01,00

Frente a Frente — C7
NOVELA — Canal 2
NOVELA — Canal. 2

O Mundo e o Tem po
Canal 13 ,..
Cinema de Arte— C 2
Reportagem Ducal — C
Boa Noite r— Canal 2

SÁBADO

13

SEXTA
17,00 -
17,00 -
17,00 -
17,25 -
17,30 -
17,35 -
17,45 -
17,55 -
18,00-

18,00-
18,p5-

18,10 -
18,25 -
18,30 -
18,30 -
18,35 -
18,45 -
18,48 ~
19,00 -
19,00 -
19,00 ;
19,15 •
19,20 -
19,45 •
19,45 -
19,48 -
19,88 -
19,55 -
20,00 •
20,00 -
20,05 7
20,10 -

20,20 •
20,35
21,00
21,00
21,00
21,05
21,35
21,35
21,35
21,45 •
22,30
22,35

22,35
22.50
22,50
22,55
22,55
23,05

ti 2

C 9
C 13

ÇÍne Infantil — Canal 2;
Sessão dás Cinco 7— C: 13
Super Bazar — Canal 6
Fúria — Canal 2
Speak English — Cariai 9
Primeira Edição -~C 13
Desenhos —£ Canal 6
Fühny Man —7 Canal 2
A Voz de São Judas Tadeu
Canal9
National Kid -- Çànai 13
Lànceiros de Bengala—

7Canar2;';;7;.:7;
Hora da Criança
Pergunte ao João
NOVELA — Canal

TV de Brinquedo
Showzinho Kellogg's — C 13
Robtn Hood — Canal ,6
Brotos no 13 — Canal 13
NOVELA/ — CartaJ 13
Artigo 99 ¦— Canal 9
Jornal Feminino,— Canal 2
NOVELA — Canal 2
Ludogero Pixe — C 6

•Jornal da Cidade— C 2
Plantão Policial — C 13
Telesporte — Canal 9
David Nasser—- C 6
TV-Rio Jornal —C 13
Repórter Esso — Cariai 6
Vovô Deville — Canal 2
Praça Onze — Cariai 13
Çharlie Çhan e Seu Filho
— Canal 9
Rua do Ríri-ri -C6
Momentos Musicais — C A
NOVELA — Canal 2

-NOVELA — Canal 6
-NOVELA — Canal 13
-Gente de Finanças. — C 9

NOVELA — Canal 2
| Fala o Juiz — Canal 9

Ponto Crítico — Canal 6
. Cheyenne—¦ Canal 13
-Festival de Cinema— C 2

Robert Taylor Detetive —
Canal 6

-Ordem do Dia — C 13
Rio Quatroceritão — C 13

-Ponto Crítico — C 6
¦ Mesas Redondas — C 9

Rio, Ontem e Hoje — C 2
Por Trás da Notícia — C 6

11,00—
11,55 -
12.00 -
12,15 -
12,30 -
12,40 -
18,00 -

13,30-
13,35 -
14*00 ¦"¦••-

14,00 -

14,10 -

15,40 -

16>Ò0 -

16>10 -
16^30 -
16,35 -
16,40 -
17,00 -
17,15 •
17,30 -
17,45 -

1?7,50 7-

18,00 •
18,20 -
18,40 -
18,45 •

19,00
; 19,05 •

19,20
19,30 -
19,35
19,45 -
19,50 -
19,55 -

19,55 -
20,00
20,00 -
20,05 -
20,15
20,20 •
20,35 «
20,55 ¦
21,00
21,00
21,05 •

21,25
21,30
21,35
21,50
21,55
22,30
22,30
22,40

22,50 —

TV-Escolá — Canal 13
Brigada Oito — Canal 13
Crônica de ÀA — C 6
Fred e Carequinha — • CMJ
Ar Vem o Circo -1- C 2
Astros do Disco —¦ C 137
Moacir Franco Show (R)
Canal. 2

ÀP Show — Canal 8
Clne 7'r-r TV 13 — Canal 13
Sessão das Duas — C, 2
Tele Turfe— Canal
Sá bado 13 — Canal 13
Quem Quiser Que Conte
Outra —- Canal 2
Fatos Que São Notícias —
Canal 11
Alô Doçura — C 8
Laramie — Canal 2
Revelações Kfbon— C 13
Grandes Lutas — Canal 6
Aí TVem o Sucesso — C 13
Desenhos — CànaÍ7 6
Tom Ewel Show — C 2
O' Mais Alto do Òoeste —
Canal 13
Viagem Ôambino Para a
Fortuna — Canal 2
Circo Ping Pbng — C 6
Ankito e Eu — Canal 13
Na Corda Bamba — C 6
Showzinho Kellog's 4- C 13
Canal 13
NOVELA ^~ Canal 2
Show Para Mllhõea — Ç 9
popeve — Canal 6

Jornal; da Cidade —• C 2
Silhueta — Canal
Plantão Policial — C 18
Bate Pronto — Canal 11
Diário de um Repórter -
Canal 6
TV-Rio Jornal — Canal 13
My Fair Show — Canal 2
Repórter Easo — C 6
Filme — Canal 9
O R^iso 6 o Limite — C 12
Os Flintstones — C 6
Silhuetas — Canal 9
Bonanza — Canal 6
NOVELA — Canal 2
Jô Show -r Canal 13

Çantinho da Saudade —
Canal 9

-NOVELA — Canal 2
-O Fugitivo — Canal 13 \

Você e a Verdade — C 9
" Bailinger de Chicago — C2

Lígia Freitas Valle — C 6
Dois no Ring — Canal 2
Por Trás da Notícia — C 6
TEATRO DE COMÉDIA —

.Canal 6
Ordem do Dia — Canal 13

10,00—
10,55
11í00
11,30
12,00

12,00
12,05

12,35
13,00
13,0Q
13,00
13,30
13,30
13,35
13,4Q
13,50
14,00
14,05
15,00
15,20
15,30

15,35
16,00
16,10

•76,30

16,45 —
16,55 —

17,00 W
17,30 —
17,55 —
17,55 —

18,00 ¦—
18,00 —
18,20 —
13,30 —
18,35 —
18,50 —
19,00'—
19,20 —
19,45 —
19,50 —
19,50 —
20,00 —
20,35 —
20,35 —
21,05 —
21,00 —
21,20 —
21,30 —
21,35 —
22,00 —
22,00 —
22,00 -
22,30

^23,00
23,30

Gríndl — (R) —Canal 2
Ivon no Ar — (R) — C 2
Vale a Pena Ver de Nova
Canal 2
Clube do Guri — Canal 8
Showzinho Kellogg's —r^i
Canal 13
O Riso é o Limite — C 13
Signo Show — C 2
Desenhos — C 6
interpol r— Canal 13
Popeye — Canal 8
Pé Para Hoje — Canal •
Desenhos — Canal 6
Vip Show — Canal 13
Jornada Esportiva — Ç 9
Sessão das Duas — ^C Á ;
Grande Vesperai'¦¦.*-. C 6
Rua do Ri Ri Ri — Canal
Fiímoteca Mirim — C 6
Eu Shòw Luiz Vieira —
Canal 2
Bar de Melodias — C 6
Nós os Brotos — Ctnal 9
Manda Brasa — Canal 8
TV Stuart-Canal Zero —
Canal 2
Hoje é Dia de Rock —

i Canal 13
Encontro com Ne ide — C8
Domingo em Grande Du
mensão — Canal 9
Reis do Riso — C 2
Tia Amélia — Canal 6
Lassie (R) — Canal 11
O Brasil Canta Sua Música
Canal 9
Fique no 13 — Canal 13
Disneylãndla — Canal 6
Os Sete da Semana — C
Francisco José — Canal 1$
Clube» Se Divertem -Ct
Garson Garante — C 2

O Show é ODD — Canal 13
A-e-i-o-Urca — Canal 8
C|ne TV — Canal •
Roda de Samba — C 2
Hora da Buzina — C 13
Jornada Esportiva — C
Show do 2 — Canal 2
Inspetor Burke — C 13
David Nasser — C 6
Dercy Beaucoup — Canal
Rota 66 — Canal 6
Bate Pronto — Canal 13
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23,30
24,00
01,00

Quinta Dimensão — C 2
GRANDE TEATRO — C
TV-Rio Ringue — C 13
Resenha Esportiva — C

Os Intocáveis — Canal 2
Cinema — Canal •
Grande Resenha Esportiva
— Canal 11
NOVELA — Canal 8
Cinema de Arte — C 2
Boa Noite — Canal 2
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• 7 Às vésperas do IV Centenário do Rio, quando
multo se espera da participação da música popular
brasileira nos festejos comemorativos, é que se ve-
rifica estarem os seus quadros desfalcados àç ele-
merrtos que sempre demonstraram, nas-suas pro-
duções, ternura e afeição pela Cidade Maravilhosa,
Alguns deles, se vivos fossem (sem que isto repre-
sente desdouro para os que se encontram em ati-
vidade) estariam já colaborando com a beleza dos

seus versos e de suas músicas para maior brilho das
comemorações do IV Centenário do Rio. Porque era
uma constante, na atividade de alguns composito-
res populares que desapareceram, produzir músi-
cas de louvação ao Rio e seus encantos naturais.

7 Por isso, muitos são lembrados com saudade agora.

,.;:V 7'::: ,777 ]^Wm W^MÜ$0g

Antônio Maria, desaparecido recentemente^;

quando sè encontrava eni pleno vigor criador, era
um pernambucano que tinha uma admiração toda

especial pelo Rio', cujas noites êle muito amou. Como
Ari Barroso, mineiro de nascimento e carioca de

coração, que tinha verdadeira adoração pela Cidade
Maravilhosa; Ou Assis Valente, outro carioca, que
com suas composições brejeiras soube fixar aspectos
e tipos deste pedaço do Brasil. Ou, ainda, o talentoso
Jorge Faraj, um dos melhores letristas que aparece-
iram em nossa música popular. Todos, agora, esta-
riam certamente colaborando com o seu quinhão
de talento para a grandiosidade das comemorações
dõ IV Centenário do Rio.

Outros, igualmente, poderiam estar fazendo
muito pelo Rio na música. Corno o irreverente e
atento Lamartine Babo. Â inspirada e romântica
Dolores Duran. E o alegre e eternamente carnavá-
lèseo Zé da Zilda. Ou, ainda, o potiguar flianto de
Almeida, que muito adorou o Rio. E o Ismael Neto,

que por sinal imortalizou a Cidade Maravilhosa nu-
ma belíssima composição. Todos, evidentemente, es-
tariam empolgados com os festejos do IV Centenário
da cidade muito amada por eles e colaborariam, cada
um à sua maneira, para o maior brilho das festas dos
quatrocentos anos do Rio. Por isso é que no progra-
ma de comemorações do IV Centenário deve haver
uma homenagem aos compositores que amaram o
Rio e hoje vivem em nossa saudade.
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0 RADIO È A TV SM RftflATA
Diretor;,

¦>';¦ ANSELMO DOMINQ08

Ano XVII — N.° 791
14 <7o novembro de 1964

REDAÇÃO E OFICINAS:
RUA DE SANTANA 138 —

Tels: 48-0537 e 434046

SUCURSAL EM SAO PAULO:
Rua Dom José de Barros S37

Grupo 311
Telefone: 94-8092

GERENTE
Lauro de Souza Carneiro

SECRETARIO
Borelli Filho
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CHEFE DE PUBUCIDAD»
J. Oliveira Filho

¦¦ 
** 

¦

Venda avulsa Cr$ 150#0
Atrasado Cr$ 200,00

ASSINATURAS

Semestral
Çr$ 7.000,00
Cr- 3.500,00 ¦

Todas as revistas de Assinaturas
são remetidas sob Registro do
Correio. Para os lugares mais
distantes as revistas seguirão
por Via Aérea sem mais despesa.
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REDAÇÃO:
BORELLI FILHO (chefe)t Max
Gold, Reno Bitencourt, Cândida
Mollna, Waldemir Paiva, < MM*'
Borelli, Gérson Souza Monteiro,
Fernando Luís, Maria Lya, José
Fernandes, Nelson Batinga, Ot-
ton Corrêa e Nazareth Mendes.
• DEPARTAMENTO FOTOGRA-
FICO: — Hélio Brito e Aymoré
Marella. • DEPARTAMENTO
AIVWSTICO: — De Messina

è Mauro Ernesto.
SAO PAULO:

Mário Júlio — Osvaldo. Slcone

CAPA
f^lLDA Valença (da Musidisc)
VT é uma artista que todos ad-
miram, pelo seu talento e conta-
giante simpaiãa. Intérprete do
fado e de todos os gêneros musi-
cais (gravou recentemente can-
tando em japonês) soube fazer,
no Brasil — sua segunda pátria
— uma enorme legião de fãss
merecendo o destaque na capa e
em rpportagem nesta edição.
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"mais bem*
guardado segredo

industrial
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apresenta
A ¦ Ia Unha de Máquinas
de Cosfura para o lar

AUTOMÁTICAS
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Conquista do Século — o Automatísmo — chega à costura e ao
bordado, com a Nova Linha Automática — VIGORELLI! — 6 Máquinas
de Costura inteiramente novas! Totalmente automáticas!
Fazendo maravilhas, que a Senhora jamais sonhou ser possível.
Costura comum inigualável! Mais de 1.OO0 bordados diferentes!
Trabalha com 1 e 2 agulhas! Faz costura invisível, sobre costura,

nervuras, bainhas, pontos sombra, "smock", abelha,

marajoara, cerze, chuleia, cabeia, prega botões e zippers,

acolchôa, além de uma infinidade de outros serviços.

Viaowãi
6 NOVOS MODELOS

Na Liderança

VIGORELLI - Mundial . em m0vei „ portátil
VIGORELLI -Zig-Zag
VIGORELLI - Kobot - em movei e portátil
VIGORELLI -Super-Robot
além da VIGORELLI-STANDARD
cor.i o exclusivo Móvel Eterna !

Venha ver o "Automatismo Vigorelli" trabalhando para a Senhora,
NOS REVENDEDORES AUTORIZADOS VIGORELLI
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verdadeiro sliampoo colorante
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FICHO PE ftPLICftR
Você mesma aplica porque
Recolor já está" pronto. A
embalagem* de Recolor 

' 
já

contém o pincel aplicador e,
também, a dosagem exata de
Oxibel (creme de água oxi-

genada especial para cabelos).
Basta misturar e aplicar
Recolor com Oxibel, e rápida-
mente, seus cabelos ganharão
uma coloração por igual.

Recolor foi criado para durar
mais tempo, fazendo desapare-
cer os cabelos brancos. Por isso
os reflexos de Recolor duram
mais, realçando seus encantos.

0 ilS AUTENTICO ' •
Porque vem de Paris. Porque
ninguém notará que os seus
cabelos foram coloridos.
Recolor dá a' côr legítima tor-
nando seus cabelos perfeita-
mente naturais.

«to èbans
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O VERDADEIRO SHAMPOO COLORANTE

Produzido no Brasil sob licença de

Laboratoires ROJA. Píace Vendôme. Paris.
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