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e o Straus?
Os outros tem intermediários.
Straus é vendido diretamente da
fábrica, portanto não tem
intermediários.
Por isso o TV Straus custa
43% menos.
Straus tem nova imagem purificada:
nítida, firme, sem chuviscos.
Straus tem filtro de alta freqüência:
elimina interferências.

Straus tem som de real fidelidade.
Straus tem chassi auto-ventilado:
maior durabilidade. Straus tem feixe
eletrônico de 16.000 volts.
Straus tem célula foto-elètrica:
brilho automático.
Straus tem móveis em
marfim ou imbuia.
Straus tem antena interna gratuita.

Straus tem garantia integral, até de
válvulas durante 6 meses.
Straus tem assistência técnica
permanente.
Tem .
Bem, o que o TV Straus não tem
mesmo é intermediários.
Por isso o TV Straus custa
43% menos.
Viu como é vantagem comprar Straus!

''"^ -: í %® Ü~b B [b^|^

RÁDIO ETELEVISÃO STRAUS S.A.
10 anos de tradição

pioneira no Brasil em vendas diretamente da fábrica
Av. Liberdade, 851 (prédio próprio)-S.Paulo
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artistas e o publico receberam com
profunda tristeza a notícia da morte,

em circunstâncias terríveis, de Fausto Gui-
marães e parte de seus familiares. Anima-
dor dos mais entusiastas, êle soubera ga-
nhar a admiração dos colegas e o carinho
do público, até retirar-se da vida artística,
há alguns anos, para se dedicar aos nego-
cios de café. E foi às vésperas de retornar
à TV (fora convidado, dias antes, pela TV-
Rio, para animar um programa no Canal
13) que Fausto Guimarães morreu, vítima
de choque de veículos, na estrada entre
Araraquara e Cafelândia. Êle dirigia a ca-
mioneta sinistrada (chapa SP 1-14-17-55),
na madrugada de 11 de novembro, quando
tentou desviar-se de um caminhão. A ma-
nobra que êle realizou ao volante impeliu
o veículo contra outro. Em conseqüência
a sua camioneta ficou inteiramente des-
truída, falecendo, no próóprio local, além

. de Fausto Guimarães, também sua esposa
(Inara), sua sogra (Flora Ira já Simões) e
duas empregadas da família. Os dois fi-
lhos do "disc-jóquei" (Hemani e Florita,
de um e três anos de idade), pouco sofre-~ ram. Como sabem os leitores da RR, Faus-
to Guimarães era anteriormente casado e
pai de dois filhos. Desquitando-se há uns
cinco anos, casou-se (no exterior) com Ina-
ra de Ira já, que àquela época se revelara
compositora e intérprete de música romàn-
tica. Deixou, dessa forma, quatro filhos.
Morreu aos 34 anos de idade. Por amor,
Fauso deixara a vida artística. E Inara
abandonara a carreira que auspiciosamen-
te iniciava, nos começos de 1960. E agora
repousam, lado a lado, no jazigo da famí-
lia Irajá, em São Paulo. (Inara, essa se-
gunda esposa de Fausto Guimarães, era fi-
lha do famoso médico Ernani Irajá).
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Há quatro anos, Fausto Gui-
marães e Inara foram foto-
grafados pela REVISTA DO
RÁDIO. Estavam casados
há pouco tempo e 'Viviam
realmente felizes;/ Nàs^
ram, dessa união, duas crian-
cas. Seus pais perderam a vi*
4a de forma impressionante,

Missa*** —»-;"-- ¦~<*jiiimfnwmm*'
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CARIOCA, com 23 anos de idade,
\J Erasmo Carlos com lm85 de ai«
tura, talento e simpatia, é conside-
rado, no meio juvenil, o sucessor
de Roberto Carlos, no "reinado da
música da juventude". Mas, até
que êle não toma conhecimento do
fato, pois considera-se não só ami-
go, mas quase irmão, de Roberto
Carlos. Vejamos o que êle diz sô-
bre o assunto:

— Travei conhecimento com Ro-
berto Carlos há alguns anos. Nessa
época estava no Rio, Bill Haley e
seu conjunto ("The Comets") e ia
haver uma apresentação no Mara-
canãzinho. Roberto ia aparecer
na primeira parte do show e pre-
cisava de uma letra, que não sabia.
Informaram-no que eu a possuía, e
êle procurou-me, em casa. E' claro
que eu forneci a letra solicitada.
Mais tarde, começamos a fazer ami-
zade chegando, inclusive, a formar
um conjunto, "The Snakes", do qual
Roberto era o vocalista. Depois êle
saiu para gravar na Polydor, e pas-
sei ao seu lugar e com a nova for-
mação, assinamos contrato na Mo-
cambo e depois na CBS. Pouco tem-
po durou o conjunto e eu fui fazer
parte dos "Blue Caps", do Renato.
Comecei a fazer música e meus
colegas, cantores da juventude, gos-
taram e gravaram. Com o sucesso
das melodias, Benil Santos e Raul
Sampaio ofereceram-me um contra-
to para gravar sozinho e sendo o
cantor e autor, na RGE. Gravei dois
compactos, de relativo agrado, e
fui fazer sucesso, mesmo no tercei-
ro Disco, quando gravei "Festa do
Arromba", que também faz parte
do LP "Pescaria".

Uma ligeira pausa para consultar
a memória e Erasmo Carlos volta
a contar;

~~ Depois de algum tempo de
nossa amizade, Roberto Carlos e eu
começamps a fazer músicas, juntos,
em 1962. Temos mais de 60 can-
ções de nossa autoria e tanto eu
quanto êle, fazemos indiferentemen-
te, música e letra. Numa quem
começa a letra sou eu, noutra, é
êle, de acordo com a inspiração
do momento. Nossas músicas fo-
ram gravadas pelo próprio Ro-
berto Carlos e mais Rosemary,
Wanderléa, Golden Boys, Trio Es-
perança, Os Vips e até por mim.

Falamos a Erasmo Carlos sobre o
que se comenta, dé que êle iria
desbancar Roberto Carlos. Êle ri
muito e diz:

— Nunca passou pela minha ca-
beca essa idéia. Em primeiro lugar,
é bom que se diga, que somos ami-
gos, mas amigos de fato. Infeliz-
mente, por um erro do destino não
somos irmãos, mas somos os me-
lhores amigos um do outro.
Há pouco tempo passamos a di-
vidir a responsabilidade da apre-
sentação do programa "Jovem
Guarda", na TVÍRecord, que já
vai completar três meses de ati-
vidades e que agora, acaba de ser
também lançado da TV-Rio. no Ca-
nal 7 de São Paulo, é apresentado

ERASMO CARLOS
NAO P
ROBERTO

DESBANCAR
CARLOS
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Na verdade, Erasmo e Eo-
•crio Carlos parecem ate
irmãos. E a mamãe de> Ro
berto considera ~os assim,
ganhando um beijo dos
meninos — que sâo ótimos

aos domingos, e na TV-Rio aos sá-
bados, o que nos impe*de de aceitar
convites para shows fora do Rio ou
São Paulo. Há pouco, Roberto Car
los teve de seguir para a Argentina
cumprindo contrato assinado antes
da estréia do programa que eu fi«
quei apresentando, sozinho, durante
três semanas. Daí, talvez tenha sur-
gido a idéia de que eu queria des-
tronar Roberto Carlos. Faço questão
de frisar que somos grandes amigos,
com muita coisa qm comum. Ves-
timos igual, e em muitos pontos te-
mos o mesmo gosto. Mas, para não
dar confusão não costumamos na-
morar a mesma garota. Gostamos
das mesmas melodias, mas êle
prefere Strogonoff e eu feijoada
Êle usa uma grossa corrente de
ouro e eu uso corrente igual mas
de prata com um medalhão.
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Carlos torcem, cada qual. pelo sucesso do outro. E estimam-se. de fato. como dois bons irmãos

-4£4%flflflfl_ã^ * «BflBI SflflBBflB^BpJflwSiPBB %w-«aHHSKlBH|flfl*Jfl_^^^^8ií'«KSrs8?^K«''' -4- *¦*• «¦¦^¦flflB-JflK_f"«.w.



YYÍí'

1 i

¦.-.¦,: : 
¦

-':' 
¦¦

'""''*'• ¦'¦•"¦ ¦'¦¦¦ "¦ ' -¦¦¦-¦ -¦ ~— ~——^-—-i^——a^M _Bjjffy?F<Sp ^^B

'*$> '-w' Si"?'. ' '¦'¦'' ' 't3SwWBm\ 'l',fí£Í£$i *¦**•_'-^""'FVY tWm™^^^^^ iJfrtfr^ VMH9R& Jr iWfrjrBIwg t-V*/*'jJ"wJE*3BbMmJWM ^^Bi*¥»^M£álil^i.*" 
^^»5* ifc" MJ™-**^ ¦. .j . ^, __ _'¦- _._KBW*iiillflfc^^BS3kSfe^.^rX^B

jsKk'''"'-' ' "^T^^fWiirCJJtf. JBf[^**MM*****B****ffBfeH!MjiwJ*fl****W***H y*__^_P?Tw*__B^____|^______j^______B__B____i________ ^^_*_Ui0_EBV!j99(&j9b '¦'" ^^C(J_K_*9_|___rJf__3!«__l[i_Er'r-^r^_H_fi_Hi&i H^U^H^^* 'í ¦% ^^^VwflflV^Bs S irtffi Bf' í .^^^B WffiK^?2a!<."áív flB*l

Texto e Fotos ae
WALDEMIR PAIVA

•^omo se recorda, Dora Lopes so*
V/ freu terrível desastre autòmo-
bilístico, na estrada Rio-São Paulo,
do qual resultou a deformação do
rosto. Isso ocorreu em abril passa-
do. E, após haver sido socorrida em
Barra do Piraí, transferiu-se paraa Casa-dé-Saúde São Clemente, na
Guanabara. Os ferimentos cicatri-
zaramse, mas deixaram marcas vi-
síveis pelo rosto, além de prejudica-
rem a sua visão esquerda.

Nos últimos dias do passado mês
de agosto, Dora Lopes voltou a um
hospital, ainda em face do acidente.
Caberia ao Dr. Pedro Valente, ei-
rurgião plástico de renome, realizar
upa das mais difíceis intervenções:
reconstituir o rosto da artista. Ha-
veria necessidade de fixar a mandí-
bula, corrigir cicatrizes visando res-
taurar a simetria" e contornos fa-
ciais, além de diminuir alguns afun-
damentos ósseos.

Dessa série de operações, realiza-
das na Casa-de-Saúde Dom Geraldo
fizemos a cobertura completa. E ago-
ra, uma nova Dora Lopes reapare-
ce para os cariocas e paulistas (a
artista atua mesmo nos dois Esta-
dos).

Disse-nos a cantora:
— As mãos do Dr. Pedro Valente,

nâo são apenas hábeis na cirurgia-
plástica. Creio que elas merecem
ser consideradas como milagrosas.
Quem me viu após o acidente e o
fizer agora, pode constatar essa

fverdade. Fiquei, sim ainda com

uma cicatriz na testa. Porém,
ela foi diminuída em 70% da que
anteriormente existia. E, quando da
operação a que me submeti, sabia
de antemão, pelas palavras do Dr
Pedro Valente, que no futuro ainda
teria de operar-me outra, ou mesmo,
outras vezes.

Quer dizer que vai ainda fazer
outras operações plásticas?Foram alcançados todos os
objetivos e sinto-me radiante. Toda-
via, ainda farei outra operação. Essa,
entretanto, só acontecerá em mea-
dos do próximo ano.

Agora, como uma nova Dora
Lopes, que novidades tem?

O acidente somente tirou-me
do trabalho, nos dias em que estive
na cama, sem poder movimentar-me.
Quando recobrei a noção das coisas
e ainda não poderia andar, dedi-
quei o meu tempo a compor novas
músicas. Depois, mesmo com o rosto
deformado, enfrentei o trabalho na
minha boate em São Paulo. Uma
peruca e a luz mortiça do ambiente
escondiam as marcas do acidente.

Quais as músicas que fêz?
Uma, gravada recentemente por

Wanderley Cardoso e que já des-
ponta nas Paradas-de-Sucesso. E
ainda: músicas para o próximo car-
naval, já gravadas, por Emüinha
e Marlene.

Que vai fazer agora?
Acabo de vender os meus di-

reitos, na boate "Dindin", em >São
Paulo, transferindo-rne definitiva-
mente para o Rio. Estou em nego-
ciações para comprar nesta Cidade.
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DORA LOPES
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Dora Lopes em cinco instantes foto&ráfi-
cos, meses depois das operações plásticas a
que se submeteu. A cantora voltará a en-
írentar o bisturi, dentro de algum tempo
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uma nova casa noturna onde quero
permanecer por muito tempo.

Não sente mais a necessidade
de usar peruca?

Toda mulher tem necessidade
de usar peruca. Afinal de contas,
muitas vezes não há tempo para
ficar-se em um salão de cabeleirei-
ro. Mas, graças a Deus, agora tenho
já minha cabeleira e posso tran-
quilamente ir ao "Bety Cabeleirei-
ro", para minha amiga Margarida
cuidar do meu penteado. Antes não
tinha mais cabelos e só constrangi-
mento das cicatrizes. Agora, elas
desapareceram e os cabelos cresce-
ram novamente.

Por último, e as viagens de au-
tomóvel?

Tenho dado mesmo preferên-
cia aos aviões. Pelo menos julgo
que são mais seguros, embora es-
tejam no ar...

E Dora Lopes nada mais disse.
Posou para a nossa objetiva, fa-
zendo um completo desfile de ele-
gância e mostrando, mesmo, que
é uma nova Dora Lopes para todos
os seus fãs.
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Fernanda Montenegro, mamãe feliz, mostra os seus (e os de
Fernando Torres) encantos: Claudinho e a recém-chegada

\To dia 15 de setembro passado, na
i^ Clínica São Bento, em Botafogo
nasceu a filha de Fernanda Monte-
negro — que recebeu o mesmo nome
da mãe, por vontade do papai Fer-
nando Torres. Uma criança real-
mente linda, pesando quatro qui-
los e meio e medindo 55 centíme-
tros de comprimento. 0 médico as-
sistente foi o Dr. Luiz de Freitas
Guimarães, considerado como uma
sumidade em sua profissão. Sobre
êle, a atriz faz os melhores elogios.

De volta à sua residência, nas pro-
íimidades do Jardim Botânico, Fer-
landa Montenegro disse-nos inicial-
mente: i

Agora estou feliz, pois conse-
guimos o desejado: um casai de fi-
lhos, Mas, acontece que o Claudi-
nho — que já completou dois anos
— tem enormes ciúmes da irmã-
zinha. O maior trabalho é dispensar
igual carinho aos dois.

Quando voltará às suas ativi-
dades artísticas?

Deixei o meu trabalho na TV
e no Teatro, em agosto passado, por
imposição da maternidade que es-
tava se aproximando. E' bem possí-
vel que eu volte, ainda este ano,
não para a TV e sim, para o Teatro.
Deverei aparecer na comédia "A Pa-
risiense", ao lado de Sérgio Brito
e ítalo Rossi, sob a direção do meu
marido, Fernando Torres.

E na TV?
Dias antes do nascimento da

minha filha, recebi convite para
participar de uma novela, que seria
gravada em São Paulo, e exibida,
tanto naquele Estado, quanto na
Guanabara. Era-me de todo impossí-

vel atender a solicitação. Agora,
acredito que em assunto de TV, pos-
sivelrnente só haverá o meu retorno,
em janeiro, com o reaparecimento
do "Grande Teatro".

Prefere o Teatro à TV?
Meu caso particular não é ex

perimentar qualquer preferência.
Porém, gosto muito do Teatro, por-
que nele encontro, diante de mim.
uni público vivo e tenho maiores
oportunidades de aprofundar-rne na
interpretação. Contudo, a TV não
pode ser desprezada, por se tratar
de melhor meio de divulgação.

Após essas considerações, em tôr-
no do seu reaparecimento, Fernan-
da Montenegro falou sobre os pro-
blemas encontrados para ás excur-
soes. Alegou que durante sua vida
teatral, viajou relativamente pouco.
Isso porque sua companhia sempre
manteve um grande elenco e mui-
tos cenários, dificultando o trans-
porte. E, prosseguiu:

Jamais fiz excursões ao es-
trangeiro, embora houvesse recebi-
do boas propostas sul-americanas,
e mesmo de Portugal. Nem sequer
conheço o Nordeste brasileiro. E
agora, quando montamos "A Pa-
risiense", uma peça considerada fá-
cil para as viagens, surge para mim,
particularmente, um problema: as
duas crianças. Sou artista e amo o
Teatro com ardor. Mas meus filhos
estão acima de qualquer compromis-
so. Por eles eu me tornaria exclu-
sivamente dona-de-casa.

Quais os maiores problemas
com as crianças?

Cada uma delas tem a sua babá,
pessoas em quem eu confio e dis-

pensam, tanto a Claudinho quanto a
Fernanda, a melhor atenção. Porém
como não poderia deixar de ser,
a supervisão de todos os trabalhos
domésticos, cabem a mim.

E* mais fácil ser artista do que
ser mamãe?

Ser mãe é mais sublime. Pelo
menos faz a mulher mais realizada.

E a nenem Fernanda será a
sua continuadora no Teatro?

Peço a Deus que não. Ser ar-
tista é ter uma vida por demais
cansativa e até, por vezes, incerta.
Ademais, entre muitas, somente
uma consegue a projeção que todas
desejam. No jogo em que a sorte
muito decide, o melhor mesmo é
preferir o lado certo. Enfim, se ela
preferir o Teatro, tem o papai e a
mãe para ajudá-la.

Fernanda Montenegro nada mais
acrescentou. Por outro lado, Fernan-
do Torres não se encontrava pre
sente, quando da nossa visita. Mas,
sabemos que êle é hoje um dos
papais mais felizes que existem por
estas bandas. Dar uma irmãzinha
para o Claudinho era o que êle
desejava.
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Depois de vários anos, chegou par. o casal de ««» d0 seu belo irmão
mirim. Faltava, então, uma menina Fernanaa
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Chegou a
menina que

Fernanda
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i qui estamos iniciando uma sé' .
.rv rie de quatro reportagens,
em que se conhecerá toda a vida
de uma das cantoras que tem o
melhor do aplauso e carinho dà
público. Em plena convalesceu-
cia, nume: casa-de-saúâe, ela per-
manece polarizando as atenções
de quantos soube emocionar, com
sua voz admirável e extraardiná-
ria sensibilidade artística. Em
homenagem à cantora e atendeu-
do -aos desejos dos seus fãs, que
,se contam exuberantemente de
Norte a Sul do Brasil, começa-
mos a contar a vida de Dali i
de Oliveira, que assim se inicia:

TTm Rio Claro, Estado de São Pau-
JtLilo, o marceneiro Mário Antônio
de Oliveira era muito conhecido.
Não apenas por se tratar de um bom
profissional, empregado da Com-
panhia Paulista. Mas, sobretudo, por-
que êle era um simpático boêmio.,
que preferia animar as noites, to-
cando clarinete no conjunto "Os
Batutas", alegria dos bailes da ei-
dade.

Dizem que se o clarinetista tives-
se procurado o Rio ou São Paulo,
não mais voltaria para a sua ei-
çlade, encontrando imediatamente
emprego em qualquer grande or-
questra. Todavia, Rio Cíart) era mes-
mo o seu pequeno mundo. De lá
não saía nem a passeio. È, entre as
moças locais, gozava também a fama
de ser um namorador incorrigivel.
Dizia-se até vacinado cor.Ira o. ca-
samento. . .

aconteceu, porém, quy quando
menos se esperava, Mario Antônio
de Oliveira confessou aos amigos
que estava apaixonado e iria casar.
Ninguém quis acreditar. £, realmente, os com-
panheiros do "jazz", os colegas da Companhia
Paulista *e quase toda a cidade, foram assistir
quando êle subia o altar para o matrimônio. A
noiva chamava-se Alice, de Oliveira.

O casamento em pouco transformou a vida
do boêmio. Dizia êle, abertamente, que só seria
mesmo, um perfeito chefe de família, no dia
em que se tornasse pai. isso demorou por cinco
anos, embora os médicos houvessem inclusive
diagnosticado, que jamais D. Alice chegaria a
ser mamã-e. E ela, sabendo disso apegou-se a São
Vicente de Paula, prometendo que se tivesse um
frlho homem, êle receberia o nome do Santo mi-
lagroso. Se fosse menina, ela se chamaria Vicen-
tina de Paula.

Com o nascimento da filha — batizada em
cumprimento da promessa como Vicentina de
Paula Oliveira — o marceneiro e clarinetista
mudou muito. Deixou ,£Os Batutas", dizendo que
só tocaria para a sua filha. E esta ao crescer
passou a amar a música que seu pai interpre-
tava.

Depois do nascimento de Vicentina de Paula,
vieram outros filhos para o casal, sete ao todo,
dos quais morreram três homens, ficando apenas
as quatro moças. E não seria indelicadeza reco-
nhecer, que delas, Vicentina era a favorita do
papai. Isso por uma razão muito simples: havia
ela herdado o talento da música, tanto assim,
que aos oito anos era cantora famosa na cidade,'
interpretando o "Pato" ou "Lua Branca". Para
qualquer festa que o casal era convidado, rece-
bia sempre a observação:

— Tragam a Vicentina de Paula.,,
Ao lado de tudo isso, a menina iniciava, tam-

bém, o estudo das primeiras letras. E, comple-
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Vm dos últimos retratos de Dalva de Oliveira, antes do
desastre, abraçada à Miss RG do Sul, Tânia Maria Lupi

lava os dez anos de idade, quando sofreu oterrível choque da morte do pai, que deixou afamília sem recursos financeiros. D. Alice, en-tao, passou a lutar para que não faltasse comidaas crianças. Depois, aconselhada por amigosinternou Vicentina. Lá poderia ela estudar e seralguém na vida. Unia secretária talvez. O queninguém imaginava é que a menina chegasse aser a famosa cantora Dalva de Oliveira.
Quando se tornou moça, após receber grandesensinamentos no orfanato, Vicentina de Paula

procurou ocupação. Chegou a ser guarda-livrosde um hotel, ganhando 80 cruzeiros por mês.A infelicidade veio ao seu encontro quando fi-cou doente dos olhos e perdeu o emprego.
Dessa forma, sem saber ao certo o que faziainscreveu-se em um curso de canto, de MadameZanaide Roque. Fêz isso às escondidas da suamae. E o assunto teria permanecido em segredo,durante muito tempo, se a professora não 

"fosse
também empresária. Essa falou a Antônio Zo-vetti, elogiando a voz da aluna, esse ao ouvi-la
quis imediatamente contratá-la para o seu elencoHavia, entretanto, um impecilho: Vicentina es-tava apenas com 17 anos de idade. Nâo poderiaassinar contrato. Aconteceu ai o pitoresco re-sultado: Antônio Zovetti falou com a mãe damoça e, para evitar aborrecimentos, contratoutambém D. Alice para ser caricata de Teatro'Dessa maneira, Vicentina de Paula que sem-
pre sonhara ser cantora, acompanhada pelo cia-nnete do pai, tornava-se artista. Não como pre-tendera. Mas, sim, ao lado da mamãe, transfor-mada de um momento para outro, de pacata esofredora donade-casa. numa alegre comediante.

Era Dalva de Oliveira que cumeçava!

CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO
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TODA
VIDA DE
DALYA DE
OLIVEIRA

Dalva em antigas fotos, numa pose engraçada com a sua amiga Emilinha Borba e aos tem
pos em que as fás festejavam seu aniversário natalício ofertando-ihe faixas carinhosas
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O 
novo está acompanhando, emocionado, á

história de Jean Cario, um jovem que
surgiu de repente no Rádio e na TV, tomando
a atenção de todos, pelo seu otimismo e sim-
patia, não obstante o drama que poderia aba-
tê-lo e roubar-lhe o entusiasmo pela vida.
Seu nome agora é sinônimo de fôrça-de-von-
tadei e sua voz ganha os aplausos entusiastas
do público. Foi Antônio Aguillar quem o des-
cobriu, apresentando-o ao público paulista.
Depois, no Rio, fêz com que Jean Cario can-
tasse para os sintonizadores do programa do
Chacrinha, na TV-Excelsior. O sucesso foi de
tal ordem que logo depois Flávio Cavalcanti
repetidamente apresentava o cantor cego. de
voz admirável, em seu "Um Instante, Mães-
tro". Depois, na TV-Rio, Jean Cario interpre-
tava o -Si piangi si ridi'' com sucesso empol-
gante. Povo, críticos-é músicos foram unâni-
mes em considerá-lo uma grande revelação,
apontando-o como um cantor de primeira
linha.

Com 22 anos de idade, Jesin Cario cursa a
terceira série do Clássico, pelo sistema Braile.
E* acordeonista e professor de harmonia, sen-
do, inclusive, o responsável pelos arranjos do

'*m

conjunto "The Cleve^s". Foi massagista pro-
fissional e deixou a profissão para se dedicar
a vida artística.

Um detalhe emodpnante: êle pretende
ganhar muito dinheiro nos Discos (gravou re-
centemente para a Copacabana), em Rádio e
TV, para empreender uma viagem aos Estados
Unidos. Ali deverá se submeter a uma opera-.
cão revolucionária, que vem empolgando aos
cientistas. Jean Cario pretende que seja colo-
cada, em seu nervo ótico, uma foto-célula,
que, ligada a um pequeno aparelho transisto-
risado* o fará recuperar a visão. O mecanis-
mo funcionará à maneira de um receptor de
TV e, como dissemos (há dois anos, em nossas.,
páginas de TV), dará visão, em preto e bran-
co, aos cegos. A imagem será levada direta-
mente ao cérebro, num milagre que a técnica
eletro-magnética está tornando possível!

Sempre alegre, distribuindo otimismo e se
constituindo mesmo num exemplo, Jean Car-
Io é a presença de ternura na TV. Sem fazer
da cegueira um motivo de piedade, êle empol-
ga pela sua condição artística, constituindo-se
mesmo num dos cantores jovens preferidos,
já agora, pelo público.

•¦¦ -

¦<

V.j Y

¦

! I
• ¦':

W ¦
í '»€

mm

¦%•$

/

#**'¦«

¦,'i£tâ&,-

***«*

dP»*!

m-
y*—¦*

i

mV y m ***>*-*á_É_



%i\

m:<

&<>

:i >,-¦

Jean Cario não po-
de ver, mas nem
por isso se deixou
dominar pelo de-
sespêro ou angus-
tia. Canta com oti-
mismo e tem certe-
sa de que dentro erri
breve poderá ver.
Ganhou o carinho
de todos (inclusive
com o Chacrinha,
na foto) e ensina
música ao conjun-
to "The CleverV\

Texto de

BORELLI FILHO
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VOCÊ COSTUMA MENTIR?
por vezes isto até que é ne-
cessário. Sabem como é .

TEM ALGUM COMPLEXO?
Não. Feio menos é o que
acho

6) RECEIA A MORTE?
Sim, Como todo o mundo
Quem é que pode dizer que
não.

PREOCUPA-SE COM O Dl-
NHEIRO?
E quem não se preocupa?
Duvido?

SABE GUARDAR SEGRE-
DOS?
Sei e muito bem Contem-
me alguns. .

$ LEMBRA-SE DO PRIMEI-
RO BEI3JO?

— Sim, eu tinha 12 anos e foi
iá em Cabo Frio Nunca po-
derei esquecer!».,

CONFESSA TUDO AO PA-
DRE? *
Sinceramente, há muito
tempo não me confesso

ACHA-SE UMA PESSOA
PERFEITA?
Longe disso! Quem sou eu?!

fe CITE UM DEFEITO SEU.
Ser paciente com quem não
merece...

JA PEDIU DINHEIRO EM-
PRESTADO?
Já. E será que existe alguém
que nunca pediu?

REZA ANTES DE DORMIR?
Sim E isso faz bem

e TEM DINHEIRO GUARDA-
DO?
Algum . preciso pensar no
futuro, né?

* GOSTA DO SEU NOME?
Não Acho que parece nome
de produto doméstico Mas.
vá lá...

GOSTA DE TER INXMX-
GOS?
De jeito nenhum!

O MUNDO É BOM?
E' muito"maluco mas é bom



#QUE DOENÇA MAIS TEME?
—, Tôtíiasv todinhas, clompleta-

mente.

ESPERA FICAR MILIONA-
RIO?
Espero Luto muito para
isso A gente chega lá!

$ COSTUMA DAR ESMOLAS?
Sim, e gosto de dá-las (sem
trocadilho com a cidade
norte-americana).

ACREDITA EM MACUMBA?
Não. Que é isso?

RECONHECE OS SEUS ER-
ROS?
Sim, e considero isso uma
qualidade. E não é?

GOSTA DA SOLIDÃO
Deus me livre (já sofri mui-
to disso) Agora, não.

DORME PENSANDO EM
QUE?
No qutf puder pensar de me-
Lhor

I

ACREDITA EM AMIGOS?Acredito em amigos, autên-
ticof

ONDE DESEJARIA MOR-
RER?
Junto de minha família

$ SEU DESEJO ATUAL?Progredir,, progredir, pro-
gredir

TEM DIAS DE MAU HU-
MOR?
Chi! Nem vamos falar nisso.

COSTUMA TER PESADE-
LOS?
Por vezes, e cada um que dá
medo!...

DEPOIS DO BRASIL, QUEPAÍS GOSTARIA DE CO-
NHECER?
Itália, acho que é o meu
sonho.

DEU MUITO TRABALHO
AOS SEUS PAIS?
Perguntei a eles e disseram

que não...

SABE CONTAR ANEDO-
TAS?
Dizem que sim

¦':.;:-•". . . •/'¦,' ¦' X: »

CONHECE ALGUÉM
EXEMPLAR?

—¦ Conheço. Um médico, ami-
go meu.

TEM PREGUIÇA?
Quem não tem, às vezes?

m GOSTA DE DORMIR DE
DIA?
Quando posso, acho uma de-
lícia. Mas, é difícil.

GOSTA DE OUVIR ANEDO-
TAS PICANTES?
Gosto. Mas, pimenta de
mais faz*mal.

JÁ CHOROU DE RAIVA?
Já. Sou humano, que é que
há?

E DE TRISTEZA?
Muitas e muitas vezes.

FALA SOZINHO?
Não, ainda não fiquei total-
mente maluco.

JA TEVE DECEPÇÃO COM
AMIGOS?
Inúmeras. Eu pensava que

eram amigos

JA VIU ALMA DO OUTRO
MUNDO?

.* r

vi "•.-

¦¦.-V»

¦-àér

Não e não gostaria de ver.

SABE FAZER CARINHOSA
—- Para responder a essa per-

gunta eu precisaria pergun-
tar a tanta gente que não
dá, mesmo.

TEM MEDO DA VELHICE?
Não. Ela virá de qualquer
maneira.

6 ACREDITA NOS SANTOS?
Acredito e tenho os da mi~
nha devoção.

m FAZ SEGREDO DOS SEUS
PLANOS?
Antigamente não fazia.

Agora faço o mais que posso.

FALA QUANDO DORME?
Como vou saber?

0 FALA OUTROS IDIOMAS ?—- Não falo, mas canto,

QUER VIVER ATÉ QUÉ
IDADE?
Até a que Deus quiser

JA XINGOU ALGUÉM?
Já... mas não foi coisa
eia.

CONFIA EM QUEM?Em Deus e na minha fa*'
mília

SABE BEIJAR BEM?
(Disseram-me que** sim..,

será?

QUAL A PERGUNTA QUE Ó
ABORRECEU?
Todas foram ótimas e me

deram muito prazer em res~
ponder

¦. ¦ 

;

tj' • |,

i '

"'•¦^íPSiil'
¦' ¦ ;i

Uni-<

'. *'-; 
jl

¦ 
':

•¦;

-% li

. ¦ " • V

Sjj

v. :'^JL



(— 

JEmm*. , . jkSU j^/ÊÊÊÊm. ¦'^.•í jmE '.;v>_9_^9 BBT ¦
jnÊgngmmmt^tL, _k_BBI_C^ _rflW^^T|_ta ¦ a*_í_T» _¦¦ BV

'j '9 "' _^9* 
P%3_9 _9Bk' 'V^t '' a*1' .'i-'a_F:Ni^'í''í!¦a-^-SíLi''-**^ 

~J*^'-*j!&.' ''Ar11 ' 'Jpí''*.*'¦ fr ^f..> íí ,r^™

¦

¦ 
.. :- T...V

\Ta Casa-de-Saúde São Bento, pe-
j.^ lo Dr. Pedro Gaivão, o locutor
Luiz Jatobá foi operado de vesícula.
Tudo correu bem. Entretanto, um
acidente post-operatório, motivou a
permanência do artista, por mais
alguns dias naquele nosocômio, de-
pois, mesmo, de ter recebido alta
médica. Cabe ao próprio Jatobá
(além de artista, um dos grandes
médicos brasileiros em ortopedia)
narrar o acontecido:

Não escondo, que sempre gos-
tei de uns drinks. Vez por outra
insisto nos meus uísques. Também,
há os dias em que resolvo não in-
gerir mais bebida alcoólica de es-
pécie alguma. Assim, estava um dia
em casa quando depois do almoço
tomei esta deliberação, julgando-a
como definitiva. Passaram-se dois
meses, meu compromisso estava^ de
pé, e inesperadamente, senti, numa
tarde, enorme dor sobre o peito.
Imaginei tratar-se de um enfarte.
Imediatamente solicitei socorro do
Instituto Brasileiro de Cardiologia,
Todavia, o eletrocardiograma a que
fui submetido não acusou nenhuma
lesão cardíaca.

Tratava-se, entào, de que?
O outro médico a quem recor-

ri diagnosticou uma crise bilíar. E,
como manda o figurino, fiz diver-
sas chapas de Raios-X. Elas acusa-
ram pedra na vesícula. Portanto era
necessária a operação. Não havia
caminho a seguir.

Operou-se imediatamente?
Passada a primeira crise, quis

descansar por alguns dias, pondo
também em ordem os meus nego-
cios. Pretendia operar-me somente
no início do próximo ano. Veio, en-
tão, uma outra crise, ainda mais
jTorte. De conseqüência, entrei mes-
mo no bisturi. .
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BISTURI
TIROU
JATOBÁ
DA TV

Luís Jatobá convalescendo em sua
residência: perdeu alguns quilos, mas
a saúde está voltando, toda. Mostra o
local da operação e revela que morre
de saudades da TV. Voltará logo.

Podemos acrescentar aos leito-
res, que em vista da vesicula de
Luiz Jatobá encontrar-se bastante
afetada, a intervenção não se tor-
nou tão simples conforme èle diz
aos amigos. Haja vista que permane
ceu. por quase quatro horas: na
mesa de operações.

E Luiz Jatobá prossegue contando.
a nosso pedido:

Há em tudo um grande elogio
a fazer ao Dr. Pedro Galvão, que
tira vesicula até com os dentes, se
fôr necessário. .. E* uma sumidade
no assunto. Como também, não po-
deria deixar de agradecer ao tra-
tamento que me foi dispensado na
Casa-de-Saúde São Bento.

E o que houve, após a opera
cão?

Quando havia recebido alta, e
estava para retirar-me logo no dia
seguinte, para a minha casa, ocor-
reu um acidente imprevisível. À
noite, sonhando que estava em casa,
levantei-me querendo caminhar.
Acontece que a cama do hospital
é alta. e perdi o equilíbrio caindo.
Quis, instintivamente agarrar-me à
mesa, que sendo giratória (seus
pés têm rodas) não ofereceu apoio,
de forma que deslisei sobre ela, indo
de encontro à parede. Sofri grande
pancada em cima da região operada
e a lesão foi forte. Isso me custou
mais uma semana na Clínica!

Após essas declarações, Luiz Ja-
tobá acrescentou que dentro de pou-
cos dias, estará novamente frente
às càmeras, no "Jornal de Vanguar
da", da TV-Tupi. como também, em
outros programas e gravações de
jingles. Mas, enquanto isso não
acontece vai descansar um pouco,
de preferência escolhendo o seu
sítio em ltaipava.
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P^AO adianta! Ninguém vai
mesmo conseguir fazer as pazes
entre a Emilinha e a Rosema-
ry... Sei o que estou dizendo»
tá bem?

E POR falar na Rosemary:
quando a vê o Chacrinha faz
questão de pespegar-lhe uma
beijoca nas bochechas...

BERENICE é o "love" daquele
cantor que está cuidando do
seu desquite... (e êle se casou
não faz muito tempo!...).

AQUELE rádio-ator galã e
aquela rádio-atriz que se ama-
ram tanto, na vida feal, hoje
nem suportam ver a cara do
outro e vice-versa...

MILTINHO continua dizendo
que só viaja de avião para fa-
zer sua independência finan-
ceira. Está com um medo pâ-
nico de viajar nas nuvens. ..

CAUBY, caladinho, mandou
fazer quase uma dúzia de ter-
nos. Inclusive uns -smokings"
bossa-nova que o seu alfaia-
te o Jatobá, fêz com um cari-
nho de pai para filho...

AGORA mesmo é que o "Gor-
durinha" vai merecer esse ape-
lido. Está uma "bola" de gordo.
O gozado é que lhe deram es-
se título, há anos, porque êle
era mais franzino que um taco
de bilhar....

QUANDO a Giane esteve bem
doente, a Marta Mendonça não
saiu do seu lado, levando-lhe
flores todos os dias e conforto
moral. Isso é que ser amiga....

JOSÉ Messias e Analígia, a
Secretária do Chacrinha e do
Alternar Dutra, estão zangados.
Estranharam-se feio, noutro
dia... Fiquei até admirada: o
Messias é um gentleman!

WANDERLEY Cardoso anda de
ôlho-grande naquela vedete lou-
ra da TV-Rio... (Não adianta
desmentir que eu sei que é ver-
dade, queridinho!)

JOSÉ Ricardo está sempre na
Rua Barata Ribeiro.. Sei que
é por causa do seu bem. Não é
mesmo, querido?

VI A minha amiga Alda Gar-
rido com uns óculos escuros
imensos. E' moda, mesmo? ..

IVETE Garcia decorou todo o
seu apartamento. Só em corti-
nas, gastou uma "nota alta"
(Me convida para conhecer, tá?)

TÉRCIO Lima, aquele narrador
do boxe na TV-Excelsior, está
apaixonado por uma das Teve-
zinhas, aquelas meninas que
dançam no programa do Cha-
crinha....

QUEM quiser lembranças da
Itália, pode começar a pedir ao
Aérton Perlingeiro. Não espa-
lhem, não, mas a verdade é que
êle está de passagem compra-
da pra lá. ..

ELZA Soares não viaja sòzí-
nha, nunca. Ou vai com Garrin-
cha ou então leva seu filho mais
velho... Mas, não é por causa
de ciúmes do Mane, palavra!

BADEN Powell, o violonista,
pegou tal horror de viagem ?4-
rea, que prefere alugar um táxi
e pagar 150 mil cruzeiros toda
a vez que tem que ir a São
Paulo. ..

POIS me disseram que uma
enfermeira da Clínica de Re-
pouso São Vicente é o amoT an-
tigo de João Roberto Kehy. E,
vez por outra, êle vai revê-la...

E O JORGE, filho do Chacri-
nha, que também está na TV-
Exeélsior, está ficando ainda
mais gordo que o seu rotundo
papai!...

i

JERRY Adriani usa uma pul-
seira de relógio que além de ser"bossa nova" é também carís-
sima. Toda em ouro e platina!

A CEGONHA chegou na casa
do comediante Agnaldo Batista,
o qual também já foi atacado
(e violentamente) de "corujice
aguda"...

DERCY Gonçalves usa dois
anéis com brilhantes tão gran-
des (e verdadeiros) que dariam, „
se vendidos, para comprar um
edifício!!

*

CONTINUA torrido o roman-
ce entre a vedete Wanda More-
no e um conhecido fotógrafo
Todo o fim-de-semana, êle se
desloca para São Panlo para
vê-la no show do Oásis...

NORA NEY voltou da Europa
quase gorda. Nem a reconhe-
ei!... O que houve, benzoca?

QUANDO gravava uma tele-
novela, Paulo Gracindo "bo-
beou" e sabem o que lhe rou-
baram? Sua roupa, um terno
branco e caríssimo...

#

E FIQUEM sabendo que a so-
bremesa predileta do Moreira
da Silva é banana. A esposa
dele compra 10 dúzias por se-
mana, só para o cantor. .

E A ELLÍS Regina, por mais
fome que sinta, não consegue
comer nada antes dos shows
Mas, depois do espetáculo vem-<
lhe um apetite violento. e ela
devora uma porção de quitudes!

JÁ repararam que o Agnaldo
Timóteo nunca se apresenta de
paletó e gravata? Somente com
aquelas camisas de gola qua-
drada e fechada. Dizem que
mandou fazer uma de paetês.
que custou quase 100 mil cru-
zeiros!...

PAULO Oliveira, locutor da
Rádio Globo, está sempre acom-
panhado de um broto louro, fa-
lando toda hora em casamen-
to...

SEI que minha amiga Jacira
Gomes está ganhando bom di-
nheiro com o salão de cabelei-
reiro que montou. (Deus a aiu-
de!)
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A JAMBETE Oscamira está
sempre na Câmara Estadual.
Diz que o seu caso com um
deputado vai dar desquite (Êle
é casado...)

SÔNIA Delfino estava na
praia com um maio tipo "arras-
tão". Eram duas belezas: ela e
o maio...

A VEDETE Lúcia Regina che-
Sou dos Estados Unidos e trou-
:ce na sua bagagem um "vison"
maravilhoso (Vale uma fortu-
na!).

i

NÃO vamos dizer que êle não
entra num avião... mas que o
José Ricardo fica apavorado ca-
da vez que faz uma viagem aé-
rea, ah, isso lá não tenham dú-
vidas!

CARLOS Chagas anda can-
tando na paulicéia, e trocando
o seu apartamento da Galeria
Aiaska por u'a mansão chiquér-
rima na Avenida Paulista.

WILSON Simonal que conti-
nua a engordar, já recebeu dos
amigos o apelido de "Bolinha
de Asfalto". ..

NO OUTRO dia eu estava
ceando na Fiorentina e vi o Ce-
cil Thiré (ah, esse rapaz está
um "pão"!) com uma jovem
morena. Tão enlevados esta-
vam que nem me notaram...

BEBÊ, travesti do Top Club,
vai operar-se do apêndice, pois
o dito andava "cansando" a sua
beleza...

ACHO que o Roberto Audi de-
via usar seus paletós mais lar-
gos. Logo êle que prima pela
elegância!...

CARLOS Alberto está doi-doi
e emagrecendo muito. Precisa
diminuir os cigarros, querido!

POSSO garantir que quem não
sai da cabeceira de Dalva de
Oliveira é o Nuno Carpinteiro,
seu motorista naquele desas-
ire...

EU estava ao lado da Darle-
ne Glória quando ela comen-
tava com algumas amigas: —
"Tenho um medo que a Can-
dinha diga o nome do meu
amor!" (Por que, belezoca?),

QUEM está ficando rico e à
procura de um carro para com-
prar é o Ambrósio, aquele que
descobriu um produto que está
fazendo nascer cabelo no Hélio
Ty, Attilio Cerino, Roberto Fais-
sal e Clóvis Filho...

EVA Wilma mudou de pen-
teadò a conselho de seu mari-
do, seu grande admirador e
eterno apaixonado.

POSSO garantir à vocês que
um dos artistas que mais cui-
dam da aparência é o Luís Ja-
tobá. Não fotos não sai de bar-
ba de jeito nenhum!. ..

A CANTORA Tânia Maria fi-
cou noiva de um simpático ma-
ranhense e avisa que o casa-
mento se realizará dentro de
poucos meses. (Mande ò con-
vite, queridinha!).

DINA Gonçalves está desfi-
lando com uma peruca france-
sa, castanha, alinhadíssima.
Diz ela (sempre exagerada!)
que lhe custou 500 mil cruzei-
ros...

DESCOBRI que o meu amigo
Odilon Del Grande é um exce-
lente cozinheiro. O rapaz faz
cada prato... de se lamber os
beiços! E quem está feliz é sua
jovem esposa, a Terezinha.

O ADÍLSON Ramos não tem
mais nem tempo de visitar os
amigos...

FERNANDO Lelis tem um"amuleto" do qual não se sepa-
ra: é um quizo de cobra cas-
cavei...

NUNCA vi tantos objetos ori-
ginais de vários Estados do
Brasil como na coleção que o
Alternar Dutra tem em sua cm*
sa. (E' uma beleza!).

GRACIETE Santana estava
toda de amarelo e elegantíssima
na porta da Rádio Nacional es-
perando a Emüinha Borba. As
duas vão lançar um programa
de televisão...

m ü i ii ia?s8p ü #rHUeLu I ÜBi
#»##¦

\ 

¦

¦ ¦

DÉBORA Duarte e Jucá de
Oliveira ficaram noivos oficial-
mente. A festa das alianças foi
na residência de Marisa San-
ches, mamãe de Débora

GERALDO Bretas e um ra-
dialista da Bandeirantes, fo-
ram "às vias de fato" no Pa-
caembu.

AS coisas correm muito be
para o Randal Juliano. Com-
prou um Impala que é uma coi-
sa louca!

ME contaram que o novo
amor do Geraldo Gamboa é a
Tânia Reis... Será?

CONTENTE Guy Loup (Maria
Cristina) por representar em
cidades paulistas, a sua peça"Eu Te Amo".

NO bairro das Perdizes, Ire-
nita Duarte adquiriu um sobra-
dinho estiloso.

A SAUDADE do seu amor,
trouxe Márcia Ramos de volta
de Curitiba. O nome dele de-
pois eu conto é

ODETE Lara continua firme
com o seu novo amor. O "ou-
tro" está em São Paulo, mas
eles não se viram uma só vez...

!

CONFIDENCIALMGNTE...
li

REPAREM só como a minha querida amiga Lana Bitencourt
está mais esbelta e elegante. Não digam pra ninguém, mas a ver-
dade é que ela fêz operaçôes-plásticas que lhe deram esse porteainda mais bonito e que até chama a atenção. (A "mamãe" aqui
sabe mesmo de tudo!...).
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Ç\§ Incríveis", ex-"The Clever's", reúne um grupo de rapazes
muito conhecidos pela sua atuação em shows de TV e espe-

táculos realizados em várias cidade e Capitais do Brasil., Antônio
Rosa Sanches (Manito), Domingos Orlando (Mingo), Waldemar
Mozena (Risonho), Demerval Teixeira Rodrigues (Neno) e Luís
Franco Thomás (Netinho), integrantes do conjunto, estiveram re-
centemente na Itália, alcançando enorme sucesso. Rita Pavone,
que naquele país é muito querida; acompanhou o conjunto em suas
apresentações, de modo é fácil avaliar os aplausos frenéticos quesurgiram da platéia, na sua maioria composta de moços que ado-
ram a música moderna.

O mérito do conjunto, como se vê, atravessou nossas frontei-
ras, sendo que os moços também se exibiram durante cinco me-
ses- na Argentina, em TV, boates e Teatros. A mocidade e tam-
bém o público portenho tributaram ao conjunto as maiores pro-vas de simpatia e admiração, saudando-os como legítimos intér-
pretes da música chamada bossa-nova.

Contratados pela etiqueta Continental, é lançado o LP "Os
Incríveis", do qual foi para as paradas de sucesso a música "Ca-
valgada". Tendo assinado compromisso com a TV-Record, atuamno programa "Jovem Guarda" comandado por Roberto CariosUma carreira vitoriosa, enfim, a desses moços, que iniciando como"The CleverV, ampliam a sua popularidade com a denominaçãode "Os Incríveis". Possuindo um exército de fãs ardorosas "Os
Incríveis" deverão voltar para o exterior, visitando desta vez ou-tros países, onde a música moderna tem milhares de adeptosVale acrescentar a tudo isso o fato de que os companheiros deNetinho, que foi mesmo o amor de Rita Pavone, agora têm o títulode "lincnveis- em razão de luta judicial que .tiveram com o pro-dutor Antônio Aguillar. Dono desse nome original, "The CleverVAguillar ganhou a questão, ficando, assim, com autorização parabatisar outro conjunto. Sem que isso roubasse o interesse do quin-teto, f1Cou o primeiro -The CleverV a chamar-se "Os incríveis" Edes.a forma, sem brigas ou maiores problemas, Netinho e seusre^íer: prs,eg uem sua carreira artística> <»«*"*» <*<*vez mais ao ganho da simpatia do público.
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v*£les eram os "The CleverV» mac «o-.».* *s mmmaneira. Netinho e seus7mi™s -onHn,.%?t?,LT falnados de "°s m«iwl«". De qualqueramidos continuam fazendo Sucesso e merecendo o carinho das fãs........ f
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Há de2 anos que ela é vedete popu-
Comena^'da "a terra Pa««sta„a
J^om o uniforme de trabalho (o mairibordado de vedete). Sara Dornell^ròva que e certinha dos pés á cabeça

Ç^ARA Dornell, que na vida
*^ real se chama Clementina
Ferreira Soares, é gaúcha de
Porto Alegre, filha de D. An-
selmíee e Antônio Ferreira
Soares. Trabalhou durante ai-
gum tempo como auxiliar de
escritório, mas logo foi atraída
pelo Teatro. Estreando em
1955, na Companhia de Celeste
Aida, na Revista -O Negócio E
Mexer", continuou porque gos-
ta do palco e porque encara a
profissão com seriedade e de-
dicação. Sara Dornell tem
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Pelo visto, só falta
esta estrela no ti-
me do Rei Pele
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feito bonita figura em vários
elencos de que tem participa-
do, sendo portanto muito co-
nhecida das platéias do Rio,
São Paulo e outros Estados do
Braáil, cujo público sempre a
incentivou com seu aplauso
Conhece Portugal, que adora, e
em pleito muito renhido, foi
eleita Rainha das Vedetes em
1964. Casada com Evilásio
Marcai, ator de destaque no
Teatro de Revista, Sara Dor-
nell está motorizada e não dis-
pensa o arroz e feijão às refei-
ções. Vedete que procura apri-
morar suas exibições, Sara foi
escolhida por Fernando D'Ávila
para tomar parte no elenco
que apresenta "Chica Da Silva
65" na boate Ela, Cravo E Ca-
nela
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i erton Perlingeiro está fazendo
<£>. justiça àquela que é, positiva-
mente, a força que impulsiona o
sucesso do artista: a fã. Quase sem*
pre esquecida, por vezes conside-
rada em termos menos felizes por
alguns, ela, na verdade, é a razão
de ser dos cantores, dos intérpretes
de telenovelas, de todos os que vi-
vem, enfim, do aplauso do público.
Assim, Aérton decidiu incluir em
seu "AP-Show", a presença da fã— a que é autêntica em todos os
sentidos. Assim, toda semana esta-
rá no programa que a TV-Tupi
transmite a partir das 13,30 dos sá-
bados, a jovem que se empolga poresse ou aquele artista. Estará, ali,
como a rainha que merece o tri-
,buto de agradecimento por se cons-
tituir no termômetro e mola-mestra
do sucesso do artista. Ao lado do
seu cartaz favorito, a fã, por ini-
ciativa do "AP-Show", receberá prê-mios valiosos, desde o vestuário até
objetos de alto custo, que irão paraa sua casa. E a par de tudo isso,
atravessará todo o programaa em
ambiente de encantamento, cercada
da ternura e do mesmo carinho
que endereça ao ídolos do mundo
artístico. Estará no seu dia de rai-
nha — e as honras lhe serão tri-

butadas condignamente.
Vale registrar que nessa parte do"AP-Show" (que é todo uma suces-

são de cartazes, atrações e constan-
tes úmagens novas) já desfilaram
Emilinha Borba, Marlene e tantos
outros ídolos populares, conveniente-
mente seguidos de sua fã mais ex*
pressiva. E a todas se proporcionou
uma festa, de que o telespectador
participou simbolicamente, identifi-
cando-se, muitos, naquela jovem en-
tusiasta um pouco de si mesmo,
retratando numa jovialidade laten-
te, que não desaparece dos cora-
ções moços. E' bom, também, que se
diga, que Aérton Perlingeiro prestahomenagem à fã traduzindo um
sentimento que está à flor da pelede todos os artistas. Desfazendo a
injustiça que se cometia, até então,
à fã e seu entusiasmo (que não é
local, podendo-se ver o exemplo do
arrebatamento das admiradoras dos"Beattles" na Inglaterra!...), o "AP-
Show" alimenta a chama da sim-
patia popular que cercava os artis-
tas, contribuindo para que a juven-tude (que é o adolescente e o ma-
duro, simultaneamente, numa mis-
tura de desinibição) possa estimü-
lar os ídolos autênticos e deles
recebendo um pouco da sua alegria.

te para »S 
P Sta *?.mtn*e*™ * & °e José Ricardo: em cada sábado a festa se repe-

xo aparecem, aitistas que serão homenageados: Germano Matias, Sílvio César e Helena de Lim*
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EM CASA
ÊLE CONSERTA
TUDO

0 Seu nome completo é Ma-
noel dos Santos Monteiro,

0 Nasceu em Portugal, num
dia 15 de maio.

Tem mais duas irmãs, Ma-
ria e Fernanda, casadas. Sua
mamãe, D. Carlota, conta 86
anos de idade.

Em casa, gosta de conser-
tar uma porção de coisas. Aju-
da em tudo.

$ Seus pratos de preferên-cia: nhoque, feijoada e a tra-dicional bacalhoada.

© Todas as manhãs varre a
porta de sua casa. E' êle mes-mo quem engraxa os seus sa-
patos e cuida de sua roupa

fl Fumava cigarros de mar-
ca Hollywood, porém, há alguns
anos, deixou, por ordem do mé-
dico.

• Seu início na carreira ar-
tística foi acidental. Alguém o
ouviu cantando e o apresentou
na Rádio Educadora do Brasil.

fl Já atuou em São Paulo,
Santos, Jundiaí, Juiz de Fora,Belo Horizonte, Araruama,
Campos, Niterói, Porto Alegre
etc, no Brasil. E em Portugalesteve atuando em 1939

fl Detenta ficar doente enao suporta ouvir falar mal dosoutros.

fl Admira a todos artistasem gerai, e a cada um em par-ticular

Cantor da Rádio Vera Cruz
Acha que a moda é sem-

pre boa, quando a pessoa sabe
usá-la.

$ Tem muitas e grandes
amizades, e faz por onde con-
servá-Ias e adquirir outras.

9 Na sua opinião, São Pau-
Io e Rio são dois grandes cen-
tros artísticos, e iguais.

Acha as mulheres adora-
veis, em todos os pontos de
vista.

9 Sua mais recente grava-
ção é o IP intitulado "Sempre
Que Lisboa Canta"

Nunca "trabalhou*' umDisco. Portanto não sabe se édifícil ou não, fazê-lo. Os fãse o público em geral recebemsempre bem as suas gravações

*jm
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i4 FÓRMULA MÁGICA DE EFICIÊNCIA ABSOLUTA!
A beleza do busto... uma silhueta elegante
e sedutora, com a aplicação locat rápida e
eficiente de Sefío-BeH

SENO-BEL N.°
Desenvolve

1 m
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SENO-BEL N.° 2
Reduz e enrigece

[DIRETAMÍNTÊ POLO 
~CO 
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LABORATÓRIO VITA LTDA R Francisco Manuel. 25 Tel 49-1299 — Rio -- Gb
Nío, encontrando SKNOBKL na* farmácia* ou perfumaria*, envie «eu pedido, acompanhado

j de cheque papavel no Rio, em nome do l.ahoralúrio Vita Uda.. ou a importância da com-. |»ra em dinheiro, para receber Mia encomenda, K
SENO-BEL N9

tegistrada e urgente, em «eu lar.

NOME
RUA
CIDADE

<Knvíamos também peto Reemb Postal)

1
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C"LA é adorável e disso tem-se prova no total astronômico de propostas de ra-

samento. que lhe chegam de todo o Brasil. Onde quer que haja TV, seja pes-
soalmente ou em vídeo-tape, Jacqueline Mirna está presente e com a sua figurinha
bonita <e aquele sotaque cheio de erres) mexe com os coraçõe* dos telespectadores.
E' uma francesa com o charme de Paris o encanto que aparece nestas fotos. Tem
francesa autêntica na TV — e isso vale como estínmlo para o telespectador ficar
de olho no vídeo. Quem quiser saber algo mais de Jacqueline, vire a folha. Na pá-
gina seguinte a este encarte há uma porção de coisas mais sobre a suave estrelinha.
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NA MÁQUINA,
NO TANQUE,

NO BANHEIRO OU
NA COSINHA,

REMOVEX
DÁ UM BANHO

NO SABÃO
mmmm

CARLOS PEREIRA IND. QUÍMICAS S.A
RUA GAL. QUSTAVO CORDE.RO DE FAR.AS, 345 - TEL.

.-.*.»

34-8105 - G.B.
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Texto de MARIO JÚLIO

íacqueline Mirna, a lourinha bo-

O nita que enfeita com sua graça
e vivacidade os programas de Tele-

visão, é parisiense e poliglota, fa-

lando fluentemente o Inglês, Itália-

no, Espanhol e... Português. Tem

lm66 de altura, pesa 53 quilos, seus

cabelos cor de mel e os olhos pre-
tos. Habitualmente toma dois ba-

nhos por dia, o primeiro com água

e sabão e o segundo com perfumes,
Caron, Piquet ou Guerlain. Dedi-

cando-se muito à sua carreira artis-

tica, Jacqueline adora fazer tudo que
se relacione com a arte. Nas horas

de folga, estuda piano, violão, e o

idioma Alemão. Lê bons autores,
faz tricô, borda e responde cartas
de fãs E' uma negação em assunto

de forno e fogão, pois nem café
sabe fazer direito A mamãe Marga-
rida, que ela trata carinhosamente
cie Butzi, cuida disso tudo e com
uma perícia de fazer inveja a mui-
ta dona de casa.

Jacqueline nao fuma, não bebe,

dizendo ao repórter da RK que só
tem os grandes vícios, deixando os

pequenos para os outros. Adora

jóias, principalmente esmeraldas e
brilhantes, sendo seu grande prazer
receber visitas de amigos e colegas.
Gosta de viajar, é a favor do divór-
cio, e, por incrível de pareça, decla-
ra que não tem um pinguinho de
ciúmes de nada.

Solteira, já recebeu várias propôs-
tas de casamento, mas, adianta que
o amor ainda não a alcançou...
"Êle está atrás de mim, mas ainda
não me pegou".

E' de opinião que bossa-velha ou
bossa-nova é sempre bossa, depen-
dendo da maneira de o artista se

expressar, ou melhor, de interpre-
tar O Teatro é sua preocupação,
esclarecendo que nele há o calor

que o público dá. e mais. pelo ama-

Se o número do telefone de
Jacqueline constasse do es-
tálogo, a artista ia passar o
dia inteiro dfcendo "Aiôí?n.

durecimento que o artista precisa
imprimir ao papel. Fala também do
seu amor à Televisão, que gosta
pelo seu alto alcance, pela popula-
ridade e pelas cartas que os teles-

pectadores enviam. O Cinema tanv
bém tem lugar na'sua preferência,
sendo que atualmente ela está em
Recife, filmando em Caruaru a peli-
cuia dirigida por Fernando de Bar-
ros "Riachos de Sangue". A conver-
sa prossegue animada, e Jacqueli-
ue confessa que "o homem que me

conquistar terá de ser inteligente,
educado etc, devendo o meu fu-

furo marido (quando êle virá?) con-

cordar comigo, que desejo ter mui-

tos filhos". Assim é Jacqueline Mir-

na, a bonita francesinha que narrou

para o repórter a história de sua

vida.
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/••?a Rodrigues é uma "boa" ra~zao para se assistir, no Rival' aRevista 'Mulher Ê A Solução''.

,/

aue rhi^mfSfoT, •1S COmo se den°mina um trioque chegou da Bahia e que vem fazendo sucessonas madrugadas do Rio. No momento aoresentam-se no Zi Cartola. v^ciiup, apresen-

?oP^í^íA sem fazer divulgação de sua casa
merece e,Boan°itCa0nS'g-Ue ° pÚbli^ 85 show
música. ?aS em cena' ritm° e "oa

• NATHALIA TIMBERG prossegue iiiiitàmente com Sére-m Rrifrt £ -2-^ve ~~ Junta-

a d«reçao eficiente de Haroldo Costa

• ATÍLIO CERINO
ANA DI PARDO, bonita show gir! argentina enfpif-, „do República, onde Abraham Medina vtm ™ ! 1° 1K"C0

grande êxito. "Teu Cabelo Não Nega". Casa™ eSntes ' ^

HELENA IGNEZ, presença bonita e de talento é ra7ãA hOM *te para que assistamos -A Margem Da Vida" no Tealo S 
°r"

Isabel. A peça é do Tennessee Williams.. Princesa
» TONY MÜLLER faz um número de frevo muito hnm «^ ...Novo México onde, no espetáculo das 3 da lTtLt™CmZ?°nha, João Ribas e Sílvio Jr. -um trio de respeito. *
• PAULO JOB, após seis meses de Argentina rêffrPóshii o^ o-
s0hoJ°rsine0Srs.Já "* eStUdand0 ^PW^XVlft

fKrs rs ira as esto PDoarr,io„;'a TDercy. Oscarito e Amândio _ um trio que é fogo! ta dc

d*rfsRdYaRS?bSanop"lif ÓTap\Tf^artfS, ^^ M^
Ornstein. *«pui». u lapaz faz parte da equipe de Oscar

• MARÍLIA BATISTA fazendo um sures^n fr.^.«^de Arena (Rua Siqueira Camposiem -Salh» p ?dV° Teatro
Casas lotadas todos os dias Pede Passagem"

e!s \YW^tÊWS^ "dia^rit0 e Carmen L^mar -
em "Mulher E^ Solução^' B W POde Ser aPia«dido no Rival

O rS toSPnTSeto°pdonT W"^* P?te,ro daS «-Sugadas"As Cortesãs", de Mo^^W^^ ° Sh°W

^^iSb^^iigÉl^^^ d°K-Samba, ali na
ta. E' um local que wõmênd^w ^^ C & dÍreçáo está Perfei-

VICENTE, do Texas, vai atravessando a crisena noite. A simpática boate da Avenida Atlànti-ca tem bebidinha honesta e preços razoáveis

ÜL ftífVuA também está desfilando sua belezano Republica em -Teu Cabelo Não Nega".

em 
Cr£nT!?.IA C^ aplaudindo "A Vida Impressaem Doliar', no Dulcina e afirmando: - ••£ dasmelhores peças que tenho visto ultimamente
t^^u10' eilciuant<> drincava no Kilt, dizia

m do KIT 
feij°adas d0 Ri0> aos abados, sâoas ao K-Samba e do Texas! O resto é folclore!.

et pl^u n.-R?CHA ,já esU «etoclonando ele,,-
BOI» O v™ 

m° lançamento no Teatro de
tor L J e? e corTe*<> empresário-atitor-dire-tor-ator quando promete cumpre!

s*uRba^L0DBaH^SPOo C°ntinua aP^entando
sa?n ll/'alaika, Sem favor- 6 a melhor coi-** apresentada naquela boate.

a* . "- '
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PARA ESTA SEMANA
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21 DE JANEIRO A
19 DE FEVEREIRO O 22 DE JULHO

A 21 DE AGOSTO

Diversos temas ganharão impulso
novo o você melhora sensivelmente
Imaginação criadora e invejável ten-
dência romântica e acionai. Os ne-
gócios proporcionam lucros e pro-
^ressos apreciáveis. Nervos calmos.

Sideração de ajuda e particular
auxílio para as questões do coração.
Inclinação certa para negócios de lu-
cros e maior afirmação de seguram
ça futura. Esteja atento as propôs-
tas de promoção e de propaganda

ik^ ^Ü9B i2â0EMAeçO m 22 DE AGOSTO ,
A 22 DE SETEMBRO]

Dias felizes em todos os aspectos.
Carecendo apenas de sua colabora
cão para eficiente impulso progres-
sista Negócios bastante vantajosos
e acordos comerciais duradouros.
Brilho e gosto artístico de sucesso.

Sua estrela cresce e reamma de es-
peranças o que lhe parecia impôs-
sível Precisa meditar e agradecer o
que recebe e não invalidar com
queixas e dúvidas o lado positivo.
A ginástica renova o organismo

WPJ^ ji 21 DE MARÇO
A 19 DE ABRIL

Confie e trabalhe. A estrela é de
ajuda mas sempre é necessário lutar
pelo ideal. Convém, examinar cui
dadosamente os projetos e as ofer-
tas para não incorrer em erro de
juízo e ambição. Organismo sadio.

Ba 23 DE SETEMBRO
A 22 DE OUTUBRO

Uns toques de estímulo e coragem
ajudam a vencer prováveis dificul-
daxles em torno de assuntos ligados
às finanças. Por que não investe o
pequeno capital para acumular ju
ros e alargar as posses? Passeie

20 DE ABRIL
A 20DEMAIO

25 DE OUTUBRO A
21 DE NOVEMBRO

Vicejam as mais caras esperanças
e você vibra de contentamento. Foi
a luta bem, compreendida a par da
vontade segura, serena e firme que
lhe dá agora a vitória sobre um
grande assunto. Repousar, distrair.

Tudo agora é. azul e benéfico para
<ua estrela. Aproveite o ensejo d
progredir e projetar o nome Seu
valor profissional é reconhecido o
você receberá as mais tentadoras
propostas. Mantenha forte a saúde.

RJ 21 DE MAIO
A 21 DE JUNHO

22 D£ NOVEMBRO
A 21 DE DEZEMBRO

Sideral ameno e perspectivas am-
pliadas pelo entusiasmo e a fe em
ação. Todos os negócios e investi-
mentos serão de mérito e lucrativos
efeitos. Promoção de cargo e recom
pensa financeira. Viagens e saúde.

Há uma onda de adversidade que
em muito contribuirá para o sou
desânimo. Carece reagir e buscar
mcentivo no trabalho e nas ar es
Evite vai e vem inútil e viagens Um-

gas Poupar a bolsa c as energias.

'<im 22 DE JUNHO
A 21 DE JULHO

22 DE DEZEMBRO
A 20 DE JANEIRO

Sete dias festivos e de satisfação
completa. Harmonia íntima refletiu-
do-se sobre pessoas, coisas e nego
cios. Organize o programa e enfren-
te todos os assuntos ligados a seus
interesses. Tudo lhe sairá melhor

Riscos e impulsos negativos deverão
ser evitados. Minguadas economias
precisam merecer cuidados. Nada
de negociar, viajar e revelar inten-
ções. Um pouco de fé e de esperan
ça para superar a crise. Meditação.

PRODUTO C
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PASTA JANAX

fará alizar cabelos crespos

ÓLEO VITAMINADO
Tonifica e dá brilho aos cabelos

ÓLEO SOLÚVEL

Para massagear seus
cabelos quebradiços sem

crescimento

GUARANY
Super fixador, escurece

e aliia discretamente
seus cabelos

^pO1 
¦ 
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NAS FARMÁCIAS E DROGARIAS
DE TODO O BRASIL

Pedidos para Caixa Postal 2. TH
Rua da Conceição 105

3.° ANDAR - S/301 - TeL: 43-2036
Rio de Janeiro — GB
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CURSOS COMPLETOS DE

TAQUIGRAFIA ?
PORTUGUÊS D

CORRESPONDÊNCIA ?
A DIVULGAÇÃO TAQUI-
GRÁFICA BRASILEIRA,
visando a permitir que pes-
soas de todo o Brasil possam
gozar desse privilégio, abriu
as matrículas para os seus
cursos gratuitos por corres-
pondência, em 48 lições.
Envie já este cupon devi-
damente prenchido à Caixa
Postal 7779 - S. Paulo, as-
sinalando o curso escolhido.

¦
| NOME  

|

50 RUA E N.o  |

I  I
CIDADE —

!ESTAD0- mi_\
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"l"ENDO começado a cantar
" com 13 anos dfe idade, na

Rádio Difusora de Uberaba, a
estréia de Carmem Silva na
vida artística profissional ocor-
reu em 1963, àquela época
viu abrirem-se as portas de uma
carreira que ela abraçou com
alegria e disposta a vencer.
Transferindo-se para São Pau-
Io, foi logo contratada pela
Copacabana, tendo gravado
dois compactos simples, onde
se destacam na preferência po-
pular "Você Chegou", "Esque-
ça" e "Rolo de Pastel". Atuan-
do com êxito na Televisão, Car-
mem Silva foi laureada em
1964 com o troféu " Guarani",
como a revelação feminina do
ano, conquistando * a seguir o

ambicionado Roquette Pinto.
Nascida em Veríssimo, muni-

cípio de Uberaba, a 26 de ju-
nho de 1945, a moça cantora
tem lm72 de altura, pesando,
normalmente 58 quilos. Olhos
pretos. Não fuma, e não bebe
nada que não seja refrigeran-
te. Gosta de jogar boliche,
não é supersticiosa, prefere
viajar de avião, adorai cozi-
nhar, sabendo fazer bons qui-
tutes. E' ciumentíssima, embo-
ra declare que ainda não en-
controu o seu amor, o tão es-
perado príncipe encantado.
Torcedora do Santos F. Clube.
E' religiosa, acredita em Deus,
que muito a tem. ajudado a
vencer em sua atividade artís-
tica.

%
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Carmem Silva reza para que Nossa Senhora lhe dê tudo o que sonhou, inclusive sucesso artístico e um bom marido, naturalmente
?í--'::' TB*. *^ ^BB;
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Se um dia casar-se, garante

que continuará cantando para
o público, que a incentiva com
seus aplausos. Carmem faz

planos para o futuro: excursio-
nar pelo exterior, como Argen-
tina, Paraguai e Uruguai, pai-
ses que recebeu convite para
visitar, mas qué só o fará

q iando marcar em relevo a sua

presença no panorama artísti-
co brasileiro. Pretende com-

prar brevemente um aparta-
mento, onde passará a residir
com sua família: o papai José
Fernando da Silva e três Ir-
mãos. A mãe, Maria Juvenália
Jesus da Silva, é falecida. Car-
mem Silva tem gênio bom e
alegre, e sabe fazer amigos.

Tudo esta ficando cor ""frtisU 
e ago-

vem que um dia sonhou ser artistae ago
ra concretiza o seu ideal Ela e feliz
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FONTANA
NO BANCO
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A NOVA ¥IDA
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• José Carlos Romeu, assistente da direção aríís"^•w tica das Rádios Panamericana e Record. 
'apresenta

nesta ultima emissora a audição "Amostra 32".

# Com entrevistas, notícias sociais, esportivas etc/ a Rádio9 de Julho irradia aos domingos o programa "Periferia Em Mar-ena

m ® Na direção artística da Tupi, Lílio Alonso Paoliello desen-volve acertada e eficiente tividade
'*¦ ® AR.fdio ^americana voltou a apresentar o "Plantão DaMeia-Noite , com informações esportivas e noticiário em geral

t 
focalizando atividades artísticas e culturais de brasileirosnos Estados Unidos e novidades musicais de toda a América aRadio Gazeta lançou o programa "Panorama Sul-Americano"' *+

à
-'¦¦'

a áéíJM Min/"/0, 
diXuleado'a d* Ràdio Panamericana, tomoua seu cargo idêntico serviço na Record Liba já atuou durante aigum tempo como cronista especializada em Rádio e TV

mente o fifé» -m^i? Ser,taneJ0s Pau"st« confere anual-
R?Hin i?¦-% *? V?S* ' aos melhores do gênero que atuam em
íicíe Tinlco 

rCíaÇa0 d° an° dC 1964' f0i inc,uída a "«PT To

f 
A1cindo Garcia produz o programa "Municípios Em Rpvk

Rádior9ndTnde "*¦*-"»¦ a ^«°- às J&'£L^

DISCOS EM TODAS AS ROTAÇÕE

• Com Ellís Regina e o Zimbo' rio, a Philips lançou o LP "O Finodo Fino". Grande sucesso, prática-mente entre os jovens fãs da bossa-nova.

¦ "*''' ' :é!ÍÊÈíW$$ * r

fl» A Chantecler lançou o «com-
pacto" simples de Romeu Feman-des, interpretando "E> Longa a Noi-'- Despedida de Solteiro".

• O violonista e cantor cego JoséFeltciano, é apresentado pela RCA-Victor em "compacto" duplo, tendonuma faixa "Everybody to the click"e Hi-heel sneakers" e na outra "Chi-
nità" c "Muleskinner blues".

le

jW?UmM&í
DESTAQUE

Formada pela Escola de Arte Dra-matiça de São Paulo, onde se desta-™« em curso brilhantíssimo, Ara-et Balabanian ingressou vitoriosa-mente no Teatro profissional. Semfazer alarde dos seus méritos e semse contaminar pela doença do "es
trehsmo'% a jovem atriz foi mostran-do o quanto era capaz em vários es-petaculos, marcando neles, em pa-Pois de responsabilidade, a sua per-sonahdade. Sua última atuação foino elenco de "Depois da Queda», pas-sando a seguir para o vídeo comouma das artistas principais da tele-novela «Um Rosto Perdido", emapresentação no Canal 4. Na TV co'no n0 TeatrQf Araci BalabQnianconfirma a situação conquistada emnma carreira que se realiza combase na vocação e nos estudos

fl) Em $€, o Canal 9 apresen-
taria somente dois programashumorísticos: o do Chico Aní-
sio e Moacir Franco.

A anunciadora ' CarmenMarinho retornará às suas ati-vidades artísticas no Canal 4.

Maria Teresa e MuriloAmorim Corrêa com o pé cer-to no Canal 5.

Kalil Filho no firme pro-posito de ingressar na Bandei-rantes.

fl» Seria por outro motivo enao por pretender mais umzero" no seu cachê, que Sér-gio Cardoso deixou a filmagemae "O Anjo Assassino"

z
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MARIO JÚLIO

VENENO
DA SEMANA

# EUís Regina navegando
no mar dos SSSS. E a Tupi no
seu encalço, com propostas ai-
tíssimas para tirá-la da Record.

CINEMA EM TRÊS NOTAS
— Incluído pela crítica mundial na lista dos dez melhores filmes

do ano, a película teheca "Um Dia, Um Gato", foi muito apreciada pelos
freqüentadores do Cine Picolino. Uma realização de alta categoria, digna

das láureas conquistadas em Cannes, São Francisco e Acapulco.

- Os cineastas de fora estão gostando do Brasil para filmar.
-Operação Paraíso" de üino De Laurentis e "Arrastão" de DOinmo».

prosseguem suas filmagens no Rio e já se anunciam mais duas fitas uma

de Raf Vallone e outra de Curt Yurgens, que serão rodadas no Amazonas.

- 0 Cine Scala foi posto à disposição da Sociedade Amigos da

Cinemateca que dele se utilizará para apresentação de seus filmes artis-

SpSte e culturais. A SAC conta agora com duas sa.as, po.s o

Picolino já vem sendo usado para o mesmo fim.

LPS MAIS PROCURADOS

DIBI FERREIRA NUMA DE SUAS
ANTIGAS APRESENTAÇÕES NO
TEATRO: AGORA E' ESTRELA
DE tv — E SERÁ A ESTRELA DO
ESPETÁCULO "HELLO, DOLY".

1 — CHANSON — Alaín Bar-
riére — (RCA-Vitor)

Z — QUANDO O AMOR TE
CHAMA — Agnaldo Rayol —

(Copacabana)

_- O GRANDE BAILE OA
SAUDADE N.° 2 — Francisco
Petrônio — (Continental)

_ o PQETA DO POVO —

João do Valle — (Philips)

5 — MEU EU
(Chantecler)

CIRANDINHA
NOTURNA

Tuca

1- %# a n musical de Léo Uchôa Neto "Babados E Baba-
TV" d#os? I^apresentadoàs segundas-feiras, pelo Canal 2.

Sempre com o seresteiro Solon Sales.

Antônio Carlos Scavone tem a seu cargo no Canal 5, o pro-
grama -Auto-Esporte".

O Canal 4 apresentou o cantor Jucá Chaves, numa tempo-
rada de dez dias. »

Bibi Ferreira do Canal 9. viajou para os Estados ™áo&,
para participar da reunião das atrizes de vários países que mter
pretaram "My Fair Lady'\

O Departamento de Televisão da 1040, é dirigido por Má-
rio Morais, que convidou Lílio Alonso para seu assistente.

Na tele-novela "Um Rosto Perdido", apresentada pelota-
nal 4, a atriz Lélia Abramo confirma suas grandes qualidades cie
intérprete.

Cidinha Campos é apresentadora dos programas "Pulman
Jr." (diário) e "A Semana Começa Com Pulman isegunda-íei-
ra), ambos da TV-Record.

"O Mundo Na Ponta Dos Pés', somente sobre bale é pro-
dução de Renan Alves, no Canal 5, às quintas-feiras as 21,30 noras.

Quintas-feiras às 20,35 horas à visto, no Canal 2, o musical
llUm Sonho De Regina".
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LETRAS SI MUSiCâS: m mmín ¥ Am

0 A bailarina cubana Bety Bell é
sucesso todas as noites no Michel.

m Roberto Luna descobriu e apre-
sentou no Wisky Night Clube, o
cantor Walter Amaral.

9 O violonista Geraldo Cunha é
atração do Cambridge.

0 No elenco de "Chica da Silva
65", em apresentação no Oásis, Cho-
colate é a nota divertida.

RI B ALT A
6 O elenco de Cacilda Becker com-
pletou cinco anos de ininterrupta
atividade no prédio da Federação
Paulista de Futebol, cuja sala tem o
nome da conhecida atriz.

41 Com o patrocínio da Casa de
Cultura de Israel, realizou-se em São
Paulo, na "Hebraica", o Primeiro
Festival de Folclore Israelita.

Em janeiro de 66, o Teatro Bra-
sileiro de Comédia estará apresen-
tado "A Dama do Máxima", com
Tônia Carrero, espetáculo que faz
sucesso no Rio.

Na cidade de Sertãozinho foi
lançada a pedra fundamental do
Teatro Municipal, entregando a
Comissão Estadual de Teatro, na
ocasião, aos responsáveis pela inj
ciativa, a importância de o milhões
de cruzeiros.
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/ O MÁXÍMO DE HUMOR \ I

/ NO MÍNIMO DE PREÇO! \ I
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- EM TODAS AS BANCAS 11

EM TODOS OS LARES |0

I vsrng ms I
\üMA REVISTA DE HUMOR / I
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- o revista que traz rs letras dos
maiores sucessos de hoje e de sempre

A letra que você procuro, naeionj
ou internacional, certamente está

VAMOS
200 LETRAS DE CADA VEZ'
(EM TODAS AS BANCAS)
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írm dos programas mais ouvidos
V? no Rádio, de um ponto ao outro

da Cidade, de um lado ao outro do
País, c o "Plantão Policiar1 de Raul
Longras, que de segunda à sexta-
feira, a Rádio Nacional apresenta às
14,33 horas. Vamos aos bastidores
da "pitoresca resenha policial da Ci-
dade. Sua redação, com quatro te
lefones, dois aparejhos de gravação
e dois redatores de plantão, está
instalada no 20.° andar da Rádio Na-
cional, na Praça Mauá 7, Telefone
43-8850. A equipe, liderada peloRaul Longras, é composta de Ca-
nagé de Araújo Cotta e Antônio Ma-
galhães.

Na gíria policial "Boneca" c a mu-
lher que pratica p crime como pro-fissão. E é uma crônica de Canagé,
abordando a atuação da Boneca do
dia, que abre o programa, com oLongras narrando e dando vida ao
personagem. A finalidade da cio-
ca, como pode parecer à primeiravista não é endeusar a Boneca, mas
apontar-ihe o caminho certo evi-
tando que outras Bonecas venham afazer parte do noticiário policial dacidade.

Depois vem um noticioso com osfatos e ocorrências policiais maisimportantes acontecidos não so nacidade corno em todo o Pais. Quemescreve e apresenta a resenha c oMagalhães em parceria com o Lon-
gras. Para a feitura de cada noti-cioso sao gastas seis; horas de pes-quisas, com telefonemas para todos
os distritos, delegacias e ainda lei-tura diária de todos os jornais doPais.

E^ dentro de "Fatos e Ocorreu-
cias" que são feitos os registros decarros roubados e abandonados, pes-soas desaparecidas e objetos per-didos e encontrados. Raro é o dia
que um carro ou uma pessoa nãosao localizados por ouvintes do pro-grama.

Outra crônica vem a seguir, tam-bem de Canagé: é a "História daCidade", onde o grande caso policialda semana ou do dia é apresentado
e abordado friamente, eriiicando-se
quem deve ser criticado, opinando
quanto a demora de uma soluçãoou seu desfecho desumano.

Os ponteiros do relógio da técnicaestão quase chegando às 15 horasmomento em que Longras vai en-cerrar o Plantão "Policial 
com o"Drama em Foco". Aí tudo muda, atémesmo o tom galhofeiro de Lon-

gras porque chegou o momento demostrar o drama humano que está
por trás de uma crua notícia poli-ciai. O programa acabou, mas seusredatores voltam para a redação pa-ra darem inicio às pesquisas para o
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programa do outro dia. atender aos
apelos e colocar em ordem a enor-
me correspondência do P.P.

Usando a linguagem policial, da-
mos um flagrante no P.P. e apura-
mos: o título pertence ao próprioLongras e o acompanha desde o'ano 

passado. Que no dia 18 de no-
vembro o programa completa 2
meses na Rádio Nacional e é líder
em seu horário. Que as denúncias
ou reclamações sobre arruaceiros
são encaminhadas pelo telefone
43-8842 ao Comissário Daniel Men-
des, mais conhecido por "Letrinha".
da Delegacia de Vigilância, que porsua vez dá grandes flagrantes gra-
ças a essas denúncias. Que o Longras
resolveu defender a causa de Zé
Arigó por seu programa por quês-toes doutrinárias. Que o Longras
tem um único filho, o advogado Jo-
sé da Silva Longras, que por sua
vez é casado e pai do Raulzinho e
da Tânia, de quatro e três anos res-
pectivãmente. Que o Longras mora
em Capacabana. é funcionário do
Ministério do Trabalho, Divisão de
Documentação, torce pelo América e
é fanático pelo '"tênis de bolso'.>•

~!lalf*ffi,nas- ?»»! angras

çao
nal, aquela corporação e ao povo

(esposa do presidente

Um prêmio merecido.
:, ' 
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SAPATO DE CLASSE,
ELEGANTE, DISTINTO

- COMO VOCÊ GOSTA:
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no Rio:
Av. Mem de Sá, 94
Rua do Rezende, 66
Rua 7 Setembro, 88 - Ij. E
e nas principais lojas de:
ALAGOINHAS • RECIFE
FORTALEZA • SALVADOR
JOÃO PESSOA • NITERÓI
MANAUS • NOVA IGUAÇU
PETRÓPOLIS • SANTOS
SÃO LUIZ • SÃO PAULO
ARACAJU • BELÉM • MACEIÓ
CAMPINA GRANDE» NATAL

• E AGORA TAMBÉM EM TERESINA

va" e

\j TRIO — Estamos na época bastante proviciapara este lançamento. Ellís Regina chega ao alageu de sua carreira, conseguindo sucesso noBrsarl inteiro, principalmente no Rio e São PauIo, onde seu nome é sinônimo de sucesso e pú-mico. tia nao e uma cantora excepcional porémsua simpatia e entusiasmo contagiam o público eisto a torna sucesso. MÔça de grande ritmo fazcom que este supere seus dotes vocais — e 
'com

inteligência. Neste LP aparece bem em seis fai-xas em que as canções são o ponto alto. devidoa qualidade de seus autores. Suas interpretaçõesestão baseadas no que dissemos: ritmo e entu-siasmo naquilo que canta. Quanto ao limbo Triodomina todas as faixas, sendo que em seis estásozinho. Rubinho, Luiz Chaves e Hamilton Godoydao a Elhs o sustentáculo que necessita, já queela é bem melhor acompanhada pelo trio Nasfaixas em que estão sozinhos, os três músicos apa-recém muito bem. Esnobam ritmo e sentido mu-sical: Aqui, suas atuações superam em longe osegundo LP que gravaram para a RGE, pois ostemas sao excelentes, e dai surgem arranjos maisinteligentes, solos de bossa autêntica, e, acres-ciclo, ainda do calor do público paulista, muitoentusiasta. O Zimbo se redime da atuação poucobilhante que teve. no último LP. Quanto ao re-
pertório, é realmente o melhor que se poderia es-
per ar; não apela para o comercial fácil, fazendocom que o sucesso venha pela qualidade dos te-mas e pelo nome dos artistas. E\ em suma, LPde méritos, dentro da nossa música popular, es-
quema novo. Disco para vender muito, no "fiual
dos totais", bem o merece. Nota, 4,5 (de zero acinco vontos).

ádüd
Eis as melhores faixas deste LP da Philips:"Aruanda", "Só eu sei o nome", "Expresso 7", "Chu-

estas com Zimbo. E: "Canção do
meu", "Resolução", "Até

WlÜMiM

'Samba novo"
amanhecer'
o sol raiar5

"Esse mundo e
e "Chegança" — estas com Ellís.

7^Mzwmyf*m&xmmmm

•; ¦x.~ -^ ande na linha,
caJçando Motinha

2—- 
Também da Philips: ''Show Opinião", com mo-¦mentos do espetáculo que fêz carreira no Arena de

São Paulo e em Copacabana. O elenco é original: Nara,
João do Vale e Zé Kéti. Disco que recomendamos a
quem assistiu ao show, porque tem idéia exata do queacontece. Uma seleção de canções boas, nas vozes
diferentes dos três. A mensagem de "Opinião" é muito
boa, mas se perde com o decorrer do show.

3 
— Da Chantecler: "Meu eu", com a moça paulista,
Tuca. Compositora, intérprete e violonista, eia agra-

da com suas canções, e pouco menos com sua voz,
porém sua arte é autêntica, e os temas regionais e so-
ciais que canta no disco, têm beleza. LP de musicas*"
novas, em arranjos razoáveis. Talvez seja isso que não

EVERARDO
GUILHON: vai
retornar ao

assunto Disco.

jr #£*^' JF

MARIA ODETK
marcando súces
so na sua grava
d ora Mocambo

¦
I
I

^mmmm^ymé^.

¦flflflfli a^teí?Tl'1 -**¦*¦

flf"__? ¦ - i ¦ **¦>»» ' i;2_tf"»__

^R?****^ a»** 
* '**m\

***§*|r .K

*m yS*m



JÊÊJMÊmmWfflkk '¦ -MÊMiÈ
fVte* i^^kwvmmm^mmmm^^ÊÊÊ^', 5$yaI9

mmwmMfksm^mw&^mTmmMWSm^mwmMmÈ

^ m

yA ;

PARADA DE SUCESÍSÒS
• A -
Afl';'

TONY CAMPEI--
LO: de lança*
mento novo na
fábrica Odeon.

TBSL—

As 30 músúas em maior evidência no Rio t
em São Paulo, as músicas mais procuradas, em
discos em programas (pedidos} na Hádw e nas
C* \Z.*m aba«o"í«e multado 4 obtuto
fltrat?4í da« P«fQttwat dpi ptwervcdoret da RK

*
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DOIS NA BOSSA ¦ J'mm 
(Ellís Refina e Jair Bodrigues)

^ — HELP!
w (The Beátttes)

a — ESCÂNDALO EML FAMÍLIA
(Shaw Eiliot) ¦"::..{

w SE FIÀNGI, SE BIDt
-*. (Bobby Solo, Jerry Adriani

e Btóno Varcsi)
—• QUERIDA(Jerry Adriani)
— PROFESSOR APAIXONADO

> —(Nílton César)
-I UMA NOrTE NO CANGACEIRO

—. (Héieria de Lima)
9 — FESTA DO BOLINHA

~- (Tria Esperança)
MA VIE ^ .---v¦;:¦,>•.,

(Alai» Barriére)

w^™»- -. *...

w1 Ah»
ELIZETE CAR- !
DOSO : marca
presença em LP
na Copacabana.

iKSHHHNN

faça o Disco tão bom, alem das vocalizações muito
iguais de Tuca. Com acompanhamentos melhores, ela
seria melhor projetada. Mesmo assim é um disco que
merece ser ouvido. Destacamos: "Refrão", "Aconte-

céu de repente", "Terra triste", "Amor e morte de um
soldadinho de chumbo", "Simplicidade" e "Homem de
verdade".

4 
— Também da Chantecler: "Top Top Top" com' o
conjunto "The Jet Black's" do guitarrista Gato. O

grupo é dos melhores que temos, dentro da música
jovem. São ótimos instrumentistas no gênero, e gra-
vam as canções de melhor qualidade. Neste LP as
quatro primeiras faixas estão perfeitas. 0 problema
é que resolveram cantar em cinco das doze músicas
do LP. Com exceção de "World without love", em Por-
tuguês, elas estão fracas. Se fosse apenas tocado, o
Disco seria bom mesmo, e poderia atingir ao público
que gosta de música jovem de boa qualidade. Desta-
camos: "Diggedle Boeing" (a melhor, e excelente faixa),"Shazam", "Les Indiens", "Gerôuimo", e "And
her". O problema é não cantar, já que a instrumen-
tação é superior à grande maioria dos grupos estran-
geiros.

5— 
"Sucessainba", com Corisco e os Sambaloucos, é

mais um Disco da Philips em seu novo suplemento.
Os arranjos estão bem fracos, sem o mínimo de bossa
e inteligência, tornando o LP totalmente "demodèe" e
sem graça.

6 
— Da MGM: "Wooly Bnlly" com Sam the Sham
e os "Faraós". LP que está vendendo sem grandes

méritos e algumas vocalizações menos felizes.
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LANÇAMENTOS ACIONAIS
OCAMBO o máximo em bossa!

tsa

CLAUDETTE SOARES
A DONA DA BOSSA
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VÀSC1DA em Petrópolis, Hulda Machado Resende (seu nome Ha .Ait»tM
£ 

secretária e csteno-datilógrafa de uma firma Zte-ZerLnTau^T "t? -Victor Costa. Que a tonvídou para trabalhar na Rádio Nactónal ei conheee"fmanceira, transferiu-se para iá, nas mesmas tnM EnS^o o.!?' ^ 
conven>e™*

de uma jovem para substituir uma radio-atri" Hulds, foiFwSL? 8 "^s»13™»
começou a sua vida de artista. mdicaaa para isso e assim

Quando da inauguração da Rádio Globo, Hulda transferiu^ n.roda nova emissora, trabalhando ao lado dos diretores ManóeI BaweKV Sflvi 
e"nt rl*

Hennque Tavares e Gagliano Netto. Nas reuniões da diretori! oBarcfl0s> Sllvi° Autuori,
transcrever as atas. Todavia, o acaso veio novamentl Ê'a a enca"egada de
curava um elemento para ntegrar a súa cIZ a lSrd!nCOntr0;,aÍme Cos,a ^"0 Costa Do Castelo" Coube a LLml VqU devena estrear com a P^a

Norte, em éxcursáo artís ic_ Meses 1 p êfcTT10* 
° n3mÔr° * dep°is fui "a« «

Car.os Gomes, de Natal. hacemTl Eafoi . MSS!Z"nr 
"° Pale° do Teat'ü

em 1946. sentar 101 a madrinha do casamento, ocorrido— Daí abandonou o Teatro?- De 1946 até 1958 fiquei afasta-da de qualquer atividade artísticadedicando-me exclusivamente ao larTodavia, em 1958, não suportando assaudades do palco, ingressei na TV-Tupi, como das outras vezes, emsubstituição a uma artista. Lá de-morei-me seis meses, saindo paratrabalhar com o Grupo Decisão deSao Paulo, na peça «Ò Patinho*eio", em homenagem ao centena-no do escritor Coelho Neto Esti-vemos durante meses em cartaz noRio, tomos para São Paulo ondefiquei apenas 15 dias, conforme ha-via combinado. É que eu estavacom a viagem marcada para a Euro-Pa, a fim de encontrar o meu ma-ndo, que havia terminado seus afa-zeres profissionais com a CBD.Quer voltar a ser artista?
á ™TtVeZ GU V°lte fl0 Teat™ OUàTW, Meu marido e minhas filhasnao se opõem à essa volta. Contudono momento, eu somente penso navida do,lar.

da~ 
Sente"se inteiramente realiza-
graças a Deus, sim. Tenhoduas filhas saudáveis e inteligentes

LeST ,felÍZ por tw feit° minhasegunda lua-de-mel na Europa.Sendo esposa de um desportis-ta, qual o esporte que pratica?
fl~irNao pratico esportes, contudoadmiro a natação.

Hulda Machado Di Giorgio fina-iwou dizendo que tem em seu mari-do, Mozart Di Giorgio, o seu melhoramigo. E que os dois, desde o casa-mento, vivem na mais perfeita felu
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Porto Alegre -
RIO GRANDE DO SUL

JÚLIO ARAGON

p No sábado 16 de outubro, a festade encerramento da novela "O Di-reito de Nascer" realizou-se no Gi-nasio da Brigada Militar, com atra-çoes e convidados. ©, No Canal 12as quartas-feiras às 19,55 horas éinsto o musical de Ellis Regina 
'"O

Fino da Bossa".,®, Na Rádio Farrou-
pilha, aos sábados às 23,30 horaso programa "Música e Poesia" éapresentado por Moacyr Ribeiro, mIV de Brinquedo", é o programa

^l,°r ?e se9unda à sexta-feira, às16,45 horas, no Canal 5. Apresenta-
ção de Gladis Ibarra. m Sextas-fei-ras às 20,10 horas, no Canal 5, vê-seo musical "Rio Hit Parade" m ofilme de aventuras "A Caminho doòol esta sendo exibido, no Canal 5aos sábados a partir das 20,20 ho-ras. $ O "Moacir Franco Show évisto, no Canal 12, aos domingos às20 horas. ® Noticiário de esportes,no Canal 12, de segunda à sexta-

feira as 19,35 horas: "Lá Vai Bola"
• O musical "Bossaudade", comEhzete Cardoso, Ciro Monteiro eoutros, é visto, no Canal 5, às terças-feiras às 20,10 horas.

Recife - PERNAMBUCO
MARIO SABINO

• A "Cidade Reclama", diàriamen-te, a partir das 12,05, produção Jú-lio José e apresentação João CostaLopes: Radio Capibaribe. $ Já estácerta a vinda do Carequinha para asfestas aniversários da Rádio Olinda
% Campeões da Popularidade", omais recente lançamento musical
?a 1V1delol_JornaI> segunda a sexta,as 13,15 horas. $ Roberto Müller,Carlos José e Sony Delane, grava-ram novas vinhetas para a RádioOlinda # Todos os dias, a partirdas 6 horas, "Manhã da Saudade"através da Rádio Tamandaré. A'Bossa a Beca", produção e apresen-taçao de Mário Griz, programa se-manai da Rádio Jornal do Comérciotodos os sábados, às 11,30 horas @"Cabine de Prosa", produção e apre-sentação de Mário Filho, das 13,30às 14,00 horas, pela Rádio VenezaBrasileira. ® ((No Mundo da Fan-tasia", Clóvis Neves e "Noite deSaudade", Ziul Matos, dois bons pro-gramas que serão levados ao ar

por ocasião das festas aniversáriosda Rádio Clube de Pernambuco m"Você Faz o Programa", das 23 à 1hora da madrugada, na Rádio Olin-da, o mais ouvido do Nordeste, nes-se horário.

Curitiba - PARANÁ
JOSÉ FERNANDO

# Marly Therezinha, garota »,.*paganda do Canal 6, também tnos tele-teatros da erakS at,la
A Rádio Cultura do PàS%oítfua contratar o locutor esoorZEduardo Marques, m 21°"Grande Gala» no Can* 12 

*&

m y ^anal 12 esta apresentandode segunda à sexta-feira às l*~íhoras a tele-novela "Pa&ão de Outono". 0 O musical de EUís Regina'O Fino da Bossa", é apresentaaos sábados às 19 horasPno Canai12. # O filme "Bonanza" éexíbllnno Canal 6, às quintas-feiras à.?2Q10horas e conta uma hora de duraçiom Cláudio Correia e Castro diriao elenco do "Teatro de Comédiasdo Paraná" .» o programassem.pre Alerta" vai ao ar, &s domingos"iS* Colombo, a partir dai10J0 horas.
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r V0Cê tant0 des*a ^zer ao seu'

ha 136, Rio I o seu^Relrfn ?La°' *? n0SSa -redaçao (Rua Santa"
mãos de quem oJlH Urgente;' será levado pela RR às
m Porque Zo é Lwaticlt?' ^bre-se: ^o mande pedir fo-melado para a respostar^S» Ü a° e preciso mandar envelope
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NELSON SHEFFICK

RÁDIO • Car]yIe guí-
marães, apresen-ta todas as terças-feiras às 20horas, "Os Dois Lados Da Notí-cia pela onda da Guarani. Pro-

grama de comentários, entrevis-tas e debates, com esportistas,
políticos e gente da sociedade
if) Aldair Pinto e Teixeira Neto,dois ótimos animadores da BeloHorizonte, imitando Golias e Jo-sé Vasconcelos. Cada qual emseu programa, mexe com o ou-tro; e o público se diverte, mMuita gente recebendo o "bilhe-

te azul" nas Associadas, m Adél-cio Ramos, se apresentando comseu "Festival de Brotos" todosos domingos de 9 às 11 horas,
pela onda da Inconfidência.

| y — • Inesperadamen-
te o locutor Olivei-ra Duarte deixou a TV-BeloHorizonte. 0 "Jornal da Mu-lher" é um dos programas maisassistidos de Belo Horizonte.Sob a responsabilidade de EthelSoares, Júnia ' Rios Neto eÁlvaro Soares, apresenta in-

formações, novidades do "so-
ciety", entrevistas, notícias e en-sinamentos úteis para o mundo
feminino. Diariamente às 18,20horas pela Itacolomi. % Antô-mo Cunha, diretor artístico daTV-Belo Horizonte, em grandespreparativos para lançamento debons programas ao vivo. Tam-bém pensando em realizar repor-tagens externas. % A Itacolo-mi com grande esperança dealcançar o êxito da novela "O
Direito De Nascer" com "Fatali-
dade" de Oduvaldo Viana, comJohn Herbert e Eva Wilma e Jo-se Parisi, Laura Cardoso, EliasGleize e Aida Mar. O fundo mu-sical é interpretado pelo seres-teiro Francisco Petrônio.
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RENÈ BITTENCOURT

MAS, QUE SANTO!
Esta passou-se há muitos anos: um grupo de pes-

5oas entrou numa igreja p'ra batisar um "escurinhor

legal. 0 padre solícito, passou a mão pela cabeça do

Karotinho... .
Como vai chamar-se o menino?

_ Blecaute (respondeu pateruameute o "dono ).
Mas meu filho, não há santo com este nome!

ÍE o padre tirou os óculos) Não há mesmo...
• ' 

- ótimo, reverendo, ótimo. Meu filho será o pn-
meiro! _ . . „ .

E o "santo" cresceu, cresceu. E hoje, faz mi-
tagre" de cantar sambas por aí a fora!

MATEMÁTICA INFANTIL
A filhinha do Ivon Cúri já anda às voltas com as

primeiras letras e algarismos. Há dias ganhando de

presente uma caixinha de bombons, guardou-a cuida-
dosamente e. antes de escondê-la, começou a contar
os bombons. O papai Ivon manjou o negocio, e mandou
brasa num teste:

Escuta aqui, minha filha: se você tivesse seis
bombons e comesse três, com quantos ficaria?

Seis. (respondeu prontamente a menina). A cai-
xinha tem seis..,

Seis, filhinha? Não...
Seis sim, papai. Três na minha mão e três na

minha barriga. . .

"DISC" COMO PREFIXO:
DISC.. .OTECA (lugar onde armazenam-se boa mu-

sica e muito bagulho estrangeiro; DISC. . .USSAO» (bate.

papo entre um cantor c um compositor sobre...
DISC...ORADO (cara de um autor que nao grava)
DIC ARADO (falso uator) DISC...CONSOLADO (o

que não gravou) DISC...OMPOR (atitude de um autor
c um cantor que não gravou sua musica) Dfei..»
ULPA (está é a maior! E* o pagamento de algumas
emissoras e algumas TVs).

AQUI JAZ...
(E JA... JAZ TARDE!}-

AQUI JAZ O ZÉ LAMENTO,
UM "TV" QUE FALECEU.
ESPERANDO UM PAGAMENTO,
FICOU VELHINHO... E MORREU.

* Há milhões de sepulturas abertas à espera de mi-

Ihões de casos iguais. E como tem!...

MULHER DE MORTE!

Aquela senhora tocava o telefone o dia inteirinho
p>ra tudo quanto é emissora e TV. Era o tipo da chata.
A maior de sessenta e quatro, e já na frente em sessen-
ta e cinco! E falava, falava, perguntando mil asneiras
de cada vez, chateando e enchendo os artistas. E joi
numa dessas chaturas telefônicas, que o marido, ja
transbordando, chamou o filhinho do casal.

Meu filho, só agora posso responder sua per-
gunta de três anos atrás: é. verdade o que dizem.
Nós, eu e você fomos trazidos por uma cegonha. La
do Céu...

E mamãe?
Ah, meu filho, (e o velho reeostou-se na cadeirai

ela foi trazida por papagaio. Lá do inferno!

4 c
URPRESAS

ONTINUA despertando sen-
sação o concurso (terceiro

NA "RAINHA DA TV"
da série) que a REVISTA DO
RÁDIO lançou, para o encontro
da nova Rainha da TV, aquela
que irá substituir Célia .Vilela
no trono que antes esteve em
poder de Hebe Camargo. De
todo o Brasil, onde quer que
haja TV, chegam votos à nossa
redação, atestando do entu-
siasmo dos fãs por essa inicia-
tiva que visa premiar, condig-
namente, àquela que soube me-
recer o carinho e a simpatia do
público. Vale registrar que
muito embora as quatro pn-
meiras colocações estejam apon-
tando Rosemary, Emilinha,
Ayla e Angelajvlaria — isso não
quer dizer que o concurso este-
ja definido. Ainda porque co-
meçam a chegar, especialmen-
te de São Paulo, inúmeros vo-
tos para EUis Regina, oue está
na quinta colocação. Também
a votação de Dalva de Oliveira
se robustece. E a de Neide Apa-
recida, a de Isabel Cristina

(Guy Loup) e tantas outras es-
trêlas que souberam merecer as
simpatias de um imenso publi-
co de olhos presos aos televi-
sores.

Diga-se de passagem que es-
tamos caminhando para a ter-
ceira apuração dos votos — e
que o término do certame nao
está distante. Para que a sua

artista favorita receba a coroa
e os troféus a que faz jús, man-
de logo o seu voto. Vamos en-
tregar os prêmios à vencedora
— e às duas princesas, coloca-
das nos segundo e terceiro lu-
gares __ dentro de mais algu-
mas semanas, em festa que te-
rá lugar numa grande emisso-
ra de TV.

1 REVISTA DO RÁDIO —

I VOTO EM "
_¦<

I VOTANTE: 

1 ENDEREÇO:

A RAINHA DA TV
Rua São Luís Gonzaga, 601
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6 NOVOS MODELOS-

¦Na Liderança
VIGORELLI - Mundial • em ^ . ^a
VIGORELLI -Zig-Zag
VIGORELLI - Kobot - .m ^ . ^hVIGORELLI -Super-Kobot
além da VIGORELLI-STANDARD
com o exclusivo Móvel Eterna !Venha ver o "Automatismo 

Vigorelli" trcholl, a«o* „vmMDO„ES 'JLz^z;,:::,' ° s•nho"•'



I

DTk 
A li li AH A VI A INTIMO LEVA

RTISTA AO DESESPERO
v.

NA 
madrugada de 17 de no-

vembro, o ator Nelson Ca-
margo deu entrada no Hospital
Miguel Couto, em estado deses-
perador, após haver desferido
um tiro no coração. A princi-
pio, julgaram as autoridades
policiais, tratar-se de uma ten-
tativa de homicídio, uma vez
que o apartamento em que êle
residia, à Rua Joaquim Nabu-
co. n.° 309, estava completa-
mente em desalinho, como se
ali tivesse ocorrido violenta lu-
ta corporal. Mais tarde, to-
mou-se conhecimento, por de-
claracões de um vizinho, que o
artista, banhado em sangue,
bateu-lhe à porta, arrastando-
se e dizendo:

— Por favor me ajudem pois
acabo de desfechar um tiro
contra o coração,

Ao ouvir aquelas palavras, e
juntamente com o porteiro do
edifício, solicitou a presença de
uma ambulância, que transpor-
tou Nelson Camargo para o hos-
pitai. O tiro que lhe atingiu foi
disoarado por uma pistola
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Nelson Camargo em dois flagrantes, abraçado ao seu amigo
Adolfo Célli, Níi foto menor èle é visto de óculos Atuou em
filmes e aparecia em 'comerciais" e programas de TV.

•7,65mm?,,) e quase lhe atingiu
o coração. Acredita-se ainda,
que o artista antes deste ges-
to. tenha ingerido um corrosi-
vo unia vez que encontrou-se
uma lata, contendo parte do
veneno, em sua residência.

Néison Camargo apareceu fa-
zendo -pontas" em filmes da
antiga Vera Cruz Simpático e
talentoso, teve afinal a chan-
ce que procurava, obtendo um
papel de destaque, na película
-Na Sentia Do Crime". Depois,
passou para o Teatro Brasilei-
ro de Comédia, atuando ein ai-
gumas pecas, ao lado de Tõnia
Carrero, Adolfo Celli e Paulo
Autran. E preferiu deixar Sáo
Paulo, onde residia, transfe-
rindo-se definitivamente para
o Rio Nessa Cidade, foi free-

lancer de emissoras de TV, es-
tando ultimamente na TV-Ex-
celsior, onde participava de ai-
guns espetáculos, além de fa-
zer comerciais ao vivo (aqueles
anúncios musicados do "Rei da
Voz"), na TV-Rio.

No momento em que encerra-
vamos esta edição, era deses-
perador o estado de saúde de
Néison Camargo, Os médicos
lutavam para salvá-lo. embora
fossem bem poucas as esperan-
cas para isso. E era esclareci-
do. por pessoas amigas do ar-
tista, de que êle vivia um tran-
se real. abandonado pela mu-
lher que amava e enfrentando
grave crise financeira. Nessa
angústia estava êle até inge-
rindo barbitúricos para conse-
guir dormir.
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^|S||?Marion, cada vez mais bonita e atraente, confess* ã pR 
J**8HSBS**ia"^^^^^^^K

pnr: com a sua arte a talento não permUirá a.fr,if "ü? tem uma lou™vel missão a com-melosas e relembrará, no pafco, o^Úea^SSe°SSS SS^M' '^f Cantara™
™pre foi grande a seme,^,., *'* 

E * SUa VOntade <***"'Uempre foi grande a semelhança
vr ÍCa d* Marion com CarmemMiranda. Quando menina, duranteos carnavais, Marion vestia-se debaiana e nos bailes infantis que ire-
da6^' h 

°dr0S. JUlgaVaTO tratarseda filha de Calmem". E, em 1941ela apareceu como erooner no Ca-sino da Urca, meses depois da "pe-
quena notável" haver seguido paraos Estados Unidos. Na Urca, Marionapresentava-se esfusiante, balançamdo os braços, coisa que somente naépoca, Carmem Miranda fazia. E sur-g'.ram os comentários:
- Marion tem talento. Mas, perdetempo em imitar a CarmemDaquela época, até os nossos diasas mesmas palavras se repetemAcontece, entretanto, que Knem opinião formada 

'sõore 
o ai"to, declarando-nos:

tacln^p01 
meU desej0 fazer toi-

tJf 
Camem Miranda. Sucede

me TjTm' N° inici0 a^aram-me parecida com ela. Por timidez
dTuCUerertomUEdard° meU *St™™°ueu certo. 'E, de uma hora nara
ra 7mfttmnSUrgÍram «o^ra imitar carmem Miranda. Nin-guem praticamente, procurou mepara fazer outra coisa. O fato úeu

«ât; ébom a gente * •
Nesse ponto da conversa lembraSiTSS/S cDe 4TJa

Pâlace onde ^on^?£ra de Carmem Miranda. E a cantora

teve outra vez a palavra:— Hoje sinto-me, ao imitar Car-mem Miranda, com uma sensaçãodiferente. E' aquela de contribuir
Para que a nossa mais famosa can-tora, seja sempre lembrada.

Fêz breve pausa e prosseguiu~KLa"iÇ0. mesm° um apêl° a todosos brasileiros. Lutemos para queCarmem Miranda esteja sempre pre^sente na nossa vida musical. E' inex-Pheavel que suas maravilhosas in-terpretações hajam desaparecidodas emissoras de Rádio. Seus discosdevem ser tocados e sua obra sempre reconhecida. Ela não encontrouate hoje substituta. Observem osbrasHeiros o exemplo dado pelosnorte-americanos. Todos os anosnos Estados Unidos, existe a st'mana de Carmem Miranda, comseus fdmes exibidos em festivaise com outras significativas home-nagens. Tudo isso sem falar nos Hlmes exibidos pela TV
da7 C;Z» $%fnte* fazend0 recor-aar Carmem Miranda?

*iv7 aSÍnK° 
h°-je que tenho- inclu-s ve a obrigação de fazê-lo, dando aminha parcela no trabalho de estarCarmen, Miranda sempre presenteMas, que gostaria também de serum pouco mais Marion, isso nãoresta a menor dúvida

riuAotraeSSa drlaraçà0' Mari<>n sor.nu para completar-

camofaCh°paté qUe Se deixar de sercantora e ingressar no Tpatm a*comédia, muitos julgarão qIe atareiumtando Bibi Ferreira. p0Ts ^L™

que nós duas temos também muitasemelhança física. Certa vez, na Fio-rentma, fui abordada por um cava-heiro que queria ganhar uma após-ta. Ele perdeu pois afirmara a umainigo, que eu era Bibi FerreiraVocê conheceu Carmem Miran-da, pessoalmente?
Quando ela esteve doente, pelaultima vez no Brasil, Ismênia dosSantos levou-me ao Copacabana Pá-lace para conhecê-la. Tive, na épo-ca, uma surpresa. Ao ser apresenta-da. Carmem disse que já me conhecia de nome, pois nos Estados Uni-dos, muitos brasileiros falaram-lhede mim. Na oportunidade fizemosboa amizade, sendo que, antes, Aurora e Cecília Miranda já eram mi-nhas amigas.

Marion fêz um registro à REVIS-TA DO RÁDIO, falando da campa-nha-que realizamos, sempre em fa-vor da lembrança do nome de Car-mem Miranda. E finalizou:— Existe o Museu de Carmem Mi-randa. Existia o auditório CarmemMiranda, na hoje fechada RádioMayrink Veiga. São várias as ruase praças Carmem Miranda, em todoo País. Ela não foi esquecida. Mas,temos de trabalhar para que jamaiso seja.
E nós finalizamos dizendo que,quem não viu Carmem Miranda, can-

far, pode assistir ao espetáculo "Kio
De 400 Janeiros". Nele, a presençade Marion, é a mais perfeita imita-
Çao que se pode fazer da nossa
grande cantora desaparecida.
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PERDENDO...
S» *S «sça.*rjs,t_ft_ r-j* —_
prima-nca, a Televisão, irá ao seu encontro Dará tir».. ííF- ~da boca Isso aconteceu sempre ^«^^ÊnS^-Sí^^ ° pao
reatirmando cada vez mais qu» TV í-ffi' ^?°Si ai estâo-
Pois não aconteceu ohp nmo „ M^ 2 J e ° Kadl° de ontem,.
da 

pdade^^^e^nvXosThli: Svla, 
"*lín,,to'

portada para o chamado mundo das eâmeras? . 
" l°S° tranS"

dí°S melhora K tem"™ 
™ C°ntinua su&and° <*° Rá-

programas têm sucesso calcado S&S? PenSar qüe determinados
em que o Canal^maSdoí teasa m nífrnn2-/at0r subJetiv0- está
grama que era e>é-si^ d^ um pro-lha da^ida^'^S^&^^a^<|o Que a -Patru.
índices das estatísticas do Sftóp?' oK f"^ td°S melhores"aproveitou" a pedida e afoitampmJ hnf 6 nao tjeve dúvidas:
ao que se afirmava como *_£_£ d ? RâSE m se" vWeo a cóPia
pem o acacianismo) é diferente^e TV^ ' Radio ,descul-

ffue a TV esqueceu aquele p1S& apresentadores. E'insistindo *m manter o raSS . d* dlferenea de linguagemsoes contundentes que feria™ íeTesneofaH 
radrf°nic°. as expfe"-'den, ao ouvinte do transisto? A mostra d?W atenÍ0 ~ e nâ° agri-iograhas « fü„les de tipos humanof „c 1 ?asos policiais, com fo-um nnpacto negativo. Uma S?*.os,.ma's escabrosos é sempre*r Verdade cristalin, que'1fil'^1° no ô,h° *> telesp^tá!obstxnadns.. Para não^ dizer ôuTra coíst 

*° entendi"*ento dos

tamòém
ffl ílisco

MISÉRIA ETC — 'aqueles programas em mlflt 
fí°rma que nao Ingou, no Rádio•espetáculo" 

Slli fe3da,misé^ alheia a vedeS donao poderia ganhar corno fflT1, mazeias.e desditas deprimentes)tes novelescol. Como dfe o samíl h 
n°tlCÍário Policia* comreqln

cura0 
«W falar ™ fome^sol°re^TJ^ P°V0 esta ca"-•cura a TV, e evidente nuer LfZr~~ so e aQuiio e quando nm

COLOMBO — E s*m '

co, enchendo I &fe*S de agradávelentrS™ ?nal 4 P™"'coragem- 
para enfrPnlquem nâo vai ao futebo T* t0 ao públj-

»¦ lassas H f^^sl' a^Sfflt
ívrfrnr* unaoMEDO -— E «««oBusca Da Fe?Sart"'3.errar' um lembrete àauíi«ta Rodrig„:^dsadeca;u^ela carantonla^f 

^.^ta «• "Em
acompanhadoras í c^usando Pavor até mesmn a casa <*e Lo<afugentar ouvintes estet^^f eietrõn1c"s ^° !S "^ /«re„hísS' esteJa certo cie que o ohw- n€!^cio é paraq o objet,vo foi alcançado

o a do Orlando Dia, por ^ 
'

b0ta ° Dlsco na Vitrola e, em ra»o de um processo eletrônico or::aparece numa te^ ^os seus gestos h^ ^«
nh„ s de desesperos, apu-nh^ pelos sete iados e ,Z,
2 

«'«"-'«au-ente. ao acorde ft.*ivi0d"s,:e;;8arou: titul°úe
a maneira de víri*^ tvideo-tape simplifica-o conservar o "som" de imagen,
2 . P„rOPnOS s"'eos da rodela dealiene. Os senhores imaginem o
óo /, tCr gente "apelando"
"os fo.nros LPs postos à venda!
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UST1BTCANDO a pretensão
de aumento de salários pa-

ra o pessoal de Rádio e TV, os
líderes do sindicato da classe
argumentaram, com as autori-

- dades competentes, que o prece
de um anúncio, na Televisão, é
de nada menos que seis mil
cruzeiros por segundo! Para
quem gosta de fazer cálculos,
pode-se chegar a uma conclusão"'espantosa sobre o que faturam
as emissoras, somando-se, por
todo um dia, o tempo -comer-
ciai" que as TVs dedicam às
mensagens dos seus patrocina-
dores. Dá quase no orçamento
de uma nação..,

TV SOCORRE O FUTEBOL...
• E' CLARO QUE ISSO não acontece por aqui. de vez que os di-
rigentes de clubes futebolísticos tem urücária quando se lhes fa-
Iam em transmissão de jogos pela TV. Com ou sem razão, a ver-
dade é que eles ignoram esse detalhe importantíssimo: na Europa
o futebol deixou de ser espetáculo para as multidões encarapita-
das nos estádios. Os 22 jogadores apresentam-se para uma platéia
presente apenas razoável — e exibem-se, como astros cinemato-
gráficos, para um outro público, agressivamente maior, de olhos
postos na TV. Diga-se mais: a renda nos estádios é ridícula, em-
bora o alto custo dos ingressos de futebol no Velho Mundo. A Eu-
rovisão, transmitindo as pelejas, é que dá um monte de $$$ aos
times. Perguntem a quem andou pela Europa, recentemente, ven-
do futebol e Televisão.,..

VAGAREZA ENCONTRA VAGAREZA...

T^epois de um período áureo na TV, em que chegou a ídolo e nessas
U condições teria que sofrer desgaste, Vagareza abandonou as cameras,
para não ficar na desagradável situação de astro eclipsado. E so voltou,
inteligentemente, quando não mais existia (pelo menos apar<%itemente)
essa obcessão — de artistas e telespectadores. Esta na TV-Excelswr le-
vando o seu cachê gordo e merecido, sem a desesperada preocupação de
contentar a sua platéia que exige o impossível dos ídolos Vagareza en-
controu Vagareza e ¦ está feliz assim. E até mais divertido diante das
cameras, fazendo rir sem aquele ar de aiigústia, como quem busca uditn-
nhar no corpo de jurados o veredito de suas culpas...
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POIS 
é mais uma novela — e com aquele» ingred^ntes que se eadge num espetáculo

dessa naturew». Tem, W Isso mesmo, os seus instantes de perplexidade para, o te-
lespectador mais exig«nte — e, claro, de puro «lacantamento para quem jiv^j^^nan-do historinhas de amor incompreendido... Os interpretes estão ****** mesmo^nível
qae o assunto exige. Menos o Leonardo Vilar, evidentemente. *w ™P*}™**°ta""íf!80*
nagem. um professor mais ou menos etéreo e ate ingênuo, uma nertU tamanha —
que o tornou até impopular com as telespectadoras Disseram-nos algumas . O Mano
é horrível? Tem cara de beMo.. » Aquela tal história da perfeição tnterpretativa. Seu
diálogo com a evidentemente futura dona dona do seu coração, a empregadinha pig-
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^iaVut> ü3 intenções da moca) e compaixão , ~— --;:—-— ----- . ,,. - 0 v-nha com o seu príncipe embarafustado num labirinto de idéias de cultura. Analise? Nao
se pode dizer mais do que isso. A novela tem lá os seus momentos de graça (pela au-
sencia de sintonia com a realidade), os instantes de puro follieUm e, afinal, minutos
^ngos de suspense para as senhoras que gostam do assunto. K nao vamos discordar, .
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CANAL 2: EXCELSIOR
CANAL 4: GLOBO
CANAL 6: TV-TUPI
CANAL 9: CONTINENTAL
CANAL J3: TV-RIO

17,00
17,00
17,00
17,15
17,20
17,30

17,30
17,50 •
18,00

18,15 -

38,30 -
.18,30 -
18,30 -
18,45 -

18,45 -
18,50 -
19,00 -
19,00 -
19,00 -
19,20 -
19,20 -

19,25 -
19,30 -
19,30 -

19,40 -
19,45 -

19,50 -
19,50 -
19,55 —
20,00 —
20,00 —
20,00 —
20,00 —
20,10 —
20,20 —
20,20 —
20,30 —
20,50 —
21,00 —
21,00 —
21,00 —
21,30 —
21,30 —
21,30 —
21,30 —
22,00 —
22#00 —

22,45 —•

22,45 —
22,55

23,00
23,00
23,15
23,30
23;30
23,45

SEGUNDA
Capitão Furacão — Canal 4Neno TV — Canal 9Brotos no 13 — Canal 13Aventura Submarina — C 6Play-Ground — Canal 13Desenhos de Tia Aríete —
Canal 2
Rio, 17,30 — Canal 9NOVELA - Canal 6-002 Contra o Crime ~-
Canal 2-Pausa Para Meditação -
Canal 6Popeye — Canal 2Jornal Feminino — C 6Confidencial — Canal 9Os Magníficos Mc. Coy'«— Canal 6Rota Rio — Canal 0" Messias e Cia - Canal 13' NOVELA — Canal 2• NOVELA — Canal 4Artigo 99 — Canal 9

NOVELA - Canal 6
NOVELA HUMORÍSTICA— Canal 13
NOVELA _ Canal 2Teleglobo — Canal 4
Repórter Continental —
Canal 9
Página 13
R

- Canal 13
Monteiro nos Esportes— Canal 9 •

Jornal da Cidade — C 2Plantão Policial — C 13David Nasser - Canal 6Filmes — Canal 4Repórter Esso ,— Canal 6Cinema em Casa — C 9Primeira Edição — C 13• A Cidade se Diverte ~- C 2NOVELA _ Canal 6O Fino da Bossa — C 13Musical — Canal 4Pandegolândia — C 6NOVELA - Canal 2Do Lions Para Você — C 9NOVELA _ Canal 13Canal 2 Pergunta — C 2Jóias da Tela — Canal 4Patrulha da Cidade - C 6Show Willys -Canal 13Broadway Latina — C 6Expresso das 22 horas -
Canal 9
Agenda — Canal 4Jornal de Vanguarda -Canal 6
Mesas Redondas — C 9Por Trás da Notícia - C 6Bate-Pronto - Canal 13Jornal Excelsior - c 2última Edição - Canal 13Imagem do Craque - C 6

Rio Quatrocentao"""—&ca 13Lamera em Ação — C 13

.17,00
i7,15
17,2a
17,30

17,30

17,50
18,00
18,15

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

18,45 -
18,50 •
19,00 -
19,00 -
19,00 -
19,20 -
19,20 -

19,25 -
19,30 -
19,30 -

19,40 -
19,45 -
19,45 -

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

20,10 -
20,20- —
#0,20 -

20,20 —
20,30 —
20,50 —
21,00 —
21,00 —
21,20 —
21,30 —
21,30 —-
21,30 —
21,30 -~

21,50 —
22,00 —

.22,00 —
22,10 —
22,30 —

22,55 —

22,55 —
23,00 —
23,00 —

23,00 -
23,30 •
23,30 -
23,40

Esportes

C 13
Canal 6

- Brotos no 13 — Canal 13
Aventura Submarina — C 6Play-Ground — Canal 13
Desenhos da Tia Aríete —
Canal 2

Atrações José Soarei —
Canal 9

NOVELA - Canal 6002 Contra o Crime — C 2Pausa Para Meditação —
Canal 6Popeye — Canal 2-— Jornal Feminino — C 6Confidencial —- Canal 9O Mundo é da Criança —
Canal 6Rota Rio — Canal 9~~ 
í?^?ia,s e Cia — Cana* 13NOVELA - Canal 2NOVELA - Canal 4Artigo 99 — Canal 9NOVELA - Canal 6NOVELA HUMORÍSTICA —
Canal 13
NOVELA - Canal 2~ Teleglobo — Canal 4Repórter Continental —
Canal 9Página 13 — Canal 13Jornal da Cidade —- C 2¦ R. Monteiro nos— Canal 9Plantão Policial *-
David Nasser —A Feiticeira — Canal 4Repórter Esso ~ C 6Primeira Edição — C 13" Um Instante, Maestro — _»Canal *

Bolas Globo na TV — C 9NOVELA - Canal 6Concerto Continental —
Canai 9
Rio Hit Parade — C 13Mr. Novak — Canal 4Levado da Breca — C 6NOVELA - Canal 2Wyatt Earp — Canal 9NOVELA - Canal 13Filme — Canal 2
Jóias da Tela — Canal 4Patrulha da Cidade — C 6Você é Testemunha —
Canal 9
O Fugitivo — Canal 13lulme — Canal 6 .
Paris Confidencial — CHong Kong — Canal 2Show da Noite - Canal 4Mesas Redondas ~- 9Por Trás da Notícia -
Canal 6
Bate-Pronto - Canal 13Jornal Excelsior  c 2Jornal de Vanguarda —Canal 6
última Edição — Canal 1$Cinema de Arte — Canal 2Rio Quatrocentao — C 13Periscópio — Canal 13

9

QUARTA

17,00 __ e&pitào Furacão - C17,00 ~~~,mno TV - Canaí D

17,00
17,00
17,00
17,15

17,20
17,30

17,30
17,50
18,00
18,00

Capitão Furacão — Canal 4Neno TV - Canal 9Brotos no 13 - Canal 13Aventura Submarina -Canal 6
Pla.v-Ground - Canal 13Desenhos da Tia Aríete -Canal 2
Hio, 17,30 — Canal 9NOVELA _ Canal 6002 Contra o Crime -ClW. M. em TV _ Canal 9

18,15

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

18,45
18,50
19,00
19,00
19,00
19,20
19,20

19,25
19,30 -
19,40
19,45 -
19,45 -

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

20.10 -
20,20 -
20,20 -
20,35 -

20,50 -
21,10 -
21,20 -
21,30 -
21,30 -
21,30 -
21,50 —
21,50 —
22,00 —
22,00 —
22,00 —
22,35 —
22,55 —
22,55 —
23,00 —
23,00 —

23,00 —
23,25 —
23,30 —
23,30 —
23,35 —
00,10 —

""canUaf9Para Medil8^
Popeye -~ Canal 2Jornal Feminino - c *Confidencial - Canaí ü~ 
êa/af 

r6êu é - Lim»« -
Rota Rio - Canal 9Messias e Cia — Caml ic*NOVELA _ Canal 2 

"
NOVELA - Canal íA&gg. 99 - Canal 9NOVELA - Canal 6NOVELA HUMORÍSTICA— Canal 13

*" í?9V^LuA - Canal 2Teleglobo - Canal 4Página 13 - Canal 13Jornal da Cidade — C 2R. Monteiro nos Esportes— Canal 9David Nasser - Canal 6Plantão Policial — C 13Filmes — Canal 4Repórter Esso - Canal 6Primeira Edição — C 13Discoteca do Chacrinha -Canal 2Musical — Canal 9NOVELA - Canal 6• Show Golias — Canal 13Vbcê é Testemunha
Canal 9Musicomédia — C6NOVELA — Canal 2NOVELA - Canal 1.3
Jóias da Tela — Canal 4Patrulha da Cidade — C 6Cinema em Casa — C 9Broadway Latina — C 6Impacto — C 13
Hollywood 65 — Cana! 2
Show da Noite — Canal 4
Shérloçk Holmes — Canal 9
Mesas Redondas — C 9
Por Trás da Notícia — C 6
Bate Pronto — Canal 13
Jornal Excelsior — C 2
Jornal de Vanguarda

Canal 6
Última Edição — C 13
Rio Quatrocentao — C 13
Futebol — Canal 2
Palavra Final — C 6
Nossa Cidade — Canal 13
Roteiro das Artas — C 13

QUINTA
17,00
17,00
17,00
17,15

17,20
17,30

17,30
17,50
18,00
18,15

18,30
18,30
18,30
18.45
18,45
18,50
19,00
19,00
19,00
19,20
19,20

19,25

Capitão Furacão — Canal 4Neno TV — Canal 9Brotos no 13 — Canal 13Aventura Submarina I -?
Canal 6.
Play-Ground — Canal1 13 •
Desenhos de Tia Aríete. -

Canal 2
• Rio, 17,30 — Canal 9

NOVELA — Canal 6
002 Contra o Crime - C 2
Pausa Para Meditação
Canal 6
Popeye — Canal, 2
Jornal Feminino — C 6
Confidencial — Canal 9
Zé Colmeia — Canal 6
Rota Rio — Canal 9
Messias e Cia — Canal 13
NOVELA — Canai 2
NOVELA — Canal 4
Artigo 99 — Canal 9
NOVELA — Canal 6
NOVELA HUMORÍSTICA— Canal 13
NOVELA - Canal 2



RÂRIOS DE TU ANABARA
19,30 -
19,30 -

19,40 -
19,45 -
19,45 -

19,45 -
19,50 -
20,00 -
20,00 -
20,00 -
20,10 -
20-10 -
20,20 -
20,20 •¦
20.30 ¦
20,35 ¦
20,50 ¦
21,00 ¦
21,20
21,30
21,30
21,30
21,45'21.50

22,00
22.00
22.00
22.35
22,35
22.55
22,55
23,00
23.00
23,00
23,20
23,30
23,40

17,00
17.00
17,00
17,15

17.20 •
17,30

17,30
17.50 -
18,00 -
18.10
18,15 -

18,30
18,30
18,30
18,45
18,45
18,50
19,00
19,00
19.00
19,20
19,20

19,25
19,30
19,30

19.40
19,45
19,45
19,45

19,55
20,00
20.00
20,00

20,00
20,10

Canal 4
Continental —

- Canal 13
Cidade — C 2

nos Esporte»

Teieglobo
Repórter
Canal 9
Página 13
Jornal da
R. Monteiro
— Canal 9
Plantão Policial — C 13
David Nasser — Canal 6
Família Buscapé — C 4
Repórter Esso — Canal 6
Primeira Edição
O Show é de Graça — C 2
Atrações José Soares — C 9
NOVELA — Canal 6
Musikelly — Canal 13
Espetáculos Toneiux — C 4
Rio Em Alto Relevo — C 9
Beco Sem Saída — C 6
NOVELA — Canal 2

¦ NOVELA — Canal 13
Jóias da Tela — Canal 4
Patrulha da Cidade — C 6 00,30 —
Cinema em Casa — C 9
Spot Liglit — Canal 6
A Lei de Burke -~ Canal 13
Cidade Nua — Canal 12,30
Show da Noite — Canal

20,20
20,50
21,00
21,20
21,30
21,30
21,35
21,45
21,50
22,00
22,00
22,30
22,35
22,40
22,55
23,00
23.00
23,00
23,30
23,30
23,40

Paris Confidencial — C
Jornal de Vanguarda — C
Mesas Redondas — C 9
Por trás da Notícia — C
Bate Pronto — Canal

4
9
6

6

Jornal Excelsior -
Bar de Melodias -
última Edição —
Rio Quatrocentão
Cinema de Arte -
Frente a Frente -

C 2
Canal 6

Canal 13
— C 13

Canal 2
C 13

SEXTA
Capitão Furacão — Canal 4
Neno TV — Canal 9
Brotos no 13 — Canal 13
Aventura Submarina —
Canal 6
Play-Ground Canal 13
Desenhos de Tia Aríete —
Canal 2
Rio, 17,30 - Canal 9
NOVELA — Canal 6
Ü02 Contra o Crime — C 2
TV de Brinquedo — C 9
Pausa Para Meditação —
Canal 6
Popeye — Canal 2
Jornal Feminino — C 6
Confidencial — Canal 9
Popeve — Canal 6
Rota Rio — Canal 9
Messias e Cia — Canal 13

Canal 2
Canal 4
Canal 9
Canal 6

HUMORÍSTICA
13

NOVELA
NOVELA
Artigo 99
NOVELA
NOVELA
— Canal

Canal 2
Canal 4

Continental

NOVELA
Teieglobo
Repórter
Canal 9
Página 13 — Canal
Jornal da Cidade
Plantão Policial. —
R. Monteiro nos
— Canal 9
David Nasser — C

13
— C 2

C 13
Esportes

6
Filme* Canal 4

0.20

Repórter Esso — Canal 6
Canal Fluminense de TV
Canal 9
Primeira Edição - C 13
Campeões da Popularidade
— Canal 2
NOVELA - Canal 6

Praça Onze — Canal 13 22,20 -
Rua do Ri-Ri-Ri — C 22,30 -
NOVELA — Canal 22,30 -
NOVELA — Canal 13 22,40 -
Jóias Da Tela — Canal 22,40 -
Patrulha da Cidade - C 8
Fala o Juiz — Canal 23,30 -
Primeiro Plano — C 23,30 -
Combate — Canal 13 00,05 -
Ben Casey — Canal 2
Show da Noite — Canal 4
Por Trás da Notícia — C 6
Jornal de Vanguarda — C 6
Mesas Redondas - C 9
Bate-Pçonto — Canal 13
Jornal Excelsior — C 2
Filme -— Canal 4
Última Edição — Canal 13
Cinema de Arte— C 2

• Rio Quatrocentão — C 18
Falando Francamente —
Canal 6
Cine-TV 13 — Canal 13

SÁBADO

12,30 -
12,50 -
13.00 -
13,00 -
13,30 -
13,30 -

13,30 -
13,30 -
14,00
14,00 -
14,00
15,00
15,00
15,30

15,30
16.00
16,00

16,10
16,40
17,00
17,00
17,30
17,40

18,00
18,00
18,30
18,45
19,00
19.10
19,25
19,30
19,45
19,55

20,00
20,00
20,00
20,05

20,10
20,20
20.25
20,30

20.35
21,05
21,10
21,20
21,30
21.30
21,35

21,50
22,05

TVendo e Aprendendo —-
Canal 2
Teieglobo — Canal 4
Desenhos — Canal 6
Câmera Indiscreta — C 4
Teleturfe — Canal 9
Filme Cômico -— Canal 2
Por Dentro da Jogada —
Canal 4

- Canal 6
¦ Canal 13
Duas — Canal 2
Garotas — C 4

13
— C 4

AP Show
R. P. 13 -
Sessão das
Clube das
José Messias — C
Disque Para Dançar

Canal 13
Tia Aríete —

— Canal 4
Strip — Canal
Taumaturgo -

6

C 2

C 6
Ar-

6
13

C 2

Rio Bossa 13
Desenhos da
Canal 2
Tevefone
77 Sunset
Jair de
Canal 13
Roberto Audi — Canal
Desenhos — Canal 6
Ritmos dos Brotos —
Tevefone — Canal 4
Ludogero Dixebom —
Um, Dois, Feijão Com
roz — Canal 2
Carequinha — Canal
Paulo Gracindo — C
Festa do Bolinha —
Filme — Canal 6
NOVELA ~- Canal 2
Cinema Em Casa — C 9
NOVELA — Canal 2
Teieglobo — Canal 4
Jornal da Cidade — C 2
Diário de um Repórter
Canal 6
Mr. Ed.
Repórter
Primeira
Cantinho
Canal 9
Chico Anísio Show
Rififi Palace. Hotel
Bonanza — Canal 6
Sábado de Aventuras
Canal 4
Silhuetas — Canal 9
Cinema em Casa — C 9
NOVELA - Canal 2
NOVELA — Canal 13
Quinta Dimensão —Cl
Danger Man — Canal 6
Comandos Continental
Canal 9
O Rebelde — Canal 13
Janela Aberta — C 9

- Canal 4
Esso — C 6
Edição — C 13

da Saudade •

Filme — Canal 13
Projeto XX — Canal 2
Jóias da Tela — Canal A
Volante do Palut ~C9
TEATRO DE COMÉDIA -
Canal 6
Futebol — Canal 2
Show Willys 65 — C 13
Cinema de Arte — Canal

C
2

13

DOMINGO
10,00 —

11,00 —
11,00 —
11,30 —
11,40 —
11,45 —
12,00 —
12,00 -
12,00 —
12,00 —
12,30 -
12,30 -
13,00 -
13,00 -

13,10 -
13,30 -
14,00 -
14,00 -
14,05 -
14,30 -
14,45 -

14,50 -
15,00 -
15,00 -
15,30 -
15,40 -
16,25 -
16,25 -
16,55 -

17,00 -
17,05 -
17,05 -
17,10 -
18,00 -
18,00 -
18,00 -
18,30 -
18,30 -
18,45 -
18,45 -
19,00 -
19,05 -
19,30 -
19,30 -
20,00 -
20,00 -

20,00 -
20,30 -
20,50 -
21,00 -
21,00 -
21,30 -
21,30 -

21,50 -
21,50 -
22,00 -
22,20 -

22.30 -
23,00 •
23,00 -
23,00 -

23,15 -
23,30
23,30
00,30

Concerto Para a Juventude
Canal 4

Missa — Canal 2
Desenhos — Canal 4
Aí Vem o Circo -— Canal 2
Canal 100 — Canal 13
Sorteios Bom Bril — C 6
Dr. Klldare — Canal 2
Seriado — Canal 4
Clube do Guri — Canal 6
Casa do Casemiro — C 13
Teieglobo —- Canal 4
Jornada Esportiva - C 9
Bis 4 — Canal 4
Cineminha Gurllândia —
Canal 6
Futebol — Canal 13
Popeye — Canal 6
Sessão das Duas — Canal 2
Cine Globo ~- Canal 4
Grande Vesperal — C 6
Fé Para Hoje — Canal 9
Reportagem em Ação —

Canal 13
Cinema — Canal 9
Hollywood 65 

' — Canal 2
Levado da Breca — C 6
Garson Garante — C 9
Rua do Ri-Ri-Ri — C 6
Desenhos — Canal 6
Neno-TV — Canal 9
Domingo em Grande Di-
mensão — Canal 9
Andy Williams Show — C 4
Sucessos Atlântida — C 2
Signo é o Show — C 13
Tia Amélia — C 6
Rin-Tin-Tin — Canal 4
Disneylândia — Canal 6
César de Alencar — C 13
Bonecos Cantores — C 2
Alakazan — Canal 4
Show Riso — Canal 2
Clubes Se Divertem — C 9
Johnny Quest — Canal 4
A-e-i-o-Urca — Canal 6
Teieglobo — Canal 4
Repórter Continental — C 9
Hora da Buzina — C 2
Os Maiores Espetáculos do
Globo — Canal 4
Jornada Esportiva — C 9
Câmera Indiscreta — C 4
Filme — Canal 6
Noite de Estréias — C 4
Filme — Canal 13
Os Gols da Rodada — C 2
Culpado ou Inocente? —
Canal 13
Filme — Canal 9
Prova Dos 9 — Canal 9
Dois no Ringue — Canal 2
GRANDE TEATRO TUPI

Canal 6
Hong Kong — Canal 2
Telesemana — Canal 4
Perspectiva — Canal 9

-^Grande Revista Esportiva
Canal 13

~ Palavra Final — Canal 6
Filme — Canal 6 r
Paris Confidencial «— C 9
Cinema de Arte - C 2



Sem querer ser apenas mais um elo da imensa
cadeia que une brasileiros e portugueses, o progra-
ma "REVISTA DO RÁDIO EM PORTUGAL" é uma
página de fé nos destinos da brava nação lusa e um.
cântico de amor à sua gente, Nele, semanalmente,
.os ouvintes encontram o melhor em matéria de mú*
sica popular portuguesa. Num desfile organizado
com gosto, em que têm realce os nomes de Manoel
Monteiro e Gilda Valença.. Ambos figuras queridasdo grande público. ídolos de portugueses e brasilei-
ros. Nomes que são o ponto alto do programa quevem marcando sua presença às 22 horas dos domin-
gos, na Rádio Vera Cruz. Resultado do trabalho de
brasileiros e portugueses para mostrar aos filhos das
duas pátrias a beleza e grandiosidade da arte lusa.

íanoel Monteiro, veterano cantor que criou ai-
gumas das obras primas da música popular portu-
guêsa, é o mestre-de-cerimônias do programa, Ao
mesmo tempo em que alegra a audição com o seubom humor tipicamente luso, valoriza-a com algu-
mas das suas melhores interpretações de números
que enriquecem o cancioneiro lusitano. Ao seu lado,cada vez cantando melhor e mais bonito, se destacaüilda Valença, que não se atem apehas à interpreta-
cão da música portuguesa (coisa que faz com tantotalento) mas embevece os ouvintes com númerosmusicais de outros países. O que lhe dá o prestígiomvejável de uma das mais completas cantoras doKadio brasileiro.

mWmP-

Ias, o que deve ser realçado no programa "RE-
VISTA DO RADIO EM PORTUGAL^éTue Se
programa é assim como a "premiére" sonora da "Re-
vista de Portugal", uma nova revista que será o
próximo lançamento desta Editora. E temos certezade que a "Revista de Portugal" vai refletir as ale-
grias, os anseios, as esperanças e as belezas da pá-tria-mae. Será uma publicação destinada à coleti-vidaae luso-brasileira. Para que ela cumpra as suastmandades vamos movimentar todos os recursostécnicos e humanos, a fim de que essa nova revistavenha a ser uma realidade tão grande quanto asoutras publicações desta Casa. Assim, estaremos
prestando nossos serviços não só à laboriosa colôniaiusa?;'!ftâSi principalmente, a Portugal
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0 RADIO X A TV EM?RBVI&Ti
Diretor:

ANSELMO DOMINGOS

Ano XVIII ~~ N,° 84?
II de dezembro de 1965

iftr
Redação, oficinas etc.
no mesmo prédio da

REVISTA DO ESPORTE
Rua Sfio Luiã Gonzaga 00]

Tel: 84-1928'

SUCURSAL EM SAO PAULO'
Rua Dom José de Barros 31?
Grupo 311 — Telefone: 34-8092

GERENTE
Lauro de Souza Carneiro

SECRETÁRIO
Borelii Filho

CHEFE DE PUBLICIDADE
J. Oliveira Filho

ix
Venda avuiaa Cr| 250
Atrasado Cr$ 300

ASSINATURAS
Anual Ci$ 13.000
Serneitral Cr$ 8.500

«r
REDAÇÃO:

BORELL1 FILHO (Chefe), Max
Oold, Kenê Bittencourt, Cândida
Molina, Waldemir Paiva, Mário
Borelii, Gérson Souza Monteiro,
Fernando Luís, Maria Lya, Almir
de Aquino, Nelson Batinga, Ot-
ton Corrêa e Nazareth Mendes.
* DEPARTAMENTO FOTOGRÀ-
FICO: —. Hélio Brito, Waldemir
Paiva, Arnaldo Campos, Odete
Moraes e Dom Carlos. *i DE
PARTAMENTO ARTÍSTICO: —
De Messina e Mauro Ernesto,

SAO PAULO:
Mário Júlio — Osvaldo Siccone,
Ari Silva, Moaeyr Pereira e Luiz
Oliveira (repórter e fotógrafo}.

'¦Üforion é um dos nomes sem-
Üi pre em evidência no Rádio,
na TV, nos Discos e nos gran-des shows: num desses, revi-
vendo a figura de Carmem Mi-
randa, foi colhida pela objetiva
fotográfica de Hélio Brito, parailustrar a capa desta edição
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Um banh.o vale muito! Pelo bem-estar, o frescor, o reconforto

que lhe dá o seu SABONETE VALE QUANTO PESA.

Mas, compare também o preço e o tamanho; não custa mais e,
no formato oval, é o maior de todos - o mais econômico.

Experimente contar quantos banhos você pode tomar! Em cru-

zeiros, um banho com o seu SABONETE VALE QUANTO PESA.

custa quase nada. Maior no tamanho, menor no custo, por banho,

como rende um VALE QUANTO PESA!
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Mais. duráveis, porque realmente inquebráveis e fie-
xíveis, as Utilidades Plásticas flex-a carioca ainda
lhe oferecem o que há de mais moderno em cores
e- formas. Economize, embelezando o seu lár Exija
a garantia de qualidade FLEX-A CARIOCA i

UTILIDADES
DOMÉSTICAS

ÊF^B flfl
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MAIS DE
400 PRODUTOS

EM SEU LAR
PARA USAR

E DURAR
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