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Um banho vale muHol Pelo bem-es ar, o frescor, o

reconfôrto que lhe dó o teu Sabonete Vale Quanto Pesa.

Mas, compare também o preço e o tamanho. nSo custoima»

« no formato oval, i o maior de todos - o mais «wtolw.

Experimente contar quantos bcnhos você pode tomar. em

cruzeiros, um banho com o seu Sabonete Vale Quanto Pesa

culta quate nada. Maior no tamanho, menor no custo, por
banho, como r^àe um Vale Quanto Pesa!
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Ovai o r*to«golor: escolha

o fòmato q^e S*« convém

¦¦•, Perfumaria Lopes organização brasi/eira de Ômbifo nacional
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ERAM 
15,30 de sa-

bado, 3 de abril,
quando Ankito, vi-
sivelmente emocio-
nado, deu o braço à
bela Evanice Rebe-
lato e, juntos, se-
guiram até a pre-
sença do Monse-
nhor Costa Neves,
que os aguardava
para o inicio da ce-
rimônia nupcial. Es-
tavam todos na re-
sidência do Monse-
nhor (Rua Jesuino
Maciel, 260, na ca-
pitai paulista) e ali
seria consagrado o
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amor que uniu para sempre
as vidas do cômico de Radio,
TV e Cinema, e da jovem de
19 anos de idade, por quem
êle se apaixonou, sendo logo
correspondido. Como a RR
divulgou há algumas Berna-
nas (em sua edição 799),
Ankito e Evanice se conhe-
ceram em Cambará, uma
cidade do Estado do Paraná
Êle ali se apresentava com
a sua companhia de espeta-
culos, quando lhe pediram
que ouvisse uma jovem can-
tora, filha de .italianos, que
jamais sonhara em ser pro-
fissíonal. Êle concordou e
acabou ficando maravilhado
com a interpretação de Eva-
nice e desnecessário será di-
zer que dali em diante o ro-
mance tomou forma. Quan-
do a família Rebelato mu-
dou-se para São Paulo, An-
kito passou a visitar Evam-
ce mais constantemente, até
que fêz o pedido oficial aos
pais da moça.

Tudo certo, resolveram
marcar o casamento para 3
de abril, convidando para
padrinhos, além dos pais da
noiva, outros dois grandes
amigos do artista: o produ-
tor humorístico Roberto Sil-
veira e a atriz Sônia Müller.
No dia do casamento a re-
portagem da RR pôde saber
o nome verdadeiro de Anki-
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Monsenhor Costa Neves abençoa os noivos
Müller espia, enlevada, a cerimônia religiosa

A madrinha Sônia
E ao corte do bôln

to vendo a certidão em que
êle firmou a assinatura de
Anrhize* Pinto. O tio do ar-
tista, o tão connecxao W
lim, estava presente a ceri-
môniír, em que se viam ou-
tros nomes famosos da TV
Logo após o ato religioso,
partiram todos para a resi-
dêncla do casal Odilon e
Valdellce Sátyro, em Imirim,
onde o Dr. Vicente de Pau-
Ia Nigro ofereceu um chur-
rasco aos noivos e seus con-
vidados. Depois das festas,
Ankito e Evanice partiram
para o Rio, em lua-de-mel.
Fixaram residência na Gua-
nabara: êle comprou e de-
corou um belo apartamento
no Leblon.

Ankito estava de térreo
clássico, jaquetáo de palito
curtoe gravata prateada. A
noiva trajava vestido de
-cristal", com bordados na
frente, capa igualmente bor-
dada de rendas. Sua grinai-
da era de Maguer, com uma
rosa desfolhada no centro,
entrelínhada de pérolas
Evanice usava um véu cur-
to, bem na moda. Seu buquê
era de orquídeas naturais.
Suas luvas eram curtas, de
cetim branco. Estava real-
mente linda
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rpuDO indicava que Ângela Maria e Rodolfo Valentino
I iriam se separar amigavelmente: logo que coniir-
maram o fim de sua união, a cantora e seu ex-mando
disseram que não pretendiam descer a brigas estéreis,
mantenl-se ambos num terreno elevado. Assim, cada

qual seguiria o seu destino e até permaneceriam bons

amigos não obstante o passado etc. Isso, porem nao

aconteceu. É os desentendimentos se »^»f
a partir do dia em que Angela Maria fo. a Justiça,
movendo uma ação contra Rodolfo Valentmo Aleks.tch,

acusando-o de calúnia. Disse a cantora que seu ex~

marido a rotulara como viciada em entorpecentes. A

dis üssão omeçou ali, e Rodolfo Valentino, devida-
mente assistido por um advogado, compareceu ao Juiz,

para dizer que não dissera o que a artista disse

Ao mesmo tempo, falando à imprensa e 
£™M

nroerama -Noite De Gala", entrevistado por Flayio

CavSti), Rodolfo Valentino frisou quê sua ex-esposa
íetam casados somente no religioso, de vez que ele e

Suitado há muitos anos) estava sofrendo a mfluen-

cia de alguém. Citou, mesmo, o nome do jornalista e

empresário Kléber Lisboa, insinuando-o como o res-

potável pela saida de Angela Maria do seu lar. E
salientou que ela devia saber o que estava fazendo

pois -não era mais uma criança, com os seus 36 anos

dG 
Poucos'dias depois, cumprindo o que havia afir-

mado à impr nsa (que'iria tirar de Rodolfo Valentino

tado o que lhe pertencia), Ângela Maria foi à Delegacia

de Deírcudações apresentar queixa contra o seu „-

comnanheiro acusando-o de reter valiosos objetos que
e«m seu Assim, cumprindo a lei, agentes daquela

«pTrtiçlo policial foram à residência de Rodolfo Va-

enünò ondPe lhe mostraram um.|to«Ag
Maria afirmava ser de sua P^^^A^A^:
foram retirados do apartamento de Rodolfo um tele-

visor quatro" sofás de veludo, mesa, baú com troféus

e até uma nota promissória no valor de do.s milhões

6 ^^stoliriaifforam. 
depois, à residência dos pais

ífflfc&fcSí

Evidentemente esta*
fotos são antigas,
mas a publicarão,
de ambas, relembra
a tcdos nós uma li-
ção que a vida não
cansa de nos dar: é
que "ninguém sabe
o dia de amanhã"...
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de Rodolfo Valentino, em Copacabana, onde existiriam
outros pertences da cantora. Fizeram a apreensão, ali,
de tudo o que Ângela relacionara. Sem poder impedir
a ação dos policiais, Rodolfo Valentino assegurou que
iria recorrer à Justiça, para recuperar os objetos que
seriam seus e não da ex-espôsa. E frisou que ela to-
mara aquela atitude depois que êle repelira a sua ten-
tativa de reconciliação. ,

Contestando, Ângela Maria esteve na Delegacia de
Defraudações para impedir que o ex- mando conseguis-
se retirar dali uma cama e mesa. E depois de fazer
novas acusações a quem merecera o seu amor por mais
de sete anos, disse que Rodolfo, durante todo aquele
tempo, assumira o controle de sua fortuna, gastando
inclusive dez milhões (dela) em roupas para o seu uso
pessoal. Iria assim, garantiu Ângela, pedir à Justiça
que tirasse dele até os seus ternos... Acusou-o tam-
bém de infidelidade conjugai, arrematando por dizer
que ganhava perto de cinco milhões mensais e não via
a côr do seu dinheiro, enquanto a loja de decorações

de JRodolfo Valentino progredia... Êle, em entrevista
na TV, disse que não vivia do dinheiro de Ângela
e que muito antes de conhecê-la fundara um negócio
(decorações) que acusava saldo altamente compensa-
dor. .

Lamentavelmente, como se observa, a cantora e
ex-marido continuam brigando na Justiça •— e esse a*-
sunto tem ocupado as manchetes dos jornais. Ângela
Maria permanece, através de seu advogado, fazendo
outras apreensões do que considera seus bens, retidos

pelo ex-companheiro. Êle movimenta, na Justiça, do-
cumentação que pretende provar o contrário. E asse-

gura que de acordo com a lei, pretende processar
criminalmente quem lhe causa tantos dissabores e fc>re-
juizos .. Dessa maneira, sem possibilidade de recon-
ciliação (pelo menos no terreno material, já que sen-
timentalmente isso se faz impossível} Ângela Maria
e Rodolfo Valentino, apaixonados há algum tempo.,
continuarão no cartaz e manchetes, como dois ferozes
inimigos...

Rodolfo desmente tudo. Mas, por acaso não haverá um meio de Angela e Kod«J^itorem- que essas

coisas venham a público? Em atenção, ao menos, aos anos em que foram felizes.
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NCÈNDI MATOU LIND
| I MA das mais belas atrizes do Cinema per-
^ deu a vida de forma trágica, depois de ter
praticado um gesto heróico: Linda Darnell,
estrela que esteve no Brasil, no Carnaval de
1960, e que voltaria ao nosso País, em setem-
bro, quando se realizará no Rio o Festival Ci-
nematográfico do Quarto-Centenário. A tra-
gédia ocorreu quando a artista se encontrava
no luxuoso apartamento da família de seu
empresário, Richard Curtiss, no bairro de
Glenview, em Chicago. Irrompeu ali um vio-
lento incêndio, deixando a todos em pânico.
E ao contrário das outras pessoas, que trata-

.vam de deixar o prédio, a artista enfrentou
as chamas, procurando a filha do seu empre-
sário. A jovem, porém, fugira do local, pulan-
do de uma janela no primeiro pavimento.
Linda Darnell não pôde fazer o mesmo. En-
volvida pelas chamas, acabou desmaiando e
sofrendo terríveis queimaduras de terceiro
grau! Os bombeiros conseguiram encontrá-la,
mais tarde, em estado desesperador, com uma
grande parte de seu corpo destruída pelo in-
cêndio.

Ela foi levada para o hospital mais pró-
ximo, onde permaneceu em agonia por sòmen-
te 24 horas. Era mesmo impossível salvá-la,
embora a estrela pronunciasse algumas pala-

vras, referindo-se à sua filha adotiva, Criar-
lote (Lola) de 16 anos de idade. Morreu,
assim, no sábado, 10 de abril, enchendo de
tristeza todo o mundo que acompanhava o fim
de uma estrela que teve sua fase de ouro na
década de 1940 e 1950.

Linda Darhell era casada com um dos
proprietários de grande empresa de transpor-
tes aéreos — seu terceiro marido. Era grande
amiga do Brasil e estava em plena atividade
artística, participando de filmes inclusive
para a TV. Durante sua permanência no Rio,
-no Carnaval de 1960, foi hóspede do casal
Harry Stone, êle o embaixador de Hollywood
em nosso País. Chocado pela notícia da morte
de Linda Darnell, Harry Stone disse à repor-
tagem que considerava a artista realmente
uma das mulheres mais belas do mundo.
Mesmo aos 43 anos de idade, Linda Darnell
quase não usava maquilagem. Sua pele era
muito alva e acetinada. Parecia muito mais
jovem e seu rosto, em beleza e viço, era o de
uma jovem de 18 primaveras. Seu corpo foi
cremado e sepultado perante o esposo, a filha
e outras poucas pessoas. O gesto heróico de
Linda Darnell custou-lhe a vida. E por ironia
do destino, as chamas atingiram principal-
mente o seu belo rosto, roubando-lhe a beleza.

Linda Darnell ao tempo em que esteve no Rio, participando dos bailes e acontecimentos car-
navalescos. Foi em 1960. Impressionou a todos pela sua beleza, simpatia e total jovialidade
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COLTEIROS, ambos - e cantando como os brotos gostam, Agnaldo Rayol

O e Ronnie Cord estão entre os cantores que as fãs olham com bons

olhos algumas fixando neles os seus sonhos de príncipes encantados.

Eles não dizem, mas a verdade é que a maioria das cartas que recebem

(e são muitas!) contém declarações de -amor'.. Razões estão a yista: sao

evidentemente simpáticos, cantam com emoção, têm recursos financeiros...

e estão na idade certa do casamento, chegando quase à casa dos trinta

anos de idade. Por tudo isso, afiguram-se como dois "Partidões", capazes

de inquietar a todas jovens casadoiras deste País. Em São Paulo, especial-

mente (posto que residem em terras bandeirantes), Agnaldo e Ronnie,

dois bons amigos e de longa data, dificilmente circulam tranqüilos pelas

ruas Sempre aparecem fãs e mais fãs para cercá-los, pedir-lhes autógrafo.,

fazer-lhes perguntas... Logo se vê que candidatas não faltam para fa-

zê-los passar para o rol dos homens sérios. O argumento deles, vindo

sempre a duas vozes, é o de que ainda não acharam a deusa de seus

sonhos. Enquanto procuram, continuam sendo adorados pelos brotos..".

Ronnie Cord namora, à base do cheek-to-cheek._ e Agnal-

nho das fâs. Mas nâo pensam em casamento, por enquanto.
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Meu nome verdadeiro é

Irmã Rufino Alvarez.

Nasci na Argentina,
num dia 21 de novembro.

O que mais gosto? De
toda a humanidade!

¦ # O que mais detesto é a
falsidade, dos homens.

•

M Se eu não fosse o que
sou, seria concertista de
piano.

$ Sou católica e devota da
Virgem de Lujan.

$ Acredito em müagres
sim. Inclusive aconteceu com
minha falecida mãe quando
ela contava 9 anos de idade.
Desabou uma parede da casa,
em cima dela, e meus avós
desesperados e já conforma-
dos com a perda da fiTha, co-
mecaram a retirar os escom-
bros de cima da criança. Eis
que, ela se encontrava cal-
mamente dormindo, e no
pescoço, tinha uma medalha
de N. S. de Lujan.

O que mais admiro na
Natureza: o sol, a lua e as
estrelas.

Não me considero eco-
nômica, por isso não tenho
nem um "vintém" guardado.

m Minha mania é limpar
tudo que vejo.

Como todas as mulhe-
res que se prezam, sou mui-
to vaidosa.

Só terei medo da velhi-
ce, se estiver só e sem filhos.

$ Só confio numa amiga
(brasileira).

Já pedi muitas vêze
dinheiro emprestado.

$ Sou uma eterna pregui-
cosa...

Falo muitas vezes, sô-
zinha.

$ Sempre fui uma boa fi-
lha. Não lembro de ter dado
muito trabalho a meus pais.

$ Tenho verdadeiro pavor
dos homens.

Minhas habilidades do-
mestiças: cozinhar, lavar,
passar e arrumar a casa.
Menos lavar pratos...

Sou filha única.

Meu apelido é Pocha.

Jamais acredito na fi-
delidade dos homens. Exis-
tira isso?

Falo Italiano, Francês
Espanhol — e mais ou menos
o Português.

$ Sou carinhosa. Gosta-
ria que me fizessem carinho
tão bem como eu sei fazer.

# Sou muito apegada ao
que me pertence. Mas em
certos pontos sou desprendi-
da de tudo.

® Quando estou triste,
isolo-me de tudo, e fico ou-
vindo música.

6 Não tenho medo da
morte. E se pudesse esco-
lher, gostaria de morrer do
coração, e no Brasil.

$ Confesso que acredito e
respeito a macumba. Tam-
bém acredito na presença do
espírito.

Minha? côr preferida é
verde

$ Gosto de ajudar os ou-
tros, talvez por isso não te-
nha dinheiro guardado. Pe-
lo menos tenho minha cons-
ciência tranqüila.

9 Antes de ser artista, fui
massagista num, famoso ins-
tituto de beleza em Buenos
Aires.

Meu prato preferido é
filé platine com creme de es-
pinai re.

Minha maior tristeza
foi a morte súbita de mamãe.

Minha maior alegria,
foi quando entrei no Palácio
Cinematográfico de Veneza,
com o público todo me ac!a-
mando. Isso foi em 1961. Ja-
mais esquecerei.

$ Minha, opinião sobre os
homens? Os homens são óti-
mos, porém sádicos.

m Só durmo de baby-doll.

$ Posso dizer que amo o
amor.

0 Sou completamente a
favor do divórcio. Ninguém
é obrigado a viver ao lado
de quem não gosta, ou nao
combina.

$ Ainda não sinto-me
realizada, falta muita coisa,
confesso.

M Vivo tranqüila com
minha consciência, para isso
procuro sempre fazer o bem.

Às vezes a solidão é ne-
cessaria. Esquecer um pouco
o mundo.

Meu maior desejo é ter
um filho.

Sou paciente até de-
mais..

• Para guardar segredos,
sou um verdadeiro "túmulo".

I
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\ OS amigos, Emilinha Borba disse que nao pipten-
xtl dia mais gravar para o Carnaval e que o de 19bj

íôra o seu úttimo ano de presença em musica de

Momo Para não deixar suas fãs tristes, Emilinha iria

defender as músicas gravadas por seus colegas, mas

sem obrigação do chamado "trabalho" das gravações.
Para conhecer toda a verdade a respeito do assunto, e

fornecer detalhes às leitoras, procuramos a cantora,
em sua residência. Atendendo-nos com a gentileza de

sempre, Emilinha respondeu: m
~~ Realmente, era esta a minha intenção e cheguei

a fazer declarações neste sentido. Mas, nao sei se

poderei levar avante minha idéia, principalmente por
causa de meu contrato com a CBS. Tenho um con-

trato ainda com quatro anos de duração, e eu nunca

deixei de cumprir integralmente os compromissos que
assumo, custe o que custar. Assim, se a CBS 

concordar
em que eu não grave para o Carnaval, será" ótimo Po-

rém se a gravadora que me mantém sob contrato,

disser que eu tenho que gravar para o Carnaval, cum-

prirei como sempre fiz, com as minhas obrigações.
Assim, a palavra final cabe à CBS. Por meu gosto nao

gravaria mais para as festas de Momo, mas vai depender
do entendimento que terei mais tarde com o Sr. Evan-

dro Ribeiro, diretor geral da CBS.
Tomando fôlego, Emilinha sorri e continua:
— Carnaval cansa muito e exige demais do artista.

Grava-se em setembro e daí em diante começa a preo-
cupação Temos que preparar arranjos para apresentar
a musica nas emissoras de Rádio e TV providenciar
cópias das letras para distribuir ao publico, ver se

os Discos foram distribuídos às" Rádios, tratar com os

programadores para a música ser executadai e: m>!

e uma providências. Vem, então, a partir de meados de

muitos anos que tenho o desejo de ir com meu md meu 
marido

janeiro quando estão em férias. Mas nao 
^Jj1^*^ e" a hora de tra-

a meu filho, pois já começaram suas <™" ™?eTque 
não pretendo mais gravar

balhar dobrado. Foi por isso que num desabafo ¦declare que nao ressenti-

para aquela época. Nesse carnaval, perdi mais de: 6 qu.**• TeUimente tudo isto é
ram do esforço feito para a divulgação de minhas musicas•£««£££ 

com as mú-
compensado pele, prazerqque te„h0 em ver o publ eo 4^-gJg^ ^

tendo sido contratada para fazer o Carnaval ™ ™;R"°™' .V'tiXão foi ver que minha
ser uma das mais cantadas na Capital paulista Ajuba satisfação fo. v ^_

marcha -Mulata Yê-Yê-Yê", foi sucesso nao so no Rio e em sao <*u ,

Sm em Belo Horizonte, Brasília, Recife, Belém e Porto Alegre.

Mostrando-nos algumas partituras, Emilinha cor«Jriencia:
_ Eu pretendia não gravar como cantora, e defender ^J^JfJL^Jr^L^S£'Si=||fEíH^EX

que José Messias gravou. Depois foi Mano AL es que gra _

bécnI 
? ÍT Atrròa.eegioTal T C nhoto T^TÜ melodia de minha autoria,

'rhorinho 
da Vovo° Èm meu novo LP que estará saindo por esses dias, va. ser apre-

sentada uma mTodia intitulada "O Maior Amor do Mundo", euja autora e a Emilinha

36 V°aS 
entrevista estava praticamente encerrada, quando Emilinha Borba lembrou-se

de Uma 
fi£ r„teathaqUque0osqUeeanfoSrSees SfSSU- ^nham verdadeiras fortunas

-.Mu,ta.^"músicas 
Nada mais errado, pois os prêmios são só para os composi-

pelos Prem os da mus cas.^ Nada na £ 
^.^ da ^ dos d, cabenrt

tores e os artistas nada 
^ceo Rá(iio e TV Como prêml0f apenas

¦"XrX» >™>™ ae Mance, Barcellos e 250 mil cruzeiros, na

«Soteca do Chacrinha-, na TV-Excelsio,
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Carnaval é uma 'estiva , assegura a cantora. .^™£
rcanrma que se a sua gravadora g^*g*$£ «Sffi
músicas do Momo. E conta, aqui, as razoes dessa sua

lÉÜ
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FaESCENDENTE de avós italianos e portugueses,
XJ Wanderley Conti Cardoso, herdou dessas duas-
raças a musicalidade que caracteriza suas apresenta-
ções. Nasceu na Capital paulista, no bairro de Be-
lenzinho, em 10 de março de 1945, tendo portanto com-
pletado, há pouco, 20 anos de idade. Estudou no Grupo
Escolar Guilherme Kulmann, ingressando depois no
Colégio Campos Salles, e mais tarde, cursou o Cole-
gio Olavo Bilac, onde formou-se. Perito-Contador. Seu
primeiro emprego foi no Banco Mercantil e Industrial
de São Paulo, e mais tarde foi trabalhar como assis-
tente de produção do Lanifício Pirituba. Em contato
permanente com fazendas de boa qualidade, adquiriu
o gosto de se vestir bem e -com elegância e, desde
aquela época, usa em seus trajes tecidos daquela fábrica.

, Sua intensão era de prosseguir no estudo das ciências
contábeis, o que ainda pretende fazer.

Sua inclinação pelo canto veio muito cedo e come-
çou no programa inf.antil do Grêmio do Sesinho. Depois
foi atuar no Clube Papai Noel, na TV-Tupi, e mais
tarde atuou na Grande Ginkana Kibon, na TV-Record.
Quando tinha oito anos de idade, gravou seu primeiro
disco. Foi na RCA Victor e Wanderley cantou "A

Canção Do Jornalieiro", num disco de Mário Zam. Sua
.carreira despontava bem, mas sua família preferiu
que ôle se dedicasse aos estudos.

Assim, depois de terminado o curso de contador, e

incentivado por seus colegas de trabalho, foi tentar a

chance no programa 
"Alô, Brotos", de Sérgio Galvao,

na TV-Tupi, há um ano e meio. Agradou bastante e

depois de atuar mais algumas vezes no programa, foi

apresentado por Sérgio Galvão ao Júlio Rosemberg.

Este que já lançou vários cartazes que agora brilham

no cenário artístico paulista, viu talento no jovem Wan-

derley. Começou por cortar o Conti que usava no meio

do nome passando a apresentá-lo como Wanderley

Cardoso simplesmente. Júlio Rosemberg deu-lhe bom

apofo e depois de uma série de audições em que

ressaltava ao público o talento do rapaz, apresentou-o
a- Genival Mello, divulgador da Copacabana Discos.
Lavado aos estúdios da Copacabana por Genival o can-
tor conseguiu causar boa impressão ao diretor.

Veio então o primeiro disco, com as melodias "Ro-

sana" e "Deu A Louca No Mundo", que despertou a
atenção dos produtores de programas, dentre os quais
Sílvio Santos, que muito ajudou o jovem cantor mi-
ciante. Veio então a segunda gravação com "Angustia

De Tua Ausência" e "Preste Atenção", sendo que
essa última face em pouco tempo tornou-se um grande
êxito. Wanderley Cardoso passou a ser muito solici-
tado pelos produtores de programas de TV e empresa-
rios de shows, começando então a ganhar bons ca-
chês. Surgiram vários convites para apresentação na
Televisão carioca e ofertas de excursões artísticas A

Copacabana Discos vendo o êxito de Wanderley tratou
de gravar um compacto duplo, que está sendo lançado.
As melodias selecionadas foram: "Se Tu Estás Sozinho
- -Quase Nada" - "Eu Vou Rezar" e "Para Sem-

pre Te Amarei", sendo que as duas últimas são res-

pectivamente de Paulo Murilo e Genival Mello. Em

julho como prêmio por sua atuação e vendagem, a

Copacabana vai lançar o primeiro LP de Wanderley
O jovem cantor que é "free lancer", tendo ape-

nas contrato com a Copacabana Discos, vai agora in-

gressar no Cinema, participando do próximo filme cie

Mazzaroppi. que se denominará "Um Puritano Na Rua
Augusta". Quando Wanderley unha um ano de id*de,

seu pai, Homero Cardoso, faleceu. Anos mais tarde,
sua mãe, D. Elvira Conti, casou com Adelino Matarem,

que Wanderley considera como pai, dedicando-lhe gran-
de carinho. O cantor tem mais dois irmãos, um com x>

anos, de idade, Carlos e outro com apenas 3, Luís Car-

los. Dentro em breve, êle começará a receber o ai-

nheiro da vendagem dos discos, mas com o que rec -

beu por suas apresentações em TV e shows, comprou
um carro- Mercury, para seu pai, que e motorista.
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— I?STÁ se formando um mito de
JÜJ que eu não paro em uma esta-

ção de TV e que sempre deixo as
emissoras sem terminar de cumprir
os contratos, obrigando-as a pagar
as outras multas contratuais eleva-
díssimas. Nada mais errado, pois a
verdade é bem diferente.

Quem diz isso é Francisco Anísio
ao repórter que o visita em seu
apartamento no Posto 2 de Copaca-
bana. Êle reafirma:

— Quando pela primeira vez dei-
xei a TV-Rio para ingressar na Ex-
celsior é que havia uma multa con-
tratual que o Canal 2 deveria pagar.
Mas, não chegou a ser paga, porque
antes disso eu voltei para o Canal

• 3 Na TV-Rio, lutei para conseguir
i ier um trabalho de interesse da
emissora e os telespectadores, mas
a luH era dura demais, porque ti-

nha Aue defrontar correntes que
havia dentro da emissora e que im-

pediam-me de trabalhar. Um dia,
soube que a direção estava fazendo
um esquema de programação que
repousava grande parte em mim.
Mostrei a inconveniência de tal me-

dida, pois não pretendia continuar
na emissora quando terminasse o

contrato que viera concluir. Dis-
seram-me então que eu nao preci-
sava continuar trabalhando, pois cs-

tava dispensado a partir daquele,
dia isso é, três meses antes de ter-
minar o contrato. Deixei a TV-Rio,
mas até agora não recebi os or-
denados que tinha direito. Meu ad-
vogado está processando o Canal
13 por esse motivo,

Há uma azáfama pelo apartamen-
to pois o artista está mudando-se

para São Paulo, e de vez em quan-

do, êle tem que esclarecer para on-
de vão determinadas coisas. Mas,
voltando a conversa, diz:

— Deixei a TV-Rio por uma quês-
tão de sobrevivência artística, e in-
felizmente, não foi possível obte-I.a
na TV-Excelsior, porque eu danço
e canto mal. Não conseguindo ai-

cancar meu objetivo, tentei anteci-

par para 15 de abril o término de
meu contrato, mas não concordaram
comigo. Pedi então uma licença de
um ano sem vencimentos, negaram
terminantemente, o mesmo aconte-
cendo quando diminuí o período de
licença para seis meses. Foi quando
o Canal 9, de São Paulo, chamou-me
para fazer um programa ao vivo.
Como se trata da TV-Excelsior de
São Paulo, consegui a transferencia
e planejei com a direção mais dois

programas. Como consequênc.a,
achei de melhor alvitre transferir
também residência, para Sao Paulo,
com toda a família, para poder dar
melhor assistência aos programas.
Aluguei uma casa bem grande nas
Perdizes e levo comigo a Rose,
Eduardo e o "Gordo", que é o ape-
lido do Chico Anísio Neto. Meu ou-
tro filho, Luís Guilherme, irá duas
vezes por mês a São Paulo para vi-
sitar a família. Quanto aos progra-
mas, o primeiro é "Vai Da Valsa".
Vou apresentar ainda a -Escola Do
Professor Raymundo", e "Chico

Anísio e Família". Nesse ultimo,
vou apresentar toda a galeria de
tipos que criei, em gravação feita
na presença do público.

Acendendo um cigarro, Chico
Anísio fala de seus planos:

_ Na Excelsior paulista vou ser
diretor dos produtores humorísticos

e comigo trabalharão o Irvando Luís
e o Marcos Rey. Levarei do Rio, pa-
ra os programas, alguns comedian-
tes como Cole, Walter D*Ávila, De-
dé Santana, Amândio Silva Filho, .
Castro Barbosa e Jorge Loredo que
juntamente com Maria Tereza, Mu-
rilo Amorim Correia, Walter Stuart e
Raquel Martins, de São Paulo, com-
porão o elenco dos programas. Vou
fazer um bom lançamento, que será
uma novidade em Televisão, pois
terei nos programas a presença de
Bibi Ferreira- como comediante. Os
meus programas não terão a preten-
são de super-shows e vão trazer de
volta alguns quadros que o publico
gosta e que foram retirados de ou-
tros programas, como o quadro do
"Vitorio e da Marieta". Meu traba-
lho terá duas finalidades: primeira:
— divertir. Segunda, evitar a equa-
lização errada dos valores, pois pre-
tendo a criação dos novos, e a ma-
nutenção dos ídolos. Nos intervalos
dos programas vou fazer shows pelo
Interior, do que se encarregará meu
amigo e empresário, Cabral Júnior,
e assim manterei contato mais ínti-
mo com o público. Finalmente, gos-
taria de esclarecer a lenda da frota
de Volkswagens transformados em
táxis. Minha esposa, Rose Rondelh,
tinha um Volks e quando estava es-

perando o nascimento de nosso fi-
lho eu quis vendê-lo. Aconselhado
por amigos, em vez de vender, ar-
rendei o carro, que foi transforma-
do em táxi e rende 300 mil cruzei-
ros mensais. Toda a frota é um car-
ro só, mas devido ao que se divul-
gou, de vez em quando me telefona
um motorista oferecendo-se para
dirigir um de meus táxis.

MÜIIIiM
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MEU QUEKIDO Fafá Lemos,
na praia de Semambetiba, exi-
bia seu físico at ético e ensina-
va a filhinha a nadar..

NELSON GONÇALVES cada
vez mais apaixonado pela sua
Maria Luíza. Deu jantar, nou-
tro dia, para comemorar c, aru-
versário dela e íez questão de
convidar Ângela Maria...

O NOVO AMOR daquela Miss
é o filho do meu amigo Moacir
Silva... E me garantiram que
êle não dá muita importância a
ela!...

PERY RIBEIRO lançou a mo-
da do palito abotoado de alto a
baixo, nos7 três botões...

JORGE GOULART está arru-
mando as malas^ para viajar
quase um ano pela Europa. Ele
diz que já não se ganha mais
dinheiro no Rádio e na TV de
casa...

O NOVO PENTEADO do Al-
temar Dutra deixou o queridi-
nho mais simpático. Êle ficou
bem melhor com os cabelos ren-
tes e à maneira romana...

ROSINDA ROSA já está ía-
zendo o enxoval do seu bebe

ENCONTREI o meu querido
Mário Lago, de barba enorme,
grisalha, e expressão triste...

SOLON, aquele bailarino da
TV-Rio, morrendo de sono, na

Jorta do Fred's, esperando o seu
"love", qu* é a vedete vaien-
tina.,.

VI O MEU AMIGO Sérgio Bri-
to com um cordão de ouro e
ÍU medalha deste tamanho
aue lhe mandaram de um can
domblé na Bahia.. .

MEU QUERIDO César de
Alencar anda numa alegria que
dá gosto... (Coração em festas,
benzinho?).

MEUS DOIS bons amigos
Oduvaldo Cozzi e Geraldo Bor-
ges já não são os grandes com-
panheiros de antigamente...

MAURÍCIO RABELO circulan-
do de carrinho novo, ultimo
tipo...

NO OUTRO DIA eu vi, numa
boate em Copacabana, agarra-
dinhos, a Célia Azevedo e o
Oduvaldo Viana Filho. Na mesa
ao lado, alguém afirmava que a
coisa agora é pra valer. Será/...

VIERAM ME CONTAR que o
Alfredo Murphy esta aumentan-
do sua coleção de apaixona-
das... Cuidado, benzinho, um
dia você entra bem...

ANDARAM brigados, mas, fi-
nalmente, fizeram as pazes:
Leila Ribeiro e Ivan de Albu-
querque.

VIERAM me contar que hou-
ve Um "rififi" entre o Maurício
Sherman e o coreógrafo GUber-
to Motta...

TONY CAMPELLO não gosta
de anunciar quando vai viajar,
pois sempre que o íaz, os ladrões
promovem uma "limpeza em
sua casa..»

WANDERLÊA reclamando que
depois da operação plástica" que
fêz, seu nariz... desapareceuI

ZÉLIA MARTINS, foi convi-
dada para fazer um filme, mas
sua mamãe não aceitou a ofer-
ta. A Zelinha teria que apare-
cer de busto de fora...

QUEM ESTA para morrer de
tristeza é a mulata Esmeralda.
Seu casamento, nas vésperas,
terminou. Querida, vamos pra
outra!...

SILVIO HOFFMAN está de
novo amor. Ela é moreninha,
baixinha e graciosa.

O MEU QUERIDO COLE, dià-
rlamente enfrentando um onl-
bus super-lotado. Será que He
é tão "mão-fechada" assim?
"Tutu" eu sei que êle tem... e
como tem, não é mesmo??!

ZAIRA PIMENTEL (ex-Miss
Pernambuco) esperando a ce-
gonha...

DISSERAM-ME que o Attilio
Cerino está tentando empresti-
mo na Caixa para comprar um
apartamento no Flamengo...

LA PARA as bandas da TV-
Rio fala-se muito no r°™a""
entre a atrii Alma Bergh e o

jovem iluminador Josema.

NAO SEI se a Sandra Mene-
zes rompeu com o deputado-
galã. O fato é que estava no
"Drink", há poucos dias, com
um engenheiro, alourado, boni*
tão, de nome Jayme.

CÉLIA AZEVEDO está mesmo
fazendo seu "pé-de-meia" e ju-
ra que dentro de poucos me-
ses estará circulando de carro
novo... ..

ESTOU ESPERANDO o convi-
te para o casamento da bailari-
na Úrsula com o câmera Ri-
cardo...

AS BAILARINAS da Blanche
Mur estão ensinando bale aos
rapazes da Urcar...

FIRME, firme, o romance do
Amândio com a Poliana...

JORGE VEIGA quer cobrar de
Genival Mello o cheque sem
fundos que a ex-secretaria.de
Carminha Mascarenhas lhe deu.
Diz que o Genival foi quem ga-
rantiu o negócio...

MUITO comentado u™ f0*0
romance nos meios artísticos
Trata-se do Moacir Peixoto (ir-
mão do Cauby) com a ex-vedete
Caria Cabral...
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VIERAM ME contar que a
Manon Krofí já se desiludiu da-
quele antigo amor. Agora esta
firme com o Luís Carlos...<

EU VI a Gilda de Barros en-
trando numa joalheria, ali no
Largo do Machado. Esta de
caixa-alta, hein, queridinha?!

MAS O QUE é isto meu queri-
do Grande Otelo: calça azul
marinho, paletó branco e grava-
ta vermelha?. Essa eu náo en-
tendi!...

NASCEU um romance fortís-
simo entre o ator Luís Carlos
Parreiras e Maria Gladys. A
coisa começou em Curitiba, ao
que me informam...

PASSEI pela belezoca da Dir-
ce de Oliveira e não a reconhe-
ei. Estava de cabelos curtos e
com uns quilinhos a mais.

POIS me garantiram que a
Wanda Kritiskaya rompeu com
aquele conhecido pianista e esta
inteiramente apaixonada, ago-
ra, por um rapaz que é a cara
do Alain Delon

DEIXARAM de se cumpri-
mentar as cantoras Nora Ney e
Rosemary...

CHEGOU AO FIM o romance
entre a Helena Ignez e o jovem
Cecil Thiré. A moça — que nao
perde tempo — já está de novo
amor.

A TERESA COSTELO tanto
fêz que o Humberto desman-
ehou seu noivado e voltou todi-
nho para ela.

V

O MAQUILADOR do Canal 4
de São Paulo, está todo o dia
às 17,30 horas> na Galeria Oli- ¦
do.

GOSTEI muito mesmo da no-
va peruca da Sônia Meire. Ela
de loura fica muito bem!.

O PRATO predileto dê Ange-
Ia Maria é frango ao molho
pardo, e ela gosta de segurar o
frango nas mãos para comê-lo
à moda de D. João VI..,

MINHA QUERIDA Lourdes
Mayer, precisa ir ao cabeleireiro.
Aquele penteado com coque pos-
tico ficou feio e ouvi vários co-
mentários desfavoráveis

OUTRO dia encontrei Giane
num avião que ia para São
Paulo e não a reconheci. Ela
parecia mais bonita ainda!

QUEM vai fazer plástica bre-
vemente é a bonita Sônia Fer-
reira. A moça vai modificar o
feitio do nariz.

HOUVE uma discussão forte
nos camarins da TV-Rio entre
a Teresa Costelo e a Carmem
Verônica.

VIRGÍNIA LANE passeando
na Avenida Rio Branco com um
vestido super decotado e curtis-
siipo. Todos olhavam...

PAULISTAS...
ELLIS REGINA e Wilson Si-

monal se desentenderam no fes-
tival do Guarujá.

VI o Germano Matias almo-
çando e posso garantir que o
rapaz come por duas pessoas.>.

JOSÉ AUGUSTO comprou um
Dauphine e está na pista de
uma perua Aero-Willys.

! 1

NILZA MAGALHÃES de "lo-
ve" com Silva Filho. Desde o
carnaval que o amor surgiu for-
te como uma rocha...

AQUELE locutor que anda
sempre engomado, estava agar-
radinho com uma bela morena
numa certa boate em Copaca-
bana...

ISAURINHA GARCIA diz pa-
ra todo mundo que não voltou
para o Walter Wanderley e que
este vai à sua casa apenas para
visitar Mônica, filha dos dois...

GARANTIRAM-ME que aquela
vedete loura é uma dor eons-
tante para seus cobradores. Co-
nheço um que já se tornou ofi-
ciai...

CASTRINHO desfilando na
praia de Copacabana com uma
porção de amigos e como sem-
pre, contando anedotas naquela
base...

DIZ. a Guy Loup que o seu
verdadeiro amor é o H.R. Adi-
vinhem quem é.

EXÍMIA dançarina de surf,
Marlene Morei aconselhava essa
dança a uma colega, como exer-
cício para emagrecer.

GEÓRGIA GOMIDE recebeu
carta de um fã pedindo para ela
se candidatar ao título de Miss
São Paulo de 65.

;
I

CONFESSA a Clarice Amaral
que o seu sonho é viver com seu
amor numa casa à beira-mar.

JANETE MARTINEZ, mais
"enxuta" do que nunca, conti-
nua morando no coração daque-
le locutor.

GERALDO GAMBOA aderiu
ao boliche. Encontrou nesse es-
porte o passatempo melhor das
horas de folga

*

VIERAM me contar que Líria
Marcai faz uns bolinhos de ba-
calhau que convidam qualquer
um a tomar uma "indigestao'

¦5S

:......

V5S

CONFIDENCiALMENTE...
r-STAO de romancinho os brotos Rosemary *J*«*g&gdo
El Aliás, formam um par ™«° *'™ag££ 

Jfe^asa.
.pâos dadas noutro dia - e êle «« «««J&J ££ J£ (Isso não
lá no Meier, diiendo que gostaria de conhecer seus p

é um começo de noivado? )
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170M0S encontrar Sérgio Brito cn-
X' saiando com Nathália Timberg
a peça "Meu Querido Mentiroso" —

com vistas à reinauguração do Tea-
tro da Paz, em Belém, para uma
única apresentação. Mas a nossa

presença ali era para saber a razão

pela qual, após oito anos de Teatro

pela Televisão, havia deixado a TV-
Rio. Êle, que montara, dirigira e
atuara em centenas de peças dos
mais variados autores. Indagado pe-
ia reportagem, declarou o ator, um
dos fundadores do Teatro dos Sete:

Reconheço que a Televisão deu-
me dinheiro, prestígio, populanda-
de... mas me esgotou! Nao tenho
mais disposição para permanecer
das nove da manhã às quatro...

Da tarde?
..da manhã do dia seguinte,

num estúdio de Televisão, sob um
calor sufocante, com fome, com so-
no e tudo mais, à espera de condi-

ções para gravar as peças. So vol-
tarei à Televisão, dirigindo.

Prossegue:
— Estou convencido que noje e

preciso encontrar uma forma de fa-
zer bons Teatros, com caracterísü-
cas populares, pois quando comecei
— em 1956 — só um público "bem

possuia aparelhos. Hoje, até as cias -

ses mais pobres têm seus televiso-
res, e, como constituem a maioria
dos telespectadores, não se pode es-
tar oferecendo-lhes peças de alto

gabarito, de qualidade altamente in-
telectual, mas Teatro de sabor po-
pular, de fácil alcance pela massa,

que hoje compõe o público que as-
siste Televisão.

A conversa é interrompida para
que êle atenda o diretor Antônio
do Cabo, com o qual comenta algo
a respeito de "A Capital Federai ',

de Arthur Azevedo, com estreia

para breve no Teatro João Caetano.
Sérgio Brito está se dedicando de
corpo e alma à famosa peça, que
contará com a presença de 25 ato-
res, 15 figurantes e 12 bailarinos, e
cuias despesas — antes da estréia,
note-se - alcançará a cifra de 50
milhões, só com o elenco.

Retomando o assunto, pergunta-
mos:

Mas, Teatro de sabor popular,
Sérgio, já o estão fazendo: são as
novelas.

Não me refiro a esse "popu-

lar" das novelas!
~~ Vdcê é contra elas?

Sou contra as que estão fa-
zendo!

Mas você trabalhou numas cin-
co, não foi?!

E foi o que me fêz sair da
Televisão mais depressa!

Afinal, o problema é ser... ou
não ser popular?

é questão de qualidade, meus
caros! Pode-se fazer novela de boa

qualidade! O gênero, em si, e fácil
de impor ao público: basta trocar
os herói das novelas cubanas por
personagens de Machado de Assis,
Balzac, Victor Hugo...

Mas esses são autores intelec-
tuais, não é?!

Nada disso! São autores ro-
mãnticos, profundamente populares,
de uma literatura bem próxima ao
folhetim. Ê preciso dar um basta
nessa estranha filosofia de que "já

que o ouvinte prefere... para que
discutir..."?

Ao final, Sérgio Brito f.alou de
suas atividades, dizendo ter acabado
de filmar "Society Em Baby-Doll
com Nathália Timberg. E estar se

preparando para a estréia da peça
americana "Never Too Late", no
Ginástico, com Maria Sampaio e
Fregolente nos papéis centrais.

Já nos despedíamos, quando ocor-
reu a pergunta:

— Há pouco, Sérgio, você disse

que voltaria à Televisão somente
como diretor, mas... dirigindo no-
velas?

Não. Eu gostaria de dirigir

programas musicais baseados em vi-
das de autores e compositores céle-
bres. Tenho "milhões" de idéias so-
bre o assunto.

E o que está faltando?
Oportunidade. Oportunidade,

nada mais.
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Sorriso de Natália Tim-
berg, que atua com Sér-
gio Brito no Teatro, sua-
viza a expressão do. galar.
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VO€É COSTUMA MÊNTlEt
Às vezes, de brincadeira, a
gente prega uma mentira...

TEM ALGUM COMPLEXO?
Não. Isso nunca me preo-
cupou...

U RECEIA A MORTE?
Não. Ela tem que Vir, um
dia...

í PREOCUPA-SE COM O DI-
NHEIRO?
Preocupo-me, sim. E' neces-

sário. Não chego a ser es-
cravo dele, isso não!

m SABE GUARDAR SEGRE-
DOS?
Sei sim. E' bom saber que
confiam na gente.

• LEMBRA-SE DO PRIMEIRO
BEIJO?
Claro que me lembro. Não

posso esquecê-lo!

m CONFESSA TUDO AO
PADRE?
Só me confessei uma vez,
embora pareça incrível, e por
ocasião do meu batizado, no
ano passado...

m ACHA-SE UMA PESSOA
PERFEITA?
Não, quem sou eu, para tan-
to?!

$ CITE UM DEFEITO SEU?
Acreditar nos outros.

m IA PEDIU DINHEIRO EM-
PRESTADO?
Já. Acho que todo mundo

lindo 0 Mi
hospede-se no

tt1% rlfr%í 111 I il
mw áímf

«v.viç
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é RÊSÍA ANUES »É DORMIR?
Não. Penso em Deus. Geral-
mente deito muito cansado.

m TEM DINHEIRINHO GUAR-
DADO?
Tenho algum, empregado em

coisas úteis.

% GOSTA DO SEU NOME?
Gosto. Foram minha mãe e

meu pai que o escolheram.

GOSTA DE TER INIMIGOS?
Bom mesmo é ter amigos.
Por que o contrário?

O MUNDO E' BOM?
Para quem sabe viver é uma
beleza,

QUE DOENÇA MAIS TEME?
Todas. Tenho pavor de ficar
doente!

ACREDITA EM MACUMBA?
Respeito, sabem como é...

B RECONHECE OS SEUS
ERROS?
Reconheço, mas é claro!

$ GOSTA DA SOLIDÃO?
De vez em quando é bom.
Faz a gente se encontrar.

% DORME PENSANDO EM
QUE?
No futuro, nada menos...

A TEM PREGUIÇA?
De acordar cedo, é claro que
tenho...

ESPERA FICAR MILIONA-
RIO?
Quem sabe? Não seria mal,
tá bom?

COSTUMA DAR ESMOLAS?
Costumo, mas com discri-
ção...

ONDE DESEJARIA
MORRER?
Onde Deus quiser!

SEU DESEJO ATUAL?
Viajar para o Exterior.

O prolongamento de seu lar.
Radio e telefone em todos
os quartos e apartamentos.

BARBEIRO - MANICURE

E BOITE-.

À*. Sào João, 1523 - Tel. 52-1141
End. Taleg. Regenciatel

# TEM DIAS DE MAU-
HUMOR?
Tenho, como todo mundo.

m COSTUMA TER*PESA-
DELOS?
Tenho, de vez em quando.

U DEPOIS DO BRASIL, QUE
PAIS GOSTARIA DE CO-
NHECER?

- Estados Unidos e França.
Legal?

é DEÜ MUITO TÜABALfíO A
SEUS PAIS?
Um pouco. Fui muito levado,
e ainda dou um pouquinho
de trabalho.

CONHECE ALGUÉM EXEM-
PLAR?
Não há bom sem defeito. Só
Cristo foi perfeito.

m GOSTA DE DORMIR Dl
DIA?
Gosto, mas geralmente não

o faço.

GOSTA DE OUVIR ANEPO-
TAS PICANTES?
De ouvir e contar, perfeita-
mente.

JA CHOROU DE RAIVA?
Já, poucas vezes.

E DE TRISTEZA?
Também, ora essa!

$ SABE CONTAR ANEDOTAS?
Sei... e tenho grande reper-

. tório.

FALA QUANDO DORME?
Falo bastante. Falo sozinho,
também. Converso comigo
mesmo.

FALA OUTROS IDIOMAS?
Não. Estou para fazer um
curso de Inglês.

m QUER VIVER ATE QUE
IDADE?
Até quando Deus quiser.

JA XINGOU ALGUÉM?
E muito, puxa vida!

CONFIA EM QUEM?
Principalmente na mamãe e

nos meus amigos.

FALA SOZINHO?
Falo, por que não?

w JA TEVE DECEPÇÃO COM
AMIGOS?
Não foram grandes. Mas fo-
ram decepções. Passo por ei-
ma das coisas que me abor-
recém e esqueço.

m JA VIU ALMA DO OUTRO
MUNDO?
Não, que é que há?!...

• ACREDITA NOS SANTOS?
Acredito. Sou devoto de N.

S. da Penha, N. S. Apare-
cida, São Judas Tadeu e
muitos santinhos.

m SABE FAZER CARINHOS?
Elas nunca reclamaram...
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• QUAL A SUA MAIOR ALE-
GRIA?
Quando tive em minhas

mãos o meu primeiro disco.

$ TEM MEDO DA VELHICE?
-~ O problema é saber enve-

lhecer!

FAZ SEGREDOS DE SEUS
PLANOS?
Não vivo contando aos qua-
tro cantos, mas também não
faço segredos.

m SABE BEIJAR BEM?Será que sei?...

QUAL A PERGUNTA QUE 0
ABORRECEU?
Nenhuma. E' bom a gente

contar para os nossos amigos
coisas na intimidade.
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PARA ESTA SEMANA

21DE JANEIRO A
19 DE FEVEREIRO

22 DE JULH&
fi 21 DE AGOSTO

Estrela em franca ascensão e ajuda.
Amores alegres e felicidade perene
Negócios caminham facilmente para
soluções apreciáveis. O capital peque-
no poderá ser multiplicado se valer a
inteligência. Proposta valiosa e certa.

Esperanças c grande vontade de.
realizar. Isto coopera com as influên
cias favoráveis ao signo. Romance
alegre e duradouro. Negócios com óti-
mas possibilidades progressistas. In-H
versão de valores. Saúde forte e boa.

zúm m£ff£//ra\
Á2âO£MAI?Ç0
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22 DE AGOSTO
A 22 DE SETEMBRO

Escolha o rumo seguro e acrediti na

boa influência astral. Amor e carinho.

Transações vultosas e bons contratos

deverão ser firmados. Evite afastar-se

dos interesses para seu próprio bem,

Brilho nas artes e imaginação fecunda.

Estes dias serão de harmonia o paz.
Retraia-se em relação a problemas que
não lhe estão afetos para não 'preju.

dicar a eficiência. Amor e fantasia.

Brilho nas artes e imaginosa criação..

Pequenos lucros e maior segurança.

23 DE SETEMBRO
A 22 DE OUTUBRO

Esta semana não oferece vantagens.
Há perigo de enganos e rompimento.
Deixe passar os fluídos negativos. Ar-

mazenando paciência seus planos ain-

da serão solucionados. Hora aflita.
• Porém passageira. Cuide dos novo*

Elstarà dando valor demasiado a

preocupações quando deveria manifes-
tar interèss* pelo lado positivo. Nada

se realiza sem esforço e vontade po-
derosa. Milagres nem sempre apare-

cem. Por isso mesmo cuide de agir

..'•

(RIO)
CE você tiver dúvidas quanto à
O localização das emissoras ca-
riocas no dial do seu receptor,
guarde a relação abaixo. Ela
sempre^será útil. Os.números, o
evidente, correspondem à faixa
de quilocícíos.

ELDORADO ...... ^0
RELÓGIO *.. fj>
COPACABANA °8()
CARIOCA ™
M. DA EDUCAÇÃO ... 800
MUNDIAL »w
TAMOIO •••'¦'• yu
JORNAL DO BRASIL .. 940
NACIONAL .•••• *™
CONTINENTAL :. ..,-. . L030
METROPOLITANA .l.v -060
MAUA ..: ••••••• iAH
GLOBO  }•"*!
MAYRINK VEIGA ....... \^f
tupi  }¦$"¦mo m JANEIRO i.mo
GUANABARA • • • • \fl
ROQUETTF. PINTO  l-«0
VERA CRUZ ¦ li43U

CANAIS DE TV

g Excelsior J
Globo

f> Tupi []
m continental  • • • 

^
** Rio _: lí^.J-I^Jwí'

Ir -iÈÈ&tk$L áS'
20 PE ABR1L

A20DE
25 DE OUTUBRO A
21 DE NOVEMBRO

Efeitos neutros e poucas esperanças.
Você precisa reagir por que isso de-

corre do desânimo. Estimulando pers-
pectivas novas a sorte mudará para
multo melhor. Viajar e distrair-se. Ou-

tros contatos poderão alargar a mente.

Expectativa angustiante Não insista

em se tratando de temas do coração.
Ninguém compreende os sentimentos

puros e sinceros. Você precisa reencon-

trár-se feliz e harmonizar-se com for,

ças invisíveis. Trate da solução de tudo,

vsSSS «SS& wmtoaatxifm&fa* Jffibaros**:

21 oe mio
A 21 DE JUNHO

Hbhbbbbh wL

ttEtA-BStirí^á»-^

22 DE NOVEMBRO
A 21 DE DEZEMBRO

Estímulos novos modificarão sua
sorte. Revele sinceridade com o ente
amado para ver florir o romance.
Depois da longa luta você tem pela-
frente a melhor perspectiva econômi-
ca. Pouco trabalho e rendas largas.

Enamorado e sonhador o coração

pulsa com o novo romance. Precisara

estudar a pessoa em questão para que

o arrependimento não se faça presente.
Os negócios e a profissão exigem m<-is

atenções e responsabilidade. Ginás*ca.

kO 22 DE JUNHO
A 21 DE JULHO

«¦¦¦MMftA^BBBBBHBBBBBBBBBBBtttS^WB^lS^M^B^^^^i^fy^il^

Q2DEPPEZTMBRP
fl 20 DE 3AN Et RO

m

am

Experimente dedicar mais atenção
aos problemas domésticos e de ime-
diato interesse. Poderá ver recompen-
rndo o esforço de progredir. Creia no

amor e receba a inspiração de que
carece. Nada de viagens ou mudanças. traia a

Êxito sobre seu signo. Deverá apro

veitar a quadra e concretizar velhas

bicões. Regresso da felicidade. Tran-

sações que parecerão perigosas trans-

mudarão em lucros inesperados. Dis-

ments com bons pensamentos.
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DANDO 
mostras de sua elegância, a. comediante e atriz Sanara

Menezes exibe para as leitoras da RR um lindo casaco em be-
zerro preto e branco, ideal para os dias frios, próprios dessa meia-
estação. E' mesmo um casaco de efeito, com as mangas e o capus
circundados de pele preta. A, saia é toda em moare também prejo.
E reparem no modelo do sapato, da mesma tonalidade, num "Cha-
nel" elegantíssimo. Usando o capús, você terá um encanto origi-
nal, fazendo-se notada pela graça do modelo e o porte. O pentea-
do da artista è igualmente bonito e em tonalidade oue nao con-
trasta com o casaco. E reparem que a bainha do modelo esta bem
acima dos joelhos. Por certo você ficará encantadora, com esta
sugestão de Sandra Menezes. Experimentem seguir esta moda.
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«j;i£!|iÍBI^Q^XlIis Cláudio prova, aqui, possuir todas as raxões para se dteer um homem
W feliz. Ao lado da esposa (D. Heloísa Helena) o artista apresenta seus dois filhos, táo
simpáticos quanto os papais. A menina é Sônia Maria, de três anos de idade. O caçuli-
nha éjt> Luís Eduardo» qne completou um ano de vida há pouco tempo. Residem, todos,
num confortável apartamento em Copacabana, bairro em que Luís Cláudio conheceu
aquela que ficou dona' do seu coração por tô da a vida. Retrato de uma família felix,
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FIA X FLU AUTENTICO !

. 0 José Maria Scassa, só tinha, contra, o Nelson Ro^Z,^l J^s! I
go e o Nelson um "doente" tricolor. Para p.orar a sltu^odo.oSElaadS0Sra' 

e"
Resenha Esportiva do Canal 13 contratou o Adem.£ 

f1**™^ 
efl

agora, comentarista. O diabo é que o Ademir ^mbem e Fl"™ne"se e o

Scassa ficou entre dois fogos. Mas, nao se deu por achado. Antes de um

dos primeiros programas, abraçou-se ao Ademir: qatisfeito 
comMeu amigo Ademir, você não imagina como eu to satisfeito com

a sua vinda pra cá! Você é o maior!
Deixa disso, Scassa (e o Ademir sorriu,. Mamr e voce!
Não senhor! Maior é você! É voce, Ademir! Olha. amdontem

me pediram informações de você e eu dei as melhores Priveis! Eu

?iLe aue 
™ocè 

é dono de uma fábrica de louças, que você tem sitio,

tem edm'ios de apartamentos, que é honesto, trabalhador, que tem auto-

"^ 
^obrSotassa. Você ta morando aqui «e pôs a 

^ão 
sobre o

coração). Muito obrigado, viu? Mas, afinal, a quem voce deu e.sas infor

inações todas?
Ao fiscal do Imposto de Rendas

CEMITÉRIO DOS

FRACASSOS
E LÃs NO CANTO, BEM NUM

CANT1NHO DO CEMITÉRIO, UMA
SEPULTURA CHEIA DE MATO,
CONFETE E UM ROLINHO DE
SERPENTINA USADOS. NUMA
TÁBUA DE CAIXOTE UMA INS-
CRIÇÃO:

AQUI JAZ MANE SOFRER,
QUE GASTOU MAIS DF' 

SEISCENTOS.
MAS, QUANDO FOI RECEBER.
Só LHE PAGARAM DUZENTOS

Trata-se de um compositor car-'navalesco, ricti, ricaço mesmo, que,
pra aparecer no carnaval, meteu a
mão no bolso com vontade. Gastou
dinheiro pra burro e a música não
deu nem a metade. Fechou o blusão,
é claro. $ A Administração do Ce-
¦mitério,

y
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-SCREVA no cupom abaixo o que você tanto deseja dizer aojeu

ZoTàeV^ 
°vocf^r 

.C^s, 
fe-^ ££& Se^e

tos, porque isso é toPra^eesó0 cupom para™ nosso endereço
selado para a resposta. Mande so o cupom p<u* u
e aguarde, em breve, a resposta do artista. \

POR IN

per f
TERMÉDIO OA REVISTA DO RÁDIO

PARA 0 ARTISTA

DA RADIO:

r e: o a d o: _

L
NOME DO LEITOR:

ENDEREÇO:

ra3BSBMaagMBS&3&£Si•K r"': '" 'v

SEJA II! LEIA A REVISTA

Si ABREVSAÇÀOSINHÂ"
Aquela manhã, o tempo estava um

pouco quente em casa do cantor Çi-
ro Monteiro. E o sambista tava com-
pletamente por fora da jogada. 0
diabo é que a patroa estava mais
por dentro que algodão de piteira.
Tão por dentro que estourou:

Ciro, a noite passada você pa-
rece que sonhou e falou por muito
tempo numa tal de Emereneianazi-
nha! E falou carinhosamente! Va-
mos, diga logo quem é essa mu-
lher, Ciro!

Ora, filhinha (defendeu-se o
sambista, abraçando a cara-meta-
de) Deixa de bobagem. Então voce
não sabe que Emerencianazinha e
uma tia que eu tenho lá no Estado
do Rio?

Mentira! Mentira! Aquela sua
tia chama-se Ida!

Sim, filhinha, eu sei (e o Ciro
conservou-se calmo». Mas eu eostu-
mo chamá-la de Emerencianazinha
pra abreviar, morou?

VIZINHA

FOFOQUEIRA
A vizinha entrou na casa da ou-

tra e, como sempre, sem bater. Pas-
sou pela sala e, quando entrou no
quarto, encontrou a outra corn o
ouvido encostado à parede. O pior
é que o rádio estava ligado (novela,
é claro^ e bem alto. Ao ver a "co-

lega", a fofoqueira, sem desencostar
d ouvido da parede, f êz-lhe um
sinal...

Dona Tininha, quer baixar meu
rádio um bocadinho?

Ué, (disse a outra baixando o
aparelho* mas a senhora não ta
escutando a novela?

Tô, mas a briga ai do lado ia
muito melhor!
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Lourdes de Oliveira, qiifc
está em São Paulot exu
be seu lindo violão,;.

dainei
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• ATÍLIO CERINO

» TÂNIA PORTO, após longa ausên-
cia, retornou ao Pigalle, onde "Sche-
herazade" já começa a cair pelas ta-
belas. E' hora de lançar novo espe-
táculo.

m DJALMA BRASIL, responsável pe-
Ia coreografia do show do Stop "Les
Girls" — anunciando seu embarque
para os Estados Unidos onde perma-
necerá um ano. Estudando.

THELMA RESTON afirmando que
vai para Roma. Fazer Cinema

CÉLIA AZEVEDO é das mais boni-
tas figuras do "Rio 1800", onde tem
um show diferente cada dia da se-
mana.

TÂNIA REYES» Celeste Aída c
Eliana Marcai são figuras centrais da
boate Le Barbare, em São Paulo, on-
de todo mundo elogia o show e recla-
ma dos preços

9 NORMA MORALES atuando no
La Clef, ex-Tabariz, onde o stiowl
começa à primeira hora da matina e
só vai terminar lá para as seis.

# AMANDIO, comediante da TV-Tu-
pi, foi assistir o show do Chez Phillip
e achou a coisa bem ruinzinha. E
linda reclamou dos preços.

$ ANA MARIA e Isabela Marcai, am-
bas lusitanas, estão alindando as noi-
tes do Luigi's, em Curitiba.

• ARACY CORTES e Clementina de
Jesus são responsáveis pelo excelente
show de samba autêntico — "Rosa de
Ouro" — no Teatro Jovem

• MILTON BRITTO, acompanhando-se ao violão, canta suas mu-
siquinhas no Michel, na Rua Fernando Mendes. Local agradável
2 que recomendamos.

88 LINDA BATISTA e as Irmãs Marinho continuam rimestão
Top, em "õ Abre Alas1' D&em que a coisa nao e tao boa como
se diz. Vamos lá apurar.;

tt PAGO, do El Bodegón, continua não acertando. Os sbows ali
apresentados não fazem sucesso e os precinhos sao de assustar
qualquer milionário.

m ZELONI circulando na Guanabara e aparecendo *m "Os Ossos
Do Barão", ora encerrando temporada no palco do unnastico.

GRANDE OTELO (Fred's). Lilico (La Clef) e Costinha (Novo
México) são os "donos" das melhores gargalhadas nos shows da
cidade

m FLAVIO RAMOS fazendo bom movimento no Jiràu e pensando
em comprar o boteco do lado para ampliar a sua casa

NADJA, Rogéria e Wanda são intérpretes de um dos melhores
quadros — As Intelectuais — do show do Stop, ainda faturando
"horrores".
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balva canta "Cidade Maravilhosa;;. 
g^^^SS-R
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Barrloí e outro,

I?MOCIONADA com os aplausos do
JLj público e dos próprios compa-
nheiros da gravadora Odeon, Dalva
de Oliveira beijou o maestro Lírio
Panicalli e, depois, Alternar Dutra, c
Gregório Bárrios, os rapazes do con-
junto "The Golden Boys" e, entre
outros, seu próprio filho, Pery Ri-
beiro que havia participado, com
ela e um punhado de artistas, da
festa promovida pela gravadora, à
mostra dos grandes lançamentos na
Odeon nesta época do ano. Críticos
e importantes revendedores de dis-
cos participaram da festa, em que
Osvaldo Gurzoni e seus companhei-
ros de direção na Odeon deram
provas da vitalidade de . produção
rta empresa. O show ilustrou a pro-
iecão de slides em que figuravam
os "compactos" e LPs daquela mar-
ca, salientando-se melodias de Dal-
va Pery Simonal, Gregono, Trio
de' Milton Banana, Alternar Dutra
e muitos outros cartazes. A Odeon
destacou, àquele ensejo, como um
dos veículos mais positivos de sua
promoção de vendas exatamente a
REVISTA DO RADIO, que sempre
soube prestigiar os lançamentos da-
quela importante gravadora.
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K ÜGUSTO Boudoux, a revelação da TV-pernambucana
n. em 1963, está no Rio. É um jovem de 27 anos de
idade, lm82 de altura e ídolo da juventude peruam-
bucana desde que lançou no Recife o programa »Bos-

sa 2J' em 1964. Viajou para o Rio disposto a ficar.
jornalista, produtor e apresentador (animador) do

Rádio e da Televisão pernambucana ("Jornal do Com-
mércio"), Boudoux rapidamente se projetou no Nor-
deste Primeiramente foi com programas sociais ("Sua-
vf é a Noite"), depois musicais ("Canções De Toda
Gente" -Serenata", 'Recife, Dia e Noite", esteiúltm.0
i ,nt4ênte com Amarílio Niceas, hoje na TV-Bandei-
rante^ entrevistas ("Janela Indiscreta" também cota-
na ,10 tornai "Diário da Noite") e finalmente um
nrnírama dedicado à juventude nordestina, tipo "Fes-

MvalT Juventude" (Excelsior, São Paulo), o hoje fa-

mosoBosJa 2" lançado juntamente com a francesi-
?hT lacoueline Mvrna (que se encontrava em tempo-
nha JaLJ"™"*)c Boudoux na animação.
rada_PeA 

Televisão do Norte-Nordeste está em cose

Augusto Boudoux é homem dos sete ms-
trumentos na TV E promete repetir, no

Rio, o mesmo sucesso alcançado em Recite.

(diz Boudoux). Seus elementos estão vindo tentar uma
nova experiência ou melhores oportunidades no Kio
e São Paulo A melhor emissora do Nordeste e a
'-TV-Jornal do Commércio" e Paulo Pessoa de Queiroz
seu diretor, procura pagar sempre os melhores salários
e cachês Sua programação tem setenta por cento üc
-enlatados" e vídeo-tapes do Rio e São Paulo, obngan-
do ao telespectador a ficar no Canal 2, enquanto o t>
tem melhor audiência em apenas alguns ihmes e
mingo De Gala", aos domingos, com os melhores pro-
gramas da TV-Rio ("Praça Onze", "Musikelly , «cutes
Cariocas" e o "Espetáculo", da Excelsior). Recife con-
tinua sendo o centro dos artistas nordestinos, que pri-
meiro vão para a Capital pernambucana e depois pio-
curam chances noutros Estados. O Sul é a meta h o
caso de Lúcio Mauro, José Santa Cruz, Mello ^r.,
Aríete Salles e outros, hoje ídolos dos telespecia-
dores cariocas. E tem mais: o artista que vem para <

Rio não perde contato com seu público, pois as pro-
prias emissoras nordestina a que eles pertenceram, b«
encarregam de promover t sus programas aqui no W".

que vão para lá através de tapes. O sucesso, pelo con-
trário, aumenta cem por cento.

Como todo -pau-de-arara" que deseja vencer de
tro de mais alguns meses Boudoux poderá ser .un

novo ídolo da Televisão carioca ou paulista, a, e
mesmo quem confessa: • R- ,

- Se a oportunidade vier, jamais deixarei o wo
Êle veio assistir o carnaval quatroeentao, mas auwa

não está completamente feliz no Rio, para onde P1^
de trazer sua família As lembranças matam -a
arara, sempre com saudades de casa. Soubemos por
intermédio do Oswaldo Miranda, um dos &*™f \
gos do Boudoux aqui no Rio, que ja foi convidado para
a TV-Globo.

A
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FÁCIL EXPLICAR!

Straus fabrica e vende diretamente da

fábrica para seu lar!

Straus não tem revendedores.

Por isso, ao comprar o seu TV Straus,

você recebe o máximo em

qualidade, por um preço bem

mais barato. É preço que ninguém tem!

é melhor na imagem!
Graças ao circuito de alta sensibilidade,
que projeta a imagem, pelo CinescópLo
panorâmico aluminizado, com maior ni-
tidez, o TV Straus proporciona maior
campo visual! - Assegurando absoluta
nitidez na imagem I .|.|[|1., . .,.. ,

é melhor no som!
Agora com o novo circuito de real fideli-
dade (exciusivo de Straus), o amplificador
(Hi-Fi) dirige o som a 2 potentes alto-
falantes de poderoso fluxo sonoro, pro-
porcionando som mais cristalino e indis-
critivelmente real !

Agora com sincron ismo automático o TV Straus mantém recepção sempre estável, mesmo quondo V. troca de canal!

Dotado de mascara de ray-ban, o TV Straus faz

a viscão mais ampla, agradável e repousante.

e » s « »•••••• •••••••••••••••••• 2*
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garantia integra! até de vai-

vulas, durante 6 meses!

assistência técnica perma-
nente, por nossa moderna
frota de jeeps.

PRE.
UE NINGUÉM TEM!
VENDAS À VISTA E À PRAZO

•««»••

V, íiüs ySIRAUÍS

:t
venha ver (e ouvir) uma demonstração, sem compromisso, do

modelo que V. escolher para seu lar, estamos a sua disposição:

£&&>& Roa Condêssa São Joaquim, 258 (prédio próprio
'"¦-£*%? 
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comédia "A Megera Domada", de Shakes-

neare já levada com grande sucesso na

BroadwS - com o nome de -Kiss Me, Kate"

SZ Catarina), despertou em Ivani Ribei-

o a idéia de adaptá-la ao vídeo Se assim pen-

sou melhor o fêz, resultando daí a interessante

Síe'-novela "A Indomável", que a Excélsior vem

apresentando com o aplauso do publico.
A história, muito divertida, tem como pivô

uma jovem extremamente rebelde, chamada Ca-

tarina. cuja fama de ser irrascível levou Gustavo

(Edson França) a apostar com seu tio que se ca-

saria com ela e a domaria. Há, também, o par

romântico, com Alberto (Fúlvio Stefanini um

nobre professor apaixonado por Branca (Niv ia

karia), irmã de Catarina (Araci Cardoso), e mais

um bom elenco com David Neto, Edgar Franco,

Eára Lins, Aparecida Baxter, Murilo Amorim Cor-

rêa e Jacqueline Mima.
"A Indomável" trouxe de volta o ator Edson

França, que há tempo não atuava em novelas,

merecendo registro os cuidados especiais que fo-

ram tomados a fim de obter-se a maior íideli-

dade possível nas roupas e ambiente da época,
uma vez que Ivaní Ribeiro desenvolve o enredo
no São Paulo de 1925. Abrimos ainda espaço pa-
ra louvar a atriz Araci Cardoso, que está bem

identificada com a dureza de Catarina.

Murilo Amorim Corrêa e David Neto jogam uma

cena da histeria de Shakespeare (com mais de
500 anos) que Ivani Ribeiro adaptou para a TV

Fúlvio Stefanini é também integrante
do elenco da comédia "A Indomável

9

9
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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
^tmW. mmm ¦,.^-~y.r-r;.y...-r ¦¦ -a_.
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Agora nova embalagem em
2 tamanhos: individual e familiar
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T\/SC0 PRECISA VENDER — A exemplo do
X/ que está acontecendo no ramo dos eletro-
domésticos, também o mercado de Discos precisa
ser "agitado", vitalizando-se para a campanha de
recuperação ou ganho de público. É óbvio que o
mercado discográfico atravessa uma crise que
envolve praticamente todos os setores industriais
do País E a menos que se encontre uma idéia
capaz de tornar agressiva a venda de LPs, en-
volvendo-se o público em campanha inteligente,
estaremos diante de colapsos de uma e de outras
gravadoras. Notadarnente aquelas que nao pos-
suem- reservas financeiras astronômicas, bem ca-
vazes de indiferença á falta de dinheiro que e
mal coletivo do consumidor. Crise passageira,
que em breve estará superada, mas que precisei
ser levada a sério pelos que fazem Discos e de-
sejam vendê-los a base de sete ou oito mü
cruzeiros Juntem-se os produtores de LPs, fa-
cam campanha de rua, estimulem o gosto pela
compra dos Discos - focam algo, enfim, que
justifique a reserva, pelo público, de um dinhei-
Unho para as rodelas de aZevxche. Do contrario,
teremos cantores, músicos e técnicos, sabe-,,

quando, de pires na mão

fpuwê
J. a Continental está lançando Francisco Petronio

1 em novos discos de canções para o -Dia Das Mães
£ uma boa pedida para a época.

tn - Simonal e Leny Andrade cantando em dupla.
£ Pena que isso «ão aconteça em Disco. Eles afinam
bem e na TV, outro dia (AP-Shoici deram um l«n?

çol" de música popular moderna, a duas vozes

* - Cauby Peixoto confessa que seu velho amigo
3 Diveras (orientador de sua carreira ^ando 

de seu

início) foi o ôlho-clinico de seu nÔVO LI na RO A. i£

veras escolheu músicas, deu opiniões e, como sempre
acertou. Entende do assunto e esta sempre «o
avançado no metjer, embora seu ramo de vida se3a

arquitetura.

- A Direção da RR agradece o recebimento dos

seguintes LPs: ¦¦Evidência" "Roteiro Noturno Ç
«Sabàdabaaa» (gravadora Contjnenalh *™™%?t
cias- "Os Violinos Românticos" e "The Count tia.

Sua Orquestra" (RCA Candem).

r __ Foi um sucesso, realmente, a apresentação do

5 Radamés Gnatalli. no Teatro Municipal com o seu

Concerto Carioca. O LP que a Continental botou na

lojas, tem tudo o que ali se ouviu e e. em veroac

um Disco primoroso.

DAL1LA: Philips
anca seu longa-
¦iuração de sam-
ba comagiante.

¦¦ *,£¦ -y^MmmmW *^a*vi-*ff^* -:'fi^r^

NEY SALGADO:
pianista clássico,
lançado em belo
disco da CBS.

W* ^to,*



ím

\\

Y

PARADA PE SUCESSOS
\ BAIXO estão as 10 músicas de maior sucesso.

£\. no Rio e em São Paulo. Não significa, rigo*
rosamente, os discos mais vendidos. São as m\U
sicas de maior aceitação nas diversas '"Paradas"
de emissoras cariocas e paulistas. ,

— PRESTE ATENÇÃO
*— (Wanderley Cardoso)

— 0 TROVADOR
(Alternar Dutra)

— SABOR A MY
 (Evdie Gorraé e Trio los Panchos)

— AMORE SCUSAMI
(John Foster)

— IN GINNOCCHI DA TE
(Gianni Morandi)

— NAO ME ESQUECERAS
(Carlos Alberto)

1 — TREM DAS ONZE
(Demônios da Garoa)

g — UM PAR DE ALIANÇAS
(Marco Antônio)

ft — SEPARAÇÃO
(Cláudio de Barros)

— MOSCOU CONTRA 007
(Matt Mouro)

ELZA SOAPES:
com LP para lan-
çar mês que vem
lá na sua Odeon.

átfií" *
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ZÉ TRINDADE:
CBS lança seu
disco de música
alegre c junina.

6 
— Por falar na Continental: a gravadora do Sra-
guinha está com uma porção de gente-nova. A Alai-

de Araújo, eficiente divulgadora daquela fábrica, jura
que a turma vai marcar s-ucesso logo de saída. Vamos
torcer para que isso aconteça.

7— 
Armando Duarte às voltas com a nova estrutura

da -Fermata", que ampliou suas atividades e vai
lançar importantes LPs. Sempre cordial e distinto, é
êle um dos esteios daquela gravadora.

Da RCA Victor: "Cotton candy" com Alt Hirt e
orquestra. Depois de "Honey In The Horn", um

disco mais suave do que os comuns de Al, bisa-se a
idéia, e vem este "Cotton Candy", que por sinal e
mais leve, e onde não dá tanto exibicionismo sonoro.
Al Hirt é um pistonista completo, dominando totalmen-
te seu instrumento, e agora que virou "best-seller" e
solista de câmera, seus LPs têm sido mais cuidados,
e o próprio perdeu a mania de ser músico de jazz.
Agora popular sem improvisos agudos — desnecessa-
rios — que antes fazia.

Neste disco, o ouvinte — somente — se sentira
satisfeito, pois o repertório é interessante, os arran-

os dão bom campo a -The King" (?) para seus
solos, além de aparições do coro de Anita Kerr. O dan-
çarino terá um LP mais romântico — ou doce — e de
qualidade artística boa — já que os discos dançantes
andam bem fracos. Destacamos: -Cotton Candy _
arranjo lento e suave, — "Django's castle'% 'Walhin ,

sa" e "12 th Street Rag"

r
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TRISTE EXEMPLO
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QUASE CHOREI DE A

CASTIGA-ME
ONDE ESTAS
SEM PODER £QW

FRUTO AMARGO

OR

DISCOS
CBS
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NO RADIO,
SSUNTO E' COM O ENZO

EM 
Itatiba, cidade paulista onde nasceu

num dia 13 de maio, Enzo Benedito de
Almeida Passos pensava seriamente em tor-
nar-se radialista. Por vocação, achava que
o Rádio seria a meta certa, de modo que
transferindo-se em 1951 para a capital de
São Paulo, tratou de arranjar o primeiro
emprego na Rádio Bandeirantes. A sorte o
ajudou, lá começando como locutor, muito
feliz pelo apoio que deram à sua preten-
são. Revelando-se capaz para o exercício
da profissão, foi aos poucos ganhando a
confiança dos chefes e amigos, mercê de
sua dedicação ao serviço. Poderíamos dizer

que Enzo de Almeida Passos iniciou vitorio-
samente sua carreira e todos que o viram
dar os primeiros passos não se surpreendem
com a popularidade por êle desfrutada
atualmente, quando seus programas são
aplaudidos por um público imenso. "Tele-

fone Pedindo Bis", "Atendendo O Ouvinte»
e "Vitrola Mágica" são audições que mar-
cam o brilho da inteligência do moço ita-
tibense. Como disc-jóquçi e apresentador,
Enzo de Almeida Passos não é apenas uma
das-grandes figuras da Rádio Bandeiran-
tes, mas de todo o Rádio paulistano. Ben-
quisto, sabendo fazer amigos, Enzo desen-

ssars: ^rsaasa; fcsrwas ~*?r
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volve muita atividade, não só no
Rádio mas fora dele, cuidando
de outros afazeres. Supersticio-
so, faz ''figa" batendo na ma-
deira, quando vê gato preto ou
encontra espelho quebrado. Tem
opiniões curiosas sobre certas
coisas, como por exemplo: acha
que amor sem briga é bilhete de
loteria sem algarismos e que o
amor desfeito se cura imediata-
mente com outro amor. A dire-
ção da Rádio Bandeirantes, co-
mo prêmio ao bom trabalho do
rapaz, escolheu "Vitrola Mági-
caM para primeiro programa
transmitido pela emissora em
suas novas instalações no Mo-
rumbi. Enzo ganhou o Troféu
Paulista (da RR), como o me-
lhor disc-jóquei de 64.
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ANDE SEMPRE BEM
PENTEADA USANDO 0

:NNÉ REAL CHIC
(fórmula francesa)

E O SUCESSO
SERÁ VOCÊ!

Wkw>: k

OMPRE E GUARDE.

VAMOS CANTAR
- a revista que traz as letras dos

maiores sucessos de hoje e de sempre

A letra que você procuro, nacional

ou internacional, certamente e»tá em

VAMD
200 LETRAS DE CADA VEZ'
(EM TODAS AS BANCAS),

5 CANTAS
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CIRANDINHA
NOTURNA

M 0 João Sebastião Bar, com Ana
Lúcia, os ^Sambistas", e o «Samba-

lanço" Trio", conquista público se-
leto todas as noites.

* A cantora Lana Bittencourt foi
o grande destaque do Oásis, que ca-
pricha ao máximo na contratação
de grandes cartazes.

*. "Fiesta De Espanha" é o que
apresenta a La Vie En Rose, sendo
que continua no primeiro "show"

a "Dupla De Ouro". -

m No Solar dos Fidalgos, de Hélio
Ansaldo, exibe-se com sucesso Fio-
rència Rodrigues.

O MÁXtMO DE HUMOR

NO MÍNIMO DE PREÇO l

m

m

mw \
-EM TODAS AS BANCAS

EM TODOS OS LARES

m§wsi!
UMA REVISTA DE HUMOR

SADIO

¦

LUMINOSOS A GÁZ NEON

PLÁSTICOS

RUMINAÇÃO COLT-CATHOD

CONSERTOS, REFORMAS

E CONSERVAÇÕE:

Pra(;n Clovis Beviláqua. 261 - Sala

pone S2-9H7 i - São Paulo

m A Bandeirantes já está transmitindo de suas mo-
,w»—~ dería? iniSações no edifício do Morumbi, sendo

Clodoaldo José mantido na sua direção artística.

No estilo bossa-nova, Erlon Chaves apresenta na Tupi, a

audição "Sabadabada".
, ^ hn „ rnhorfn Alves Carlos Galhardo, Clóvis

r f.^u^ffôSWr^umalauma 
"Serenata",

2S?Í« -Largo Sfsebasüio em Santo Amaro.

Procedente de Poços de Caldas. Roberto Silva ingressou na

equipe esportiva da Bandeirantes.

da emissora.
n* rmnnrtacão» e "O Sucesso Ao Telefone", são

-Discos De ^P^S^inga realizados com Francisco F.
dois programas da Radio Piratmmga, ie<uwau
da Silva ao microfone.

. Mesmo aparecendo ^«^£%^XS>' &

cio eirftôda a sua extensão.
'TODAS AS ROTAÇÕES

m< O harpista Luís Bordon tem
novo LP lançado pela Chantecler.
Intitula-se "Bordon Tropical" e

tanto o repertório como a parte
técnica recomendam o microssulco.

LPS MAIS

o _ SAUDADE .- Nelson
Gonçalves - (RCA-Vitor)

o __ O GRANDE BALIE DA
SAUDADE — Francisco Petrô-
nio — (Continental)

.30 __ PARADA ITALIANA —
Diversos — (Ricordi-Chante-
cler)

4.0 — ISTO E' DANÇA N.° 5
- (CBS)

5.0 _ TREM DAS U — De-
mònios da Garoa — (Chante-
cler),

M O cantor Manolo Menendez, com
sua bonita voz, interpreta em com-
pacto duplo da Continental "Senho-

rita Amor", Llevan", "Te Pareces
a La Olas" e "La Ultima Cita

M Outro compacto muito bom, este

simples, é o de Leila Silva, lançado
pela RCA-Victor, constando numa
faixa -Tenho Um Grande Sofrimen-
to" e na outra -Lavadeira Também
Tem Filho Doutor".

a -Carlos César Romântico" é co-

mo se denomina o álbum deste
tor que se credencia a fazer suce*-
so.'Lançado pela Chantecler, o mi-

crossuico agrada a todos que aprt

ciam tal gênero de melodias.

n <*.*

UIMLUwV mi
Você sabia porque Chico

Anísio transferiu sua residência
para São Paulo.

Não. E dai?
W que êle tem por norma

não residir por muito tempo
numa só cidade.

m a Bandeirantes financia-
ria*a aquisição de automóvel
para alguns dos seus contrata
dos, ainda não motorizados.

n« artistas mandam maisOS ariisias» ..Ho;e Tem
que o produtor de tmt
Espetáculo"

As Emissoras Associadas
insistindo com Vicente Leporace
para trocar de estação.

Anselmo Duarte não g<*-
to^ueoseuíilme^toDa
Salvação" nao yefre^"nes
Brasil no Festival de Cannes

-%
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MANOLO MENENOEZ, CANTOR
OA GRAVADORA CONTINENTAL,
FAZ SUCESSO EM SAO PAULO.

CINEMA EM
TRÍS NOTAS

1 — Alegando que é preciso por
um ponto final na exibição da nos-
sa pobresa no Exterior, o júri do
Itamarati recusou "Vereda Da Sal-
vaçâo", fjlme produzido por Ansel-
mo Duarte que, na opinião dos que
viram a película, podia fazer boa fi-
gura no Festival de Cannes.

— Uma terceira versão de "San-
gue e Areia", famosa obra de Blas-
co Ibanez, vem sendo estudada pelo
produtor mexicano César Gonzales.
O seu projeto inclue como intér-
pretes principais, Sofia Loren e o
toureiro Manuel Benitez.

— Luís Pollux de Barros Fon-
tes, vice-presidente da Cia. Vera
Cruz, andou divulgando pela im-
prensa certos fatos que, se verda-
deiros, colocam em situação aborre-
cida o presidente Amaro César. En-
tretanto, não seria melhor que as
coisas fossem tratadas e acertadas"intramuros, evitando o sensaciona-
lismo da divulgação pública?

MARIO JCLIO

TODAS ÀS

$ Elaynne Cristina, que trabalhi
na novela •• Optem, Hoje e Ama-
nhã", é na vida real esposa do ator
Rui Luís,

$ Em sua mocidade, em Pernam-
buco, Manoel Durães trabalhou de
alfaiate.

9 A anunciadora Elizabeth Darci é
funcionária do Departamento Jurí-
dico da Prefeitura de São Paulo.

q Oduvaldo Viana já foi empresa-
rio de luta romana, ganhando bom
dinheiro nesse mister.

$ Para ajudar a família, quando
garoto, Ronald Golias foi funileiro,
ajudante de alfaiate e revitalizador
de horas.

$ Com 13 anos de idade, Marina
Mônaco iniciou sua carreira. Era
atriz e anunciadora do Canal 7.

£ A divertida comédia de João Bi-
tencourt "Assassinato à Brasileira",
é o próximo espetáculo do Teatro
Ruth Escobar, cuja inauguração se
deu com a famosa obra de Brecht
"Opera De Três Vinténs". Já em
ensaios, "Assassinato à Brasileira"
tem Jô Soares como diretor e Maria
Helena Dias no elenco.

$ Büheteiros, indicadores e fun-
cionários outros dos teatros de São
Paulo, se arregimentam no sentido
de obter das autoridades a subven-
ção que virá ajudá-los a tocar o
difícil barco da vida. Luís Bozo está
à frente do movimento

$ "Você Tem Medo De Virgínia
Wolf?" é a primeira peça em três
atos de Edward Albee, que até en-
tão produziu somente trabalhos em
um ato. Representada atualmente
em 20 países, o original de Edicard
Albee reunirá novamente Cacilda
Becker e Walmor Chagas no próxi-
mo espetáculo do teatro que tem
o nome da conhecida atriz.

$ Em agosto, Maria Delia Costa e
Paulo Autran estarão no Teatro As-
trai de Buenos Aires, interpretando
"Depois Da Queda" em castelhano,
cujo elenco será mixto} reunindo
atores brasileiros e argentinos, A
direção será de Flávio Rangel, o
mesmo que realizou em São Paulo
o grande espetáculo com a peça de
Artur Miller.

T\i # 
O escritor Carlos Heitor Cony é autor da tele-no-

? ^ 
vela "A Comédia Carioca", lançada pelo Canal 7, com

Eva Wilma e John Herbert à frente do elenco.

Com o desfile de artistas das casas noturnas, Ararê Salda-

nha apresenta ás segundas-feiras, no Canal, 4, o programa O Co-

rujão Na TV".

O Canal 5 continua mantendo, aos sábados, o seu "Tele-

Box", só com amadores

m Séreio Cardoso voltou ao Canal 4 como intérprete da teje-

noveTa "O Cara Suja", dirigida por Geraldo Vietri, que incluiu a

atriz Rita Cleós no elenco.

m Os produtores Manoel Carlos e N. Nascimento respondem

nelowoerama "Tarde De Gala", transmitido de segunda a sabá-

do PePlo Cana?7, audição que se caracteriza pela sua variedade.

Mário Alimari. Waldecir Monteiro, Rogério Cardoso e Ro-

berto Marques renovaram contrato com o Canal y.

m x tPle novela "Ontem,* Hoje E Amanhã", lançada pelo Ca-
A tele-iww» wui 

Raeeini do oridnal de Armando Baiel-
nal 9. em adaptação de CiroBwsnl ao«.P« a M-nac0

S^wíK SdfíS, CHvanir Gregório, Wanda

Marcheti e outros.

• 4 nova série de filmes policiais do Canal 7, toWjj^*»"®

Sant!" dete.ve internacionalmente conhecido através; dos;hv«s

de Lesiie Chàrteris O papel titulo é sempre desempenhado por

Roger Moore.

MÚSICAS í na revista VAMO!
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$ o produtor e narrador Ka-
lil Filho deixou a TV-Excel-
gior (de São Paulo) e assi-
nou com a TV-Record.

§ A veterana atriz-cantora
.Josephine Paker iniciou ex-
cursão pela América do Sul,
a fim de angariar fundos
para a criação da Universl-
dade da Fraternidade, que
pretende estabelecer n a
França.

% A cantora italiana Rita Pa-
vone chegará ao Rio no dia
3 de ma!o próximo, a fim de
realizar uma série de exibi-
ções na TV-Rio.

• Desligou-se da Rádio Nacio-
nal o locutor esportivo De-
nis Menezes.

§ Contratada pela TV-Excel-
sior (em bases que não fo-
ram ar.urciadas) a locutora
Mirtes Vabo.

€> Anunciada em Belém do
Pará a inauguração da sua
segunda emissora de Televi-
são: a TV-Guarajá, Canal 4.

ê O conjunto Vocalistas Tro-
picais reorganizou-se e vol-
tou à atividade artística.

@ A Televisão na Inglaterra
está pagando de 500 a 1200
libras (cerca de Cr$ 2 mi-
lhões a Cr$ 8 milhões, em
nossa moeda) pelos direitos
autorais das peças que apre-
senta.

ê A atriz Rosângela Maldona-
do foi coroada (no Clube do
Cinema) Rainha da Simpa-
iia do Cinema Nacional.

m Uma notável escolha do
Prefeito Faria Lima, em São
Paulo: a nomeação do proíY
Valério Giuli para a Secre-
taria de Educação e Cultu-
ra. (O prof, Valério é gran-
de amigo dos artistas).

• A alta direção da Excélsior,
em São Paulo, entrou em
contato com Anselmo Do-
mingos para aproveitamento
de suas novelas na televi-
¦âo. (Mas, ao que pareces
não houve acordo).

[• Podemos afiançar que o Sr

R*9!C, íELEVISAO, boate, disco, cinema, teatro etc.

Assis Chateaubriand já está
em condições favoráveis de
saúde para tomar grandes
decisões no seu parque de
emissoras de Rádio e TV.
(Vai agir).

fl Valdeinjar Ciglioni assumiu
as funções de diretor-gereii-
te da Rádio Marconi, de São
Paulo.

9 O bailarino Lennie Dale
anunciou que brevemente
irá à Argentina e à Dina-
marca, a fim de mostrar o
samba brasileiro.

fl A união Européia de Fute-
boi avisou à entidade brasi-
leira que as estações de Rá^
dio brasileiras estão proibi-
das de transmitirem da Eu-
ropa enquanto as Rá,dix>s
Tupi, Excélsior e Pan-ame-
ricana (todas de São Paulo)
não pagarem 2.900 francos
suíços em débito

$ Reformou contrato com a
TV-Rlo (por mais uma tem-
porada) o locutor Sérgio Ro-
berto.

# Foi empossado no cargo de
Secretário de Turismo do
Estado de São Paulo o ve-
terano radialista Blota Jú-
nior. (Belíssima escolha).

fl Um dos discos mais vendi-
dos em Londres é o LP "O
Inferno De Hítler", que con.
tém as vozes de Adolf Hitler
e de seus colaboradores Goe-
ring. Hess e Von Ribentrop,
além de canções militares
nazistas,

fl Numa transmissão coman-
dada pelo diretor do Insti-
tuto de Física da Inglater-
ra, a TV britânica conseguiu
transmitir (pelo gfás pene-
trante) o cheiro de cebola
picada.

a Será realizado em Berlim,
no mês de junho próximo, o

* III Festival Internacional de
Filme de Televisão.

fl Exonerou-se do cargo de di-
retor de programação da
TV-Globo o Sr. Abdon Tôr-
res, que foi substituído pelo
Sr Mauro Salles

• Anunciou a BBC, de Lon-
dres, que até o fim do ano
lançará cinco novas estações
transmissoras, todas apare-
lhadas para transmitir pro-
gramas em cores.

fl Através de portaria baixada
pelo Serviço de Censura de
Diversões Públicas do DFSP*
foi proibida em todo o Bra-
sil a representação da peça
de Rolf Hoce-buth, "O Vi-
gário".

• A atriz Julie Andrews foi
premiada com o "Oscar"
(pela Academia de Artes e
Ciências Cinematográficas)
como a melhor estrela de
J964 por sua atuação no fii-
me "Mary Popplns".

«0 A Academia Francesa de
Humorismo Negro concedeu,
por unanimidade, o prêmio
de humor negro (que con-
siste numa guilhotina em
miniatura) ao filme "A ba-
lada do carrasco".

fl Depois de longa inatividade,
a atriz Terezinha Austregé-
silo anunciou que reiniciará
sua atividade teatral. __

fl O diretor mexicano Alfonso
Rosas Priego (que se encon-
tra no Rio), revelou que pre-
tende realizar um filme no
Brasil.

B O júri do Festival Cinema-
tográfico de Cannes será
presidido pela atriz norte-
americana Olívia de Havil-
land.

fl O conjunto The Beatles foi
convidado (oficialmente) pa-
ra visitar o Rio no mês de
setembro próximo.

m Zélia Câmara assumiu a
chefia da divulgação <im-
prensa) da gravadora Mo-
cambo em substituição ao
jornalista Hélio Menescal.

#, O famoso mímico francês
Mareei Marceau tem uma sé-
rie de exibições marcadas no
Rio, no mês de julho,

m O filme brasileiro "Boniti-
nha, mas ordinária" já ren-
deu Cr$ 400 milhões em todo
o Brasil.
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HOMENAGEM — Na Exposição De Bebidas Na-
Srealizada no Museu de Arte Moderna, no
Rio ò uísque Macleans homenageou os artistas
H^ Rádio TV Cinema etc, oferecendo um coque-
tel a vedete Marivalda, Rainha das Atrizes. Ela
é vista com artistas e figuras da Macleans
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REPORTAGEM - A W^on^^t^snüt^
com Carlos Marcondes e Avelino Dias. « P
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MÁQUINAS DE
LAVAR

AUTOMÁTICAS

EM 10-20 mese:

#/
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l..c,~ fi^r¦• ?fiS^

k^^ compra na

CENTRO: AV. MAl. HOWANÒ, 38 - TEL 43-9333
NOVA IGÜASSÚ: RUA 13 DE MAIO, 60

CAXIAS: RUA NUNES AlVES, 35
PENHA: RUA NICARÁGUA. 505
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SUCESSO — O ex-conjunto "The Clever's'\ ago-
ra chamado "Os Incríveis", está fazendo um giro
artístico pelo Continente, marcando sucesso to-
tal. Haja vista a apresentação que fizeram em
Montevidéu, pelo Canal 12, ao lado de Neil Se-
daka. Netinho e seus companheiros são cartazes.
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VOLTA — Mariene voltou a comparecer aos pro-
gramas de disc-jóqueis, divulgando suas grava-
cões. Prova disso é o flagrante, em que a can-
tora aparece ao lado de Cauby Peixoto (de LP
novo nas lojas) e José Messias, durante o pro-
grama que JM apresenta na Rádio Guanabara.
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DIA DAS MÃES - Para êsse dia admirável
Francisco Petrônio gravou, na OonUnsnUd um
disco de grande ternura, juntamente cornos
-Canarinhos Liceanos", grupo de jovens canto-
res 

"amosos 
em São Paulo. A gravação apresenta

a melodia "Era Eu", poema em forma de canção.

GAROTAS — São quatro belezas do programa"Praça Onze", que a TV-Rio transmite às 20,15
horas das sextas-feiras. Seus nomes: Lucinha,
Valentina, Célia Azevedo e Evelyn. Enfeitam,
todas, os quadros divertidos desse cartaz que é
um dos mais vistos na série do Canal 13
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TV EM CORES PRIMEIRO NA Mllil
INFORMAÇÕES che-
X gadas de Berhm,
através de Eberhard
Lindner, asseguram
que a Alemanha será
o primeiro país da Eu-
ropa a apresentar TV
em cores. Isso aconte-
cera em 1967, quando,
Berlim estará' vendo
imagens coloridas no
vídeo. No ano seguin-
te é que a Inglaterra
e a França estarão cui-
dando do assunto. In-
forma-se, a propósito,
que o sistema de TV a
cores, ali como em
outros lugares, consis-

te de emissão de três
"pontos", em amarelo,
vermelho e azul. Reu-
ni,dos, eles formam a
imagem no vídeo, a
exemplo do que ocor-
re, em tipografia, com
os clichês de tricomia.
Praticamente é trans-
mitida uma imagem
em cada tonalidade,
como se faz em im-
pressão comum: have-
rá uma imagem em
amarelo, outra em azul
e a terceira em ver-
melho. tada imagem
consiste em 625 linhas
horizontais — e e a

vista humana que
compõe, por assim di-
zer, a harmonização
das cores, estabelecen-
do os planos e profun-
didades do que, se
manda para o vídeo.
Levada por três raios
eletrônicos, a imagem
pode, por isso mesmo
(oscilação etc) diver-
gir do original. Para
evitar essa distorsão,
os alemães desenvol-
veram o sistema PAL
(Phase Alternation Li-
ne), que permite a
mais razoável das es-
tabilizações de cores.
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BATENDO AS SÍLABAS...

V"

inventar uma bossa, para M farer notado.

± cantor moderninho tem que invent*r a| conseguirá fazer-
&.»., -n.ra pela tubuUC». * ""^"V.»««. 

Edoardo V.an.l.o descobriu
se notado, vitorioso e coisas W «... ^^ ^ pa|avraS| „,.

9eu destino artístico: entoar suas anco« ^ 
de proaramas dos

«nde-M com umsJm;naÇrs„ "bossa" quando cantou na TV-Rio. Dixem que
«ossos auditórios. Mo^ou «.* •£» " 

„, ,„» do Edoardo...
as garotas pepuraram muito m»iS "o a*P

O PASSADO

QUE VOLTA.*.
VS séries cinematográficas reali- .

rx zadas especialmente: porci o v

«tão matando as saudades daq«e(c»
mi*» incluíam em seus hábitos, na
Ts 20CS^a ida senanaljos
«rines" do bairro — ou a enuiy

fausosa Cinelándia. . É ,«« «too
reaparecendo aos nossos olhos de

Zarentões '«ém-com«çadoso.
íolos daqueles saudosos "'"pHthov
a "Caravana", da Tv-Tupt, por
exemplo, mostra 9^^»
cada episódio uma estrela que a

B"n?e «em sabia mais se «*»* *
Sá A começar pelo próprio Ward
fíònà protagonista da séne, que fo
TmdosvMes mais empolgantes da

«cadade 40 - e agora *W*£
pele de quase ««""""fl.to S.r
de caravanas no oeste bravto. ^inesquecível Jane Wymar,
r-Beíindà" que mereceu, por seu
desempenho no )«*XoW'-
fiiin o "Oscar" de Holíywooa. ««*

• " 
ue dos íitmes que se vê apenas

,o cinemas, Jane Wyman /o. «ma

grota surpresa para os que nao es

quecen. Buster Keaton, Joe Broun
(oue também estiveram em recenie
pisódio da "Rota 66) e ou ro» ido-

los que o tempo vai sufocando

! í "
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¦"I'"Sli:"' ¦¦'

j.i ¦

SÉffill

n

MQVA fase do "Noite De Gala" e f rançam
IMLoca em que se entendia TV como um
LTéfstftitados... Entrou pelo terreno da n

^mensagens e tudo aquilo que interessa

fórmuCdo tempo em que a TV-Tupienga
da* VeWuela. Assim, o programa ganhos
ltee assuntos menos felizes, nem por isso dei

Ltencl^ do telespectador. Como aconteceu e
£ Tw o admirável Luís Peixoto leu algu

^teSão do bairro na história sentimental

com os três grandes do comércio de e'etro-
S^n^sdaa lojas, oue estão agarrando o fr

Kí. de encapar uo cellbato. As explicaco

declarações do ex fj..sou
ao, assim como quem imü h

m

ente jornalística. O projtaa» P««»»« *»

espetáculo de quadrinhos aparados por uns

„tícla, abordando 
'»*« *» «J?^ 

£s
ao púbUco, ate en ao enfastiado ae t

Unhava seus prime ros 
f^^^S-

m interesse e, muito embora porvetes»»e
xa de despertar curiosidade * Pender *

om aquela reportagem em «^gg«S
ns de seus versos e iniciou a ?ft*Pa^*rÍI

Io Rio Também curiosa foi ***?****°*
/omêsücos, a propósito das 1qu«daçoes-a^
eguês como solteirona segnira a sua u

ef Se Cláudio Neno. Monteverde e do próprio
espectador co« » ««g»^ * 

Vdol'o Va-
ambem uma reportagem comi oM»
cela Maria. Nào vamos an*h^r* *Q*'£-

«e êle tirou a sua vingança de Angela quan

que ela estava com 36 anos de idade. .

.
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BOREUI FILHO

SSQ AMIGO ANOY
g Èle é o intérprete do " Days Of
Wine And Roses" e está na lista dos
novos grandes ídolos da TV norte-
americana. Tanto assim que o show
que leva o seu nome está entre os
preferidos do público dos Estados
Unidos, em razão de sua presença e
mais dos cartazes internacionais que
êle apresenta todas as semanas. Pe-
Io visto, Andy Wiliiams ficou muito
amigo do Brasil, posto que está
apresentando, em seu programa,
quase todos os cantores e composi-
tores, nossos, que ganharam renome
além-fronteiras. Quem lá esteve,
primeiro, foi o Antônio Carlos Jo-
bim. Mais recentemente o contrata-
do foi Dorival Caymmi. E outros
brasileiros serão apresentados, por-
que Andy está empolgado com a"" nossa música e a nossa gente e de-
cidiu, inclusive, aprender ponn.
guês, para cantar os clássicos daqui

e/tiT/c/i
'NOITE DE GALA

nr-n

Canal 2

CR$ 600 MIL! — Foi quanto ganhou Elisete Cardoso, na noite de
6/4, para cantar no encerramento do concurso do Berimbau de
Ouro; promovido pela TV-Excelsior. Ela garantiu o segundo lugar
para a melodia que lhe coube interpretar. Os outros levaram ca-
chês menores, inclusive a Élis Regina, que, embora vencedora,
abiscoitou Cr$ 400 mil — e estamos conversados.

BRACADAS — E Élis Regina levou as 80 notinhas de Tiraden
tes porque soube que haviam pago essa mesma quantia ao Wilson
Simonal Exigiu o mesmo e levou o dinheirinho que em outros
tempos dava para comprar uma casa. E fêz por merecer o. cwhe.
futou desesperadamente pela vitória da melodia do Edu U>bo e
Vinícius "Arrastão". Esticou os braços, rodopiou-os diante das ca-
meras?moftrou os dentes (aliás bonitos) e quase perdeu a peruca
(medonha!) na hora do agudo...

DESANIMADOR - E não foi para empolgar não, a »«^» 
J«»

primeiro grande concurso de musica brasileira. Nao ebstante os
muitos milhões dados aos vencedores, as canções »£"«**§•
em tempo algum mostraram gabarito, expressividade^ou Ia o que
seja Em verdade venceram as que mereciam os prêmios, embora
destituídas (com uma ou duas exceções) daquela atmosfera que
se esperava encontrar num certame de tanta envergadura - pelo
menos financeira...

TRADIÇÃO - Aliás, quase todos os certames musicais populares
Jamais registram sucesso ou chegam a corresponder a realidade
doa fatosf Em outras épocas, tanto o Ari Barroso quanto o ta-
martine Babo (e tantos outros admiráveis poim|«pa|r
mônio musical) jamais chegaram a ganhar, efetivamente,.um
desses concursos. E suas produções que apenas "^^,e™ **£.
rios a terceiros lugares, constituiram-se em clássicos do nosso
cancLS.sobrepujando as vencedoras da épocj praticamente
desconhecidas, hoje, talvez até pelo próprio Almirante...,

O CERTO - Exemplo de artista que trabalha para J.P"*™™» 
e

ná« orocura egoisticamente fazer-se o dono da historia: Santa-
cfuzPNâo enxlrta "cacos", náo apela em cena 

ja= 
tremriica

fnra. do "scrint" visando arrancar nsotas do auditório (ou cia
aue* ) da TupF Em verdade, o Canal 6 possuía "donos" dd progra-
mas E tem aindf alguns artistas que, apelativos, comprometem o
^fôrco de seus diretores, quebrando a beleza do espetáculo, fazen-
do do' programa um sho^inho particular. Corrigindo os Persona-
listas o Canal 6 já está ganhando em coesão e sentimento de
equipe ArUsU. mismo famoso, não pode ser feixado 

a vonta^
Precisa de ensaiador, como um time de futebol nao pode prescin-
dir de um técnico de força moral e atitudes corajosas.

ivrnnANCA — Sabia-se, alguns dias antes da saída de Abdon
TCrfes da direção artística da TV-Globo, que êle nao iria durar
S aue algumas semanas no posto. Não foi surpresa, portanto, a
"rXiSEKo Mauro Sales, embora se esperasse queRubens
Amaral ficasse também cem esse encargo. Isso alias, dissemos na
bastante tempo nesta mesma RR-TV. E o que houve, afinal? Ape-
nas So* oIXcomando da T^Globo esperta WJ«™"£ g£'PflW 

a funcionar, para valer, em 4 de abril. Nas vésperas, en
ííetanto o SrRoberto Marinho andou vendo coisas por Ia e nao
Lnstou disso e mais daquilo. Adiaram a estréia e tomaram po»-
?5n ca ra corrigir com lógica) os erros que viram registrados no
vtderna tranfmissão só para os donos da emissora, dos progra-
mas que iremos assistir nos próximos dias.

EXCESSO - E conta-se, também, que houve a«*«£«n» «gjg
rado nos homens que ficaram encarregados do elenco do Oana_
4. Eles chegaram ao cúmulo de exigir testes *É^5&&Tat
grados no Teatro e na TV. como se nao tivessem obrigação ei

Lentar de conhecer »^^f!^'ÍiS.«
até na exigência que teria s.do feita %f""a"tnte «cusamo-nos
para se submeter a uma prova. Essa, francamente, recu
a acreditar! Tinha que acontecer o que aconteceu...
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CANAL 4: GLOBO
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19,25
19,30
19,30
19,45
19,45
19,45

77 77--7y,

: X .¦

í , .;.-, ..- ' . . ",
.¦¦--¦¦ >¦¦ X .' ...-':¦

!, • ¦ -x
.':.'-Í! -a

23,20
23,30
23,35
23,40
00,»

Romance na Tarde — C 4
Matinée Rio — Canal 13
Super Bazar — Canal 5
Cine Infantil — Canal 2
Filmes — Canal 4
Clube da Aventura — C 13
Reis do Riso — Canal 2
Detenhoi — Canal fli
Filme — Canal 2
Atraçfies José Soares — C 9

. Pergunte ao Joio — C 13

. Brotos no.13 — Canal 13

. Bat Maaterion — Canal 6
Cine Show Kibon — C 2
Rua da Matriz -

i Cineminha em
Canal 13

Filme — Canal «
Bola Dois — Canal 2
NOVELA — Canal 13
NOVELA — Canal 2
Teieglobo — Canal 4
NOVELA — Canal 6
NOVELA HUMORÍSTICA

Canal 13 / "
Jornal da Cidade — C 2
Escola de Craques — C 4
Repórter Continental — C 9
NOVELA — Canal 2
Plantão Policial — Canal 13

R. Monteiro nos Esportes
Canal 9

David Nasser — C 6
TV-Rlo Notícias — C 13
Musicalíssima — C 4
Repórter Esso — Canal 5

A Cidade se Diverte — C 2
 Filme — Canal 9

6 Abre Alas — Canal 13
Pandegolándla — Canal 6
Nosio Repórter — C 9
Volantes Audazes — C 9
Filme — Canal 4
Nosso Repórter — C 9
Aventuras do Zorro — C 9
NOVELA — Canal 6

i — Show WUlis 65 — C 13
i — Noite de Gala — Canal 2

_ Hong Kong — Canal 6
— Zig-Zag — Canal 4
— Shotü da Noite —• C 4

j — Jornal Excelsior — C 2
S — Mesas Redondas — C 9
$ — última Edição — Canal 13

5 — NOVELA — Canal 2
3 — Panorama do IV Centena*

rio — Canal 13
Rio Quatrocentão — C 13
Se a Cidade Contasse -C4

Coisas Nossas — Canal 13
Cinema de Arte — Canal 2

. Filme — Canal 15

18,45 •
18,55 •
18,58
19,00
19,00
19,20 —
19,20 —

19,35 ¦ —
19,30 —
19,30 —
19,45 —
19,45 —
19,45 —

19,56 -
19,55 -
20,00 -
20,00 -
20,10 -
20,10 -
20,15 -
20,20 -
21,00 -
21,00 -
21,15 -
21,20 -
21,20 -
2-1,40 -
21,45 -
21,50 -
22,00 •
22,30 •
22,35
22,40 •
22,45
23,15
23,10

23,30

23,10
23,20
23,20

00,35

Filmes — Canal 4
Super Baaar — Canal •
Clube da Aventura — C 13
Reis do Riso — Canal 2
Desenho» — Canal 5
Ivanhoé — Canal 2/
pergunte ao João — C 13
Atrações José Soares — C 9
Brotos no 13 — Canal 13
Bat Masterson — Canal •
Cine Show Kibon — C 2
Rua da Matriz — Canal 4
Cineminha «m Cata —
Canal 13

• Filme — Canal 6
. Bola Dois — Canal 2

NOVELA — Canal 13 •

NOVELA — Canal S
Teieglobo — Canal 4 .
NOVELA — Canal 5
NOVELA HUMORÍSTICA

— Canal 13
Jornal da Cidade — C 2
Escola de Craques — C 4
Repórter Continental — C 9
NOVELA — Canal 2
Plantão Policial — C 13

R. Monteiro nos Esportes
— Canal 9
David Nasser — Canal 5

—/"TV-Rlo Notícias — Canal 13
Repórter Esso — Canal fl

Nosso Repórter — C 9
Espetáculos Tonelux — C 2
Cinema em Casa — 0 9
Rio Hit Parade — C 13
Gira o Mundo Gira — C fl
Filme — Canal 4
Nosso Repórter — C *
Cinema em Casa — C 9
NOVELA — Canal 13
NOVELA — Canal 6'

77 Sunset Strip — Canal 2
A Lei de Burke — Canal 13

—- Caravana — Canal 6
Quem e Quem? — Canal 4
Show da Noite — Canal 4
Mesas Redondas — C •
Jornal Excelsior — Canal 2
Última Edição — C 13
NOVELA — Canal 2
Notícias de Última Hora
Canal 13
Se a Cidade. Contasse —

Canal 4
. Por Trás da Notícia — C 6
. Clube dos Morcegos — C fi
. Panorama do IV Centena-

rio — Canal 13
Se a Cidade Contasse —
Canal 4
Rio Quatrocentão — C 13
Cinema de ArU — Canal 2
periscópio — Canal 13
O Mundo e o Tempo —
Canal 13
Filme — Canal 13

11,00-
. 

' 
¦' ¦

18/10
18,15
18,25
18,30
13,30
18,30

18,45 —
18,55 —
18,58 —
19,00 —
19,00 —
19,20 —
19,20 —

19,25 —
19,30 —
19,30 -
19,45 —
19,45 -

19,45 -
19,50 -
19,55 -
20,00 -
20,00 -
20,10 -

20,15 -
20,20 -
20,35 -
21,00 -
21,05 •
21,20 -
21,20 •
21,40 •
21,45
21,50
22,00
22,30
22,30
22,35
22,40
22,45
23,05
23,10

23,15
23,15

23,25
23,30

23,35
23,40
00,20
00,40

Pergunte ao João —OU
Brotos no 13 — Canal 1S
Bat Masterson — Canal •
Cine Show Kibon — C 2
Rua da Matriz — Canal 4
W. M. em TV — Canal •
Cineminha em Cata -°
Canal 13
A Estrela é o Limite — C
Bola Dois — Canal 2
NOVELA — Canal 13

. NOVELA — Canal «
. Teieglobo — Canal 4
. NOVELA — Canal fl
. NOVELA HUMORÍSTICA

— Canal 13
Jornal da Cidade — C 8 .
Escola de Craques — C 4
Repórter Continental — C*
NOVELA — Canal 2

R, Monteiro nos Esportes
Canal 9

Plantão Policial — C 11
David Nasser — Canal «

~ TV-Rlo Jornal — Canal 1$
Repórter Esso —- C fl
Nosso Repórter — C 9
Discoteca do Chacrinha —

Canal 2
Musikelly — Canal 13
Manda Brasa — Canal fl
interpol — Filme — C 6
Filme — Canal 4
Ringue na TV — Canal
NOVELA — Canal 6
NOVELA — Canal 13
Hollywood 65 — Canal 2
Impacto — Canal 13
Nova Geração — Canal 6
Musical — Canal 4
Show da Noite — Canal 4
Roberto Audi — Canal 3
Mesas Redondas — C 9
Jornal Excelsior — C 2
última Edição ¦— Canal 13
Por Trás da Notícia — C «
Notícias de última Hora
Canal 13
NOVELA — Canal 2
Panorama do IV Centena-
rio — Canal 13
Rio Quatrocentão — C 1*
Se a Cidade Contass* —

Canal 4
Nossa Cidade — C 13
Cinema de Arte — C 2

¦ Roteiro das Artes — C 1S
- Filme — Canal 13

23,30 —

23,30 -
23;40 -
23,40 —
00,15 -

QUINTA

•

m

QUARTA

•RÇÂ
15,00
15,30
17,00

Romance na Tarde — C 4

Matinée Rio - Canal 13

Cine infantil - Canal 2

15,00 •
15,30
16,50

17,00
17,00
17,20
17,30
17,46
17,55
18,00

Romance na Tarde — C 4
Matinée Rio — Canal 13
O Mundo é da Criança —

Canal •
Cine infantil — Canal 2
Filmes — Canal 4

. Clube da Aventura — C 13
Reis do Riso — Canal 2

. Desenhos — Canal 6
Mr. Magoo — Canal 2

¦ Filme — Canal 9'

14,55 -
15,00 -
16,30 •
17,00 -
U',00 •
17,00
17,20
17,30
17,45

17,55
18,00
18,00
18,05
18,16
18,25
18,30
18,30

C 4Maünée Rio — C 13
Romance na Tarde —
Lassie — Canal 13
Cine Infantil — C 2
Filmes — Canal 4
Super Baaar — Canal •
Clube da Aventura — C 11
R«is do Riso — Canal 2
Escolinha do Carequinha -

Canal 6
Grindl — Canal 2
Pergunte ao João •— C H
O Norte Canta — Canal 1
Brotos no 13 — Canal 3
Bat Maeterson •*- Canal •
Cine Show Kibon — C 2
Rua da Matriz — Canal 4
Cineminha em Caea —

Canal 13

1
I

13

I

X .'2.' ¦. ¦¦¦
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18,4» —

18,55 —
18,58 -
19,00 —
19,00 —
19,20 -
19,20 —

19,25 —
19,30 —
19,45 -
1t,48 -

19,45 -
11,80 -
19,55 -
20,00 -
20,10 -
20,15 -
20,10 -
20,20 -
20,35 -
21,00 -
21,05 -
21,20 -
21,20 -
21,40 -
21,40 -
21,45 -
21,50 -
22,00 •
23,30
22,35
22,35
22,40
22,45
23,00
23,15
23,15

23,20
23,30

23,35
23,40
00,10

Zé Colmila show —

Canal i
Bola Dois — Canal 2
NOVELA — Canil 13
NOVELA — Canal 2
Teleglobo — Canal 4
NOVELA — Canal 6
NOVELA HUMORÍSTICA
— Canal 13
Jornal da Cidade — C 2

Escola de Craques — C 4

NOVELA — Canal 2
R, Monteiro noa Esportes
Canal «

. Plantão Policial — C 14
Davld Nas»er — Canal 6

. TV-Rio Notícia» — C 13
Ripórter Esso — Canal 6
Times Square — Canal 2
Noites Cariocas — C 13
Filme — Canal 9
Tiro • Qu«da — Canal «
Filme — Canal 9
Filme — Canal 4
Casal do Barulho — C 9
NOVELA — Canal 6

_ NOVELA — Canal 13 
^

Ben Casey — Canal 2
Filme — Canal 9
Cidade Nua — Canal 13
Filme — Canal 6
Labirinto — Canal 4
Show da Noite — Canal 4
Metas Redonda* — C t
A Cidade na TV — C 6
Jornal Excélsior — C 2
última Edição — Canal 13
Por Trá§ da Noticia — C 6
NOVELA — Canal 2
Panorama do IV Centena-

r!o — Canal 13
Rio Quatrocentáo — C 13
Se a Cidade Contasse —
Canal 4
Frente a Frente — C 13
Cinema de Arte — C 2
Filme — Canal 13 -.j

19,88 -
19,56 -
20,00 --
20,00 -
20,10 -
20,10 -
20,15 -
ao,;» -
20,35 -
21,00 -
21,00 -
21,20 ~
21,20 -
21,40 -
21,45 -
21,50 -
22,30 -
22,40 -
22,45
23,00
23,10

23,15
23,25
23,30

23,40
00,15

Dsvld NUMr —¦ C •
TV-Rio Notícias — C 13
Filme — Canal 4
Repórter Esso — Canil •
Dercy Beaucoup — C2
José Duba — Canal 9
Praça Onze — Canal 13

¦ Rua do Rl-ri-rl — Canal I
Filme — Canal 9
Filme — Cana! 4

• Nono Reportar — Canal •
. NOVELA — Canal 6

NOVELA — Canal 13
. Dr Kildare. — Canal 2

Combate — Canal 13 .
Bus Stop — Canal 6
Show da Noite — Canal 4
Jornal Excélsior — C 2
Última Edição — Cainal 13
Mesas Redondat — C 9
Notícias de última Hora
Canal 13
NOVELA — Canal 2
Rio Quatrocentáo — C 13
Se a Cidade Contasse —

Canal 4
Cinema de Arte — Canal 2
ej|rne — Canal 13

SÁBADO

21,45
22.10
21,30
22.35

22,40
22,40

23,00
23,00
24,00

10,00 -
11,00 -
11,20 -
11,30 -
11,50 •
12,00 ¦
13,00 •
13,00

13,30 ¦
13,30
13,30
13,40
13,60
14,15

Jo Show — Canil 13
•poi L.ght — Canil t
Dole no Ringue — Canil I
Comindoe Continental —
Canil 9
por Trá» di NoUola — 0 *
TEATRO DR COMtDIA-
Cmil •
A Lei do Cão — Canal 4

• Filme — Canal — C 13
Cinema de Arte — Canal 2

YY-'ii: \á 
'-" i-
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SEXTA
15,00 -
15,30 -
17,00 -
17,00 -
17,00 -
17,20 -
17,30 -
17,55 -
18,00 -
18,05 -
18.10 -
18.11 -
18,25 -
18,30 -
18,30 -
18,40-
18,45 ¦
18.58 -
18,55 -
19,00
19,00 •
19,20
19,20

19,18
19,30
19,30
19,45
19,45
19,45

Romance na Tarde — C 4
Matineé Rio — Canal 13
Cine Infantil — Canal 2
Filmes — Canal 4
8upir Bazar — Cinil 9
Clube da Aventura — C 13
Reis do Riso -- Canal 2
TEATRINHO — Canal 2

Pirgunti ao Joio — C 11
Brotos no 13 — Canal 13
TV de Brinquedo — * 

C 8
. Bit Masterion — Canal 6

Cine Show Kibon — C 2
Plua da Matriz — Canal 4
Cinemlnha em Casa — C 13
Hora da Criança — C 9
Robln Hood — Canil 9
NOVELA — Canal 13
Bola Dois — Canal 2
NOVELA — Cansl 2
Teleglobo — Canal 4
NOVELA — Canal 6
NOVELA HUMORÍSTICA

Canal 13
Jornal da Cldadi -Cí
Escola de Craques — C 4
Repórter Continental — C 9
NOVELA — Canal 2
Plantão Policiai — C 13
R. Monteiro no» Esporte»

Canal 9

12,00 —

12,15 —
12,50 -r
13,30 —
13,30 —
13,30 —
14,00 —
14,00 —
14,25 -
14,30 —
15,00 —
15,30 —

•16,30 -
16,40 -
17,00 -

17,00 **

17,15 -
17,30 -

17,44 -

18,00 -
18,30 -
18,30 -
18,34 -
18,40 -
18,55 -
19,00
19,00 -
19,15 -
19,20 •
19,25
19,30
19,45
19,45
19,56

19,55
20,00
20,05
20,10
20,15
20,20
20,85
21,00
21,20
21,30

Esportivas —

C ô

Atualidades
Canal 13
Expedições Famosas
Desenhos — Canal 9
AP Show — Cansl 6
Cine Infantil •— Canal 2
Telesporte — Canal 4
Ses«ão dis Dum — C 2
Teleturfe — Cinil 9
Sessão de Sábado — C 13
Clube das Garotas — C 4
Tevefone — Canal 4
Vale a Pena Ver de Novo
— Canal 2

. Reis do Riso — Canal 2
Orantíes Luta» — Canal 6
Oladys s 8»us Bichinho» —

Canal 2
Bambino Para a Fortuna

Canal i3
Desenhos — Canal i

Vale a Pena Ver de NÔvo
— Canal 2

Hoje é Dia de Rock —

Canal 13
Clroo dó Car«qulnha — C «

Eu e Você — Canal 2
Filme — Canal 4
Papai Sabe Tudo —
Filme — Canal 6
Bola Dois — Canal
NOVELA — Canal a
Teleglobo — Canal 4
Papai Sabe Nada —
Film* — Canal 6
Jornal da Cidade -
Filmes — Canal 4
NOVELA — Canal
plantão Policial —
Diário de um Repórter -r

Canal •
TV-Rio Notí.clas — C 13
Repórttr Esso — Canil 6
Cantlnho d» Siudads — C 9

My Fair Show — Cana 12
O Fugitivo — Canal 13
Fünutone» — Canal 6
Bonanta — Canal •
Sábado de Aventura — C 4
NOVELA — Cinal 13
Nosso Repórter — Canal 9

14,05
14,00
14,00* 
14,00
14,60

C 13

C 13

- C 2

2
C 13

15,00
15,30

18,35
15,50 -
16,00 •
16,00
16,10
16,30
16,00
16,35
16,55

17,00 —

17,26 -
17,30 —
17,58 -
18,00 -
18,30 —

18,30 -
18,35 -
18.45 -
19,00 -
19,20-
20,00 -
20,05 -
20,19 —
21,00 —

21,00 —
21,00 —
21,50 —
21,57 —
22,00 —
22,00 —

22,10 —

22,35 -r
23,00 —
23,30 -

23,30
01,00

Missa — Canal •
Grindl — Canal 2
Desenhos — Canal 13
Aí Vem o Circo — C 2
Futebol — Canal 13
Clube do Guri — Canal fi
TEATRINHO — Canal 2
Clneminhi Gurllãndii —

Canal 6
Cine Infantil — Canal 2
Popey» — Canal •
Casa do Ca»emlro — C 13
Fatos e Flagrantes — C 2

Jornada Esportiva — C •
Festival do Cinema Brasl.
Jelro — Canal 13

; Gnnde Vesperil .— C 6
• Scss&o da* Dul» — Canal í
¦ Cine Globo — Canal 4

Canal 100 — Canal 13
Iiri Sile» no Mundo da
Crlinç» — Canal 9
Rui do Ri Ri RI — Canal•
Vai» a Pena Vsr d» Nove

Canal 8
Manda Brisa —.Canal 6
Nós os Brotos — Canal 9
Zero à Direita — C 13
Cine Globo — Canal 4
Pindegolândli — Canil 6

Cine Infantil — Canal 2 
^

Reprise de Show — C 13
Desenhos — Canal 6
Domingo sm Grande Dl.
memlo — Canal 9
Sucessos da Atlântida —

Canal 2
Lassie — Canal 13
Tli Amélia — Canal 6 .
papal Sabe Nada — C 13

DUnsylândli — Cinil •
Um, Dois, Feijão Com Ar-
roa — Canal 2
Valda Valsa — Canal 13
Clubes Si D.v«rtim — C •

Rio RI à Toa — Canal 13

Vovô Deville — C 2
. A-i-l-o-Urea — Canal •
. Jornada Esportiva — 0

Hora da Buzina — Canal 2
Cme-Aventuras — C 13

. o Maior Espetáculo da

Terra — Canal 2
Noite de Estrelas — C 4
Rota 66 — Canal 6
Telesporte — Canal 9
TV-Rio Rlng — c 13 ¦
Jornal do Domingo — C 2
Diário ds um Repórter —

Canal ¦_.,-¦
GRANDE TEATRO TUPI

Canal •
Cinema em Casa — C 9
Teiesemana — Canal 4
Grande Ris.nha Ispartlvs

Canal li
Film» — Canal •
Cinema de Arte - C 2 ,
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• Á inflação de Rainhas, eleitas em todos os se-

tores, veio tirar grande parte da força do ütulo e

em conseqüência, desvalorizar muita* P™™^ ?
Enquanto uns se aproveitaram da idéia, na tenta-

tiva de chamar a atenção para certas imciaüvas par-
ticulares, outros dela se valeram para promovei: fi-

guras sem nenhuma raiz popular. Por outro lado,

diante das facilidades com que se aumenta abusiva-

mente o número de títulos de Rainhas disso e daqui-

Io, há prof issionais que se especializam em perseguir
a obtenção desses lauréis, «creditaí^°.S^^
«unho mais curto para faturar prestigio. Nao levam

em conta que a notoriedade não pode ser alcançada

em certames sem qualquer vinculação com o grande

público.

Enquanto isso ocorre, a ABR descuidou-se 
ga

sua maior promoção, que era o concurso da Rainha

do Rádio. Esquecida, certamente, de que^sse certa-

me, além de ter tudo para ser uma fonte de renda

para os seus cofres, ajuda a consolidar o prestigio
da entidade. Como, também, poderá prestar valioso

auxílio no trabalho de valorização dos .Panais
do Rádio, que é um dos princípios básicos da ABK.

Por isso/os novos dirigentes da entidade devem re-

formular o concurso, dar-lhe nova dimensão paja
que êle possa cumprir suas finalidades. Feito isso,

é tratar de empolgar os fãs, como antigamente.

«.."#»
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Aliás, cabe aqui o registro de que o concurso
de "Rainha da Televisão", que sempre realizamos
nas páginas da RR, alcança a maior repercussão

porque conta com a participação dos fãs. Osleitores
indicam os nomes merecedores da láurea. Os fas e

aue elegem quem faça jus ao título. Por isso e que
o certame aglutina em torno de si um interesse

crescente. A promoção do concurso da "Rainha da

Televisão", aliás, encerra um modelo aos organiza-

dores de concurso de Rainhas disto e daquilo, pro-
vando que é necessário que as iniciativas dof gênero

tenham raízes populares, representem a I**™»»
de uma parte ponderável do 

^hco^As 
que nao

-rt™ »*«* vinculação pouco valem ou nada vaiem,

> RADIO E A TV EM REVISTA
Diretor:

ANSELMO DOMINGOS
• 

*

Ano XVIII - N.o 816
8 de maio de 1965

REDAÇÃO E OFICINAS
RUA DE SANTANA 136 - Rio

Tels: 43-0537 e 43-1045

SUCURSAL EM ,SAO PAULO.
Rua Dom José de Barros 337

Grupo 311
Telefone: 34-8092

ix i
.GERENTE

Lauro de Souza Carneiro
¦ir

SECRETARIO
Borelli Filho

CHEFE DE PUBLICIDADE
J. Oliveira Filho

•&'

Venda avulsa Cr$ 200,00
Atrasado Cr$ 250,00

ASSINATURAS
Anual Cr$ 10.000 00

semestral Cr$ 5.000,00

ta*- à, revistas de Aistnaturas
o"ío" remetldat ,ob Reglitro do
Corroo. Para oi lugares mjüi
dtat.nt.1 a, revista. WguWo
por Via Aérea tem mais dwp««

«¦

REDAÇÃO:
BORELLI FILHO (Chtíe),Mg
Gold, Renê Bittencourt, Cànduu
Molina. Waldemir Paiva Má '°

Borelli, Gérson Souza Montei^
Fernando Luís, Mana Lya. Jow
Fernandes. Nelson Betinga. ™
ton Corrêa e N azar et h Mendes
* DEPARTAMENTO FOTOORA
FICO: - Hélio Brito e W&**
Manila. * DEPARTAMENTO
ARTÍSTICO: - De Me*»»»»

o Mauro Ernesto.
SAO PAULO:

Mário Júlio - Osvaldo Siccon-

\ GNALDO Rayol e W«*
ã± Cord Jdas gravadoras CW
cábana e RCA Victor, fWP«»
vãmente) estão entre os 

£*»res jovem ma» «uendoide>J»
blico. Em razão disso, focalua
,„os um e outro no capa «M"
bém em reportagem nesta eaiçuc

¦1i
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h çairulo - o Automatfsmo - chega à costura e ao
A Conqu>sta do Século o Au vlGORELLI! 

- 6 Máquinas
bordado, com a Nova Linha Automática - VIGORELL

de Costura inteiramente novas! Totalmente automáticas.

.i*« oue a Senhora jamais sonhou ser possível.
Fazendo marav.lhas, que a benno ^

t2 ii m-í* de 1000 bordados diferentes!
Costura comum inigualável! Mais de i.uuu

1 , o ^oulhas' Faz costura invís.vel, sobre costura,
Trabalha com 1 e 2 aguinas. r-^^ ^

u. iAH»a contos sombra, "smock", abelha,
nervuras, bainhas, pomos =.<-;

mara,oara, o.,,, chulaia, =aSa.a, praga Po.Oes a zippera,

acolchôa, além de uma infinidade de outros serviços.

6 NOVOS MODELOS;

VlGORELLI -tMundial

VlGORELLI -Zjg-Zag

VlGORELLI -Robot

em movei e portátil

Na Liderança vIgorelli .Supei-Robot
movei e portátil

*«

além daVIGORELLI-STANDARD
com o exclusivo Móvel Eterna !

~ \z;^nr»ll." trabalhando para a Senhora,
Venha vèr o "Automahsmo Vigoreili TraDamunuu v

NOS REVENDEDORES AUTORIZADOS VíGOREU»
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feitos um para o outro... suas afinidades

e Dred.leçôes se traduzem pelos, mesmos gostos... pelo

mesmo enCuSlasmo pela yida... pele mesmo cigarro de

fumos selecionadas, suaves, cuidadosamente comb.nados.
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CIA DE CIGARROS SOUZA CRUZ


